
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΠΟΙ 151 
ΑΟΟΟΞΚΌΙΝΟ ΤΟ ΤῊΗΒΕ ΑΥΤΗΟΚΙΖΕ. ΕΚΘΙΟΝ (Α.Ὁ. τότε). 

ΜΊΙΤΗ ΑΝ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΕΥ ΑΝῸ ΟΚΕΙΤΙΟΑΙ, 

(Τὐπιπιεπ ἅτ} 

ὦ λεθϊβίοπ οἱ {ὲ χαπαίβεοπ, 

ΒΥ ΟΙΕΚΟΥῪ ΟΕ ΤῊΕῈ ΑΝΟΙΙΟΑΝ ΓΕΌΒΌΗ. 

ΑΡΟΟΚΝΥΡΠΗ .. 

ΒΕΌΙΤΕΣ. 

Βν ΗΕΈΝΕΥ ΜΑΟΕ, Π., 
ΡΒΕΒΕΝΡΌΑΚΥ ΟΕ 871. ΡΑῦ]75; ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ͂, ΟΕ ΚΙΝΟ᾿5 ΟΟΙΈΕΘΕ, ΚΟΝΌΟΝ ; ΡΕΕΑΟΘΗΕΚ 

ΟΕ ΠΙΝΟΟΙΝ᾽ 5 ΙΝΝ; ἨΟΝΟΚΑΚΥῪ ΘΠΗΑΡΙΑΙΝ ΤῸ ΤΗΕ ΟΥῈΕΕΝ; 
ΘΟΗΑΡΙΑΙΝ ΤΟ ΤΗΒ ΑΚΟΗΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ΟΑΝΤΕΚΒΟΚΥ. 

ΙΝ ΤΥ Ο νου ΜΕ5.--, νοι. ἴΠ. 

ΓΙΟΝΏΌΟΝ: 

ΙΟΗΝ ΜΌΚΚΕΚΑΥ. ΑἸΒΕΜΑΕΙΚΕ ΘΤΕΈΕΕΤ. 

ι 888. 

[4] γιά αγό γτἀασόγυεά.) 



ΚΟΝΌΟΝ: 
ΡΕΙΝΤΕ. ΒΥ ΨΊΙΑΜ ΟΟΜΕΒ ΑΝῸ 50Ν8, {ιμιτευ, 

ΒΤΑΜΡΌΒΌ 5ΤΉΒΗΤ ΑΝῸ Γ(ΚΗΛΕΙ͂ΝΟ (ΒΟΒ89. 

: Τῆδῶςει 

τοὺς 

Ν ͵ Ὶ 
-ι 3 τ΄. 

1888 Δ᾽, 
. 5Ὰ- 



(ΟΝΤΕΝΤΟ ΟἿ ΝΟΙ, 1]. 

ΒΟΓΙΡΘΤΑΘΊΙΟῦΘ. 

ΙΝΤΕΟΘΌΘΟΤΙΟΝ ΑΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΒΥ ΤῊΣ ΕΝ. Α. ΕΡΕΚΡΉΕΙΜ, 
ΜΑΑ., Ὁ.Ὁ., ΟΚΙΝΕΙΕΙῸ ΓΤΕΟΤΌΚΕΚΟ ΟΝ ΤΗΕ δΕΡΤΌΛΟΙΝΤΊΙΝ ΤΗΣ 
ὈΝΙΝΕΚΟΙΤΥ ΟΕ ΟΧΕΟΚΏΌ. 

ῬΑΟΘΕΒΕ 

8 ἴ. ἹΜΡΟΒΤΑΝΟΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ; 1Τϑ 
ΑΥΤΗΟΕ. ξ ᾿ : Ι 

8 11. ΑΤΕ ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ͂, ΝΌΚΚ 
ΑΝ ΟΕ 15 ΤΆΑΛΝΒΠΓΝΑΤΙΟΝ 
ΙΝΤΟ ΟΕΚΕΕΚ Ἶ Ρ : 4 

δ᾽͵111. ΕΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟῦΘσ, ΤῊῈ “)ῦ15- 
ῬΟΜ᾽᾿᾽ ΨΝΕΙΤΙΝΟΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟἿ 
ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ, ΑΝ [ΕΧΨΙΞῊΗ 
ΗΕΙΚΕΝΊΒΤΙΟ ΓΙΤΕΒΑΥΎΘΒΕ.. 9 

ΙΝ. ΤῊΕΞ ΝΕΙΤΕΒ ΑΝ ΗΙ8 ΒΟΟΚ: 
115 ῬΗΙΠΌΒΟΡΗΥ, ΤΉΕΟΙΟΟΥ, 
ΑΝ ΕΤΗΙΟΒ; ΟΟΜΡΑΕΙΒΟΝ 
ΨΙΤΗ ΤῊΕ ΝΕῪ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ 
ΑΝ ὙΊΤΗ ΡΗΙ1Ὸ : . Ξβ.12 

Ν. ΓΑνοῦΑΟΕ, ΤΙΤΙΕῈ, ΑΝῸ ΑῈ- 
ἙΑΝΟΕΜΕΝΈ ΟΕ ΤῊΕΞ ΟΚΕΙ- 
ΟΙΝΑΙ, ΔΝ ΟΚΚ 

δ ΨΝΙ. ἈΕΕΕΒΕΝΟΕΒ ΤῸ ΤΗΕΒ ΒΟΟΚ 
ΟΕ ΡΒΟΝΕΒΒΒ ΑΝ [ΙΝ ΤῊΞ 
ἘΡΙΒΤΥΨΕ ΟΣ 51. [ΑΜῈ8Β 

ξ ΝΠ. ΤῊΕ ΟΕΑΕΕΚ ΝΈΒΒΙΟΝ ΟΕ 
ΕΟ ΕΒΙΑΒΤΙΟυΒ. 

 ΥΠΙ. ΤῊΕΞ ΘΥΒΙΑΟ ΝΈΒΒΙΟΝ ΑΝ 
ΤΗΕ ἼΝΕΤυΒ ΓΙΑΤΙΝΑ ἢ 

ξ ΙΧ. ΟΥΉΞΕΕ ΑΝΟΙΕΝΥῪῚ ΝΕΒΒΙΟΝΒ.. 

δ Χ, ΑΥΤΗΟΒΙΤῪΥ ΟΕ ΕΟΘΟΠΕΒΙΑΒΤΙ- 
ΟὔΒΙΝ ΤΗΕ ΒΘΥΝΆΑΘΟΟΟΠΕ ΑΝ. 
ΙΝ ΤΗΕ ΟῊΌΒΟΗ 

ξ ΧΙ. ΤΠΠΙΤΕΒΚΑΤΟΞΚΕ ΟΕ ΤῊΣ θυ εοῦῖ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝὨῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, Ρρ. 37-239. 

ΒΑΝύζςΗ. 

ἹΝΤΆΟΌΌΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΒΥ ΤῊΗΒ ΥΕΝ. Κ᾿. Η. ΟἸΕΕΟΚΙΣ, Ὁ.}., 
ΑΚΟΗΌΒΑΘΟΟΝ ΟΕ ΖΟΝΌΟΝ ΑΝῸ ΟΑΝΟΝ ΟΕ 57. ΡΑΓῚ,Ὁ. 

ΓΠΛΟῸΚ 

δ 1. ΟΟΝΊΤΕΝΥΒ ΑΝῸ ΠΙΝΙΒΙΟΝ . 241 

ξ Π|. ΤῊΕ ΒΕΡΌΤΕΡ ΑΥΤΗΟΚ. . 242 

8 111. ΤῊΕ ΑΠΕΘΕΡ ΡΙΑΟΕ ΑΝῸ 
ΤΙΜΕ ΟΕ ἌΝΕΙΤΙΚα.. . 244 

ΙΝ. ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΑΝΟΧΝΙΟΑΙ, 
ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤΠῈ ΟΙ ΤΈΒ5ΤΑ- 
ΜΕΝΤ. . ᾿ ᾿ . 248 

δ΄ Ν, ΟΕΙΟΙΝΔΙ, ΓΑΝουΆΟΕ. 

δ ],. ΡΒΕΟΒΑΒΙΕ ΑΤΕ 

ΣΙ ΨΙΗ, ΤΕΧΤ. . 

ΣΎΥΠΙ. ΡΆΘΕΊΊΝ ΟΑΝΟΝ 

ἈἌΡΡΕΝΙΙΧ: ΤῊΕ ΤΙΊΙΤΙΕ5 ΟΕ ΟὉΟΡ ΙΝ 
ΒΑΒΚΓΘΗ ᾿ 

ΠσΟΜΜΕΝΤΔΒΚΥ ΑΝὨῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. 25.-286. 

ῬΑΟΞΚ 

18 

20 

23 

λ6 

12 

33 

35 

ΡΑΟΗ͂, 

248 

250 

251 

252 

253 



'ν ΓΟΟΝΤΕΝΊΘ. 

- παρ τὖὦἣν παῖ πα τπμν αν. αὶ 

ΊΤΊΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΤΕΚΕΜΥ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΑΒΚΥ ΒΥ ΤῊΣ ΝνΝΕΝ. Ε. Η. ΟΙΡΕΟΚΌ, Ὁ.0. ' 
ΔΕΓΟΞΗΡΕΑΘΟΟΝ ΟΕ ΠΟΝΌΟΝ ΑΝῸ ΟΑΝΟΝ ΟΕ 51. ΡΑΌΙ, 5. 

ῬΑΟΒ ῬΑΟΚ 

δ 1. ΟΟΝΤΕΝΊ5. : . 287 ὃ. Υ.. ΑΡΡΒΟΧΙΜΑΤΕ ὉΑΔΤΕ. . 290 

ὃ 11. ΤῊΕ Βύρροβθειυ ΠΈΡΤΕΒΙ . 2487 
Ι. ᾿ . : : : Ὶ 

8 ΠῚ. ΤῊΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΓΝ ΟῦΑΟΕ . 288 ὃ ὟἿ. ΤΈΧΤ 39 

δ ΙΝ. ΟΒἸΣΕΟΥ ΟΕ ΤῊΣ ἘΡΙΒΤΙΞ . 29ο ΚΞ. ὙΠ. ῬΊΚΑΟΕ ΙΝ ΟΑΝΟΝ. : . 291 

ΟσΟΟΜΜΕΝΤΆΑΚΥ ΑΝ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ὑρ. 292--᾽02. 

ΗΕ σΟΝᾳ ΟΕ ΤῊΕ ΤΗΚΕΕ ΠΟΙΥ 
(ΗΠ ΒΕΝ. 

ΙΝΤΑΟΌΟσΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΒΥ ΤῊΡΒ ΚΕΝ. Ὁ. 1. ΒΑΠῚ,, ΜΑ,. 
ΓΟΗΑΡΙΑΙΝ ΟΕ ΓΠΙΝΟΟΙΝ᾿ ΙΝΝ. 

ἸΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. ᾿ : : : 2 . . Ἑ 5 ᾿ ᾿ . 3ος 

σΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΑΝ ΘΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρΡ. 310-322. 

ΊΤΗΒΕ ΠΙΘΤΟΒΝΥ ΟἿ ΘΟΘΑΝΝΑ. 

ΙΝΤΚΕΟΘΌΘσΤΙΟΝ ΑΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΒΥ ΤῊΣ ΚΕΝ. Ὁ. . ΒΑΙ1,, ΜΑ., 
ἙΟΗΑΡΓΑΙΝ ΟΕ ΤΙΝΟΟΙΙΝ᾿ ΙΝΝ. 

ἸΝΤΒΟΡΌΟΙΙΟΝ. - Ἐφ ῳφυνφφνφ νὸν νὸν 323 

ΠΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΑΝὨ ΟΘΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ, Ρρ. 332--343. 

ΒΕῚ, ΑΝ ΤῊΕ ΈΚΔΟΟΝ. 

ΙΝΤΑΟΘΌΘΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΒΥ ΤῊΣ ΚΕΝ. α. 7. ΒΑΙῚ,, ΜΑΑ., 
ΠΟΗΑΡΙΑΙΝ ΟΕ ΓΠΙΝΟΟΙΙΝ᾿5 ΙΝΝ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ᾿ : . : : . : ᾿ ;: : ᾿ . 344 

ΠσΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ ΑΝῸ ΘΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. 351--36ο. 



ΟΟΝΤΕΝΤΟ. Υ̓͂ 

ΠΕ ῬΑΔΥΕΚ ΟΕ ΜΑΝΑΘΘΒ5. 

ΙΝΤΑΟΌΘΘΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ ΒΥ ΤῊΗΒΕ ΚΕΝ 6. . ΒΑΠ1,, ΜΑΑ., 
Γ(σΗΑΡΙΓΑΙΝ ΟΕ ΤΠΙΝΟΟΙΝΝ᾿ ΙΝΝ. 

ῬΑΟΞ 

ἸΝΥΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. ; : : : ᾿ : [ ὶ : : : . 261 

ΠσΟΜΜΕΝΤΑΒῪ ΑΝ ΘΒΙΤΙΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. 366-371. 

Ι. ΜΑΓΟ ΑΒΒΒΘ. 

ΙΪΝΤΑΟΘΌΘσΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΑΚΥ ΒΥ ΤῊΝ ἈΕΝ. Ο. ΚΑΥΝΕΙΝΘΒΟΝ, Μ.Α., 
ΠσΑΝΟΝ ΟΕ ΟΑΝΤΕΚΒΌΚΥ, ΑΝ ΟΑΜΏΌΕΝ ΡΆΑΟΡΒΘΟΚ. ΟΕ ΑΝΟΙΕΝΤ 
ΗΙΒΤΟΒΥ ΙΝ ΤΗΕ ὕΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΟΕ ΟΧΕΟΒΌ. 

ῬΑΘΕΒΕ ΡΑΟΞ 

8 1. ΘΌΒΟΕΟΤ ΟΡ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΑΝῸ δ ΨΝ. ΟΒΙΟΙ͂ΝΑΙ, ᾿ΑΝΟῦΑΘΕ ΑΝ 
ΙΤ5 ὨΙΝΊΒΙΟΝΒ... : . 373 ΑΥΤΠΟΒ.. ᾿ . 376 

ξ 11. ΘΤΎΥΨΓΕ ΑΝῸ ὨΙΟΤΙΟΝ,. . 37. ὃ; Ι]Ὶ. ΏΑΤΕ ΟΕ ΕΘ εος ΟΣ . 278 

δ 1Π1. ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤῪ ΟΕ ΤῊΕ ΝΑΙΙ- δ. ΨΠ1 ΘΟυΒΟῈΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΚ . 78 

ΚΑΤΙΝΕ. ; : . 374. Ξ΄ΨΠΙ. ΒΕιμοιοῦβ ΤΌΝΕ ΑΝΡ (ηα- 
ΙΝ. ὈΝΙΤῪ ΟΕ ΤΗΞ ΝΟΒΚ.. . 376 ἈΛΟΤΕΒ.. : : . 380 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΘΚΙΤΓΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρΡρ. 382-537. 

1, ΜΑΓΓ ς ΑΒΕΒΘ5. 

ΙΝΤΚΕΟΌΌΘσΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΒΥ ΒΥ ΤῊΣ Εν. σ. ΚΑΥΨΤΙΝΘΟΝ, Μ.Α., 
ΠσΟΑΝΟΝ ΟΕ ΟΑΝΤΕΚΒΌΚΥ, ΑΝῸῺ ΟΑΜΌΕΝ ΡΕΚΟΕΕΒΘΟΒ ΟΕ ΑΝΟΙΕΝΤ 
ΗΙΒΤΟΚΥ ΙΝ ΤῊΗΕ ὈΝΙΨΕΚΒΙΤῪ ΟΕ ΟΧΕΟΒΘ. 

ΡΆοΙῖ ΓΑΟΙ͂ 

8 Ι[ΤΟΡΙΙᾺΝ ΟΕ ὙΠῈ ΝΟΒΚ, ΑΝῸ ΙΤϑ δ Ν, ΤΕΕΛΥΜΕΝῚ ΟΕ ΗΙ5 ΜΑΙΝ 
ΒὈΙΝΊΙΒΙΟΝΒ.. ᾿ . 539 ΘΟΚΟΕ ΒΥ ΤῊΣ ἌΝΕΙΤΕΝ. 542 

8. 1. 5ΥΥΡΕ ΑΝῸ ΙΟΤΙΟΝ. .- δ4. 8 ΜΝ]. ΠΑΤΕ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ, ΑΝῸ 
8 ΠΙ. ΗΙΒΤΟΚΙΟΑΙ, ΝΆΑΙΕ ΟΕ ΤῊΕ Αὐτηοκ. : - . 544 

Βοοκ. . : .᾿, 546.9ΟϑΟΣἈ ΨΠ,. ΒΕΙμοΙοῦΒ ΤΌΝΕ ΟΕ ΤῊΕ 
δ᾽ ΙΝ. ΘΟυΒΟΕΒ ΟΕ ΤῊΗΕ Βοδις. . 542 ΒΟΟΚ : ὲ : . 544 

ΠσΟΜΜΕΝΤΑΒῪΥ ΑΝῺ ΘΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρΡρ. 547-648. 

“20ε.--- Ἰ)γοῖ, {{. ὦ 



- 



! 

Ε(( ΕΒΙΑΘΊΙΟΟ, 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΌΟΣΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΒ 

8 1, ἹΜΡΟΒΤΑΝΟΕ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ; ΙΤ5 
Αὐτό. ᾿ . . ς ΟἽ 

ἢ 11, ΒΑΤΕ ΟΕ ΤῊΕΞ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΟΚΚ 
ΑΝ ΟΒ 115 ΤΕἈΛΝΘΙΑΤΙΟΝ ἹΝΤΟ 
σΟκΚΕΕΚ. ς ς : . 4 

811], Ἐσοι ΕΞ Αϑτιοῦβ, ΤΗΕ ἐς ΠΙΒΌΟΜ " 
ἈΥΚΙΤΙΝΟΒ ΟΕ ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΞΤΑ- 
ΜΚΝΤ, ΑΝῸ ΪΕΨΊ5Η ΗΕΠΕΝΙ5- 
ΤΙ ΓΙΤΕΚΑΤΌΚΕ ᾿ ᾿ . 9 

δ͵Ιν. ΤΗΕ ΚΊΙΤΕΚ ΑΝῸ ΗΚ ΒΟΟΚ : 115 
ῬΗΙΙΟΘΟΡΗΥ, ΤΗΒΟΙΟΟΥ, ΑΝΌ 
ἙΕΤΗΙΟΞ ἢ; (ΓΟ ὈΟΜΡΑΚΙ͂ΟΝ ΜΊΤΗ 
ΤῊ ΝΕΝ ἸΤΕΒΥΑΜΕΝῚ ΑΝΌ 
ΨΊΤΗ ἈΜῚ1Ὸ : : ᾿ . 12 

δ 1, ἹΜΡΟΒΤΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕῈ ΒΟΟΚ ; 115 
ΑὐΤΗΟΒΕ. 

Ἄς (6 Του ϑῃ σδοτοα ὙΓΠῺΡ5 
οιϊϑιάς ἴῃς ΟἹα Τεβίδηχθηῖ ΡοΙμαρ5 

(26 πιοϑῖ ἰηξθγοϑίηρ, 1 ἸΔΔΏΥ ΓΟΒρΘΟῖ5, 
Ἰς ἴ[ῃῆαϊ σΟΙΊΓΠΟΏΪΥ Κποινῃ 845 “ΤῊΘ ὙΥ15- 
ἄοπὶ οἵ 7655, ἴῃς ϑοὴ οὗ ϑιγδοῦ, ΟΥ̓ 
ξωεαεπασ.ῖὶ Ιτ σαπηοὶ ᾿πάθθα 6 
τληκοά, πκα τῆς ὈοοΐκΚ οἵ [6 Μδσσαῦθα5, 
δίῃηοηρ ἴῇ6 ϑδοιτοθθ οἱ ἢΙβίΟΥΥ, ἐβουσἢ 
ἤθε αἷφο 1ἴἃ σοηΐαϊῃθ ἱπα]σδῖοἢ5. ἴοο 
οἴἴϊεῃ ονετοοκεά. Βυῖ 115 οἰϑῖ Ἰπροτί- 
ΔΏ(Θ [165 ἴῃ τ 5, [αὶ 11 ΧΙ 115 εν ]5}} 
(Ὠουρῆς δηὰ το ρίοα δὲ ἃ ρϑγοα οἴμοτ- 
ψΠ|56 Δἰηοςὶ ὉΠΚΠΟΨΜῈ ; παΐ 11 σοπηθοίς 
ἰῃς δά οι οὗ ἴῃ6 ρμαϑὶ ψΊ ἢ αυθϑιοη5 
οἵ [ς πιζατα ; δηὰ τῃδῖ, 16 επηροάγιῃς 
Ὀοῖῃ, 1 τηασκς ἴῃ6 τταηϑι!]ο ἰγοπὶ [ἢ 6 
οῃ6 ἴο ἴῃ6 ΟἸΘΓ. 

Τῆς ρεπηαηθηΐῖ δηά δἰπηοϑὲ ἩΠΙν  σβαὶ 
Ἰηϊετοϑὶ οὗ 1πΠ6 ὈοΟΚ 15 ἴο βοῖὴξ δχῖβηϊ 
ἰηἀοαιοὰ ανθῃ ὈΥ [Π6 αἰτουτηδίδησε ἴῃαΐ 1ἰ 
᾿ὰ5 ἸῺ ἃ 56η86 ιΓ ]5 64 [Π6 510 51Γατ 
85 ἯΕ6]1] ἃ5 ΞΟΠ16 Οὗ [Π6 νϑῦβ65 (οσ ΝΟ οὗ ἴῃ 6 
δεβὶ πον Ὠγτηηϑ οὗ ἴῃς Ομυσο, Τῆς 
ὑΟη ἴδεβα ἀεβίρπαιϊίϊομβ, 5ες πιοῖς ἰῇ ἰῃς 

5Ξε|αεὶ, 

442οε.--- Ἰγοῖ, 77, 

ῬΑΟΞ 

8 Μ᾿ Ιναύῦλοβ, ΤΙΤΙΕῈ, ΑΝ Ακ- 
ΚΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕΞ ΟΚΙΟΙΝΑΙ, 
ἌΝΟΚΚ : : 18 

8 ΝῚ. ἘΕΕΕΕΚΕΝΟΕΞ ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΚ 
ῬΕΚΟΝΕΚΒΘΑΝΟΌ ΙΝ ΤΗΕ ΕΡΙΞΤΙΕ 
ΟΕ 571. Ϊᾶμεβ. Ἔ 

ξ ΝΙΙ, ΤῊΗΞ ΟΚΕΕΚ ΝΕΚΒΙΟΝ ΟΕ Ἐςο Ε. 
ΒΙΑϑΤιοῦ5. ὃ 23 

ξΨΙΠ. ΤῊΣ ϑύυκῖας ΨΕΚΞΙΟΝ ΑΝΌ ΤΗΕ 
ἌΨετυς [ΤΙΝΑ ἢ. . 26 

ΙΝ. ΟΤΗΒΚ ΑΝΟΙΕΝΤ ΝΈΚΘΙΟΝΌ . 32 
ὃ Χ, ΑΥΤΗΟΚΙΤΥ ΟΕ ΕΟ ΕΒΙΑστΤΙσοῦς 

ΙΝ ΤῊΕ ΘΥΝΑΛΟΟΟΒΕ ΛΔΝῸ ΙΝ 
ΤΗΕ (Ἤσκοη... ἶ 43 

8 ΧΙ ΓΠΙΤΕΚΑΤΌΚΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΦΌΒΊΕΟΤ., 325 

700} 6- ἘΔ γίμη οὗ 51. Βογηαγά οἵ (Ἰ]αἱτγ- 
νΔοΧ ἷ 15, σνθὴ ἴῃ [15 "νογάϊηρ, ἰῃ6 (τ5- 
ἘΔ ΔρΡΡΙἸσαίίοη ἴο Ῥεσβοηϊῆοα Ἰγβδάοιη 
οὗ ρατὶ οἵ Εςοϊι5. χχῖν. (566 τῃ6 ποῖ65). 
Απα τς 72 Ζ7)εηι οἵ ἈϊΠηοκΚατὶ 2 (ασουῖ 
1648), “Νον ἴλη τς 411 οὐυγ οὐ," 15 
ἴακοῃ ἴοπὶ Εσςοϊι5. 1. 22-24.ς Βαῖΐ, αγ 
Ὀεγομά [ἢ]ϊ5, [Π6 5ρξεῖαὶ ο]αἸη}5 οὐ Εοϊο- 
51] 505 ταν ὲ [ϊπ|5 ὈΤΙΘΗ͂Υ σπηηλθ  ὰρ : 
[τ 15 ἴῃς οἰάθϑῖ Κιονῇ Δροσυρηοι 3 

1 Ῥαγι ιν ἰγαηβὶαϊοα ἢ ὁ Ἡγπιης Αποίοηϊ πᾶ 
Μοάοτη,᾽ Νοϑ. 178 (α150 ρατίγ 177): “ὁ [6ὁ8ι., τῆς 
νεῦυ ἰποιυρῆς οἱ Τῆδο ,") δηΐ 1η 115. οπτί γον ὈΥ 
ἴῃς ῥτεβοηΐ υυττοῦ, ᾿π ἃ 5114}} σο]]οςοη ΠΠΙΘΗ͂Υ 
οὗ Απείεπι [τὰ Ἡγιηη. 

2 Τῆς νν Ὸ]]-Κπόννῃ (Ἰογπᾶη ἤγηη, “Ναη 
ἄδηϊκοῖ αἰ]ὲ οιι,᾽" ἰγαπο]αϊοὰ ἴῃ " Ἡ γη5 Αποϊθηΐ 
δηά Μίοάήετπ,᾽ Νο. 370. 

8 Οπη ἴδε σοπίοπιίοη παῖ Ἐςο]ϊοϑίαςτςας ἃς 
οἷάον ἴπαπ οὔτ σαποιῖσαὶ 1) 4116], 580 σοη ἢ 6 ΠΕΥ 
τηδὰθ ΟΥ̓ ἸΠΔΠΥ [ον] αηα (ἸΒτιπιαη νυτἰογ5 
(ἄοννῃ ἴο δε ιίγογ, "5 ς.ἢ. ἀν Γἀ. ν ΪΚοκ,᾽ νο]. 11. 
Ῥ. 615), 1Π15 15. ποῖ (ῆς Ηἷαος ἴὸ δηΐοσ. ουθαρϑ 
πὸ ποῖς οῃ ἔςο]ι5. χχὶ, 27 την ποτ [6 Πο]ρίῃ], 
(ὐμρ. (Ὀοϑιος 1Π6 ἰοσομη σίτου». ἴῃ. ἠοίεηςς οὗ 
ἴῃ σαποηπίο!ν οἵ 1)αηῖ.]) Ρυπον, “Ιμοοῖ. οὴ 
Τδηϊεῖ,᾽ 00. 203, ἃς, ; ἀπά, ἔογ βοιιὸ πϑροοῖς οἱ 
[πῸ φαοδίίοῃ, “ ΒΤΟΡΠΟΟΥ δηα Ἡ!βίοτν ᾽ (πὸ Νὰ ἂτὐ- 
Ὀυτίοη [1 οοἴγ65), ΡΡ. 201-2ού. βῬβδὰὺι τῆς ἐαϊς 
{ποτῦὸ αϑοϊσηεὰ (ρΡ. 204) ἴο {1ὲ “Βυουκ οὗ Υ15- 
ἀομὶ ἢ 15 ὑγ ρα ὈΪΥ ἴοο ὁατὶγ. 

Β 



2 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘςΓΟΙΕΘΙΔΘΤΙΓΟῦσ. 

ὉΠΑῸ ΘΒ ΟΠΔΌΪ οτσιπαϊθα ἴῃ ῬδΙΘϑίη6, 
8Δηὰ ψὰϑ τττδη ἴῃ Ηδῦτον :. δηὰ 1ἱ 
ῬΓαβθηΐβ ἃ ΠΕ ὑῃδβ6 οὗ Τυὐαϊθῃ, Ἠ15- 
ἸΟΓΙΟΔΙΪΙΥ [ἃ τᾶν 6 τερασαθα 85 ἃ οοη- 
Ἐἰππδίίοη δηα ἀδνοορτηεηῖ οὗ ἴῃο56 ρατίϑ 
οὗ τὴς ΟΙἹα Τεβίαιαθηῖ Μ ὨΙΟἢ ἂῖα Κπονῃ 
85 ἴῃς “ Π5αοι- τ ηρ5.) Απὰ γεῖ 1 
ΤΟΡτοϑθηΐβ ἃ ΔῈΝ βίᾶρε. γε τηΐβ5 168 
ὨΙΡΏΘΓ ἴομα δηὰ (ἢ ϑ5ρίγίπια] οἰθιηθηῖβ οὗ 
[ῃΠ6 σᾶῃοηϊοδὶ “ Υβάοιῃ-τιρ8. Οἡ 
[6 οἴὟΟΣ ἤδη, γα 16 1 (86 ργϑϑθῆσα οὗ 
ὩΘ αυαδβθοηῃς οπΠριηδίίηρ ἴτοῦλ σοηΐδοϊ 
ἢ ἃ ιάογ νου, δηά νὰ βηά τΠδηὶ 
ΔΘ Ια ἰῇ ἃ ΙΏΔΏΏΘΙ ΜΏΙΟΝ ἸΏ ΟἿ6 
αἰγεοοη που] ἸεΔα ἃΡ ἴο [ἐννϑἢ ΑἸοχ- 
δηάσίδῃ [Πδοϊορυ, ψ ἢ1]|6 (ἢ6 ὈοΟΚ ᾿[56 1 15 
5111 ρυτοῖὶγ Ῥᾳὶοβηϊδη. ΕἼΟΙΩ ΟἿΘ ἀβρθοῖ 
{Ππογείοτα 1 τῇδΥ Ὀ6 ἀεβοσιθοα 45 ῬαΪΐθϑ- 
τη ΓΠΘΟΘΟΡὮΥ Ὀείοτα ΑἸεχαπάσδῃ Ηδσὶ- 
Ἰεῃϊβῃ. Εσοῦ ΔΠΟΙΠΟΥΙ ἀβρεοῖ 1ἴ ΓΕρτεβ 5 
Δ οτἱμοάοχ, θὰΐ τηοάογαῖα δηα οο]ά, 7υ- 
ἀδἰ5π)----Ὀδίοτο ἤθσονεσα οἰμοσ ῬΏΔτβα 5 
οἵ ϑαάάποθδαβ ; Ὀδίοτσε ἴῃ656 ἴνο ἀἸγεο ἢ 5 
ΔΒ5ΙΠ]6 ἃ βαραγαῖα ἴοστῃ ΠΟΘΙ [6 σοτὰ- 
Ὀϊηδά ᾿ηἤπδηςα οὗ ΡΟ] ο4] οἰτουπηιϊδίδῃςσεϑ 
δΔηα [ΠΘοΟ]ορίοδ] σομ τονοῖβὶθ8. [ἢ βῃοτχί, 
1 σομίδιηβ ἃ5 γαῖ τπηπιϑθηρι δηθα δηά 
ΤΩΟΒΙΙΪΥ 1 βόττη 4}} ἴῃς αἰδυηθηῖς ἀενεὶορεα 
10 ἴῃ Ἰαΐθσ Ὠϊβίοσυ οἵ 75 ἢ σορίουϑβ 
{πη ρ. Βαϊ Ὀεαγοπά 4]] (ἢ15, [6 ὈοοΪΚ 
τχτονβ ψοϊσοσης ρῃϊ οὐ 16 ρεποά ἴῃ 
ΜΏΟΝ 11 γὰ5 στ θη, [ἔνα νου] ΚΟΥ 
ψἢδΐ ἃ ουἱτυχοά, ΠΡ ΕΓ͵Α], δηα γεῖ ρεηυϊης 
7ενν δά [πουρῃςϊ δηά δὶς ἴῃ νον οἵ τῇς 
στοαὶ αιδϑίοῃβ οὗ ἴῃ6 ἀδγ ; 1 ψὲ που] 
βαῖῃ ἰμϑιρῃτιηο [86 5ἴαῖα οὔ Ῥ]ἷς ΟΡΙΠΙΟα, 
ΤΆΟΓΑΪς, ϑοοϊ εἰν, δηὰ ὄνθ οὗ ᾿ΠΔΏΠΟΙΒ δἵἱ 
ἴα ρετιοά---τνα βῃμα τἢ6 τηδίοτα]β ἴῸῦ 
1 τῇ τῆς Ῥοοῖκς Εἰσο]εϑαϑίίουβ, 1,Δϑαγ, [ῃ 6 
ὈΠΙ4Ζὰ6 ρΡοϑ!οη δπιοὴρ ἴῃς ΑΡοςύΡἢδ 
γΏΙΟἢ [815 ῬοΟΐΚ Πα5 αἰνγαγς οσουρίεα, 
ΑἸΚκα ἴῃ [6 ϑγῃάρορια δηά ἴῃ ΟΠυτΟΙ, 
σοῃδι(αἴ65 γαῖ ΔμΟΙΠΟῚ οὗ 105 ἀἸ5 ΕΠ Ὠρι5ἢ- 
1Πηρ᾽ Οἰα  Πη5. 

Βυϊ ἴοσ ἴῃ6 οὔ οδὶ σπάθης Ἐκοῖαϑι- 
ΑϑιΙο5 τηυδῖ αἰννᾶγβ ρΌββθθ5 ἃ ῬΘΟΌ ΔΓ 
Ἰηϊεῖοδί δῃηα ᾿πῃροσίδηοθ ΤὨ15, ἰπ τῆς 
ἢτβὶ ρΪδοθ, θδοδιβα ἴῃ6 Οτθοῖς δ] αι οῦ 
1ῃ ΜΏΙΟὮ ἰδ ἢΔ45 οομης ἀοντῃ 15 ὈΟ( Ἠἰδίοτὶ- 
ΟΔ]Ϊγ ἀπά ἴῃ ροϊηὶ οἵ {ἰπ|6 σομηθοϊεα ᾿] ἢ 

1 ἈΑσοοσγάϊηρ ἴο βοῆς ([Βουσ ἢ οὐγοηθοῦβ]}), ἴῃ 
Ὁβαϊάξδε οἵ Ατδιηδῖο. ν᾽ ς ἀό ποῖ τηϑδὴ 1ῃαϊ (ϊ5 
5 1ῃ6 ΟἿΪΚΥ δροουρδὶ θοοῖς ψ Ὡοἢ οὐἸρσίηδιοα τὴ 
Ῥαϊοϑιίίης οἵ νὰ νεῖ ἴῃ ΗΠ εὔτονν,, Ὀυὶ ἴΠαΐ ἴῃ 
τορατὰ ἴο Ἐροϊεβἰαϑίίοιι (5 πᾶς ΠΟΥΘῚ Ὀδδη 
οἰ δὰ ἴῃ ᾳιυοϑίϊοῃ, 

τὴ6 1,ΧΧ, Νογβίοη οὗ [πΠ6 ΟΙἹα Ταεςιαπλθηϊ, 
Δα ΠΟῆς6 ΠΘΟΘΘΘΔΤΙΪΥ ταβθοῖς Πρμξ Ὡροη΄ 
ἴ, Βυΐῖ, Ὀεβιάθς, ἴῃ6 Οτϑοκ 15 ποῖ τῆς 
ΟὨΪΥ ἀϊτεοὶ ἰσαηϑἰδοη οὗ (ῃ6 τοῦς οτη 
156 Ηδῦχεν οσιρίηδὶ. Α5 1] Ὀ6 βῆθνῃ ἴῃ 
(ῃ6 5Ξ6αιιοὶ, [η6 ϑυγίδς Ψεγβίοῃ οἱ Εςοϊθ- 
δἰδϑιίουβ, ἃ5 ΜῈ} ἂς [6 ατϑοκ, ννὰβ τηδᾶθ 
αἴτεον ἤοῃ ἴῃς δεῦτε. Τῆι σὲ 
ῬΟδ5655 ὕνο ἱηάδρεηάθηϊ νϑυϑοηβ οἵ [6 
ψΌΓΚ, σορτΟ ρ Θαοῇ οἴποσ, ΟΥ̓ οομὰ- 
Ῥᾶγίβοῦ οὗ ψῃ1οἢ (6 τὰ] ἰοχὶ οἵ τῃ68 
Ἡεῦτεν ΟΠρΊη4] οδῃ οἴζϊθη Ὀε δϑοασίδιηθά, 
ἘῸΓ ἴῃ ΤΏΔῊΥ Ῥᾶβθαρεα ἰῇ ΜΏΙΟ. τ[ῃ6 ἴῸ 
γΘΙΒΙΟῺ 5 ἀἰοσ, γα ἤανα ΟἿΪΥ ἴο τοιταῃ ϑαῖα 
ἰηῖο Ηδῦτεν ἴο ρεσοαῖνα μον ἴΠ656 ἀϊβογ- 
ΘΩ665 ᾶτο56 ὈΥ̓ ΞΟΠ16 511Ώ016 δΔηα ΟὈΥΙΟΙΙ5 
ΤΩΙΒΥ Δ ηρΡ, ΟΥΙ 6156 τ ]ϑιη ἀογϑίδηηρ οὗ 
ἃ Ηεοῦτον ποσὰ ὈΥ ἴῃ6 οὴ6 ΟΥ̓ ΪΠ6 ΟἴΠΟΥ 
{ταϑἰλῖοσ, [Ὁ βι ἢ ο8565 115 ηοἱ ἀἸ Ποῦ] 
ἴο πάρε ψὩϊΟἢ οὗ [Π6πὶ ΤΙΡΏΓΥ ἀρρτο- 
Πεηάδά τῆς τηδδηϊηρ οὗ ἴ[ῃΠ6 οΠρίηαὶ. [Ι͂ὴ 
Οἴθεσ οϑ865 ἴῃ 6 σου ΡΣ βοὴ βιρραβίβ (ἢδὶ 
ἴΠΕΓ6 τλιϑὲ ἤανα Ὀδεη ᾿ς] ΟῊΔ] δἰΐοτα- 
[ΙοΏ5 : [ἢ ἴ1ῃ6 Οτεοῖς ΡΓΟΌΔΟΪΥ ΟΠ εΗ͂γ ἀὰς 
ἴο ἴῃς ΗδΙ]]Θἰβίηρ 5ρ1π| οἵ [ῃς (χα ϑ]δίοσ, 
δηά 1ῃ ἴῃς ϑυτῖδο ἴο ἰαΐεσ τεάβδοίοσβ Βαυϊΐῖ 
16 σοΙΏρΡΑσίϑοῃ 4]50 ἴἄσονβ Πρ Ὦϊ ΟὨ 5οΙῺ 6 
Ῥοϊηΐβ ἴὴ τερᾶζὰ ἴο ἴῃε Ἰοϊζοσ οἵ ἴῃς ἰοχί 
Μ ΠΟ ἀγα {1]] οὗ Ἰηΐετοςῖ, Τῆιϑ 6 σοη- 
οἰυάς [πᾶἰ ἃ ατεακ ναπδηΐ τοργαβεηΐβ (ἢ 6 
Ὀεοίζοι, ΕΓ Ἰηἀ θεά ποῖ ἴμ6 σοττοοῖδα, τοδαϊηρ, 
ἤδη 1ἴ δοσοσαβ Ὡοῖ ΟἿΪγ ψ ἢ ἴῃς ΟΙΠΕΓ 
γνϑυβίοῃ, Ὀπὶ ἢ ψ πδὶ να πάρα ἴο ἢᾶνα 
Ὀδοη τἢ6 υπάεηγιης Ἡδῦτενν οτρίηαὶ. 
Απὰ (ἢϊ5 ἴῃ ἴὰπὶ τεβδοῖβ ᾿ρῃς οὐ τῆς 
νϑυοι5 Οραϊεες. 1,ΑΞΕΥ, 85 τορατὰβ τῃ6 
ΜΊΔΟΥ ρΘηΘσαὶ χυσϑιίίοη οἵ ἴῃ6 να δ οης᾿ 
ΜΏΙΟΝ ἃ Ηδρταν ἰαχὶ ΤΩΔΥ 6 Ξιρροβθά 
ἴο μᾶνθὸ υπμάσφγροῃρ, [ἢ βιπάδηϊ Πα5 ἴῃ 
Ἐς οἸαβιαδέοιβ τἴῃ6 ΤρΡοτίαη Υ οὗ σομυ- 
Ραγίηρ, 50 ἴο 5ρεακ, ἴῃχεα ἀἰβογθηΐ τθοθῃ- 
ΒΙ0ὴ5 οὗ ἃ Ἡρρτον ἰοχί, ἀδίϊηρ ἔΤΟΩῚ 
νι εἷγ ἀϊβοτγοηὶ ρεγτοάς δηα οοηλϊηρ᾽ οτα 
ἀϊςξίδης σου 165: ἴῃ {π6 Οατεοκ, τμ6 
ϑγτιας, δηά ---Ἰποϊ παρ ἴῃς Ταϊπλπαάϊς 
αυοίλιϊοηβ ΠΌΤ ΘΊΓΔΟἢ --- [ἢ Ατδιηδῖςο 
νΟΙΘΙΟῺ5 οὗ ΟἿΤ ὈΟΟΪΚ, 

Οοποεσηίης ἴῃ6 ΑΥΤΗΟᾺ οὗ ἴῃς ΨΟΥΚ 
᾿αϑὲ ἀσβο θα, γα Ῥόβ5655 τηξογί δῖον 
ΟὨΪΥ ΨΕΙΥ͂ 50 Δ} ὈΙΟρταρ ἢ αὶ ἀείδ!]ς, 
Ιη Ἐκοΐαβ, 1, 27, ἤδη βυρβοπ Ιηρ Ὠϊ5 
ὭΔΙΉΘ δοοοσαϊηρ ἴο δησϊθπὶ οὐβίομῃ, ἢ6 
ἀεπίρηαῖαβ Ὠἰπβο] Γ 45 “655 ἴῃ6 βοὴ οὗ 
Θιγα ἢ ἢ πὴ τὰς Ναῖ,, ϑείγαοῃ ; ἰὴ [ῃ6 51η,, 

1 80 ποΐ ΟἿΪΥ ἴῃε ΑΙοχ., Ὀυϊ ἰῃε ἱτηροτίδηϊ 
Μ9. 248 [ΕΠ] 2506]. Τθς ὅγζ. οπιίς παῖ 
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ϑεῖσα κ᾿ 3], τλ6 7 επιβαϊ πίε " [τοὶ [6τγὺ- 
5416}. ὙΠῸ δαάϊτοπ “Ε]ΘαΖαγ᾽" [αἰτοῦ 
“ Θίγα ἢ" ἴῃ [μ6 ΑἸεχ,, Ναΐ, δηα 5ἴη., δηὰ 
“ἐ οἵ ἘΠΘΆΖΑΣ " ἴῃ βοῦς Μϑ5., 15 ΞΒΡΌΠΟΙΙΒ, 
Δ ηα ΡτΟΡΔΌΙΥ σοηηροῖοα ἢ ἴΠ6 ἱερεπά 
οὗ ἢἷς ἀδοοθηῖ ἴτοα τ[ῃ6 ΗΠρΡὮΏ-Ρτοβῖ, ἴο 
ἩΉΙΘΝ τοίεσοποθ ΜΨ}}} θ6 τη] ἸΔΊΟΥ τηδα6. 

ΤῊς Ηοῦτεν παῖς οὗ Οἵ ΠΟΙ νὰ5 δ). 
(7 6βῃπα ---- αὐ τενιαιθὰ ἔτοπι [Ἐ οϑῃα) 
ἐπ 3 (οΥ Ἴ3), ““τῇε βοὴ οἵ ϑ5ϊῖτὰα." [115 
ὈΥ͂ ἴδε [χττετ ἀεβὶρηδίοη (στ μουΐ [μ6 Δα α]- 
Ποη οἵ “ [{εϑ115 ̓  (μαΐ Πα 15 φιοίϊδα ἴῃ Ταὶ- 
ταυαϊς στ Πηρ5.2 [Ιἡ ὑγδ]τοη᾿ 5 δαϊίοη οὗ 
16 ϑὅγγπιας ψεγβίοη, [ἢ6 (εν  ἀθηιν βρυ- 
ΓΙΟΙ5) 5 ρετβορίίοη ἴο ΕςοΪα5. ἱπάεθά 
ΤΙΠ5: “Τῆς ὈΟΟΚ οὗ [6515 ἴΠ6 δοὴ οὗ 
ΘΙΙΏΘΟΏ Αϑῖτο : ἴῃαὶ ὈΟΟΚ 5 ςα]16α (Π6 
Λν,Ξάοηι οὗ με ὅοῃ οὗ Αϑῖγο." Βαυΐ (ῃς 
ψνοχὰ “ΑΞῖτο "--- ἢ μὰς θΈ θη ρΈΠΕΓγαΙΥ 
Σοπάεσεα τπεΐμο, “ Ὀουηα "--οἰς ΡῬγοΟΌΔΌΪΥ 
ΟὨΪΥ 4 οσοττιρῦοη οὗ ,δ᾽γα (ἴῇ6. παπια οὗ 
““ΘΠΘΟῊ ᾿" Ὀεϊηρ Ἰηϊτοδαυςεδα ΘἸ[Π6Γ 5 ἴμαΐ 
οὗ ἴῃς ΗἸΙρΏ-Ρτἐβι οὗ σμαρίοτυ ]., ΟΥ ἴτότη 
1πΠ6 Ἰεροπα (δῖ οὐσ τοῦ δα Ὀδθη ἃ 
ΗΙἸΡΈ-Ρτθϑῖ). Τῇ Ατάθὶς Ψ εύβιοη, Ὡς ἢ 
ΠΟΠΊΓΊΟΠΪΥ ἔο] οτνα ἴῃ 6 ὅ5υγ., ἢα5 ΟἠΪγ 1ῃ6 
ΠΑΤΩΘ : “7655 ἰῃ6 5δοὴ οἵ ϑιτασῃ" (γῈ 
ἴαΐϊκε ποῖ δΔῇγ ποῖε οὗ οἴμοι δάαϊτοης 
Ἰῃ ἴῃ6 Αταῦ. ϑιΡΕΙβο ΠΡΌΟη). Απα 1η 
1, αρατάοῖς “Τἀῦτὶ ει. Τορι. ΑΡροςτγ. 
ϑυτίασο᾽ (1861) ἴπ6 ϑυτῖας {Ππ|6 ἃ5. σού- 
τοῖος ἔτοῃθῃ (οα. 12,142 ἴῃ ἴῃ6 Βτῖϊ, 
Ἅτυς, (61ἢ οφηϊ.) τεαάς : “ δγιβάομῃ οἵ ἴῃ6 
σΟὴ οὗ ϑιτα.᾽ Τῆς Ηδθῦτεν ,δίγα 15 τερτε- 

16 Οτοοῖς ἀτὸ οἴδυςος ὁ δηά ς οὗ οἢ. ]. 27 (ν]Ζ. : 
““Ἶξεϑυς ἴπε 5οὴ οὗ διγδοὴ οἵ Γοσυβαϊθπὶ . . . ΠΟ 
ουῖ οἱ 5 Πεατγί ρουγεὰ (οτῇ νν]ϑάοιι ᾽); ἴῃς Δ᾽ οἴ, 
[«ἴ. μΒα5 : ϑέσως πέμς δίγαεά 7εγοφοίγνία. 

1 ῬΟΒΘΙΌΙΥ ἴο {Π||5 πιὰ θῈ ἦτε {πε ]αΐεγ 1λα}"- 
διηῖς ταϊσυν της ΠῚ Ὁ οὐ ὙΡΌ (ΛΝ ΙΠιι5, τι σον 
Ρ- 255) πὰ ΡῬῚ Ὁ (Τ]οβι, "ἀεβοῆ. ἀ. [υἀφηι}}.᾽1 
Ῥ- 311). 

5 Ἰιαῖοτ [εν ϑἢ ποίϊςεβ αρουΐ Βοὴ 5΄γαᾷ ατὸ 
ΘΠ γον νττΠου να] 6. ΕῸΓ ῥδγίοι]αγβ---τηοβὶ οὗ 
ἴδετι ἀπογς4}---ἰῃς ΓΟΔΑΘΥ ΤΠΔῪ σοίογ ἴο ΝΥ οἱῆα5, 
“ΒΙΌ]. Ηεῦτ.,᾽ 1. ΡΡ. 255-263. Τῆς βἴοτυ αὐοαυὶ 
Βεη ϑίσα Ῥεΐπρ ἴϊε σοὺ οὗ 7Τεγεπηίαῃ οσουτγϑ ἴῃ ἴῃς 
5"Ο ὍΔ} 16Ἃ “ΑἸρΡΒαρεὶ οὐ Βεῃ ὅ51ταὰ '᾽--οῦ ψ ῃῖ ἢ 
ΠΊΟΓΕ 1η ἴῃς 546]. Εογ ἰῃς (οπβίδητηορ]ς εἀ}- 
ιἴοη οὗ 1 (1510), 5ες Βυχίοτί, “ ΒΙΌ]. ΚΑὈ}).᾽ Ρ. 
424; οἵἴδποσ δαϊῖοῃβ 11 ὙγοΙδι5, 2. 5.. διὰ ΖῃηΖ, 
“ (οιίεκΞα. Μοτίτ.᾽ Ρ. Ι1Οοζ, ποῖς ὁ, Τῇα τοδί ογ 
ὙἘΟ 5 οὕ Ποῦ ἴο Κπονν ἴΠ6 ὉὈΠΕΑΝΟΙΓΥ δίουυ ἴἤθτγα 
τεϊδλίεὰ δρουΐϊ ἴῃς Ὀἰγῖῃ οὗ Βεὴ ϑιτα ψ1}} Ππά 1ἰ 
ἐπ Βατίοϊοςςὶ, “ ΒιΙδ!οἢ. Βα. 1. 684-687. 
Βαϊ 1 εἀπποῖ μοῖρ βυβρεοιίησ τΠαἰ τς ψ το οἵ 
16 σἴοτυ πα βοιηθῆον τηϊχοά υρ ἐδ Ὁ 132 νὴ 
ΘΟ 13, ἀπά τΠδὶ ἴξ 5 ΟΠΙῪ ἃποίπεσ εὐ! ἴοη οὐ 
ΠΑΝ ὈΙαςρδετωοτ ταίδγθησος ἴο ἴῃ6 τιοίθεσ οὗ 
7εΞυ-. 

βϑοηίθδα ὈΥῪ ἴᾷ6Ὲ Οτεξοῖς ἴοσηχ δίγχωΐζ οὐ 
͵δείγαολ, ΜΌΘΟΝ σοττοϑροηάς (45 ἴο ἴῃ χ) 

ΜΙ ἴῃ τοδάϊηρ ἀκελδαμάχ ἴον δ 57 ὀρ, 
ΤΠ πδηὶς [561 { (.5)7γ4) ἀἄοες ποῖ οἰδμοι- 
156 ΟΟΟῸΣ ἴῃ ΒΔΌΡΙηϊς ᾿Ιογαῖαγο. [{ ἰ5 
ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ ἰσδηβαϊθα “4 οοδὶ οὗ τη8}} οἵ 
ἐ8 οὐγα55. Βιυῖΐ Ιἴ ΤΔΥ αν ΟἿΪ ἃ 
ἀεδοιρηαίνα τηθδηΐϊηρ, Δηἃ ἴῃ ἴπαὶ ολ56 
Ρειπαρβ Ὀ6 δεϑὲ ἰτδηϑίαῖθα Ὀγ “ἃ [πόση 
ΟΥ̓ “Πεάρε οἵ [πογη5.᾽ Ὁ 

ΟΓ τλς ουϊνατα οἰγτουτηδίαησοα οὗ Βθη 
ϑιγταὰ {π|6 ᾿ς. Κῆονῃ. Ομ ηρ ΘΘΈΓΟΙΥ 
στουπα εθς βρεου αι οηβ,2Ζ ἢ6 ὯδΔ5 ὈδΘη 
Ἰἀδητῆεα ὈΥ δοπὶα ΜΙ [651.5, ΟΥ (45 ἢδ 
Οτεοϊδηϊδεα ἢϊ5 παπλ6) 7 βοη, (Π6 5οὴ οὗ 
[ες ΗἸρΡΏ-Ρτοϑὶ ϑιηοη 11. νῆο Ὀγ ὈΠΌΘΙΥ 
αἸβρίδοβα ἢϊ5 Ὀγοίδεσ Οἠΐας {{Π1. τοῦ 
[86 ροπιιῆςαὶ οϊςθ. Βιυΐ δν: ἀθηΠῪ Ομ 6 
οὗ δυο ἰηΐαιηουβ ΤἸΘΙΊΟΙΥ ἴῃ [6 ]5ἢ 
Δηληαὶς σου ποῖ μαναὰ Ὀδθη {Π6 νοῦ 
οὗ οἷσ ὕὍοοκΚ. ΤὍῃδῈ ποῖίϊοη (δὶ ἢδ νγὰϑ 
Ὀγ ἀεδοθηῖ ἃ ρὑγιδδὲ (11πᾶ6, ΖαηΖ) δηάς 
ΔΙγαδαν ὄχργεϑϑίοῃ ἴῃ (οά, 51η], Εκο]5. 
Ϊ, 27. ϑυοῇ ρᾶβϑαροβ ἴῃ τερασγὰ ἴο (ῃς 
Ρτιοςίῃοοα ἃ5 ἴῃ Εσςοϊα5. ν]}. 29-21, δηά 
{[Π6 ποῖ υῃγεηασηΐ 4}} ι5]οης ἴο βδουῆςϊαὶ 
ἸΡΟΥΒΗΡ πχουρμους [Π6 Ὀοοῖκ, ἄο ποῖ 
Ἰηἀεθα βθθηὶ βυῆοϊεηΐ ἴο τνατταηΐ βυςἢ 
δῇ ἰηΐογθησθ, Οἡ (εξ οἴμοσ μδηά, {86 
αἰδρσγοροσχιίοηαΐς Ἰδηρίῃ αἱ ψΠΙΟἢ ἢς ἀϊ- 
Ἰαῖες ἴῃ οἢ. χὶν. οἡ ἴπ6 ΠΙρῃ-ρΠ ϑιμοοά οὗ 
Λατζοη (αηα ἢ5 ἀδβοθπάδῃηϊ5), νΏ116 ΟἿΪΥ 
α ίδνν νεῦθο5 ἅτ ἀοσνοϊεα ἴο Μορος, [ἢ ς 
στθαῖ ἤδτο οἱ [εὐν]5ῃ {ται οῦ, 5θθῖηβ. οὗ 
ΠΊΟΙΘ 5βισηϊποαηος ἴῃ (15 τοβρθοὶ τΠΔῃ 
οὐ .5, το ΕἸΟΒἤοτη 3 ἀον ηνναγάς, Πανὸ 
ἀϑϑισηοά ἴο 11.525 ΑἸῪ ἀεδηϊῖο σοπμο] βοη 
ΟἹ [Π]|5 ῥοϊῃηΐ 15, ΠΟΥΘΥΟΣ, ἱΡΟΞ51016, 
Απα (ἢς ᾿Ἰάφα οὗ [86 ῥγιθϑιν ἀδβοθηῖ οὗ 
ΟἿΓ ΔυΐΠοΟΥ ταν παν οτἱριηαϊθα ἴῃ τΠ6 
ποίϊοης ποθ ηΤΥ οπίοτίαϊηοα ἀρουϊ τῃ6 
οσσυραίίοης δηὰὶ συα!βοασίίοη5 οὗ τῃ6 
Ῥτοϑῖμοοά, απ ἴῃ Ἰρμοσάηος οὗ ννῆαϊ 

Δ δίηςε ἴῃς παὴς «ἶἰοθς ποῖ οἰ πογινίβα οσουγ, 
ΤῊΑΥ 1 ποῖ ὕς τη αἱ οροῦοαὶ ἀοοισηαίίοη σαί Ποῦ 
1Π8} ἃ Ῥσόορογ παπὶὸ Ὁ Ετοπι (Παΐὶ ροϊηϊ οὗ νον 
σοΡ. ἔσο] 5. ΧΙ. 11 ὦ. 

2 ΕῸὸὺ βοῦς εν ἢ ΒΡ ΒΟΒΕΪΟΠΒ, 566 ἩογΖίο]α, 
“(οβοῆ. «1. ψοῖϊκος. 151. 111. ἢ. 74. Ἐὸτ (ἢς 
Ποΐοη οἵ ἴῃμ6 οἱάδσ υυυογα ((οτη. ἃ αρίάο, 
(αἰπιεῖ, ο᾽πασοη) ἴηαῖ Βοη 5΄᾽τὰ γα οπὸ οὗ 
16 βενοηίγεϊνο ἰγαπϑίαϊους (1 Χ Ν.), 566 Ἄν οἷο, 
: ϑρεξ. 11η]. 1η ἃ. ἀδαϊεγοκαη. Β.᾽ ρ. 225. 

5. ΕἸΘΏΠοτη, ὑ ΕἸΏ]. ἴῃ 4. ἀροῖκσγ. ϑοἢτγ. 4. Α. 
Το ΡΡ. 31, 32. 

ὁ τ 15. ΒΌΓΕΙΥ ἃ βομονηδί βίσοηρ ἀββεσιίοη ὈΥ 
ΘΟΒΌΥΟΥ (πν 5. Ῥ. 594) ἴμδιὶ [ῃϊ5. Ορ᾿ΐοη ᾿ς οὐδέν 
φγηέος, 

Β42 
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σοῃϑεςυϊοα τῇς ᾿εασγηθα δηά ἰὨϊηκίηρ 
οἶδβα ἴῃ [βτ86].. [Ι͂ἢ ΔΩΥ͂ οἂϑα ἴῃ6 ἃ5561- 
ὕοη οὗ ϑ'γηςεῖιβ. (ς ΓΒσγοπορτ. οα, Ὠϊη- 
ἀοτῇ, 1. Ρ. 525), ἴῃδὲ ἴῃς ϑίταςϊε 5ι10- 
οοοἀρα διμῆοῃ 1. (45 ταϊσίθεηῖῃ ΗἸρῃ- 
Ῥτὶθϑ) δηὰ μεϊὰ (6 ροηῆοαλῖς [ῸΓ 5ὶχ 
ὙΘΆΓΒ, 5 ὨΙΞίΟΥΟΔΙΥ ππίθηδ]θ, [ζ ΤΑΥ͂ 
ἢν διίβθη [τῸΠῚ ἃ τηϊϑυἀοτβίδηάίηρ οὗ ἃ 
Ῥᾶββᾶρε ἴῃ ἴῃς “ (ῃγοηϊσοη ᾿ οὗ Ἐπ 5ΘὈϊυ5 
(Θο ὕγοσ, κι. 5.) Ρ. 594). Νοῖ 1658 στουηά- 
1655 15 τὴς. Ἰηΐδγεπος (ΌΥ τοί 5) ἔτοπι 
ΟἿ, ΧΧΧΥΝΙ, 1-ὦ5, ἴπαὶ Βδη ϑ᾽γτὰ νγὰβ ἃ 
Ῥμγϑίοϊδη (566 Ξρξοῖὶδὶ ἰηϊσοά, ἴο οἷ, 
ΧΧΧΥΊΠ.), Βυΐ Ἡμαῖαδνοσ ἢ15 οοουραίίοῃ, 
1 οοὐἹἱά ποῖ ἤανα Ὀθθὴ ΔγῪ Βαῃαϊογαῖ 
ὯΟΥ γαῖ ἀρτίου [σα (οοτηρ., ἴοσ ἜχδιΏρῖα, 
ΧΧΧΥΤΙΙ, 25--20ὸ)..,. Οπ 186 οἴδοσ Βδῃηᾷα, ᾿ἴ 
15. σοσίδίηῃ [Παΐ ἢ6 τγᾶβ ομα οὔ ἴῃς 7 5 ἢ 
βᾶγοϑ οὗ Ὠϊς {Ἰπ|6, δηά τμαὲ ἢἷ5 ΘΠ] ΘΏΟ6 
Δηα ἰδῃηθ ἴῃ [(ἢϊ5 τεϑρθοῖ ργοουσθα ἢϊβ 
δαἀνδηοοηθηῖΐ ἴο ἴἢ6 ρῥσγουηϊηθηΐ ΡΌ]ὶς 
Ῥοβιοης ψΏΟΝ μῈ οσουρίεα (566, ἔοσ 
ΕΧΔΙΆΡΙΕ, ΧΧΧΥἼ, 24, 33; ΧΧΧΙΧ, 1--6). 
ΑὨΟΙΠΟΥ δηα ἃ ὙΕΙ͂ ται ῦ]ς ἔδαϊυγο 
ἴῃ ᾿ξ ΠΙΒΙΟΤΥ 5 ἴδὲ ἢ6 ποὶ ΟἿΪΥ ἰτᾶ- 
ν 116 τυςῃ, δυῖ τερατάεα (ἢϊ5 45 ρατί 
οὗ [6 ὨΘΟΘΘΘΑΙΎ δαἀυοσδίίοη οὗ ἃ ““8αρε," 
δηὰ τῃδῖ, ΨὮ116 ἢ15. νίενα ῬΟΓα δη]ϊαγροα, 
ἢ5 τοϊϊρίουβ σοηνιοϊίοηβ ψοῖα ΟἿΪΥ 
βιθηριπῃοηθα ὉΥ ταὶ μ6 Ἰοατηθαὰ δηῃά 
Οὐβοσναά ἴῃ ἔογεῖρτι σουηςτ65 (ΧΧχὶν. σὰ ; 
ΧΧΧΙΧ, 1-4). ὟΕῈ τρατῖκ ἴῃ ραϑβϑίηρ [μδῖ 
ἔοσειζη ἴγᾶνθὶ νου βολσ ον πᾶνε ὈΘΘὴ 
τὴς δάνϊος οὗ ἃ ῥίουβ οὐ Ἔνθ ραϊποῖίϊςο 
76 ἴῃ, οὐ ᾿πητθαϊαίεὶυ Ὀοίογα, ἴῃ 6 {ἰπὶς 
οἵ Αηδοομυβ ΕΡΙρἤδηαβ ((παΐ 15, ἀστὴρ 
186 Ροηῃθδοδίς οὗ ἴῃς 5οη5 οἵ ϑηοῃ 11.). 
ΤῊ ΔΩΥ οᾶβ6 1ἴ ψου]ὰ θὲ ἴῃ ἀϊγδθοῖ ορροϑὶ- 
ΠΟῺ ἴο [Π6 ᾿δίοσ δχοϊυβῖνα νίοννς οἵ [ῃς 
ῬΠατβαὶς βᾶρεβ8. ΑἹ] {Π|5 ββθῖωβ ἴο ἱπΊΡ]Υ 
ἴῃδὲ ΟΥΥΓὮ ΨΎῸΙ ὈΟΪοηροα ἴο δὴ θδυ! οι 
Ῥεποά ἴῃ εν δ Ὠϊδίοιγ᾽Υ. [Ιηἀεθὰ, νὰ 
ταῖς δἰπιοσὶ ἀου δὲ ΒεῖΠΕΣ τ 6 γου ΡῈ 
ϑιγδοάθ ψουϊὰ μάνα ταρτοάποθα ἴῃδβ6 
νυ] 5. 1Γ ἢϊ5. {τδηϑἰδίίοη δὰ Ὀδθη τηδάθ 
ἀυτηρ ἴῃ6 ρΡοηπῆοαία οὗ ἴῃ6 βοῦς οἵ 
διοη 11. 

ΓῸ ΟἿΪῪ τϑπλδίηϑ ἰὸ δἀὰ [δἰ ἀυτίηρ [Π656 
Ἰουγηθγβ Βθὴ ϑίγα ἄρρϑᾶσβ ἰο ἢᾶνε ἴῃ- 
οὐγτεα ρστθαΐ ροΊβοηδ] ἀδηροῦ (χχχίν. 12). 
11 15 ῬγοῦδὈΪΥ ἴο ἢϊ8 ἀδ] νοσαηςθ ἔγοηλ 
[λ6568 Ρ6 1115 [αὶ ἢ6 τείθιϑ ἰῃ ἢἷβ Ὠγτηη οὗ 
ῬΓΑῖβ6 (11, 1--12). [ἢ 411 "κοι ποοά Ηϊς 
ἰγάνεὶς μαά Ὄχίεπαβα Ῥοῖἢ ἴο ϑυτία δηά 
ἴο Εφγρί. [Ιπ ἴῃς Ἰδίζοσ σου ΤΥ Ἔβροοὶ- 
ΑἸ Ὠδ ψουϊὰ 566 ἀπά ᾿Ἰθάτῃ ῃγυςοὶ [δαὶ 

ψΟυ] ἃ Ἰοᾶνα ᾿ς ΠΡΟ 55 ὉΡΟῚ ἢ 5. τ], 
Απὰ (ἢς6 ροϊίοαὶϊ τεϊδοης οὗ ἴῇς ἴνο 
σου Π|65 1η τοραγὰ ἴο Ῥαϊδβίιηα πουἹὰ 
δοοουηΐ ἔογ ἴῃ6 σα] απΊη165, Ἰηἰσίρσιιθς5, δη 
ῬΘΙΙς ἴο ψὨΙΟΝ 4 Ῥτομληθης δηά 1ηδὺ- 
δητ8] ΤΘγυβα θα πρϊ Ὀ6 Ἔχροβαά ἴῃ 
ἴῆοβε ἀ4γς.ἷ 

δ Π. ὍΑΤΕ ΟΕ ΤΗῈ ΟΕΙΟΙ͂ΝΑΙ, ΟΚΚ 
ΑΝ ΟΕ [15 ΤΕΑΝΞΙΑΤΙΟΝ ἹΝΤΟ ΟΕΕΕΚ. 

ΑΙΓΠουρῇ τῇδ ρἝηογαὶ βριτὶ οὗ Εςοϊο- 
5] βου δηὰ βοός οὗ [ἢ6 5ρ6. 14] υἱονβ 
ΘΧΡΊΤΟββΘα ἴῃ 1ἴ ἰοστὰ ἱπηροτίδης δἰεπηθηῖς 
ἴῃ τοραγὰ ἴο [6 αιυδβιίίοη οὗ 1ἴ5 ἀδῖο, ἰἰ 
5665 ὈοιΟΥ ἴο ΠΟ, ΒΔΓ 1 ἴῃ ἴῃ6 ἤχει 
Ῥἷίδςς οἡ ἱπάδροηάθηϊ Ὠιβίοσιοδὶ στουηάς, 
ΤΏΕΓΕ τὲ ἔδνν βυῦ)]εοῖα οἡ ψῃῖοἢ ἀἰτεςν 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ ΟΡΙ ΠΟ 5 ἢᾶνα Ὀ6Θὴ δεϑοτίεα ψ1ἢ 
ΤΏΟΓΕ οοηβάρφηοσα; ἔδν αἷϑο οἡ ψὩΟἢ (45 
1 Θθεὴβ ἴο 1.5) δῦβοϊυϊας ΔϑϑΌγαησα Οἢ 
ΕἸΓΠΟΥ 5146 15 1655 νατγαηϊθα, 

Τῆς ὈοΟκ 1156} ἔσθ ῆθς ὑνὸ ἀδίος 
ὙΠΙΟΝ τϊρης βθαπὶ ἴο ἢχ [86 τς ὈοΙῃ 
οὗ 1ἴς. οὔρίπαὶ σοϊωροβιοη ἂηὰ οἵ 1ἴ5 
δ βἰδίίοῃ ᾿ηῖο Οτϑεὶς ὈῪ ἴῃ 6 ρταηάϑοῃ 
οὗ ἴῃς δυΐμοτ. ΤῊΘ ἢγοὶ οὗ ἴῃ686 15 ἴῃ 
Ἐςο]υ5. 1. 1, ἤοτα ἴὴ6 Ὑτιῖοσ ἀθϑοσ0695--- 
ΔΡΡΆΓΟΠΕΥ ἤοτὰ Ῥεσβοηδὶ οὈδοσνδίου--- 
““ ϑηοη ἴῃ6 ΠΙΡῚ ῥποβῖ, [6 βοὴ οἵ 
Οηϊδ5 ;᾽ Ἰδανιηρ, μούνου σ, [ῃ6 ᾿ΠΊρΓο5- 
50 (ἰπ65 ὁ δῃὰ 2) ἰμδὲ δὲ [με {πὲ οὗ 
ἢ15 ὙτΙ Πρ ΘΟ. 5 ὯῸ ἰΟΏΖΕΣ ΑἸϊνα. 
Τῆς βδεοοηά ἀδία ἰ5 ἴὴ ἴῃς Ῥτοίοριῃε ἴο 
τη6 ἰγδηϑίδιίοη ὈΥ ἴῃ 6 γουηεῦ ϑιγαοϊάδ, ἴῃ 
ΜΏΙΟΝ ἢς 5ἰαῖος [Ὡς {ἰδ οὗ Ἦϊ]5 διτῖναὶ 
ἴῃ Ἐργρί δ5 “1ἢ τῆς εἰρῃῆς δηά {πιο 
ΥΘΔΓ ὉΠῸΘΥ Κιηρ Επετρεῖεβ." Βαῖ, ἃ5 1ἴ 
ὨΑΡΡΘη5, ἴβετα ψεῖα ὕγο Ηἰρῃ-Ρτοϑβῖϑ, 
ΘΔΟἢ οὗ [Πδηὶ “ Θι᾽πιοῃ, {πΠ6 5οὴ οὗ Οηΐδς ᾽ 
---Υ]Ζ. διπίοῃ 1., βυγηδιηθα τς 7α5ῖ, [Π6 
80ὴ οὗ Οηϊᾶς 1., ψῆο δοοογζάϊηρ ἴο (ἢς 
οοπγηοῃ τεοκοηΐϊηρ Βουτϑῃδα δρουῖ 231ο-- 
201 Β.6, ; δηά διηλοη 11]., δοὴ οὗ Οἠ]85 1]. 
δρουΐ 219-109 Β.Ο.32 Απά 45 ἴῇοσα ψοΓα 

1 866 Ὀεΐον, ὃ 11. 
ἢ ὝΒοθε δῖε (ἢ βεῃογα ἢ δοοερίοα ἀαίε5. Βαϊ 

ΠΟΠΒ, ΔΘ Ὁ ]α ὑποογίδι Ὑ ρῥγεναὶϊβ (56 Εν], 
“Οεβοῖ. ἀ. Ν᾿ στ. ἵν. Ρ. 351). Ετνα]αἷ 5 ἀαῖος 
ἃτα : Οπΐδς]ῖ. ἀϊδὰ 210 Β.6.; ϑίπηοη ἴ. ἀϊδα 291 ; 
ΕἸοΑΖαΓ ἀϊοά 276 ; Μδῃαββοῦ ἀϊδά 250 ; Οηΐδϑ 1]. 
ἀϊεά. 219; ϑίπιοῃ 11. ἀϊδὰ 199; Οπὶας 11]. 
ἀεροβεὰ ἴῃ ίανους οὗ ᾿Ξ Ὀτοίπες Ϊαβθοη, δηὰ 
Ἦς δραὶϊῃ ἴῃ ἰμαὶ οἵ Μεηεΐαοβ.Ό Ἠοσχζίε]ὰ 
(““. 5. ῬΡ. 185--180) γίνε (ἢ [0] ον ίηρ ἀδἴεϑ :-- 
Οπηίας 1. ἀϊεα 300 ; δίπιοη 1. ἀϊοὰ 287 ; ΕἸοαζαν 
ἀϊεοὰ 267; Μαδῃδβθοῃ ἀϊοά 240; Οπηίας 1. ἀϊεὰ 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἙἘςΟ(ΙΕΘΙΑΘΤΙΟΙ)5. δ 

νο Ηἰρἢ-Ῥτοϑίς οἵ [6 ἤδιηθ ““ ΘΙτήοῃ, 
50ηὴ οὗ Οηϊδς,᾽ 50 ἴποσο ᾿ψοσα ἴνο Ῥιοϊθη)65 
ψὯῸ οτος (ἢ6 δριμεῖς Ἐποτγρεῖαθς, νἱΖ. 
Ῥιοϊοτν Π]1. οΟΥ ΕἘπεγρεῖος 1. (247--222 
Β.Ο.) δῃὰ Ριοΐθιγ ΝἼΙ., ΡΏγδκοη, δ 6ἀ 
Ἐπιεγρεῖες 11.---θαῖ συτηαπηδα Ὀγ ἰδ 5Ὁ- 
ες Κακογροίος--- 0, δἴζεσ Βανίηρ Ὀδθη 
σο-τερθηῖ ψ ἢ ἢ]5 Ὀτοῖποσ ἔοσ Ὀνεηϊγ-ῆνα 
γεδῖβ (οπὶ 170 ἴο 145 Β.0,), Οσσυρ!δά 
ἴῃ6 ἰἤσοης δ'οῃμα ἔτοπλ 145 ἴο 116 Β.6. 
ΤἼὮς αυσβίοῃ τΠοτγείοτε 15, ΜΒ ΙΟἢ οὗ [ἢ 656 
ἴσο ϑιποῦ5 ψὰ5 ἰῇς ΗἸρῃ-ΡΠεοῖ οὗ 
Ἐκσε]υ5. ]., αηὰ ψ Ὠοἢ οὗ ἴῃς ἵνο Επιοτρεῖος 
15 Γείοιτεα ἴο ἰὴ τῆς Ῥτχοίοριις οὗ τᾷδε 
Οτεεκ ἰὐδηβίαϊογ ν᾽ 

Αἱ [ῃς ουΐδεῖ τγὰε. ἢᾶνα ἴο αἰϑγηῖϊος ἃ 
ςοῃοίἀεγαϊοῃ νη ἢ, οἰ Γ ἀνονθαϊγ 2 ΟΥ 
ῬΟΙΏΔΡ5 ὑποοηβοίοιϑὶν, πᾶ5 ᾿ἱηῇυεησεά 
σς5. [Ι͂ἢ τῃς Ῥτοίορυς οὗ [Π6 γοιηροῦ 
Θιγαοιάς τἴῃ6 υδ14] διταηρεηθηΐ οὗ τῃς 
ΟΙἹά Τορίαηθηῖ ᾿Ἰηῖο ἴπ6 1,δἵν, ἴπΠ6 Ῥτο- 
ΡῬδεῖς, δηά ἴῃς Ηδοίορταρμα ἰ5 σι ρροβεά 
ἴο Ὀ6 ᾿παϊοςαϊθα ἴῃ ἴ[πΠ6 ΘΧΡΥΘβϑοη “ [ἢ6 
1,ν, ἴῃς Ῥτορδεῖς, ἀηὰ ἴῃς οἴμεσ ὈοοΚβ 
οὗ τῆς δι οιβ." [Ι{ 15 ατριδὰ {παῖ (Πϊ5 
ἸΏ 165. ἴῃς οἰοβίηρ οὗ ἴῃς Ο. Τ. (αποὴ 
δῇῃὰ [ες οοτηρίετίοη οὗ [με ΠΧΧ,. Ν εγϑίοη, 
ἩΠΙΟὮ ἀραϊη, Δοσογαϊηρ ἴο σογϑ! ἢ ΟΤΥΟΒ, 
σου]ά ποῖ πᾶνε θέε 50 δδυὶγν ἃ5 ἰὴ [Π6 ΓΕΙΡῸ 
οἵ Επετρεῖες 1. Ἐνβεῃ 1 ἴῃ656 ῥγεῃη 5565 
ὙΟΓΟ σοτγγοοῖ, ἴ του 6 ν]οϊοις γθαϑοῆ- 
ἸῺ ἴο ἀοίεππηϊης ἀἢ πῃκηονῃ 4ΙΔΏΓΥ 
(ῃο νγὰ5 ἴῃ Επεγρεῖες οὗ (ῃς Ῥτοϊοριαα Ὁ) 
ὈΥ͂ ΔΠΟΙΠΟΥ δα. }} Υ ἀηκηονῃ (6 οἰοβ6 
οὗ ἴῃς (απο ογ ἴῃς σοπιρ]οίίοη οὗ {ΠῈ 
1,ΧΧ,.,).. Βιυῖ τη οὐὔΓ νίενν ἴῃ ραβϑθαρα ἴῃ 
ἴῃς ῬΡιοΐοριια, αὔῦονε τείειτεα ἴο, 50 ἴαγ 
ἴτοτηῃ ῥγεϑυρροβίηρ δὴ διζταηρεπιθηῖ οἵ 
ῖῃς Ο. Τ.ο ηἴο 1,ἂνν, Ργορθεῖ5, αηα Ηαριο- 

226---υϊ ἢ τηαῖκος ἴῃς δοσοϑϑίοη οὗ ϑίπιοῃ 1]. 
ΒΕΥ ἢ γεδΓ5 ΘΑΓ] ΕΓ, οὐ ἱπ 226. ΤΠΪΐδ 15 ποῖ ἴἰ16 
Ρἶδος ἴο ἀΐβους ἴῃεϑε ἀϊβεγεησεβ. [πάθοὰ, τ[Π6 
ἐχδεῖ σὨγοποίορυ οἵ ἴΠε ῥ ΓΙ εσι}γ ϑιισςεββϑίοη Οὔ 5 
πο [ππ|6 ἀἰβῆσα!γ. ΗΔΡΡΙΪΥ 1ἴ ἀοε5 ποῖ αἴεοϊ 
1Πε Ρῥτεξεηΐ δγριιπιοηί. 

1 Ὗς ΟἿἹΪΥ ποῖε ἴῃ ραβϑοίηρ (ἢ κἰαίδυηεπὶ οὗ 
Ἅ{τ, ϑιδηΐοη (" Τῆς ως δῃὰ (6 (Βσιβιδη 
ΜεΞβδἢ,᾽ Ὁ. 111}, ἴπαϊ Ἐςοϊοβι σίους “Κ ΠΊΑΥ͂ 
πᾶνε ὕεξοη νυ 6π ΔΩΥ {ἰπι6ὲ Ὀεΐνεεη ἴῃ6 ΗἸρΡΏ- 
Ῥπεριμοοὰ οἵ ϑίπιοῃ βοὴ οὗ Οπίας δπὰ τῃς 
Μασοδθοδῃ τἰϑίηρ." [5 1ῃϊ5 τεα]γ 503 αηά τὸ 
μος ἢ οὗ ἴῃ6 ἵἴνὸ ΗἸρἢ-ρυεϑίβ οὐ ἴπῸ πάπα οἵ 
ΘΟ οεβ Μτ. διδηίοη τείεσ ἴῃ 115. ὑγίε  ἀ15- 
τη ῖ554] οὗ ἃ απ δβίίοη οὗ Ξυςἢ ἱπιροτγίαποσ ὃ 

2 830, οη ἴδε οποα 5ἰέήο, ΝΥπον (΄ ΒΙ0].  οα]- 
ὙΥΟγιοτΌ.᾽ 1. Ρ. 555) ἀδπὰ οἴΐιεῖβ, ὄἐνεῃ Εσ Ζϑοῆς, 
Ῥ. χνὶ. ; δηά, οπἡ ἴπε οἵδεγ 5ιἰ6--τνα βιιβροεοῖ--- 
ττιοΙβ σις δς ΒΟῺ] (“ Εογβοῆ. ἢ. 6. νο κΚ50.᾽ 
ῬΡ.- 35, ἄς.). 

δταρὮδ, το γ γᾶνθ τῖϑ6 ἴο 1}15 {ρα ΠΟἢ, 
Νοῖ ΟὨΪΥ 15 ἴῇ6γ ποῖ ΔῺΥ δαγ] ες ᾿πα ἰσδ- 
ἴοη οὗ 1ἴ, Ὀὰϊ ᾿ἴ 15 ηοῖ δι ρροτίεα ὃγ (ἢ6 
αὐταηροηγθηΐ ἴῃ ἴῃ6 ΧΧ, Βεβιάε5, ἰῃς 
Ῥγοϊορσιθ γίνε ἢοΐ ΔΠΥ ᾿παϊοδῦοηῃ νῆδίὶ 
[Π656 “ οἴμεγ ὈοοΚΚ οὗ ἴῃ6 (Δ ἢοτβ "ἢ ψοσο, 
ΠΟΥ γαῖ ΠΟΙ ΠΟΥ ΟΥ̓ ἡοΐ [Π6Υ Ἰποϊπάκα 41} 
ΟὟΓ ῥγαβεηῖ Παρίοργαῤάα. Απὰ ἘροΪος:- 
Δϑσα5 1156]. 116 18 πλαῖκος στοίοσεηςς ἴο 
τῆς 1,δἷν δηα ἴῃ6 Ῥτορβεῖς ([ΠῈ Ὠϊβίοσιοδὶ 
ὈοοΚ5, Ξαϊαῆ, Γγοηῖδῃ, ἘΖοΚΙοὶ, δηά ἴῃ 6 
ὕνεῖνα τηϊηοῦ Ῥτορδῖ5), ΟΥ σδαθοῃ5. ὑΓ͵Θ- 
ΒΔ ΌΪΥ ρσοοά δηὰ να] (ν αΐενευ ΓΠΟΥ 
ΕΓ) σοηΐαϊηβ Π0 τηδηϊοη οὗ Μοζάδοδι 
ΟΥ δηϊεὶ, ὩΟΣΥ ὄνθὴ οὗ ΕζΖια. ΤΉ Ϊ5, 
ΑἸΪΠΟῸΡὮ [Π6͵6 ἀγῸ ὑπ α ΙΒ ΠΟΉΔΌΪΕ γοΐοι- 
Θῆσος ῃοΐ ΟἿΪγ ἴο Νοβδηλδῃ, Ὀπξ 450 
ἴη (86 ἰοχί (566 (ἢ6 ποίεβ, 255222) ἴο 
τῆ6. Ῥξαϊπης, Ῥγονθῦθϑ, Εσο θϑαϑίθϑ, δηά 
ΡτοΟῦΔΟΪΥ [οὉ. ΥΥε ἀἸβτη155 [μογείοσα [ἢ ϊ5 
ὈΓΘΙλ ατΥ ἃ 2γίογὶ ἀυρατηθηῖ, δηὰ 45Κ 
ΟἸΓΘαΪν65 : 

ι. Νήαβ ἴῃς. Επετγροίες οὗ [6 Ῥτοίοριιθ 
ἴῃς ἢγϑι οσ βδεοοηά οὗ ἴμαϊ παη  Τῇδ 
δυρυμηθηΐβ ἤθγα ἴαγηῃ οἡ ἴῃ6 πηδαηϊηρ οὗ 
{πῃ6 ψοτγάς υϑϑεαὰ Ὀγ [ἢ6 γοιηρο ϑισγαςοιάδ. 
ΤΠοβα νῆο Πο]ά τμαϊ Επεῖρεῖος 1, ἰς 
τείοιγεα ἴο ἴῃ (ἢ6 Ῥτοϊοριις τεραγά [ἢ 6 
ατθοκ νογάς ἐν τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ 
ἔτει ἐπὶ τοῦ Ἐὐεργέτου ἃ5 τηϑΔῃϊηρ “ἴῃ ἴῃ 6 
εἰρῆϊ δηά {π᾿ γΈ θῖἢ γρϑαγ᾽" οὗ [η6 ψυυιζοῦ, ποῖ 
οὗ τῃς τεῖρῃ οὗ Επεγρεῖε. ΤῊϊς ἤδοϑο- 
ΒΑΓΪΥ, 51ης6 Επογρεῖες 1, αἸά ηοΐ τοίρῃ 
τιϊτίγ-εἰρῃϊ γεαῖθ, Οὐ ἴῃς οἴποῦ μαπά, 
ἴποβ6 νῃΟ σοηῃϊεηά ἔοσ Επογρεῖες 11. τα! η- 
ἰαἴη τπαϊ ἴῃ6 ΘΧΡΥΘΘΘΙΟη ΟΔΠ ΟἾΪΥ Τηθλῃ 
186 {π|Γγ-ΟἸΡ ἢ γεαγ οὗ ἴῃς τεῖίρῃ οὗ 
Ἐλποτρεῖαδα ; ἀπά ἁἰπουρ Επορεῖες 1]. 
ννὰς ηοΐ 5016 οσοιπραηΐ οὗ [Π6 [ἤτομθ ἔοσ 
5 Οἢ ἃ Ῥετοα οἔὗὨ {ἰπ16, γεῖ Ὠϊς τεῖρη πχιϑῖ 
(Δοσοσγάϊηρ ἴο Ῥογρῆγτιας ἴῇ Εἰ56Ὁ. 
ΟΠτοη.) Ὁ6 τεοκοηθα ἴτοηῆ τῇς {1π|6 
οὗ Πὶ5 σο-ΤΟΡ ΠΟΥ ΜῈ 15. Ὀτοίμοσ. Αϑ5 
τορατάς ἴῇ6 {π|6 τῃηδαηϊηρ οὗ ἴῃ6 Οτθοκ 
ψγΟτας ἡποίθα, ΨΤΠΟΙΘ. ἅτε ΠΟρΟΙΘσϑὶν δἵἱ 
5516, 50 στεαῖ ἃ ΔΌΓΠΟΙΙΥ ἂἃ5 ῬΥΟίθϑϑου 
γνγεϑίοοιξ πιαϊηίδιης ἴῃμαΐ [ῃ6 πιοληϊηρ οὗ 
ἴῃς ψογας ““σαῃ ΟἿΪῪ Ὀ6, [παὶ [Π6 ᾿γαῃϑιαΐοτ 
“1 ἢϊδ5 {Π|τγ- ΕἸ [ἢ γολγ᾽ σαπλὸ ἴοὸ Εργρί 
ἀυπηρ ἴῃ6 τεῖσῃ οὗ Εποτγρεῖθς," απὰ ἢς 
ΒΕ ΡΤηΔί]565 [Π6 ΟἿΠΘΓ [ΓΑ 5] ΟῚ ἃς ““ αἰ)5ο- 
Ἰυαϊεὶγ αἱ νατίαηος ΜΠ [6 σγαπ)ηλα τς α] 
βίγυσίατο οἵ της δϑηΐδησα ἢ (Θηλ}5 ἐ ΠΙοῖ, 
οἵ ἴῃς ΒΙ1016,᾿ τ᾿ Ρ. 479, ποῖ6). Οἡ (Π6 
οἴου αης, τ[πο56 ὴο σοπίοπα ἴοσ Επιοτ- 
σείος 1. σ θα! σπου 5] πγαϊηϊαΐη [ἢ 
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οἴδιδὲ τεηδθυηρ. ἢ Βαε ττηυϑ Ὀ6 δατηπίδα 
ΟΥΙποῦ, “. 5.) ταῦ ἴῃς ψοσάϑ ηθδη ἴῃ {π8 
ἢτϑοὶ φίασε βοιηδίμίηρ αἰεγεηϊ ᾿τοπὶ “1 
τ[η6 τιϊσπῖγ.εῖρῃ ἢ γοᾶγ οἵ ἘΕπετγρεῖος.᾽ 
ΘΙΓΆΠΑΥΥ, ΒΟὨΙ (ῃψ. Σ., Ρ. 36) ΔΙρΊ65, 
δἀάυοίηρ [Ὡ6 ἰεβ ον οὗ ΒΟΓΏΠΑΤΑῪ 
(΄ ατυηάχιϑς ἃ. σθοῦ, 11|Ὸ 1, 502, 510) 
ἸᾺ ἕδνουσ οἵ ἴῃ βίγισίαγε οὗ [Π6 βεηΐεησεϑ 
Δ σΘΏΘΙΔΙΥ οὗ (ἢς 5ιγ]6ς οἵ ἴῃς Ῥτο- 
Ἰοσις, ἴμαἰ 50 αδὖϊες ἃ τοῦ ποῦ] ποῖ 
ἢᾶνῈ δχργοϑϑθα δϑοῖ ἃ πθδηΐηρ ἸΏ 50 
“ὁ πΏρΤΟΟΙς " ἃ ΤΩΔΏΠΟΙ. ὉΊΏΟΙ ΠΟΙΪ45 (Πδῖ, 
δοοοσαϊηρ ἴο σοπηθοη 5856, ἢ6 ψου]Ἱὰ 

Ὁ ΒΆνΘ Ὠδα ἴ[ο τα : ἐν... ἔτει τῷ ἐπὶ τ. Ἐ!. 
ΤΩΣ ἀείεηάοις οὗ τῇς οΟἾΠΟΙ (ταῃβ]α τ! οῃ 
Ῥοϊηῖ, λα 66ά, ἴο οογίδι ἢ ρᾶγὰ]}6] ΟΥ̓ 5: Ω11 ΔΓ 
ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΟῺ5 ----ἰἣς Ἰδοῦ ἴὴ ἴῃ6 ΑΡοοὺτ. 
(ι Μδϑοο. Χι. 22 ; Χν. 27); ἴΠ6 [ὈΠΊΘΣ 
ἴῃ ἴῃ ΠΧΧ, (Ηαρρ. 1. τ, 11. σα; ΖΕΟΉ, 1. 7, 
νἹ1, 1). Βυῖ ΑἸ1κὸ ΊΠΟΥ δηα ΒΟἢ] ἄδην 
ἴῃ6 σΟΠΟΙ βίνθηθθς ἀνθ οὗ τἢ6 [Ιαἰῖοῦ 
Ἰηβίδῃςεϑ5 85 1 ἰεδϑεῖ δά) τηρ οὗ Ἔχοθρ- 
[ἰἸοη5. Ολ (6 Ὑο]6, ἰπογοίοσο, τῃ6 
ἀιηρατί4] βιυάθηϊ νν}}} ὑσοῦδΪγ ἡυάζα [μαι 
ἴδε ἀτρυπηθηΐ 1. ἕλνουῦ οὗ δἰἴΠ6Γ τῃ6 ομΘ 
ΟΥ ἴῃ οΟΙΠΕΓ ἰγδηϑ δου σδηηοῖ ὈῈ οοη- 
βἰἀετθὰ οοποϊυϑῖνε.32 ἴῃ ΔΩΥ οἂθ6 [ἢ6 
ΤΩΔΙᾺ ΟἸΘΒΟΩ ἃ5 ἴο ἴῃς ἀαδῖα οὗ [Π6 
ΟΥ̓ ΡΊΏ4] ψοῦκ 15 Ἰεῖ ορθῃ. 

2. Οὗ τοῦ οτδδῖογ ᾿πωροχίδηος [ἤδη 
186 οἴ μεσ 15 [6 ᾿Ἰπ] ΌΓΥ ῃοῖποσ ἴῃ 6 Θ᾽ ΠΟ Ὲ 
δοὴ οὗ Οηϊ45 οὗ Εςο]ι5. 1. 1, δηὰ ἴῃ {Π6 
ΟὙΤΙΔΟ ὙΘΙΒΙΟΙ 4150 οὗ]. 23, ᾿γὰ5 ϑίπηοῃ 1. 
ΟΥ ϑίπηοῃ 11, ὙὍΠα ϑυτίας ργαβθηῖβ ἰὴ [15 
οὨδρίοσ βανθγαὶ ᾿τροτγΐϊδηξ νατληΐῖβ. ΤῊυβ 
ἴῃ Ὁ. 25--Ὠ] ἢ, ΠΟΎΘΥΕΙ, 6 τοραγά 85 ἃ 
Ἰαΐοσ Ἰῃϊογροϊδοη---ἰηϑίοδα οὗ ““τηουη- 

ἰΔἰη οἵ ϑαπιατσία " ἴῃς ὅγι. την μας 02), 

ὙΠ ΟὮ, 7ι5ὲ δ5 ΓΙΌΣ) ἴῃ 1ῃ6 ϑδτηδσῖξ. νοσβίοη 
οὗ ἴῃς. Ῥεηΐ., 5 ἴὴ6 τοπάθηην ἴοσ (δ 
ἐρο ΤῊ ἴῃς Με εῖ. 1,δὲ, (ο]]ονβ 
δραϊηδὶ 411 τὴς Οτεεῖς Μ55 .} ὈΥ ἰτδῃϑ- 
Ἰαϊίηρ : ἐπ γιορῖς δεῖγ. [ΕῸῚ βοῆγξὲ οἴδεσ 
γδδηΐβ 566 ἰ86 1ηϊτοά. ἴο ἴῃ οἢ., δηὰ ἰῃς 

1 ϑοδίίγοσ (". 5. Ῥ. 595) ρυϊβ 1 ἴῃ ἀὈΞο]αίεϊγ : 
“ΜΙ|ὶ ἄδπι 38. [ἑδῆτε πιοὶηϊ δσ παι τ! ἢ πϊς κι 
βϑίῃ εἰρσθπεβ [οὈςΠ5)8ῃγ.᾽ 

3 Ιῃ νἱενν οὗ (ῃἷϊβ ψα ἤανε ποῖ τπουρῆς ἱΐ 
ὨΘΟΘΒΘΑΥΥ͂ ἴο ἀἴδοιι58 αἵ Ἰοῃρτῃ (ἢς ἀγζιπιεπὶ οα 
ἩΒοἢ ΒΟΉ] 50 βίγοημὶγν ἰηϑἰβίβ-- Ὅυ1 νυ ἢ ἢ 56  η5 
ΨΟΙΥ ἀουθιι]-- ἰδὲ ἴῃς τείμη οὗ Ευεςτρεῖοϑ 1Π., 
Βανίηρ Ὀδδη τηδυκεὰ ὈΥ ρεσβθοιξίοη δηα οχίϊα 
οὗ ἴῃς Ἰεασηθά, νου ποῖ ἢανς Ὀδοῆ ἃ Ξυἱϊδ Ὁ] 6 
Ῥογοά ἕοσ ἴῃς ρυ]οαϊίοι οἵ ἴπε ἰγϑηβαοη οὗ 
ἴμ6 γοῦυηρος ϑιγαοίάθ. Βυΐῖ (Ποῖα ἰ5 δῃϑοϊυῖα 
ἐνϊάδηςε οὗ ᾿Στεγα ΤΥ δοιϊνὶγ δπιοὴρ ἴῃς Η6)]εηϊϑίς 
ἴῃ τδαϊ τείρῃ. 

ποί65.}] Αγραίη, ψ 116 τπ Ὁ. 28 ἰἢς Οτοεκ 
Το ηας υ5 οὗἩ ἴῃ6 βεπέπμηδηςϊ ἴῃ ΕΦν. 1. 2, 
1}6 ὅ'γγ. γα β]δῖθϑ : “ ΗΔΡΡΥ͂ ἴδ πιδῃ ΨῈΟ 
τηδαϊταῖδϑ οἡ [8656 [ΠΙηρ5, ἰεαττι5, Κπουνθιῃ, 
δηα ἀοεῖῃ τπθηχ." [μΔ5Εγ, τ. 29 [30] 15 
τοηἀογεὰ ἴῃ [ῃ6 ὅγχ. : “ Εχαδβάῃ 655 15 οὗ 
16 τοϊρίοη οἵ σοά : ἰὲ 15 Ἔχαϊεα δῦονβ 
411 τπϊῆρβ. Βοῃοϊὰ {ξ, ΠΥ 5οῃ, δῃὰ ἀο 
ποῖ ἔογβακα 1. [Ι͂ἢ 8]} [ἢ656 1ηβίδῃσαδβ 
ἯῸ Ὀεϊῖενα ἴῃ6 ϑυτδο ἴο τερσγαϑοηΐ [Π6 
ΗεΡτονν οΟΥρΊη4] ποῦ δοουσδαίοὶ υ ἴδῃ 
ἄοες ἴῃ Οτσεεῖς εχ. ΤῊΪΐβ ἀἸβροβαβ ὺ8 
ἰοὸ τεοεῖνε νουσαθὶυν [ῃ6 ϑγτῖας νϑυβιοη οὗ 
φ. 23: “ Απάὰ ἰἸεὶ ἴῇοσα 6 ῥδᾶςσς διηοῃρ 
[Π6τὰ, δηὰ Ἰδὲ τὲ "6 6ϑιδ Ὀ]Π5ῃη6α ἢ ΘΙΤΏΟΏ 
[6 7υ5} δηαᾶ ἢϊ5 566ὰ, 85 ἴῃ6 ἄδγς οὗ 
Ποάνθη." [ΙΓ (ἢϊ5 τεπάθηηρ Ὀ6 σοττοϑοῖ, 
1 [Ο]]ονα ἴμδὲ ἴῃ6 Ηδῦτεν οτρίηαὶ ἢδὰ 
ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ ἀεοϊσιαίοα (ἢϊ5 ΗἸρΡῊ - ῥγιθϑί 
ΘΟ. ἃ5 ἰῇ 58π|6 Ο νγὰ5. ϑιγηδιηθα 
“ἦς Τυκι," 

Βυΐ ἀρατίὶ Ὸπι [Π]15, [ἤθγα σδηηοῖ, τὰ 
Ὀ6ΙΙονθ, θ6 ΔῺΥ τεαβοηδὺϊα ἀουδί [μαι ἴῃ 6 
ϑιοη νἢοπι θοῇ ἰτδα τ οη 2 δηα Τοβερῆυς 
ἀεδίριιαῖα “τὴς 7051: 8. μὰς ϑιπιοὴ 1. 
7οβερῆυ5 ᾿πάἀδοα 06 ἜΧΡΥΙΘΘΒΙΥ [6}}]ς τὰς 
τῃαϊ ϑιπχοῃ 1. “νὰβ Τα] δα ὁ δίκαιος," δηὰ 
ἜΧΡΙ ΑΪΠ5 ταὶ {Π1|5 ἀδϑιρηδίοη τγᾶ5 ρίνθῃ 
δηλ “Ὀδοδιβα Ὀοιἢ οὗ ἢ15 ῥΡἱεῖν τονναγάς 
Οοά δῃά ἢὶ5 κιηὰ ἀϊβροβιτίοη ἰοναγαϑς 
ἴῃοβε οὗ 15. οὔτ πδοη." ἀπά ψῆθῃ 
7 βῆ τἰτδαϊου σίνεβ ἴο ἃ ΗΙρῃ-ρτοϑὶ 
ΘΙΙΏΟΠ ΘΧΔΟΙΪΝ της βαηὴς {{{|6---δ ]..-- 
Δηὰ 5. ΠΟΘΙ ΨΟΔΙΥ Οὗ 5ρεακιηρ οὗ ἢ]8 
Ῥίεῖν, βίοσυ, δῃά τηϊγαουϊουβ Ὠ1νΊη6 δἰῖθϑ- 
ταϊίοη “---ἰἨ ψου]Ἱὰ βθαλὶ ἃ Ῥδγνεσβῖο οὗ 
ὨΙβίοΥΥ ποὶ ἴο ἰάθη ἴῃς ϑιμοῃ 1., ἴῃ 6 
7υβί, οὗ 7οβορῆιβ ψι της ϑιγοη, (Π6 
7: ααάφ, οὗ τὴς Μ|Ιβηηδῃ. δ ὍΠὶ5 σοη- 

1 ΟκῆιΖ (΄ σοβοῖ. ἀ. Τ7υάφη,᾽ ἱἰ. Ρ. 225, ποίε) 
ἱηρσαιίουςγ, δηὰ 5 1 Ὀεϊΐενα τἰρμγ, στο {παὶ 
ης τἰρῆῖ τεαδίηρ ἴῃ ἴῃ6 ὥὄγτγι ταῦ Ὀ6 ΣΦ᾽ 
Δ ΌΠ, ϑιίπηοη 86 [υ5ῖ, αηὰ ποῖ ΠἼΘΠ. 

5 Ἰῃ ΑἸ. 1. 2; Ραδγ. 11}. 5. 
8. «Αιᾳ.᾿ χὶϊ. 2, 5; Χὶϊ. 4,1. 
4 ἼΠε τεδᾶάθγ Ψῆο ἰ5 ουΐουβ ἴο κηον (ἂς 

7εν δὰ ἰταδιτιοῆς ἀρουΐϊ ϑἰπιοὴ ἰῃς Εἰρηΐϊοοι 15 
γείεστεά, διηοηρ οἰδεῖ, ἴο Οἵίο, " Ηἰβίωτ, ἀοοσῖοτ. 
Μιεβηίςο. ;᾽ Ἰϑεχοηυῦουγσ, “Ηἰΐδι. ἀς 16 Ῥαϊεβῖ.᾽ 
ΡΡ. 47, ὅς. ; ἀπὰ τᾶϊΖ, “. .., ὄἴϊ. ΡΡ. 255, ἃς. 

δ [τ ννᾶϑ ΞΌΓΕΙΥ δη 1}1]-ςοηϑι ἀετοα κἰαιθπηθηῖ ΟἹ 
ἰῇς ρατί οἵ Πδδη ϑιίδηϊου (΄ Ηἰϑβι. οὗ τὰς [ἐν ]ϑἢ 
ΟσβΒυτοὶ,᾽ ἰδ. Ρ. 247) ἴπαὶ Μ. [ϑεγεπουγμ 85 
ΠΟΙ Ο] υϑίν οἷν Θϑι Ὁ 5ηθ ἃ ““τπαῖ Θίπιοι ἴῃ 6 [υδὶ 
νγὰ9 ϑθοη 11.᾿ εσοηροιγρ᾽ δβϑοτῖβ ἰτ, θυῖ ἀοες 
οὶ πηᾶΐτα ΔΗΥ͂ δἰϊετιρὶ ἴο ““ εβίδ Ὁ} 15ἢ " ψῆδὶ 1ἰ 
γγουϊὰ ΡῈ Ὀσγοπά ἴῃς ροννεσ οὗ ΔῺΥ τζδη ἴο ὑσονς. 
Α Ἰαῖε ψγῖοσ οὐ ἴῃς 5υδ]εοῖ (Ηδπιῦδυγροι, 
“Ἐς ]- ΕΠΟΥΚ].᾽ ΑΙ. 11. Ὁ. 1116) ουϊ5 ἴῃ6 Κποί 
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εἰυαξίοη ἰ5 ςοηδιτηδα ὮὉΥ ἴΠ6 οἰγουϊηβίδῃοα 
τμαῖ τὴς ΜιΙβῃηΔἢ ἀδβοῦρος [Πϊ5 ΘΙ ΠΊΟῺ 
8ἃ5 “οὗ [ἢ6 τοιηδί ηάθῖβ οὗ (Π6 ρτεαΐ βγῃμᾶ- 
ϑορια,᾽ υὩ]Οἢ ἢδα Ἰοηξ Ρ4556α ανᾶν ἤθη 
δθοὴ 11. βυσοοεάεά ἴο {π6 ροπιβοαδίθ. 
ΙῺ φσεῆοῖαὶ, [6 ἰθπὴβ ἴῃ ΜΏΙΟἢ ἰΥδα το 
5ΡΘδΔΚ5 οὗ διηίοη ἴῃς υεῖ οου]ὰ ποῖ ἢανα 
Ὀδεη ΔρΡΡΙοἀ ἴο ϑιιίοη 11., ὕοσ γεῖ ἴο 
(6 οἰγουμηδίδησος. δηα σαοϊδιοὴβ οὗ ἢὶ5 
ΠΠ͵]6. ὙΤΏΟΥ 5θοϑηὶ Ἰηϊεηαδα ἴο σΟΏΥΘΥ 
τῃδῖ ψἱ ϑιθοη [ἢς6 }υβῖ οἠς ρτεαῖ ρεποά 
οὗ εν 5} ΠΙδίουγ---ἰῃαϊ οὗ ΞρΙΠῖυ4] ρου, 
ΡδᾶςΘ, ἀπα Ὠίνίηε διϊοϑίδ!οη--- δα σοπΊα 
ῖο δὴ εηΔ. ΑἹ] 115 οουϊά Ὀ6 5α1ἃ 1ὴ 
τορατὰ ἴο [ῃ6 ρΡοπιϊδοαὶς οἵ ϑιζῶοη 1. ; 
1 ννγουἹὰ ἤᾶνε ὯΟῸ τρθδηϊηρ ἴῃ τερασζὰ ἴο 
τπδῖ οἵ ϑιμιοη 11.} 

Ι͂ὴ [ῃ656 οἰσουϊμηβίλησος 1 νου] 5θοτὴ 
ἸΠΟΧΡΙΊΟΔΌ]6 τπαῖ τῇ6 τυτεσ οὗ Εσοϊα5, 1. 
5ῃουϊ ἃ ἤἢανα οἠγτοα ἰἔτοπὶ ἢϊ5 οαϊα- 
Ἰοσυς οὗ ψοτίῃϊ]θ5 διηηοῃ 1.---ἰῃς ]Ἰασὶ οἵ 
ἴῃς στοαὶ ϑςυηῃδροριθ, ἴΠ6 ρστεαΐ ῥηδϑῖ- 
ἢετο οὗ [εν ]5} τγδι το, “τὰς [π5 οἠς 
οἵ Τοβορἢυ9---η ᾿ηἰτοάποδα ἴῃ 5 δἰθαά 
ΒΓ ἢ ἃ ἤρυτο ἃ5 ϑιῆοη 1. Οὐ [6 ἸαίίοΓ 
7 εν 5ἢ ἰγλαϊτίοη ἀοθς οὶ 5αῪ δηγίῃίηρ,2 
ΠΟΙ γεῖ ᾶνε ψὲ ΔΩΥ οἴμοι γεςοοσα οἵ ἢ]πὶ 
--ο-ααἴ ἰελϑὶ οὗ ἃ ἰανουγα}α οῃαγασῖοι, ΕῸΓ 
45 ἴπε δσοσουηΐ 1η 3 Μίαος, 1]. 15 ΠΠΙνΝΘΥΘ ΠΥ 
Δαἀπλίῖεα ἴο ΡῈ ἰδθυίουπ, ἴλ6 ΟἾΪγ τϑίοι- 
Θῇσθ5 ἴο ϑιπιοη 11. ψῃ]ο ἢ νὰ Ροβ5655 
ΔΓΕ ἴῃο56 ἴῃ [ο5. “Δηΐ ΧΙ], 4, 1 ἃπὰ 11. 
ΤΏ656, ἃ5 τὴῆαΘ 5Π4}} ᾿πι θα Ἰαῖεὶν 566, τα- 
ἤεςῖ δηγίμηρ ὰὉ ἐανοῦγα] Υ οἡ Ὠϊδ ρο]]- 
ἢ] 04] δατηϊηϊβίγαϊίοη. ϑθοῃ ἃ τλῃ σου]ά 
ποῖ ἢινε Ὀδδη ἀσβοτ θεά 45 ἴῃ ΕσςοΪα5. ]. 
Βιιϊζ 1Π15 15 ποῖ 41}. [Ι͂ἡἢ Εδσο]α5. 1. 2-4 ν᾿ 
ανα τηθηϊτοη οὗ σογίαϊη ρτθαΐῖ ἀηάειῖαῖκ- 
Ἰὴρ5 ΌΥ Θπιοῃ, ΠοΟΙΔΌΪΥ οὗ 5 τεϑδίοσαί!Οὴ 
οὗ τῆς ἰοτιποδίοης οὗ Τογαβαίε, Βαϊῖ 
ἴοτ ἴῃς [6γα νγὰς δΌϑο ας ]γ ΠΟ Οςσαβίοη 
ἀυπηρ ἴῃς ροπιιῆοσαίε οἵ ϑίταοη 1., (ἢ 6 
αἰγουπηβίδησοϑ οἵ ἴῃ6 {π|6 γάμο ΠΡ} ]γ- 
Ἰῃς ἴῃς σοῃίτζατγ. Οἡ ἴῃμε οἴπεγ μαηά, 
ἴμεῖα νας ὑτροηΐ ἡδοα ἴογ 1 ἀηαογ ἴῃς 

ἘΥ͂ ἴῃς σἰγδῆρε αϑϑοσίΐίοη ἴπδὶ ὑοιῃ Θπιοη 1. απὰ 
ϑίηοη 11. θοῖα ἴπε ἀεοισπαϊϊΐἮοη “τῆς [υ51.᾽ 
(8εε αἰϑο {πε [εἰν 5 (τα τοης αρουΐ Θ᾽πιοη ἴῃ 6 
7.εῖ ἴπ ΗΠ απιθυτγρετ, κι. 9.) 

δ ἼΒςε ὅ5υγ. Νοετχϑίοῃ μὰς ἴῃ]. 1: “Ὁ οἴ δηιοηρ 
Ἠ5 Ὀτείΐῆγθη δηὰ ἰΠς Ἵσσοόν οἵ }}15 ρεορὶς ϑίπιδοῃ, 
ἐῃς 5οη οὗ Νδιῃδηγα." 

31 δῃὶ νᾶτες ἰπαὶ ἴποςθ ΨΠῸ ρ]θδα ἴου 
ϑθοῃ 11. ἰηνεβὶ πὶ ἢ ἃ Ὠβίοσυ, ἰακοη ραγ 
ἔτοτα Ἐξος] 5. 1.- ογεΌγ Ὀασσίπρ ἴῃς Ποῖε 605- 
τοη---ἀηὰ ρΑΓΙΪΥ ἴτοπι μαὶ ἰγασ!τίοη ἀϑογισε5 ἴὸ 
ϑίθσιοη ἴἢ6 [υ5ἴ, ΨΏΟ, 8ἃ5 γε πάνθ βἤθννη, νας 
Θἰπιοῖ 1. 

Ρομπιῆοδία οὗ ϑίηοη ἴ., δίῖεσ [Ὡς τακίηρ 
δὴ ἀἰἸβηλδη  !ηρ ὈΥ ΡιοΪοαν 1. οὗ (6 
[οτι πο οἰ65 οὗ Ῥαϊδθϑίηθ, Ἰμο]αϑῖνα ΠΟ 
ἀουδὶ οὗ 7 6γιι5416η}.} 

115 ᾿Ἰπαδϑα αγριδά ἴη ἔδνουγ οὗ ϑιποῃ 
11. τι ἘδοΙδοιαϑίοιιβ. σοηίδ!η5 ἢοΐ τἢ- 
ἔγεαυθηΐ 4]} 5] οη5 ἴο δυἤοτιηρθ δηα ρῥοῖ- 
ΒΘΟΙ ΓΟ 5 οὗ [5γα6], δπὰ ἴμαϊ 11 ἀἸ5ρ αγ5 
ἴῃ [15 τοβρεοῖ, σαῖθοσ (ἤδη τσα]ριουβὶγ, 
ἃ ἰεειηρ οὐ ρύεαῖ Οἱ γῆεθς ἰοναγαβ 
ἴ1ῃ86 Οδηῖ65 δηα {Π6ῚΓ τυ ]οῦα (ΠΟΙΏΡ. 
σἤάρ5. Χχχύ., ΧΧΧΥ͂,. ; 566 [86 5ρεοϊδὶ 
Ἰπηιτοαποιίοης ἴο ἴπ656 σῃαρίὶθῖ5). Αμά, 
5ης6 ἴῃε τὲ οἵ ϑπιοη 1. ψγὰ5 οὔβ οὗ 
ΡῬΘΔςς ἴο [5.86]---α που ρἢ ἴῃ νιον οὗ τῆς 
γψναῖς οἱ Ριοϊθγην 1. [Π]15 15 ἀου θ([]----ν 1116 
(ν] ἢ 15 αἰδο ὀρθῇ ἴο σοῃίθῃς ο) [ἢ 6 
ἘΠ] Π165 66 το τότ τοῦ δ] 6 ἀυπΠηρ 
16 δάπηιηϊκίσαςίίοη οὗ ϑιγῆοῃ [1., 11 ἢδς 
Ῥδθῃ ὑτροὰ τΠαΐ [Π656 ταίθγεησαβ ροϊηΐ ἴο 
[86 ροπίβοαῖε οὗ ἴπε Ἰαζίεσ, Βαϊ {Π6Γ6 15 
ἃ ὕνοίο]α τηϊβίακα πετθ. Τὴ βυβετηρβ 
δα ἴο 16 ἀρραγθηΓΥ ταῖμεῦ οὗ [6 
Ραβῖ δηᾶ [ῃγεαϊεηϊηρ ἴῃς ἔπῖαγο, [ἤδη 
1ῖῃ ([ῆς. ρῥτγδϑθηῖ, ψῃοἢ βεοηηβ αυϊεῖ δηά 
ΡῬτοϑροουβ (ςοπρ. χὶν. 26; 1. 22--24). 
ΕΠ ΘΥ, 1Ὁ 15 Δρραγθηῖν ἰοτροϊζθῃη {μαΐ 
ΔΙ μουρ ΕοοΪα5. 1. ἸΊΡ]165 (πὲ [6 ΨΥΙΟΓ 
ἢαά Πιηλ56 1 δε ϑιμλοῃ, 1 αἶσοὸ σοῆνουϑ 
τα ΠῈ ας 0 ἸοηρΡῈΓ αἰϊνθ. Ηξηςο (Π6 
ΤΕίεγθησδϑ ἴο ἴῃΠ6 σοπαϊίίοη οὗ [5τα6] ΔΡΡΙΥ 
ποῖ ἴο [Π6 {ἰπὶς οὗ Θιπτοη---θ [ἴ τῃ6 ἢγοῖ, 
οΟΥ̓ΪΔ6 5Ξεοοηά---ραΐ ἴο ἴῃαϊ οἵ {ΠΕῚΓ 580- 
σΘβ50 15. Τῃ1]5 ὀρεηβ ἃ ᾿ς οὗ ἀτριμηδηΐ 
ΠΟ μὰς τ Ποτῖο θδθη ονεγοοκβαα, 
Βείοτε αδἀνϑυίηρ ἴο 1ἴ, γν6 πλυϑῖ τὰ ΚῈ ἃ 
βη4] τεΐίεγεησε ἴο ὕνοὸ ροιϊηΐβ ἴῃ Εςο] 5. ]. 
ΏΟἢ 5οοη] 5 ΓΟΠΡΙΥ ἴῃ ἔανουγ οὐ 15 
ΔΡΡΙἰσαϊίοη ἴο ϑίπιοὴ 1. Τῆς ἢγβί τς [ῃς 
ΤΔΔΠΠΘΙ ἰῃ ΙΝ τὰς ϑαμηλγτῖδης ΔΓ 
ΒΡοΚθὴ οἵ (]. 25, 26). ΠΙ5 σῇ ΘΑ5}Υ 
Ὀ6 ἀςοσουηϊει ἴου Ὀγ ἀνεηΐβ ἴῃ ἴἢ6 {{π|6 
οἵ διπιοῃ [., ὰῖ ποῖ ἴῃ τπαΐϊ οὗ διγίοῃ [1]. 
ΘΘοοηαϊΐν, ἴῃ Εσςο]μ5. 1. 5, τὴς ΗἸρΉ-ρτὶδϑῖ 
ῖ5. ἀἰδβου θα ἴῃ ἰδ. “ ουϊροϊηρ ἔτοῦὶ {6 
μουθε οἵ (δὲ Χε}" [ππατρὶ Δ. Ν.---ἐν 
ἐξόδῳ οἴκου καταπετάσματος 3], --- ππη1165- 
ΠΟΠΆΌΪγ, τῃ6 τροϑὲ Ἡοὶν Ρΐασθ. Βυῖ ἃ5 
τπ6ὲ ΗἸρῃ-Ρτιοϑὲ εηΐϊεγεα 11 ΟὨΪΥ οὐ ἴδ6 
ἄαγ οἵ αἰοπεπηθηΐ, ἴΠ]5 ρατὶ οὗ [πὲ ἀε- 
50ΓΡΌΟΩ πλιδὲ 6. οὗ Πὶπὶ οἡ τπαΐϊ πιοϑβῖ 
50] πη [οσῖῖνα]. Βαϊ τ ἀδδοῦνος φρεοῖαὶ 
ποῖος ἴμαῖ τῆς 76 15. Ἰοσεηας. ἀρουῦΐ 

1 Ὅρα (ὐγῖΖ, γι. σον Ρ. 230. 
2 Τῆς οχργοβοίοη εἰθοβ. ποῖ Οσσαγ ΠΥ ΠΟΙΘ 

εἶδε, αἰτοῦ 'ὰ τῆς ΟΥ̓ Ν, οὐ τὰς ΑΡοοτγγρ]α, 
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ϑιπηοη [., ἰῃς Τυδῖ, τὲ ΤΠ ΕΗ σοπησοίοά 
ΜῈ τὴς ἀδγ οὗ δἰοπειμθηῖ, 105 νε τοδὰ 
τι ἀυπηρ (ἢ ((Οτγ) γεᾶῖβ οἵ ἢ]5 ροῃηξ- 
ἢοαῖο [ἢῆ6 ᾿ἰοῖ ᾿ς ἢ ἀδδισηαῖϊθα τς γοαῖ 
ἴοσυ 7θῃμονδῃ (1,δν. χνὶ. 8, 9) αἰναγϑ [6]}} 
ἴο ἢϊ5 πρῃΐς Βαηὰ; ἴῃαἴ ἀὐυπηρ ἴῃ 6 5816 
Ρατοὰ τῆς βοδσὶεὶ βῖ Πρ Ὁ ΜὨΙΟἢ ἴῃς σοαΐ 
ἴοσ ΑΖαΖεὶ νγὰβ ἀδειρῃαίϊθα αἰνγαγβ τυτησα 
ἴο ψΐθ6, πα Ἰςαιηρ {παὶ [518 6}᾽5 5105 ΨΕΓΕ 
(οχρίνϑη ([5.1. 18) [7εζ. Ὑόομηα, 434; Ὑ τη. 
4947; απὰ Ἰαϑῦγ, ἴῃδὶ ἀυτίηρ 5 ΠΟ] 
Ῥοηπδβοδίθ, 8ἃ5 πα δηιογεα δηά Ἰοῖ τῆς 
τηοβί Ηοὶν ΡΪδες ἢς νὰ5 δοσοιῃραηϊθα ὈΥ 
ἃ νΘΏΘΓΔΌΪΕ ἥσυχο ἀσγαγεα 1ὴ ΨὨϊ6, Ὀυΐ 
ται 1 (ἢ ἸΔ5 γεασ ἴμαἴ ἤριτο ὨδΔα δηϊοσοα 
᾿Ἰηάοοά νι} τὰ Ὀαϊ ποῖ Δοσοιηρδηϊθα ὨΪτὴ 
ἃ5 ἢ6 ἰεξ [ῃ6 βδῃμοίυατυ ([6Γ. Ὑοτμδ, 424; 
Ὑοτ. 39). ΝΟΥ νὰ5 ἴπαὶ Δρραπθοῃ 
ΘΥΘΥ 56εῃ Ὀείοσγο οὐ δἰζειπναγάϑ. 

ὙΥμαΐθνου ναΐὰθ ΤΥ δ αἰλοῃοα ἴο 
1815 οοἰποϊάδηςς οὗ [Θ  ]5}} ἰορεηα σοη- 
σογλϊηρ ϑηοη 1. ἢ ἴῃ6 ἀδϑοΠΡΈΟη 1η 
Εςο]5. οὗ Ὠὶ5 Δρρδάσγδησοα οἡ ἴῃς ἀδγ οὗ 
δῖοῃοιηθηΐῖ, ἃ Ὠβίοσι δὶ πη οὗ δυρυσηθηῖ, 
ΠΙΠοτίο ΒΌΔΏΡΕΙΥ ονοι]οοκεά, ἰοαας υΡ ἴο 
[6 βᾶτὴθ σοῃο] 5. Α,5 αἰγεδάγ ἰδία, 
τὴς ὀχαςῖ ἀδίβ οἵ [6 σοτῃροβιίοη οὗ Ες- 
οἰδοιαςίςυβ τνᾶ5 ποῖ ἀπσπηρ ἴΠ6 ΡοηΌδοδία 
οὗ Βιπηοη--- ὙΠΕΘΙΠΕΣ 1. οσ 11.---οὰῖί ἴὴ τῆδὶ 
οἵ οῃεα οἵ ᾿ἰβ βισοεθβοσβ. Βαῖ 1 ΕςοΪα5. 
χὶν. ς νὰ δηά 115 οὐτίοιι5 ὨοίϊςΘ, (Παΐ 
[ῃ6 Ρομίβοδὶ συςςεββίοη, κα [ἢ 6 ΤΟΥΔ], 
ψγ»ὰβϑ ἴο Ὀ6 ἴτοτῃ ἰδλίηευ ἴο 5δοὴ. ΤΤῇῃς 
ΠΟΙΙΓΘ 15 580 ΔΟΓΌΡΕΥ ᾿ηϊτοάπςεα, δΔηα 50 
ὉΠΟΔ]]6α ἴοσ, (παὶ νὰ τερασάὰ τ ἃ5. Δ41ῃ 
ΔἸ ϑοῃ ἴο βοῃηδ Ὠϊβίοσίοδὶ οσουστοηςα ἸῺ 
[ἢ6 πρᾶῦ ραϑῖ. Νον νὰ Κπον ἰπδὶ Ψ}116 
Θιποη 11. νὰ ϑυςοεεάεα ὈΥ ἢϊ5 50 
Οηΐδ5 111., ϑίτηοῃ 1. ψὰ5 ηοὶ [ο] να ὈΥῪ 
ἢΐ5 δοὸηῃ Οηΐδϑ 11., Ὀὰϊ ὈΥ Ὦ15 ὕνο ὑσοίῃοῖβ, 
Ε]Ἰοαζᾶσ δὰ Μδηδββθῦ, δηα ΟἿΪΥ αἴεσ 
(δὰ ὉΥ ἴῃς αἰγεδαν δρεὰ Οηϊὰβ 1]. 
γε δεῖϊενα παῖ ἴῃς «αἰ υδίοη ἴῃ ἘςοΪα5. 
χῖὶν. 22 5 ἴο 1Π]5: τῃδἴ της οάδγ ϑιγαοῖάς 
τοῖς δἵ ἴῃ6 δοσθϑϑίοῃ οἵ Οηϊδβ 11., δὰ 
(παῖ 6 αἀάτοοοδθα ἴο Ὠϊηὶ ἴῃς ψοταβ οὗ 
οοηρταϊυϊδίίοη δηᾶ ἤορα ἴῃαῖ ἴο!ονν 1ὴ 
Ἐςοΐυβ. χῖν. 26. 1 τῃϊ5 Ὀ6 50, απᾶ [ἢς6 
οΙάοσν ϑισαοίθ ννγὰς ἃ ἱπεηά οἵ Οῃΐδϑ 1]. 
διηά ΞΌρροτίεσ οἵ ἢϊ5 ροό ον, 1ἃ νου ]α αἷθο 
δΔοσοῖηξ οσ ἴῆς ρτϑαὶ ἀδηῆρειβ ἴο ΨὨ]Οἢ, 
δοςοζάϊηρ ἴο (ἢ. ]1., ἢ6 μα Ὀδδὴ ὄὌχροβθά 
ἴτομχ (6 σα] ΤΏΠ165 οὗ δπθ 65. ἘῸΣ αἵ 
(παὶ {Ὡς Ῥ]θβῦπο νὰ αἰνἀθαὰ θεϊνγθθη 
δἸ]ερίδηςς ἴο ἴῃς κΚιῃρ οὗ Ἐργρί---ῃς 46 
)παο ϑαζεταὶῃ ---- ἀηὰ ἰηϊτρσιιθβ τ] ἰἢς 

ΓυΪεῖ οὗ ϑγτία. γε Κῆον παῖ Οηϊαβ 11. 
τείυδεα ἴο ῬΑῪ [ῃ6 γεοαυν {Πρυΐς ἴο [ῃ6 
κΚιηρ οὗ Ἐργρίξ 7οβερῆυβ (΄ Απο᾿ ΧΙ! 
4. 1) ᾿πρυΐο5. {π|5 ἴο ἀνδῆςς, Ὀὰϊ ἴΠ6Γα 
οδῃ δὲ [πὸ ἀουδὲ τθδὲ τὰς ΗἸρἢ-ῥτιεϑὶ 
γγὰ5 δοίυαϊοα ὈΥ ΡΟ] ΓΔ] τηοῖϊϊνε. [1 
16 ϑιγαοιἀθς γγὰβ 8ὴ 1ηΠἘῈ 6} [14] ΤΩΘΙΏΌΘΓ 
οὗ ἴῃ6 βᾶσηβ ρδυΐυ, νὰ σδῃ Θαβὶν υὑηάσγ- 
βἰδηὰ νῆδί ἀδηροῦα Π]ΔΥ ἢᾶνα τΠγεαϊθηρθὰ 
Ὦϊ ΟἹ Ἦ]5 διτῖναὶ 1ηὴ Ἐρυρί. 

Τὸ ἴἢ656 βοῦγθ δ} δι ἸΑΙ ἀγρυπιοηΐβ 
ΤΩΔΥ ὃς αἰἀεα. ΑΒ 1ἰζ 566 115 ἴο 5, 5:0 ἢ 
ἰδηριαρε 85 ἴῃ Εσοὶαβ. χὶν. 26 τηῖρῃς ἰῃ- 
ἀεοὰ "ὲ δα ἀσοβϑεθα ἴο Οηϊᾶὰβς 11]., [6 50οὴ 
οὗ ϑηοῃ 1., ῆο 45 ἴῃς υπάϊθρυϊεα οΟἸν}} 
ἢρδὰ οὗ ἢϊ5 ῥδορὶς {}}} [ῃ6 ρορυϊασ 80- 
Ῥοϊπιίπιοηΐ οὗ Τοϑορῇ, ἴῃς βοὴ οἵ Τοῦίδ5, 
ἴῃ 230 Β.6. ( Αι. χιϊ. 4. 2, 3,.} Βιυῖ 
1 νου]Ἱὰ ποῖ ᾶνα ὈδΘὴ 5} 40]6 Ἰὴ τερησγὰ 
ἴο Οηϊαβ 11Π1., [ῃ6 βοὴ οὗ ϑίῃηοπ 11. ΝῸΓ 
οουὰ βεηθτθηΐβ δι ἢ 85 ἴποϑα ἴῃ ἰδαῖ 
γΕΙΒ6 ἤᾶανα ὕδθῃ δχργεϑβοα 1ῃ ἴῃς {{π|Ὲ 
οἵ Οηΐᾷ5 1{1., ψΏ116 [Π6Ὺ ταϊρῆς μαναὰ ἄθορ 
βρη ἤοδησς ἢ Ταραχὰ ἴο ἴῃ6 ρο]οαὶ 
Ῥοβίτἰο δηά δἱπὴς οὗ Οηϊὰβ 11. 1,851}γ, 
1τη6 ΠοΪ]6 ἴοπμα οὗ [6 ὕὈοοὶκς 15 αὐ αἰ - 
ίετεηῖϊ ἔσο ηδί νὰ σδῃου]α ἢανε Ἔἐχρεοίθα, 
ΟΠ τὸ μά Ῥδϑδὴ νχιθη ἴῃ ἴῃ6 ἀᾶγ5 οὗ 
Οηῖδ5 111. Ἐὸγ ἤδη ἴῃς Οτεοίδηῃ οουηΐεγ- 
Ἐείοσππηδίοη δα δἰγοδαν σηδας τουτ] 0} ]6 
ῬΙΌΡΤΟΒΒ ἴῃ ἴῃς ἰαηά, δου ηθα ἃ ΠΟΚΕ]6 
αἰ(τὰάς, δηα Ἰ6α ἴο ἴΠ6 ογηδίοη οὗ ἴῃ 6 
ΡΠ οἵ ἴὰς Οὐσείάιι. [Ιὰ ἴῃοβα οἱσ- 
ΟἰΠπηδίδησοα ἴἢ6 ὙΠΟ οἱ ΕΟ] 65: 45.010 115, 
γΟ αἰβρίαγς ἃ 5ριτιῖ οὗ 106 γαὶ τοϊθγδησα 
ὙΠΟ, 566 Π15 ἸΏ δυτραίῃγ ΜΠ τηυςἢ ἴῃ 
ἰογεῖσῃ [πουρ ϊ, ὙΏ116 γαῖ τοιηδίηρ (411}}- 
[μ] ἴο ΤΠ ἀαῖδτα, ταδὶ ἤᾶνα (ἌΚοὴ ἃ ποτα 
ἀεοϊάοα ραᾶτῖ ἢ τ[ῃ6 οπμδ 546 ογ [6 
οἴεσ. Αἴ δὴν σαῖθ ἢ6 ἽοοιἹὰ ποῖ ἤανα 
ΔΌΞΟΙ]υἴεν ἹἸρμοτθα [Πεὶγ οχὶϑῖθηςθ. Τῆυβ 
{π6 5ρ1Π| δῃὰ ἴοῃς οἵ 16 ὈοοΪ 4150 ροϊῃϊ 
ἴο ἴῃς ρεΠοα ρῥσγεσἼβάϊηρ [6 ρτεδί κίσυρρὶα 
Ὀεΐνεση Οτϑοϊδηϊβηὶ δηὰά [4] 5 ἃ5 ἴΠδϊ 
οὗ τῆς σοιῃηροβιίοηῃ οὗ ἘςοΪΘβιαϑίςι5--- 
1Παῖ 15, ἴο [ῃ6 [ἰπ6 οὗ Οηϊᾶ5 11., ποῖ [ἢδϊ 
οὗ Οηϊας 111. 

Εογ ἴΠ656 στϑᾶβοῃβ ἴἢ6 Ῥῥγοθα } }Ὑ 1ἢ 
ἔλνουσ οὗ τῆς ᾿ἀθηιν οἵ τῆς δίοη οὗ 
ΕςοἸυ5. 1. 1 Θιθοῃ 1., ἴ[η6 7 υ5ἴ, 5Ε 6 5 

᾿ ΑἸΙΠουρὰ νὰ ἰοιπὰ πο αχριπιεπί ἀροη ἱϊ, ἱὶ 
ἷ5 βἰρηϊποδηῖ ἰῃδὶ ἰπ Εσοϊαβ. χῖν. 24 ἴῃς Ηἰρἢ- 
ἔπει 15 51}}} ἀεβογιβεὰ 5 προστάτης [1ῃ 51η.5 νε 
ἃνα λαοῦ Ἰηδιοδα οἵ [ἢ σοι πΊου τεδαϊηρ λαῷ]. 

Βαυϊ πῃ “Αηι. χῖν. 4. 2 1Π15 5 ἴῃς νε  ἀεκίρμα- 
ἰἰοη φσίνεη ἴο [οβερῇ, πὸ βοὴ οἵ Τορίας. (οι. 
186 5ἰσηϊδοδηΐ τ56 οὗ (δε ἴεγῃ ἰῃ 3 Εϑάγαϑ 11. 11. 
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ἴο υ 50 5.ΤΟῚΡ ἃ5 αἰπηοϑβί ἴο διηοιηΐ ἴο ἃ 
ἀοιηοπείγα!οη. [Ἃ}ἷὃὖὄπ ἰῃδὶ ς4956--Ἰ, ψῆλί 
15 ποῖ ὈΥ ΔῺΥ τηξαῃϑς Τοτίδϊη, (ἢ6 ατεεκ 
τυαηϑίδῖοσ νὰ5 ἴ[ῃ6 ρταηάβξοῃ οὗ [6 οἱάδσ 
ϑιγαοια6---ἰὶς νου]ὰ ἰο] ον τμαἰ τῇς Επεοῖ- 
δεῖθς οὗ ἴῃς Ῥγχγοίοσιθ ννὰ5 ἴῃὴ6 ἢτγοῖ, ποῖ 
ῖη6 5εοοπά, οὗ παῖ πλῆθ. Ετοπὶ ἴῃ 6 
δχίσγαοϊς ρσαβεινοα ὈΥ Ευδθῦὶι5 (΄ ῬσΔΘΡ. 
Ἐνδηρ. 1χ.) ἔγοῃι ἰ(ἢς εν βῆ ὨϊἸϑιοτίδη 
Τ)οπηοῖτ5,} νο0 Πουγϑηθα δὲ ἴπαΐ {ἸΠ16, 
ὙΜΔ Ἰηΐοτ ἴπαῖ [ἢ15 Ῥοῦοά ψὰ8 οὔς οἵ 
σοηϑιάθγαθῖα 7615} [ΠΟΓΑΙΥ δοι ιν. 
Ηξετο ννὲ ἤανα ἴο Ὡοΐβε νῇῆδϊ 15 αἱ ᾿θαβί 
ἃ ταιγάγκαῦ]ς σοϊποϊάδρηςα. [ΙΓ ἴῃ τς 
Ῥχοϊοσυβ ἴο ἢ15 ἀτϑοὶς {γδηϑ]ατ!ῖοη {Π6 
ὙΟΌΏΡΕΙ ϑιγαοιὰθ βθοηὴς ἴο σϑίοσ ἴο ἴῃς 
1πτοσοοῖ ἴῃ δυο βιθαα ας νὨοἢ ἢς ἰουπαὶ 
αιναϊκοηρὰ ἴῃ Ηρ ϊἸοηϊσῖ, ἢ ποῖ ἴῃ ΝΙάΘΥ 
αἰσοΐθς, νὰ ἢανὰ ἴῃ ἴἢ6 νόοῦκ οὗ ΠὨοιηθί5 
ἐνιάθηοσ οὗ 15 οχιβίδηςσθ ἴῃ τς ταῖὶσῃ οὗ 
Επεοτρείος 1.2 Οὐ τΠ6 οἵδογ μαηα, 1 ἴῃ 
[ὴ6 5δῖὴθ Ῥχοΐοριις [Π6 διγαςῖθ βρθακϑ 
οἵ τε ἀἰβιου!δς οἵ τοργοαποϊηρ ἴῃ ἃ 
{ΓΔ ΞΔ ΠΟ δῖ ννὰ5 οὐ σΊ η4}}ν σιτῖ6 ἢ ἴῃ 
Ἡδεῦτενν, 7 βαρ ι5 ἴῃ ταίθυτιηρ ἴο [(ἢὨϊ5 
ὙΟΥΥ ΟΥΚ οἱ Ποπιθίγ5 δχοῦθος (ἢ 6 
οσοσύστοηςε οὗ “6556 Γ χη δία Κοϑ " ἴῃ 1ἴ οἡ 
1ὴ6 ρ»τουηα οὗ ναπίὶ οὗ Κηον]εάρε οὗ 
Ηοῦτον (΄ ς. Αρ.᾿ 1. 23). ΤῊΗῖς Ὁνοίο!ά 
σοἰποϊάθησθ βθοηὶ5 ἴο [ΠΟῪ δος ἴγεϑῇῃ 
᾿σῃῖ οὐ τΠ6 Ῥτοίορτιε ἴο ουὖγ Οτεεκ Εςο]ε- 
51 4511 5, Δηἃ 50 [ΔΓ ἴο ςοηῆτγῃ [16 νἱδνν 
ΜΒΙΟῆ, οὐ ἴῃ6 ΠΟ]6, νὰ τοσασγὰ ἂἃ5 ἴῃς 
τηοϑῖ {πκε]γ---ἰῃαὶ {ἴπ6 ΟΥΡΊΠ4] ΌΟΥΚ νας 
ἰτδηῃϑίαϊθα Ἰηῖο ασεαῖκ ἴῃ [ἴῃς τεῖσῃ οὗ 
Επεογροῖοϑ 1. 

Αἴ (6 54π|6 {Ππ|6 1 5. 416 ΟΡΘἢ ἴο 
Ἄγρὰθ [ἢδῖ, ν ἢ1]6 (6 οἰ ἀοὺ ϑίγαοιής γοίθυσγεά 
1η Ἑἢ.]. ἴο Θιτηοη Ι., ἢἰβ γουηροῦ ἀδοοδηήδηΐ 
ΤΩΔΥ Πᾶνα ἰταηϑἰαιδα τ[ῃ6 ψοτκ ᾿ηἴο Οτεεκ 
Ἰὼ ἴῃς τεῖσῃ οἵ Επιετρείεβ 11. Ηδ βρθακϑ 
οὔ ἴῃς οἷάοσ ϑιγταοιάθ ἃ5 ΠῚ5 πάππος: 
απ ΔΙ[ΠοῸρΡἢ τἢ6 τοῦ ὈΓΙΓΏΔΓΙΥ ΤηΘΔη5 
“ὁ στδῃηαίδι Π  ,᾿" 1 15 αἷθὸ 564 ἴο ἀδποῖβ 
ἃ ΤἸΏΟΓΕ σοπηοῖς δησθϑίου (Αὐὶϑί. " Ρο]. 11}. 
2.1; ίοη. Η. ἴν. 47)---ανα 1,6 .46]] 

1 Ἐυβεῦιυς Πᾶς ῥτοβεσνοά να γαριηεηῖς οἵ ῃϊς 
νοῦς, εχίσγαοϊεά ἔγοπι ἃ νοῦ “ἡ τῃς 7 ονν5᾽᾿ ὈΥ 
ΑἸεχδηάεν ῬοΪγΠἰσῖοσ (ἃ ποαῖ θη). δε Ἰοηροβῖ 
οὗ ἰῃεβα ὄὌχοοτρίβ ἰ5 πῃ “"Ῥγδερ. Ενδηρ. ἴχ. 21, 
«ἃ. Ο(καἰκίοτά, ἰτ. ρΡῃ. 378, ἃς. (ὐσμοσδν σοΙῃρ. 
Ἐτουήοηῖπαὶ,  Ηο]]οπὶςῖ. διυάϊδη. 

32 Τῇ ἀδῖο οὗ ἴῃ ννοῦκ οἵ 1)οπγοίγίιιις ἢας, ἰη 
οὔυγ νίενν, Ὀδοπ σοποϊυβίνεῖϊγ βία] 5 ῃςα Ὀγ 
Ἐτευάεηϊῃδὶ (τ. 5.0 ΡΡ. 57-63), δῃηὰ ἰΐ 5. δ1- 
τἰϑηρ ἴπαὶ ἢΪ5 ἀγρυπιεηῖς 9 ου ὦ πᾶνε ἴσθη 

Ἱσποτεά ὉγΥ ϑεμύγεν (΄ ἀςβοῃ, ἃ. 14. ΜΝ. 11. 
Ῥ- 731). 

δῃηά ϑοοῖῦ). Αἱ δὴγ ταῖθ, 50Π)6 τεῖος οἵ 
δυς ποῦν πᾶνὸ δαορίαδα [15 νἱονν.ἢ 

δ111, ἘσοΟΙΕΞΙστισῦβ, ΤΗΕ “ ΥΊΒΌΟΜ ἢ 
ὙΝΕΙΤΙΝΟΒ ΟΕ ΤΗῈΕ ΟἿ ΤΈΘΤΑΜΕΝΤ, 
ΑΝῸ ΪΕΨΊΒῊ ΗΕΙΈΝΙΒΤΙΟ {11ῈΠΑ- 
ΤῦβξΕ. 

Α5. ῥγενιουβὶν κἰαϊθά, Ἐσο  ϑαϑιουβ 
δῇογάς σ᾽ τ ρ565 οἵ [ἢ 1η16]]Θοἴι4] ἢ 5 ΟΥΥ͂ 
οὗ ἃ ρεογὶοα ονοῦ σῇ οἴεγνῖ5α. Ῥτο- 
ἰουηά ἀαγκηθθ5 νου το, ΑΥ̓́Ε τηϊρϊ 
ἀεϑιρηαῖα {Π15 5 [ἢ6 ἰοτγπχαίνα βἴαρε 1ἢ 
(Π6 ὨΙδίουΥ οὗ ἃ 6 ρεγοα ἴῃ ΤΘυ]5ἢ 
το] ρίου5. τη Κιηρ, ὙὍΠῈ ταϑυ] 15 οὗ τῃ8 
ραδὶ δηά τῆς Ὀεριπηϊηῦβ οὗ ἃ ἔιΐαγα 
ἀενοὶομιηθηΐ ΕΓῈ 511} ἴῃ }Χια ρΟϑ ΠΟ] --- 
ποῖ διῃηαϊσαηηαῖοα, Ὀὰϊ ὧἋ5 γεῖ ποῖ 56ρᾶ- 
Ταϊθα, ΠΟΥ ψοτο ἴΠεῚγ {ΓΙ ΠΕΥ βοηθῆ ς 65 
ἴῃ νῖεν. ΑἸΙΚΕῈ τ εἷοβα οὗ τὸ οἱά 
αηα τπ6 Ὀορίπηϊηρε οὗ ἴπη6 πῸ ιν ἅτὰ 5146 
ὈΥ 5146 ἴῃ ἘἰςοΪεβίαϑιο5. Ὅη6 ἰΟΥΠΠΘΓ 
ΤΟΔΟ] 165 ὈδοΚ ἴο [Π6 ΘΑΓΙΥ {{π|65 οὗ [5Γ86}}5 
βΊοτν ; τὴς ἰαϊζεσ ροϊηϊβ ἰογννασγα ἴο 1ῃαΐϊ 
ἀἰγθοιίοη ΠΟ ἢ τὰ ἰοὸ βηα 115 Ὠοπὶα 
Δηα σαδηΐτα, ποῖ ἴῃ Ῥαϊδβϑίίηθ, θυῖ 1ῃ 
ΑἸδχαηάπδ. 

Ι͂Ὼ τῇς τεῖρῃ οἴ κίηρ Ὠαν!ά, ἴῃ6 ΗΘ Ότονν 
βίαϊα Παά δἰϊαϊηθα 115 ἀδἤηϊία δηὰ ἤπαδὶ 
βίασρα, Βυΐῖ νι 11 αἷθο 115 δχοϊαβῖνα 
ὩΔΊΟΠΔΙ Οἰαιαςσίο ΤΊΔΥ [)6 5αϊὰ ἴο ἤανα 
σραβεα, Τῇδ οὐϊοοπλα οὗ {Π6 ραβί ρετιοά 
μα Ῥδθη ἰπίθγηαὶ σοηβο ἀαϊΐοη δηα 6χ- 
ἴετγηαὶ ᾿Ἰβοϊαϊίοη, Βαΐ τηάογ ἰῃ6 τὰ]6 οὗ 
Κίησ ϑοϊοιμοη, Ιϑύαθὶ ογ [16 ἢγϑί {πὴ6 
στη ἰῃἴο οἷοβα ἸΘΉαΪγ σοηίαος ΜΙ οἴποτ 
Παϊοη5, ΡῬαΓΠΥ οΥἹρ ἴο ἴῃ6 Ρῥθβοηδὶ 
αἸβροϑιτοη οὗ {ἰαϊ τποηδγΟ}}, ραΤΕΥ ἴτοῖα 
1ῃ6 ΠΕ αἰτοιηγδίδηςσο5 οὗ ἴῃ6 σΟΙΠΙΓΥ, 115 
Ββτον τη ἡ ἢ, απ 115 σομηπΊοσοθ. Βαΐ 
(ΠἸΘΉΑΪγΥ Ἰηϊοτοοῦγθα Ὀδίνδθη Πδί]οΙ5 σαη- 
ποῖ Ὀ6 σοπμῆηεδα ἴο [Π6 Ιπηἰογοΐδηρο οὗ 
αἰν. 165 οὐ οὗ νναῦθϑ : ἴ τλθδῃ5 ἴῃς Ἰηΐζεῖ- 
οἰναησο οὔ ἄρας. ΤΊΠΊΟΓΘ 15 ποῖ ΔΠΥ θαΓτοΥ 
τῃαἴ σαη εοἤξοίια!!} Υ αὐγοϑὲ ἴῃ6 ῥτοργθθ5 
οὗ {ΠῚ ΠΚΊῊΡ, ΠΟΥ ΔῺΥ ιαταηῖης ἴῃαΐ σΔ 
Ῥτγενθης ἴῃ6 ϑρτελά οὗ Ἰάθβαβ. Τὸ βδη- 
σουηΐογ (που σῃϊ ᾿ς ἴο σεσορηΐδα 1ἴ, δά 
ἴο ΤΕσορ 56 ἰ5. αἵ ἰδαβῖ ραγίν ἴο πλάκα ἱΐ 

Σ᾿ ἸΤήνο νοτο ἀὐκοά ἴο βυρροβῖ ἃ ἄλία ΤοΥ {ΠῈ 
σοι σοἢ οἱ σο᾽ δ᾽ αδίσιπ, 6 πσῆϊ σ0Π- 
Ἰοσίατο {παῖ ἰῃς οτὶσίπαὶ ουκ νας νυτιτθη ἀθοῦὶ 
235 06, οὐ σα], ας Ὀείοτα ἴῃς ρμγομλοϊΐίοη οὗ 
Τοξόρὴ τῃ6 βοὴ οἵ Τ νας πῃ 230. 11{ἀἱ δαὶ {1π|6 
1η6 οἱ γ διγασίάθ ννὰθ ΠΘΆΓΙΥ 70 γεϑαγς ο], Πΐ5 
σταηήκοη, ν]ὺ ἰγαηϑ]αῖδα 11 ᾿πῖὺ τοοῖ, πρὶ 
ςοτίαι εν αν Ὀδοπ ἴῃ ἢἰς. {πἰτίγ- Ἰσἢ Ὑθαγ 
Πάν Επογροίοβ 1. 



ΙΟ 

Οοὐγ ονῃ. ΚΙηρ᾽ Θοϊοπιοη σοτηρίεῖεα ἰῃ- 
ἀεεδά τς νοοῖ οὗ θέαν! δηά τῃς ταὶ σίοιις 
Ἰηϑε τα τοη5 οὗ [5γδ6] Ὁγ [6 δυ]άϊην οὗ (ῃς 
ΤοαρΙ6. Ὑἕεῖ Ὀγ ἴῃς 5146 οἵ [815 ἢς Πδά 
ποῖ ΟἠΪγ ἴο ἰοϊοταῖο, θυ ἴο ρῖνο ἰδ 16 ς [ῸΓ 
ἰοτείση τῖθβ. ΤῊ ϊ5, ἢοῖ ΤΏΘΙΟΙΥ οὐ ηρ ἴο 
ὀχίθγηδὶ οἰγουηγϑδίδηςοθϑ, Ὀυῖ---50 ἴο ρα 
--ἰτοῦλ δῇ ᾿ηγαγα ἢδοθβϑγ. ὙΠ ϑο1ο- 
ΙΏΟ; Ὀδρδη ἃ ΠΕῚ Ρῆδ56 ἴῃ [6 ]5}} {Π|1η}- 
ἴῃ. [ἴ νὰ5 51}}} ἀδαρὶ)γ ταὶ ρίου---θαῖ 
1 νὰβ (ιηκΚίηρ, ἴῃ [ἢ15 56η56 1ῃδξ πηθη 
ὙΘΙΟ ΠῸ ἸΟΏΖΟΙ σοηΐδηϊ, ΠΟΥ δνθῃ Δ0]6, 
ἴο 56[115 [ῃ6 στεαῖ ῥυοῦ] θη οὗ {πουρῆς 
ὈΥ ΤΏΘΓΕΙΥ δχίεγηδὶ δι μοσγ, δυῖ [εξ τμδὶ 
ΠΟΥ πλυβῖ ρτάρρ]ς ψ ἢ τῃδηὶ παν υ4}} 
-τ-Ὥδγ, ὄνθῃ ἢ τμ4ὲ Πιπαἀδηγοηίδὶ 41165- 
[ἰοὴ οὗ 84]]: [ῃδὶ οὗ εδχίδγημαὶ δου. 
Τηῖθ ννὰς [Π6 σοτηπιοησεοιηδηΐ οὗ [ἢ 50- 
οδ] δὰ (Οὐλοξάνιαλ) ὙἩ ἰϑἀομ-"Ποταΐασε οὗ 
5:6]. Τα νι βαβῖ οὗ Κίηρβ Ὀεσδη 1 ; 6 
45 Ὠ] 561 τἰἢς ἤτοί [εὐνῇ Οὐαζήαηι, οὐ 
βϑᾶσθ. Τῆς Ἡθρῦτον 5ᾶρα ἀϊ δια ἰτοῖὰ ἴῃ 6 
Οδϑηῖ]6 ΡΒΠοβορΒογὶ ἴῃ τμαἱὶ ἢς ἀο65 ποῖ 
ΒΘΑΙΟΪ οὐἱ ἔοσγ ἢ] πΊ56 1 τῆς ἰρηδδὶ ῥτὸ- 
ὈΪ6πὶ5 οὗ {ΠῚ ΚΊηρ, ΠΟΥ γεῖ 5θοὶς ἴο αἰίδί ῃ 
τῃ6ιτ βοϊ το ΟΥ̓ πηοδῇϑ οὗ τι οΔρἢΥ 5108] 
βρεοουϊδίίοη. ΤὭδ56 ΡΟ] ΘΠ ἀγα δἰγοδανῦ 
ἴπεγο, 56ὲ Ὀϑίοτε Ὠἰπὶ; δηά [Π6Υ δῖδ βοῖνβα 
ἴῃ Ὠινίης Ἐδνοϊδιίοη. ΗΚ οὐ]θδοι, ἴθ γα- 
ἔογα, 15 ἴο νΘΓ  τγῖθου (Π4ῃ ἴο αἰβοονοσ 
-;ἴἰο σοῃο!]! δία ἴῃ6 ἰθδοῆησβ οἱ Ὠ]νίηα 
ἘἈδνεϊαίίοη, ἢ ἢδ6 ΠΏΡ]ΙΟ ΠΥ δοςορίϑ, 
ΜΠ ἢ τὰς αἰ ΒΟ 65 συρροβίεα διθογ ὉΥ 
ΒΙσχροσγιθησε οί ΠΘ(εριτο δ) αἰ ΒΊου} 165) 
ΟΥ ὈΥ ἢ΄5 ονη τη κΚίηρ (ρθουϊαίῖνα αἰι- 
οὐ11|65). Απὰ τῃ6 σοποι !δίοη οὗ μ658 
αἰ! βιςυ 165 ἢ Ἐνοϊαϊοη σοηδίτυ65 
Ἡνιάονι. “ΤὮι5. (ΞυὈ)]εοῖνα) ὙΝβάοτα ἴῃ 
ΙΏΔη Ὀιι5165 [56 1{ ἢ (οὈ]θοινο) ΥΥ Ἰδάόοτῃ 
ἴῃ, ΟΥ γαῖῃ 6 τῆ, σοά, τ ὨΙΟΝ 15 [ἢ 6 τπηοὰδ 
οἵ οὐ 5 τηδηϊεϑίδίίοη οὗ Ηἰπη56]{---Ῥοῖ- 
ἢλρ5, πηοτα οούτοοῖϊγ, (6 τηοάς ἴῃ ψὨΙοἢ 
ΗΙς 5εϊξετηδη εϑίαιίοη Ῥσοδθηῖς 1156] ἴο 
οὐ [Πα Κίην. Τῆαϊ πηδηϊδϑιίδιοἢ 15 ὑνο- 
0] 48, Αις5 τερασάς τηδῃ, ᾿ξ 15 Ἔχ! 16 α 1η 
αυά᾿Ξ ἀξ! ησϑ ἢ Ὠἰπὶ; δηὰ 85 γερασάβ 
[ῃ6 ὨΙρίγοσ (αυπίζας) ργο]6η15, δηϊοοοάεηϊ 
ἴο δηαὰ ἱστεβρθοῖϊνε οὗ πηδῃ, 1ἴ 15 σοῃ- 
προϊοα νι τ[ἢ6 ναγς οἵ σοὰ, Τῆι τὴς 
ΡΓΟΘ]Θη15 ΜΏΪ ἢ δηραρα Ἡ ἰδάοτῃ ἴῃ πδῃ 
--ἰῇοθο οὐ Ὠυμπηαῃ Π6 δηᾶά τ6 ὨίρῆοΣ 
ΔὈβίσγαος ΔιΘβ[ ἢ 5--οτγοϑροημὰ ἴο ἴδ 
τἱπνοίο]  Αβρυδοὶ οὗ ΝΥ Πϑάομι τη σοά. Ηδηςθ 
ἴδε τορῖοβ ϊοἢ οσουργυ Ηδρτεν Κϑαοι- 

1 (οιήρασα αἷςο σϑηθυαὶγ 7. ΕἼ. Βγυςῦ, “ Ὠΐς 
ὟΝ εἰβῃει 9.1 δῆγο ἀες Ηοὑτδοτσ. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΕΓΓΙΙΕΘΙΑΘΤΙΓΘ. 

᾿πογϑῦισα ἀγὰ θοἢ βυδ)θοῖὶνε δηά οὔ]θο- 
τἶνα ἰπ ΓΠΕΙ͂Σ σπαγαοῖοσ. Ετοπὶ τῆς ἢγϑὶ οὗ 
ἴῃ656 ἀϑρθοῖβ ἴΠ6Υ δῖα ργδοίίοδὶ, αηὰ Ἷοῃ- 
πδοϊοα μι [6 ΟΓΟΙΏΔΙΥ αυδβίοης οὗ 
Ὠυπιδῃ [τ ; ἔγοηι [ἢ6 βθοοοηὰα οἵ [ἢ6Π], 
ἘΠΕΥ ἅΓῈ βρϑουϊαίϊνθ, ἀπά σοῃϑβιϑῖ ἴῃ 566 - 
ἴῃ ἴο Δρρυεμβεπα τῃ6 νᾶγβ οἵ Οοά. 
Τῆυ5 ἴμ6 ϑβϑδηγηρ σοηΐιδοη ἰῃ [6 
ΝΥ Ιϑαοι- τ ηρθ, ἄς ἴο ἴΠ6 εἷἶοβα Ἰυχία- 
Ῥοϑβιείοη δηά δρραγδηῖΐ πλϊχίαγα οὗ ὑσγεσθρίβ 
ἴοσ τὰς οοπάμαοϊ. οὗ 6 ΨΠΠ ὨΙρΒΟΓ 
Βρεουϊδινε απ θβίοηβ, 18 ΟἿΪΥ ουὐϊναχά, 
Δηα γϑβοῖνθβ 156] Ἰΐο ἃ ὨΙΡΏΘΓ ὈΠΙΪΥ. 
Τῆδ ἱνὸ γα ΟἿΪγ (ἢ6 αἰ δγδηϊ δϑρεοῖϑ, 
ΟΥ ἴῃς αἀἰβογοης Κιηάς, οὗ ἴῃς ρτοδῖ ρῥτὸ- 
Ὀ]Θσὰ νςἢ ΥΥ̓βάοπι (Ἰη 604) 5618 Ὀείοτα 
15 ἰῇ Ηἰπβ πιδηϊοβίδιιοηθ, δἀπὰ ὑΠΙΟἢ 
γΝΙβάοσῃ (ἰπ Ὡ14Π) ᾿ᾶ5 ἴο βδοῖὶνς ὃν δ ἢ 
δῃηα ορδάϊδηςθ, (ΟἸοβοὶγ σομηδοῖϊδα 
4}1} [}15 15 ἴῃ6 ἔοστῃ δῃὰ τωδῆηδσ ἴῃ ψΏΙΟΝ 
Ἡρῦτενν νιβαοη δχργαθθος 561 [1 
ΒῦΘΑΚ5 ποῖ ἴῃ ἴῃς ἰαησυάᾶρσα οἵ τησία- 
ῬὨγϑῖοδὶ βρδουϊδίιοη, θυῖ ἴῃ Ῥτγονογῦβ, 1π 
ῬΑΥΔΌΪ65, Δηά ὄνθὴ ὈΥ ραιδάοχθς. Τῇς 
Ἰαϊῖοσ, Ὀδοδιιδα ἀρϑοϊαϊθ ἴδιτἢ οᾶσθϑ ποῖ 
ἴο 5ῃηοοῖ ἢ ΔΙΝΑΥ͂ δϑοιηϊηρ ΠΟΠ ΓΑΥΙΘ 165 ; 
ΔΎ, ΟΌΪα σγαῖῃογ ἐπσουηῖοῦ [δηλ αἰτο ον. 
ΤΏΘ ἰοσοσ, Ὀδοδιβα (ἢ6 Εδϑίθση πλϊπὰ 
ἀδ!σἢ 5 ἴῃ συοῇ ἔογηι οὗ Ἔχργθϑβϑίοη. Βυΐ 
(ἢ]5 15. ἠοῖ 8ἃ]|. ΕῸΣΓ ἴο ἴῃς ἀενουῖ 
Ηδεῦτεν, ψοβα αοα π1|6ὲ5 οὐ οαιῖῃ 85 
ἴῃ ἤδάνθη, [πῆρα ΟἹ δα ἃ16 δνοσ (ἢς 
σουηϊογρατί οὗ {Π]ηρ5 ἴῃ ἤδάνθη. Ἡρανθῃ 
Δηα δα δῦα ρατί οὗ οἱβς Κίηράοῃ. Ης 
8665 Οοἀὰ τοῆεοίϊεα 1ῃ Ναίιγα δηὰ ἰηῃ ]]} 
τΠϊηρβ ἀτοιηά, δα ἢ6 ἤδθᾶσς Ηἰ5 νοῖςβ 1ηῃ 
1ῃ6 5ἰτβεῖβ δηὰ 1ὴ ἴΠ6 Ὀι5Υ σοχημηθγοα οὗ 
θη. Βυῖ πεῖ τᾶν 6 ἃ 5.}}} ἀδερεγ 
ΤΟΆΒΟῚ ἰοῦ 1ἴἴ, Τὸ [ῃ6 Ρε]ενίης ΗδΌτΕν 
τὴς ἢ 4] βοϊυτίοη οἵ 41] ἀπ υ {165 (Ὑ Βοῖ ΟΣ 
ΘΙΏΡΙΓΙΟΔΙ ΟΥ ΞΡΘου ΔΕ ν6) 15 ἴῃ Ἀδνοδηοῃ, 
δηὰ ““Ν:βάοιῃ " ςοηπϑὶβῖς, ἢοΐ ἰῇ ἴῃ6 ἀ1]5- 
σον τ οὗ (τυ, Ὀὰϊ ΟἿΪΥ ἢη ἰἴ5 νἹΠἀ οδ ΙΟἢ : 
ΟὨ ἴΠ6 οὔμδ ἢδηά, ἴῃ (6 σομοϊ]αϊίοη οὗ 
βϑδηχίης αἰ Πα] 65 ; δηά, ου (ες οΟἸΠΕΥ, 
ἴῃ (Π6 ῥ]δοίηρ οὗ τηληβ ]δ ἀπά τὨϊηκίην 
οὔ ἃ ᾿ἴἰπὸ ψιῃ τῆς ὙΥ}}} δηὰ τῆς ναγϑξ οὗ 
Οοά. ἴΙῃ (ἢ!5 νον 4}} 15 Ῥασδῦὺϊα δηὰ Αἱ] 
Ῥτονοῖθβ : {Π6 5ο] [0 οὗ Ἔν ΘΤῪ βρθουϊαῖνα 
ἀΙΒΠ υΪν ᾿ς ἰη ἃ Ράγαῦ]ε (1 Οος. χὶὶ. 12 6); 
ΜΉΘ τμαὶ οὗ δνοσυ ρῥταςῖοδὶ αἰ ΠΟ ΟΪΥ 
Ὀεοοπθα δηά οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 ἃ Ῥτονοῖῦ ἴῃ 
ἴῃ) 6 ρΘορ]θ᾽5 τοουτῇ, 

ΘΟΪοΟη 5, 580 ἔαΥ 85. ὲ ΚηοΟΥ͂, ἴῃ 6 
ΟΥ̓ ἰδοῦ οὗ [15 ῥδγάῦο]ο, ῥσγονετθίαὶ 
ῬΒΙ]ΟΘΟΡὮΥ οὔτε φίοη δπλοὴς [ἢ6 ΗΠ ΘΌτο 5 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘΓΓΟΙΙΕΘΙΔΘΤΙΓΟῦσὅ. 

“τ οὐ, δῖ ΔΩΥ͂ ταῖσρ, 1 ραςῃεγοα δγουηά τἢ6 
Ὡδῖηδ οἵ ἴῃ6 156 Κιηρ. Υ̓μβαΐθνοσ ροτῖ- 
Κἰοης οὗ ἴῃς ΒοΟΙ οὗ Ῥτγονεγὺβ τῃᾶῦ ὃὉδ. 
οὗ δ15 ΡΟΙΒΟΙΆ] δυῖπουβὮρ, ονθὴ ἴῃς ἕδοεϊ 
[Παἱ οἰπιοῦ οὐ ἰδῖοσ βαγίηρϑ ζαϊῃεσεα δτουμὰ 
(ἢ15 ἤσο]ειι5 Δηα ΠδΔη6 15 οὗ ἄδερ 5ἰρηὶῆς- 
σδῆσα. [Ι͂ῃ [ἢ]5 {πποϑῖ βθῆβδα ἴῃς Ψ}0]68 
ὈΟΟΚ 15 ϑοϊοϊηωοῃϊο, Τῇς 54Π16 ΤὩΔΥ Ὀ6 
5414 οὗ Ἐςο]οϑαϑῖθς----ἃ νοῦ [ΠοΤΟΌΡΉΪ 
ΟἿΘ ἰὴ ῥΪδῃ δηά οομϊθηΐϊβ. Αϑβϑαμηρ δἵ 
ἴῃς ουΐϊδοες τῇς 5βἰδπάροίϊῃηξ οἵ ϑθδηλην 
106 γε 5η δηὰ δριουγεδη 56] θη͵ογ- 
πιδηΐ, ἴῃ τυοσ ῥγοοδδαᾶς ἴὸ ἀἸβοι55 τη 6 
στοαὶ (Πθοϊορίοδὶ ρῥγο θη ον ἴο σοη- 
αΠδῖς τῆδὶ βθαθῃβ εἰ ΠΟΥ σἤδηςσς οΟΥἩ δία 
ἢ της Ροιβοῦδὶ Επ]Ὲ οἵ ἀοά, ἘΠ ἢ6 
δτδάυα!} ν τίϑα5 ἴο ἴῃς σοῃϑβοϊοιιβη655 οὗ 
ἃ ῬΟΙΘΟΠΔΙ ΤΏΟΓΔΪ τΤαΘρΡΟ 5 ὉΠ 85 [ῃ6 
Ῥγδοῖίοδὶ, 1ζ ποῖ βρεουϊδίινε, δοϊυοη οὗ 
811. ΑἸΙΒουρῇ [6 ῬοοΪκς 15 υπάουθίεα!ῦ 
ΤΟ ἰαῖου ἴδῃ ϑοϊοτηοῃ, ᾽ 15 (ἔοσ [ἢ 6 
ΓΟΆΘΟΩ5 δύῦονε βίαϊθα) ἤοΐ ΟἿΪΥ {πΠ|}Ὁ 
ΘΟΪοσμηοηΐς, Ὀὰϊ ροΠδρ5 1 τηᾶΥ ὄνεῶ δᾶνα 
ὈδΘΠ ἰηϊοπαθα τὸ ῥγδϑθηΐ ἴῃ ἃ σοῃοζεῖθ 
ἴοττη ἴῃ 6 ῥχοῦ ]Ἔπ5 ὑγεβθηϊθα ὃὉγ ἴδῃς Ἰτἴδ 
8ἃ5 Ὅ6Ὶ1 ἃ5 ἴῃ ἴῃ «ῃϊηκίηρ οὗ [86 νψῖβα 
Κῆρ. Νδγ, ἰΐς ορϑηϊὴρς ἴεχὶ (ζ. 2), 
“ΨΔΌΝῪ οὐὗὁἨ νδηϊτ65, 41} 15 νὙδη1γ," ΠΊΔΥ 
δου δε αἰγοοῦυ ϑοϊοιηοηϊο, οἵ εἶδα βεῖ 
ἔοι ἢ! ἃ ϑυϊηιηδσυ οὗ ψῆδὶ δἴειαρεβ τὸ- 
βαταδα 85 ἴῃς ϑοϊοῃγοηϊς ῬσΟΌΪ]Θ ΠῚ. 

1 1} τϑδ αν Ὀ6 Ρεγοεῖνθα ον οἰ οβαὶῪ 
ἴΠ6 Ὀοοϊκ ΕΟ] 6ϑἰαϑιου5 15 σοηηθδοϊοα ἢ 
1815 ἀαποϊθηςῖ ΟὐλοζἬἠηα- τογαῖυγο, ποῦ ΟὨΪΥ 
ἸῺ ἔοτῃ πὶ ἴῃ δυ υπδίδησθ. [Ι}« {τυτῇ, ἰἴ 18 
ἃ σοπιϊηπδίίοη οὗ 1ἴ : ἕο, [μι τοδά οὔσθ 
δηϊογοά, κἰδη 51} οὐ ἀθαπαοπιηθηῖ νόου] 
Ὅε πο ᾿ἸΟΏΖΟΙ Ροβ51 016. ΒΥ ἴῃς 5146 οὗ 
16 Ῥυτεῖὶγ ἰορα] ἀπ ὄνθὴ οὗ [ῃς ργορδεῖίς 
τολδοῆίηρ οὗ ϑουιρίαγο, 115 νου ΠΟῪ 
Ὀδοοίὴθ ἃ ἀϊξιϊηοῖίνε Ρῆαβε ἴῃ Ηδρῦτεν 
Ξε] ρους τη κΚίηρ. ΝοΥῦ ϑβου] ἃ νὰ ίου- 
φεῖ τῃδῖ |κ6 (6 ρτβαϊοϊοηβ οὗ 6 ἤηδ] 
ἐῃραῖμουηηρ οὗ 8}1} πδ!οηβ δηὰ ἴῃς σοι- 
τησησοιηδηί οἵ Οὐὀοζλγιαἠ- τοΥαζα ΓΘ γα τα 
Πϊσιοσί ]]Ὺ σοπηδοιοα πιἢ ἃ ΟΙΟβοσ σοη- 
ἰδεῖ νὰ [ἢ 6 οἰ ρ 65 οὗ ἴπ6 ψοῦ. Ἐνεθηῃ 
[ῃ6 γρυορβεῖϊς Ἴσοιηπηθηΐβ οὐ βδοσίἤοϊαὶ 
ὙΟΓΞἢΡρ---ΠΕῚΓ ῥτοίθϑὶ ἀραϊηϑὶ [ἢ ΤΊΘΓΕΙΥ 
ἐκ οῤέγέ οῤεγαΐο νον οἵ 10---τηιὶρῃϊ ἤδγα 
ΔΟα]Ότα ἃ ΠΕ βἰσηϊβοδηοςα δηα ὩΘΔη ΠΡ. 
ΑΚ δῃ ᾿]]υκιταῖοη οὗ [6 τηδηηοτ ἴῃ ΜΙ Οἢ 
ἴῃς Ιαῖϊογ Ολαζλαγιῖνε απάογϑίοοα οὐ ἀ6- 
νεϊοροά βιςἢ βαγίηρο, γα νοῦ ροϊηὶ ἴο 
Ἐκοΐι5. χχχὶν. δηά χχχν., ψὮ]ΟΪ ραϊῃ ἴῃ 
δρη οδησοθ ίγοι [ΠΘῚΣ σοηηοχίοη στἢ 

ΙΙ 

πὸ τεοΐδγοποο ἴῃ οἷ. χχχὶν, 9-1:ὶ ἴὸ ψῆδέ 
[6 ψτιῖοσ ἢΔα 5θεὴ δηὰ ἰδασηδα 1ὴ Τοσεῖρῃ 
σουηῖ65. ϑιγΆ ΠΑ} ἃ βρεοῖαὶ Ολοζάναξ 
ΤΩΘΔΒΙῺρ Ταὶρῆς Ὀς δἰἰδομῃθα ποῖ ΟὨΪΥ ἴο 
[ῃ6 Πυμοτοῦβ Ῥγορἤθοο5. μας ἴογείοϊὰ 
τῆς σοηνοχβίοη οὗ ἰῃ6 (οη!} 65, θυ ονθῃ 
ἴο [86 ῥγορῃεῖς δάάγοββοβ ἴο πεῖ δηά 
ἴο ἴῃ6 Ππηρ]]εα τεσορηοη παῖ, ἀδδριῖα 
ἴῃ6 ῥγεβθηΐ οἰδίβ οὗ σϑθῦϑ]]οη, ἴῃ6 δασῖὰ 
ΔῊ 411} παϊίοηβ ψετα ἰῃ6 1,οτγά 5. ΤῊΪβ 
ΤΩΔΥ ΘΧΡΙ δ μον, ἴῃ ἴῃ6 ἀδβογρθοη οὗ ἃ 
βᾶγα (Εσο]υ5. ΧΧΧΙΧ. 1--2), Δὴ αηἀετγοίδηά- 
Ἰῃ 6 οὗ ΡΓΟΡΉΘΟΥ 5 οσοπ)οϊηδα νι Κηον- 
Ἰεάρε οὗ ἴῃς νἱϑδάοῃι οὗ ἴῃ 6 δησϊθηΐβ, οὗ 
ΡῬΑτδΌΪϊο5, δηὰ οὗ ὑσονογῦβ; ΨὮΏ116, οἡ ἴῃ6 
Οἴμοι ἤαηά, ἴῃ Ενςοΐυβ. χχῖν. Ζίοη δηά 
[5:46] ἀτὲ Ἰπαθεα 5ἰαϊξα ἴο Ὀς ἴῃς 5ρδοῖδὶ 
ἀνεὶηρ-ίαςς οἵ ““νιβάοῃι," ψΏΘτα 506 
85 Ποὺ ἄχϑά δροάβδ, δυϊ μῈῚ ργδβϑεηος 15 
4,150 τοοορη!5εα διηοηρ 411 ἡδιοη8 (υ. 6). 

1 βοδσοθὶν ἡδεας ἴο 6 5ἰαϊοά (δὶ [ἢ 6 
[1] δῃηα ἤμπαὶ ἀδνοεϊοριηθηῖ οὗ [ἢ15 πιυβὲ 
θὲ βϑουρῃς, ποῖ ἴῃ Ῥαϊδϑίης, θυϊ δυλοηρ 
[ἢ6 Οτεο και Κρ δηθὰ Οτεοῖκ-ρεακίηρ 
“ ἀἸβρογβίοη " οἵ [ῃς δ εβῖ, οἵ ψῃϊοῃ ΑἸοχ- 
ἀπα ναὰβ ἴΠ6 ᾿η[6]]6οίι4] σαρὶϊ4]1. Βα ΄ῃ 
Ἐκ οΙεβιδϑίςιβ νὰ ἤᾶνα, ἴῃ ἃ 56η56, ἃ ΡΓ6- 
Β6Ι]]θηϊ δεῖς Οτεοιδηΐϑηη. [11 15 5111} ΞΊ ΓΙΟΥ͂ 
Ῥα]ςϑηδη, ποῖ ΑἸοχαηάπδῃ, δηά 11 ἀοοθϑ 
ποῖ ἰτεδῖ ἴῃ6 βιρ]6 ἰδηρυᾶαρα οἵ ϑ.Πρ- 
ἴὰ6 45 ἢ 1 σοηΞδίδα οὗ Δ] ΟρΌΣΙΘ65, 
ΓΟΡΓΘΘΟηΓΩΡ 50 ΓΏΔΗΥ ἰοσγλιΐθ ἰοσ δὺ- 
βαοϊ 1465. Βυϊ ἴοσ 4]1 [15 1ἴ 15, ἰἴ 
οὶ Οτεοϊδηϊδοά Τα αΐςηι, γεῖ ἃ Γυἀδῖϑηλ 
Ἰηβπιιηοοα Ὀγ Οτεοίδη ἱμβουρῆῖς, Ὑδυϑ [ἴ 
ἈΡΡΘΑΙΞ ἰμαὶ (6 ἢτγϑι οτἱρίη οὗ ψῆδὶ 15 
οδ] δα [ἐν]ϑῃ Ηδ]] θη σπὶ ἢ845 ἴο Ὀ6 ττασρϑά 
ἴο Ῥαϊθϑίηθ, ποῖ ἴο ΑἸοχαηάσια, ἀπά ννὰβ 
ΟἿΪΥ (ΠΥ ἀδνεϊορεά ἴμθγα ὑπάογ ἔανουσ- 
Ἰηρ’ οἰγουμηδίδῃοθ. Απηὰ [ἢ656 αἰγουπ- 
βίδῃοθϑ Εσ δηδίορουβ ἴο ἴβοβε ΜΏΙΟἢ 
ἤγρὶ οδ]εὰ ἴοι! ἩἩδῦτεν Οὐοζλ»αἌΊ- 
᾿τογαῖασγα. 

Γ(οηβιἀδγηρ [6 σΘοπμαϊοῃ οὗ ἴῃ6 5:18]], 
Ἰητε]!]Θοἴμα!} ] Υ αἰγχοβὶ σοηϊθΙΏΡΈ 016, τει- 
Ὡδηϊ νὨΊΟΉ τεϊυγηδα ἔσο ἴῃ 6 ΒαὈγ]οηϊδη 
ΘΧΙΪΘ, δηά ἰἢς 5ἰαῖα οἵ ἴ[οβε γῆ τοιηδϊηθὰ 
ὈΘΒ]λά, 11 56 ο5 ἃ βίγδησα ἢἰϊβίουιοαὶ ἃ5- 
5 ΠΊΡΈΟΩ ἴο ταραγά 1ῃ15 ἂρε 85 οἠδ οἵ [ῃ6 
τηοϑὲ ἐγ {{1] ΓὨ]ηΚιησ ΟΥ οὗ ρστϑαῖ 1} ΓΘΓΑΤΥ 
δοϊνγ. Ὑῃε ἀννακδηϊηρ δηα ΘΝ Ρῥτο- 
δτε55 οὗ ᾿πουρἢϊ ἀγα Οὐρϑὶ Δ}}ῪΚ σοῃηθδοῖοά 
ΜΠ τὴ6 ρσοησσγαὶ 16 οὗ ἃ Ρεορὶςα : {86 Ὺ 
ΔΥῸ Δἰννδυβ ἰῃ 6 ΨΠ σστιης ὄνθηΐβ ἰπ 
τ[ὴ6 Ὠἰϑίουυ οὗ ἴῃ6 χνου]ὰ οὐ οὗ ἃ πδοῃ. 
ϑυοῇ γα Κοηϊηρ σάτὴθ 1 [ῃ6 σοηαιεϑβίβ 
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οὗ ΑἸοχαπάσογ ἴῃ6 ατοαῖ δηά [π6 ἐουπάϊηρ 
οὗ [ῃς Μαςοαοηϊδη νοῦ] α-Θρῖγα, [1 νν85 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ [δι [5γδ6] ννὰβ ποὺν Ὀτουρῆϊ Ἰηῖο 
ἀϊτοοῖ σοηΐδοϊ ψ ἢ Οτθοϊδηθπ), ΠΟΥ γεῖ 
τῃδὲ 1[( ἔε! τ[ἢς εἰδοίτς 5ῆοςκ ἩΒΙΟὮ ρΡαββθά 
τὨτου ἢ ἴδ ἀποϊθηΐ ποτὶ ἃ, ποσ ἐνθη (μαι 
ἔγομι 115 συ ]θοτίοη ἴοὸ ἴῃ6 Μαοβξάοηϊδῃ 
ΠΟΠΠΊΘΙΟΥΙ ἀηα 15 5 σοθβϑοῦβ 1 Οοῆ- 
βίη Θχροπθηςσοα Οτεοίδῃ ἰηῆιθηοα5. 
Βυϊ ἴἤογθ τνᾶβ ἃ Ἅομαΐίη οὗ ρυγοὶγ ατεοκ 
οἰτ6 5 ὙΠ τῆς απ οὗ Ῥαϊδθβδίης ἐΐβεϊῇ, 
ἃ5 ὙΕ]1] 45 ἀσουῃὰᾷ 115 θοσάθιβ. Τἢδ σοη- 
βίδηϊ δΔηα οἷοβα Ἰῃζογσοῦγβθα γα Πρ [ΓΌΤᾺ 
ἴϊ, λυδὲ ἤανα Ἰεὰ ἴο [6 ρτδάυδ) [ηἴτο- 
ἀυςϊίοη οὗ Οτεοίδη 1Ἰάφα5. Τῆδβα νουά 
ΔΡΡΘΑΓ ἸῺ [ἢ6 ἢτος Ἰῃϑίδῃςθ, 50 ἴο 5Ό6αΚ, 
ἴῃ ἃ {ΠΕΠΩΪγ ἔοσιη-- -ἀηλὰ ΟἿΪγ δἤεσνναγάβς 
Ὀφοοιηθ ἃ Ποβ[}]6 ῬΡΟΝΟΣ ΜΠ ἸνΠΙ ἢ ΔΓ 
ἴογ 16 οὐ ἀθδαῖίῃ τηιβῦ 6 γψαρθὰ. [ἃἋ}Ὦἢἡ 
Θ80}}  οᾶ86 οὐδναγα δνθηῖϊθ γιϑὶ ἤᾶνΘ 
σΟΥΓΟΘΡΟΠ δα ψ} [ἢ]15 βίαῖα οὗ ἔδει ηρ. 
Τῆς Ρεποά οἵ ουϊνατά ρεᾶςα δῃηὰ οὗ 
ἴὴ6 [ΠΘΠΩΪΥ ἱπῆμεπος οὐ Οσθϑοϊδῃ βῆ 
τοστηϊηδιθα βοοη δῆ ϑίτηοη 1.---- 0 15 
ΔΟΟΟΓΙΟΙΏΡΙΥ ἀεϑισηιαϊοα 45 τῃ6 ἰαϑὲ ΠηΚ 
ἴῃ ἴῃς “ρτεαῖ σγῃάροζιιε," ὙΤῇε ρεποά 
οὗ ορϑῶ δηα Ὀιοσ ὨΟΘΌΪΠΕΥ ἰο [14] 50], 
ΑἸκΚα Ῥο ΔΙ δηάὰ τσεϊισιουσῖγ, Ὀερδη 
᾿ωτ α]Δίο]ν δἰζεσ, τ οὶ ἀπάροτ, ϑιηο οι 11, 
ΤῊΙ5 ὈΓῺΡ5 05 Ὀδοῖς ἴο ΟἿΧΓ ἐὈΤΙΏΕΙ σΟἢ- 
οἰ υβοης ἀροιζ (6 ἀαίς οὗ ΕΟ] 6ϑιαϑίςι5. 
Α58. ἴῃς ἰδϑὶ οὐ τΌΏΠΟΙ οὗ Ῥαϊθϑ ηϊδη 
ΟλοζλνιαοΟϊτογαῖατο, τε Ὀδοηρσβ ἰο τῃς6 
ἴοππηοτ, ποῖ ἴο ἴῃ ἰαἰζοτγ, ρεσοᾶ. 11 πηδιῖκς 
ἃ ἴθ οὗ (τδῃϑιοη ἤθη ὈΥ [Π6 5146 οὗ 
[ῃς οἷά, 45 [ἤδη υπάοτβίοοά, νὰ ἀἰθοονοῦ 
41} ἴ1ῃ6 χεπβ οἵ ἃ πιῖατα ἀεδνοϊορηθηῖ, 
[ἴῃ στϑϑρϑοῖ οἵ 1ῃ6 Ἰαιοῦ να τηϊρῃϊ δἰπηοβὶ 
ΟΠασδοίοσβα ᾿ἴ 45 αἰϊκὲ Ῥῃδτγιβαὶς Ὀείογα 
τὴς. Ῥθασιβθθθ, ϑαδάυσοδῃ Ὀείοτα ἰῃ6 
ϑαάάμοθοβ, ἀηα Ηο]]δηΐϊϑις Ὀεΐοτε Ησςὶ- 
Ἰθηΐθη. Αῃηά γεῖ 11 15 ποῖ δοἰθοῖ!ο---ΟῊ]Υ 
Ὀχδραγαΐοτγ. [11 σου]ὰ ηοῖ ανε Ὀεϊοηροά 
ἴο ἃ ρεηοά ψῇθη Οτβοϊδηΐθηῃ δα Ὀ6- 
σοηῆβ ἃ Ὠοϑῦϊθ Ῥόνεῦ ἴῃ ΟΠυγοῦ δά 
Θίδῖθ, δηᾶ δνοκρά ἃ τοδοϊίίΐο ἰμαὶ ᾿οὰ 
ἴο ἴῃς ἰοστηδθοῃ οὗ (ἢ παίϊομδ δὶ ρασίν 
δηἀ ἤηα]γ ἰδουδὰ ἴῃ τς ΜδοἼοοαῦδδῃ 
Τὴν. Τῇ Ὡδιϊοδ ἰδὲ ΡΑΓ νγὰβ Κηονῃ 
ΌὉΥ ἴῇς {6 Οὐαείαϊίηι, “ἴῃ6 Ρουβ᾽; 
(τ Μδος. 11. 42, Υἱῖ. 12; 2 Μᾶδος. χὶν. 6). 
ΤΠμαΐ πδὴῆθ ψὰβδ ὑπαουρίθαϊν ἀσηνοά 
ἴτοτη (6 ἀδβοσιριίοῃ οὔ ἴῃ6 Οὐαείαἐι, 
“(ἢ ρΡίοι5," ἴπ ἴπ6 Ῥϑαϊηὶβ (5, χχχ. 4; 
ΧΧΧΙ, 23; ΧΧΧΥ]. 28). Ὅνγε οοῃ͵δοΐυγα 
μὲ [Π15 πηχονεηθηΐ Ἰηοϊπ δα 4]50 ἃ ῥτο- 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘΓΟΙΕΘΒΘΙΑΘΤΙΓΌΞ. 

[65ὲ ἀραϊηβῖ Δηα ἃ βερδυδίοῃ ἔγομῃ ἴῃ 6 
ψ οἷς Οὐοξλναλ-ἰτοοιίοη οὗ τῆς ρεποὰ 
Ἰπχη) δα ϊδίοὶγ ῥγεσεξάϊηρ, νῃϊοἢ τοϊρῃς Ὀὲ 
ταρατάθα 45 δανίηρς Ὀδθὴ ἔγαυρῃς νι 
ἴοστί Ὁ] 6 σοῃβοαυθηςσος ἴο 5γ86], [1 ἴῃς 
ΟΠ6 ΡαΓῪ Πδά βροκεὴ οἵ Οὐοζάρισλ δὰ 
ΔΡΡΕδΙθα ἴο ϑοϊομιοη, ἴῃς οἴμετ ῬΔΙΥ͂ 
νου ΠΟῪ ρὸ ἃ 5ἴερ ΠΟΥ ὈδΔοκ δπᾶ 
ΔΌΡΘΔ] ἴο Ὠανιὰ δηὰ ἴῃς βαθύ, δῆ ἴο 
τῆς Οὐαείάρρ οὗ ψΏΙΟΙ ΤΠΟΥ ψιϑηοα δηά 
Ῥτοίδεθεα το ὃ6 ἴῃ τοργοϑθηςδίνοϑβ. 
6 σαημοῖ Ποῖα (Ὁ ἴῃς ἔτ Υ 

ἀενεϊοριηθηΐ οἵ {ΠοῚΣ Ὠϊθϑίογ. Βυῖ να 
ΒΌΡτ ἴῃδὲ τ μδὶ 45 Ὀδοη βἰδίθα 5υῆϊ- 
ΟἰΘ ΕἾ δηβνγεῖβ [ἢ αιυεκίοη, οἴδῃ δηὰ 
Ιδαυηθοϊγ αἰδβουβθθα, ἃ5 ἴο 1ῃη6 τσοὶ δίοῃ 
Ὀεΐνθοη ἘΝ οΙ βιοῦσι δηά ἀἰϑΠΠΟΌνΟΙΥ 
ΑἸοχαπάσαη νἱονθ. ἀΟἰτόγοσ (' ΡΏΙΪΟο α. 
ἃ, ΑΙεχ. ΤΠδοϑ.᾽ 11. ΡΡ. 21--52) 6415 Οὐ 
ΔΌΓ(ΠΟΙ δὴ Ἐκίθοῖςο, δηὰ ϑιρροβοβ [δῖ 
σογίδίη ραγίβ οἵ ἢϊς ὈΟΟΚ (ΠΟΙΔΌΪΥ οἢ. 
χχῖν.) γογα ἀεηνεα το 8η Αἰδχαηάγδη 
ψοΥΚ, ὙΤΠαῖ τἤδτα 15 ἃ οἷοϑβα το δ ἢ ἢ Ρ 
Ὀεῦνθοι Ἐσοϊοϑδϑιίςιι5 δηα ΑἸοχδηατδῃ- 
δὴ οαπηοῖ πάθεα Ὀς ἀουριε6---ηά [ἢϊς 
Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ οἢ. χχῖν. Ὀυϊ ἴῃ δοηλα οὗ [ἢ 6 
ΟἴὮΟΙ ᾿ἰηϑίδηοθος δαάυςθά ὈΥ̓ Οἰτόσογ 
(οοιρ. ἰἢς ϑρθοΐδὶ ᾿ῃτγοά. ἴο οἷ. χἶϊν.). 
Βιυΐ {Π6ῚΓ τεϊδοη 18 οἴμοσῦ ἴμδη ἴπδΐ 
ΒΟ ΟΪΑΙ βδυρροβοά. ἘΣ οἸ οϑιαϑίουβ 15 ποῖ 
ἀδρεμάθηϊ οἡ ΑἸοχαηα ἴδῃ τοδοῆίηρ, Ὀυΐ 
τῆς Ἰαϊογ δα [ἴ5 τοοῖβ 1 ἴῃς ἀϊγεοῖίοῃ 
ΓΕργαδθηῖϊθα ὈΥ οὔὐῦ ὈοοκΚ. Οἱ ἴῃς οἴΠΟΣ 
πδηῃά, ᾿ᾶμπης (’ σεβοῦ. Ὀάγβίε]!. ἀ. 78α. 
ΑἸἰεχ. Ἐοὶρ. ΡῊ]].᾿ 1. ΡΡ. 144, ζχο.) τρΒῸΥ 
08115 αἰ μου ἴο [6 σεηυῖης ῬΑ] 5! ηΐδπ 
ΟΠδγδοίοσ οἵ οὔῦγ ὈοοΪϊ 8ἃ5 ἃ 0] 6. Βυΐ 
6 15 τιϊβία κα ἴῃ αἰτἱθυϊηρ ἴῃς ΑἸοχ- 
δηάπδηῃ δ]επιεηϊβ ἴῃ 11 ΘΠΈΌΤΕΙΥ ἴο αἸϊοτα- 
το 5 Ἰηϊστοάποσα ἴῃ [6 Οτεοκ Νογβίοη ὉΥῪ 
τὴ6. γουηροῦ ϑιγαςὶάθ, δηᾶ ἴο ᾿ῃίοσροΐδ- 
οη58. ϑυςῇ υηάπουδιθαϊγ ἴΠθγα το, δηὰ 
οὗ ἃ ΥΕΙΥ τηδικοα Τμαγδοίοσ, Βαϊ ἴΠῸῪ 
816 ποῖ οὗ 80ς.ἢ νἱὰς ϑνεερ ἃ5 15. 50}- 
Ροβοὰ ὃν Ὀᾶμηθ, δηᾶὰ ἴἰὸ Ὠυροίμοϑὶς 
ἃ5 ἃ ἍΠΟΪ6 ἰ5 ἐογθιἀἄθη ΟΥ̓ ἴῃς ϑγτίδς 
γεϊβίοῃ, ἡ Π]Οἢ ψγὰ5 τηδαθ αἰγθο ι ἔπι 
ἴῃς Ηδερτον οτἱρίπαὶ. 

δΊΙΝ. ΤῊΣ ΜΝΆΙΤΕΚ ΑΝῸ ΗΙ5 ΒΟΟΚ : 115 
ῬΗΙΠΌΟΘΟΡΗΥ, ΤΗΕΟΙΟΟΥ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΒ; 
ΟΟΜΡΑΒΙΘΟΝ ΜΨΙΤΗ ΤῊΗῈ ΝΕΝ ΤΈΒΤΑ- 
ΜΕΝῚΤῚ ΑΝῸ ΨΊΤΗ ΡΗΙΙΟ. 

Βείοτε πιακίῃρ ἃ οἴοβεῖ βΌΓΨΟΥ οἵ 
1[ὴ6 ὈΟΟΚ, 1 ΤΏΔΥ Ὀ6 σοηνοηίϊθηΐ ἴο τοίου 
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ἴο βοῃδ οἵ 1ἴἰ5 ρϑηδσαΐ οπαγας θυ βίςβ. 
γε πάνθ δἰγεδγ βθϑὴ (πὶ τῆς οἰγοιη)- 
ϑίδηοοβς οὗ [106 ἴθ δηὰ τς σαο]ιρίουβ 
δἰδηάροίηξ οσουρὶεα ἰπ Ἐς οἰἸοϑἰαϑιίοι5 
τον ᾿Ιρϊ οἡ δδοὴ οἴμεσ. Τῇβ 88η16 
ΤΩΔΥ ὃς 5414 ἴῃ τεραγά ἴο [ἢ6 50014] δῃά 
ΤΩΟΓΔΪ ταϊδιϊουϑ τοβεοιθα ἴῃ ΕΟ] 6514 511ς 115. 
1{τὴὲ6 411υ5]Ο0 5 ἴῃ 11 ἀγα ϑοιῃθίϊ 65 σΟΔΓ56, 
1 115 ἴοῃε 15 ἴῃ6 τανοσβε οὗ Ὠιρῇ, δηὰ 1186 
Τοίεσοηςοβ ἴο βοχυδὶ δηα οἴμει δχοθ5568 
δῖα Ὀοίὴ ἐτεαυδηΐς δπὰ υὑπρἰοαβαηΐ, [ἢ 15 
15 ἀπε ἴο ἴῃ6 5ίαϊα οἵ τηδίζουβ αἵ [6 Εἰ πλ6. 
Αγραϊῃ, Ὀθδυης ἴῃ τη ἴηι ἴῃς πηαΐη 5.- 
Ἶεςῖ οἵ τὴς ῬοΟΚ 15  άο», (ἢ6 ἰγραϊτηθηΐῖ 
ΤΩΔΥ 56εὴ δίζυϊ, ἔἰγοῦχ ἴῃς ἐτεαυεηΐ δμά 
βδιάάθῃ ἰγϑηβ: ΠΟ 5 ἴο ΔρρΑσΘ ΤΥ ΨὙΠΟΙΪΥ 
ἀϊῆετγεηϊ απ Ἔνθὴ {Πν]Α] ἴορὶο5 σοπηεοῖθα 
σὰ τὰς τι]65 οὗ δὴν 16. ΤὨϊ5 ἢᾶ5 
Δἰτοδαγ Ὀδθὴ ῬΑΥΙΥ δοοουηϊθα ἴοσ ΟΥ̓ 
(6 νίοινν νοὶ (6 τοῦ ἰοοῖ οὗ “ ἮΥ15- 
ἄοι." Βεϑιθς, 5ιοὶ ἰγδηβ:10}5---οἴζοη 
δὈΌταυρίὶ --- το οὐδ διῦ͵)οοῖ ἴο δῃοίῃοσ 
ΔΙ6 οδαγδοίοσίβιις οὐ Εδϑίθστῃ τ ηρ. 
50 ἴο 5ρθαϊς, [86 } ψῖνα δ ρῃδϑὶς ἰο ἴῃ6 
ἀϊβουβδίοη οὗ ἴῃ6 στανεῦ αυδβιίοηθ. ΝΟΓΙΓ 
15 (ἢ6 ἰτραϊπιοηΐ οὗ “ὙΝ Ιϑάου " 50 δια] ἃ5 
τηϊσἢς 5ε θη ἂἱ ἢγϑὶ ϑἰρῃί, Εοτ “δ᾽ Πβάοτη᾽ 
15 ἴῃς βυδ]εοῖ ἐτεαϊθα οὗ ἰὴ ἴ6 θερίηη 
οἵ τῃε ὈοοΚκ (ςἢ. 1.), ἴῃ τῆς πα α]6 οὗ 1 
(ςἢ. χχὶν.), δῃα δβρθοῖδ!ὶν δὲ τ 6 οἷοβα 
(εμαρ5. χχχιῖ.--Χ]}}.). Ιηἀεεά, (15 ἸαϊίοΥ 
ῬΡογίίοη τοδὰς δἱπιοδί κ6 ἃ βαρᾶγαῖθ 
ἐγοδίϊβα οἱ [ῃ6 στεαῖ ργοὈ]οιη5 οἵ ἢ Ἴρασηε 
(5ε6 ἴπε 5ρθοίδὶ ἰῃηἰτοάποϊίίοηβ ἴο ἴῆ6568 
οἢδρίειϑ). Αμπά δνϑῃ ἴῃς δυχγιρίηθϑβϑ οὗ 
1} ἰΓΔΗΒΙΠΟΏΒ 15 ΠΟΤΕ Δρραγεηΐ [ἤδη Γαδ]. 
ΤῊΪ5 αἷθὸ 15 οδβαγδοίοσιϑῆς οἵ Ἐδϑίοσῃ 
(Ὠϊηκίηρ, ὙΒΙ ἢ τονοϑ ἴῃ ἴΠ6 βυσοδβϑίοη 
οὗ {ἰπις, 848 οης [Ὠϊηρ σιυρροϑίβ δῃοίῃου, 
ταῖμοσ [ἢδΔῃ ἴῃ τῃδι οἵ ἰορίοδ] οσγάθσ, γῇ θτα 
ΟἿ ἰορὶίο ἰ5 Θνοϊνεα πομ ἴῃς οἰδεῖ 

Τρδὶ [6 ντίτεῦ οἵ Εςο]6ϑ βου νὰ 5 ἃ 
τὴδη οὗ διχῇ ουἰϊυτο, ἔ]γ δοαυαϊηϊοά 
στὴ τῃ6 ςφαοτεά ᾿τοτγαΐασο οἵ [στο], 15 ποΐ 
ΟἿΪΥ 5ἰδιβά ἴῃ τῆς Ῥγοίοριιθ, Ὀυϊ Δρρθδῖβ 
το δἰπηοξί δΥαῚΥ Ῥατὶ οὗ ἰῃ6 ὈοΟΪ. 
Μοτθονυοσ, νγὰ ᾿ηΐοσ ὄνθὴ ἴσοῦ 50 ἢ 4]10- 
5ΙΟῺ5 85 ἴῃ χχῖν. 28, ΧΧΧΙ, 16, ΧΧΧΙΧ.Ι, 2, 
ἐμαὶ ἢ6 τγᾶβ ἔδυ αν ψ ἢ τς τἰπουρῇίθ--- 
Ῥοιθαρβ ἴδε νυ πηρθ---οὗ ΟἴΠΕΥΒ 1 5.86] 
ΨΠ056 τη θηῖ8] ἀἰϊτεσίοη δηᾶ 5ἰπ 165 ῈΓΘ 
Κιραάτοὰ ἴο ἢἰ8 οσῃ. Αηῃά ἤοῖα ψὰ α͵5ο 
6081} (αι ἣς πὰ {τὰνο] θα αργοδα ἴοὸσ 
(ἢ6 δηϊασρειθηΐ οὗ ἢϊ5 Κπον]εάρεα, δηά 

Δ Υεῖ δἰ πουρὴ [815 15. Ῥγανδι θην, 1ἴ 56. ποῖ 
πηἰοστο γ, ἴδε ολ5ε ἱπ οὐχ ὈΟΟΚ. 
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Ῥιοδίοα ὈὉγ ψῇῃδαὶ ἢς δα 566η δηά Ἰδεαγηθά 
(χχχῖὶν. 1ὸ, 11; χχχίχ, 4). Αρδίῃη, δἱ- 
[Ππουρῇ Ὠ15 ἀορτηδίς Πογζοη νὰ5 Ὀουπμα θά, 
δηα ἢϊ5 νον ἀείδοεϊνο, νὴ ΘΙΓΟΏΘΟΊΙ5, 
Βδη ϑ᾽γα σαπηοῖ 6 ομαῦρεα Ψ]ἢ ΒΟΘΡΈΟΙ5Ώ.. 
ὙΠοτουρὮγ ΠΡ όταὶ ἴῃ 1})1ῖ5 σοποσρίίοῃ οὗ 
Τυαδῖϑηι, ἢ ννὰ5 γεῖ δὴ δαγηδϑῖ θαυ Υ 
1η ἰ. ΕΘΡΙΥ ἰουςδίηρ 15 (6 δοσοιυηῖ 
ὙΠΟ. Π6 ρῖνος. (Ἰ]. 15--22) οὗ ἢΙ5 ἸΠΏΘΓ 
δχρογίθησθ, ΪΙῃ δι΄ Πἶὸ ἢς μαὰ ἴῃ 
δαγηδϑδῖ Ὄγαυοῦ, ὈΟΪΌ ρηναΐα δηά ἴῃ τῃ6 
Τορΐθ, βουσῃς ἴογ ἰμαῖ γ᾽ 5άομη ψὨΙΟΝ 
--ἸκΚα ϑοϊοπιοη οἵ οἷά, οτ, ἴο αυοία ἃ 
Ἰονγοῦ Ἰηβίδησο, κα ῬΏΠο---ς τεραγαδὰ 
ἃ5 ἴπ6 ὨΙρῃαβὶ αἰτπὶ οὗ 16. Απάᾶ ἢδ νγᾶϑ 
Ταβοϊνθα ἴο ρῥιγβθθ ἰξ ἴο Ὧϊ8 ἰαϑδὶ ἀδγ. 
ΒΥ ἰδ συϊάδησε οὗ (δὶ ΥΙβάοτῃ 6 μαά 
ψαϊΚοά ἔτομι ἢ]5 γοιτ ἴῃ (ἢ 6 τσηϊ ΨΥ, 
ΘΥΟΥ ἰο] ον ἴῃἢ6 ροοά, [Ι͂ῃ δαγησβί 
ΤΏΟΙΤΑΙ οὐδονάηςς οὗ ἴδε 1'ν ἢ6 δά 
βίτοιοῃθα ουὖξ ἢ]5 δηᾶβ ἰονναγὰς ἤδᾶνθῃ, 
ΑΕΘΡΙΥ τιουγ]ηρ ΔΏΥ Δοσγδίίοη5 ἀὰ6 ἴο 
Ἰσθοσδῃςθ, δηα δνοὺ δἰγηϊησ δου ΡυσΥ. 
Αμπάὰ δνϑὴ {16 ϑυσοθϑθϑ ψῃιοἢ δα σομΘ 
ἴο τα ἴῃ 6 ἢς διρυϊεά ἴο [85 ρυτ- 
510, δῃὰ τπδηκοα (οά ποῖ οηἷϊγ ἴογ 1ξ, 
Ὀυΐϊ 5111] τηοτα ἔου τῆς γι οἵ (Πα ἡ Πδάοπι 
(Ὠσουσῇ σὴ ἢς δα αδἰἰδιηδα 1ἰ, ἰὰ ἃ 
116 ποῖ υπίσοιυ Ὁ]6 ἃ ὈΥ βδοῖτον δηά Ὀδϑβοῖ 
ὈΥ ἀδηρσοῖβ. Βεβὶ οἵ 4]}, μ6 ῃδά ᾿ητννατά 
Ῥθᾶςα δῃά ου. Ηἰ φῆ ὄχροθηοα ἴδῃ 
[15 νὰ οδηηοῖ Ὄχρϑοῖ οἡ [6 ραχΐ οὗ ἴῃ 6 
Το οὗ ΕΟ] δἰαϑίίουβ. ΕΗδ νὰβ ποῖ δη 
Ἰηϑρίγοὰ τηδῃ, δῃά, ρευβοηδ!ν, ἢ6 βἰδηᾶβ 
ἃ5 αν θεῖον [ἢ6 ῥσορῃείβ οἵ οἱὰ 45 ἢϊ5 
οὐ Ἰάθα] βίδηάατζα [2}]15 βῃοτί οἵ (μδὶ οὗ 
16 Νεὸν Ταβίδιμθηϊ. 91} οἡ δνθῦυ ρᾶρε 
οὗ δὶ5. Ὀοοκ Οσοάὰ 15 ἤτοι δηά ἑοτγοηοβῖ: 
ΗΙ5 ἔεασ, Ηἰς 1,ἅνν, δηὰ τῆς σίρῃς δηά 
ἴγιι6, ϑοπηδί μηδ 5 ῥγαϊδα οὗ [6 ρτεαΐ 
Οτδαῖοσ 15 δἰπηοϑῖ 50] 6 (48 1 ΟἹ. 
Χχχῖχ, 123-25}, ὙΠΠ6 ὮΝ ῬΓΘΥΘΙΒ σα ἔδι- 
νοηΐ πα ἸοΙ͂Υ ἴῃ ἴοῃμθ. [ἢ ζϑῆθΊαὶ, (6 
οἣς γτεαΐ δἷπὶ ΨΏΙΟ. ἢδ 5εῖβ Ὀδίοτο ἢϊτη- 
βαὶ 1 15 ῬοοΪκ 15 ἴο νἱηάϊοδῖα ἴ[Π6 ᾿ναγϑ5 οὗ 
(οὐ ν ἢ πὰ. Α8 ἃ Ὀδ] νης [5Ὑ86]116, 
ἢ τγουσῃουΐ τοοορτ565 ἴμ6 Ἰοδαάϊηρβ οὗ 
Οοά νι Ηἱς ρϑορὶα οἵ οἱά ; δῃά ἢδ δᾶς 
ὈΠΘΠΆΚοη (ἢ 1 ἴῃς ΠΙδγηθηῖ οὗ τῃς 
ῬΓΟΙΏΪΘ65 ἴο [586]. [1,ἀϑιγ, ἴῃ6 τηδίῃ 
Ῥτδοῦςδὶ οὈ]θοῖ οὗ μἷ5 ψοῦκ 15 ἴο τ 
δηά ᾿τηβίγαςϊ οΟἴἢοΓ5 (σοι. [86 Ῥτοϊορυθ ; 
ΧΧχίχ, 22; ἰ. 27, 28 ; 1]1., οἰοδβίηρ 514}ΖΔ)}. 

Ετοπὶ δηοῖθοσ ροϊηϊ οὗ νἱ6ν---ἰῃαὶ οὗ 
τηθηἴδ] αἰ ΒΠου 165---ἶνα μᾶνο ἴο ἜΘ ρἢ 8 5158 
(δαὶ [ῃ6 βρβουϊαοῃ5 οὗ ΒΘ ϑίτᾶ ΠδνΟΣ 
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Ι55}6 ἰὴ ἄἀουῦδί., Ηδ 566 Κ8 ἴο δῆϑυεῦ 
αυεβίίοῃβ, ταῖμοῦ ἰἤδῃ ἰο 8οἷνε ἀουδίβ 
(χχχῖχ. 1τ6-21). [Ιῃ πιῇ, βυοῇ (ὁ ποῖ 
οχὶβῖ ἔοσ ἢ. Εοσ 'ῃ (οά 15 δὶ] ἡ βάου : 
δαηὰ 6 5665 11 δχῃιθιεαἀ φαῦδ!]ν ἴῃ οτεθα- 
τἰοη, ἰῃ Ῥτον!άδηςσθ, 1 Ὠβίοιγ, δηὰ ἰὴ 
Ἐονεοϊδίοη. Ηδρησα ἢδ ϑδνθσο  οοη- 
ἀοηλης, 45 αἴοσναγὰς ῬΏ]ο, ἴπο86 65 
ΨΠο, ἰῇ [ΠΕΣ βρυποῦβ δὨ] Προ ππηγοηϊ, 
νου ὰ πορίθος (ἢς οὈβογνδηος οὗ [ὃς 
Μοβαῖο ,8νν οὐ ἴῃ 6 δΔιηῃσθβίγαὶ σις, ΕῸΓ 
ἴῃ ἢϊ]5 νον [ῃ6 1 αν 15 (6 Ὠἰρῆ δι δχῇὶ- 
υϊῦοη οὗὨἨ Ἡιϑάοτῃ (χχῖν.) ; δῃηά ἰἴ5 οὔϑβοι- 
νδΏοο ἴῃ6 ἤτβὶ οὗ αἀυἴ165. (οοΡρ. ἱ, 26: 
νἱ. 27; Χὶν. 11; ΧΙΧ, 20 ; ΧΧΧν. 1--ἰ 1). 

ὟΥε γτοςβϑά ἴο ρῖνε ἃ Ὀτοῖ βυτη ΔΙ 
οἵ ἴῃς ΡῬὨΠοϑορῃϊοαὶ δηὰ {ῃθο]ορίοδὶ 
τοδοηϊηρ 1 Εςο]ϑίδϑιουϑ. 

:. Τῆς τες οὗ ἴῃ6 ὈΟΟΚ 15, 85 ῥστο- 
Υἱουϑν βίαϊεαά, ἡ ]βάοτω. Ἐοτ ἴῃς ἔα] εϑὶ 
δχροβιῦοῃ οὗ ̓ ς ὙΠΟ 5 να 5, τνῈ ΠΕΤΕ 
ἴυσῃ ἴο οἤδρίοιβ 1., χχῖν., δῃὰ ἴο [ἢ6 
βεσῦοῃ δορὶ ηηΐηρ ΜῈ οἰιαρίο χχχὶῖν. 
ΑἹ] νϊβάοπι σοϊὴ65 τοσι Οσοά, νι ΏΟΤΩ 
1 ΘΥΟΥ 15 (866. ρἜηΘΓΑΙΥ οἷ. .). Κπὶ 
Ἐληβοθηάβ ἴῃ6 σου θηβίοη οὗ τηΔῃ. 
ν]Ξάοιι 15 ἴῃ 6 διβίθοτῃ οὗ ΗΙ5 ογθαΐυγεϑ : 
ταῖδμοσ, 1( 15 τὴ6 τηουἹά δηά [ἢ διοῃεῖγρα 
ἴου 411 (η6 ψοῦκϑ δηᾶ νγὰγβ οἵ σοᾶ, Απὰ 
γεῖ ἴῃ Ηἱϊς ροοάῃμο85 Ηδ ἢᾶ5 τηδηϊεϑιθα 
ΗΙ95 ΥΝΙβάοιῃ ----Ἃὰ ἴῃαΐ ἴο 41} τηξη. 
τ πάεοτιβιδηδίηρ οἱ Ὑ βάοτῃ δρᾶ [Π6 ἴδασ 
οὗ ἴ6 Τιοτὰ οοϊηςϊά6---ἢα οὐδ 15 ἴπθ. 
βρεουϊδῖνε, [ῃ6 οἴμεγ [6 Ργδοῖίοδὶ, 
ἀϑρεοὶ οἵ ιβάοῃ. Ηδησς βάθη 15 
4150 ἴτπ|ᾶ Βαρρίηςββδβ. [ἡ οἢ. χχὶν. ΛΝ Ἰβάοσῃ 
15. ΤΟργοβθηϊθα 845 ογεαϊεά “τοῦ [ῃ6 Ὀ6- 
σἰπηΐηρ," “ θείοτε ἴῃ 6 νου] "---ϑ σοσηρ 
ἴοσί ἢ! “ἔοῦλ (6 ποῦ οὐ ἴῇς Μορβῖ 
ΗἸρὴ," δηὰ 5 ἴῃς ογϑδῖϊνς, οἵ δῖ ᾿εαϑβῖ 
[οὐτωδῖίνε, ἀρεηῖ. ὙὮ5 566Π15 ἴο τηθδὴ 
ἴῃαιὶ ἡ βάοχῃ, ἱπτηαποπὶ ἰῃ (οά, ὈδοΔΠ6 
ουϊνατγα!γν τηδηϊοϑὶ ψ ἤθη αοά ογραϊοὰ αἱ] 
(Ὠϊηρθ: ἴπᾶῖ 1 ψὰ5 αἰϊκε ἴῃς οτοδῦνε 
ψοτα δηά [ῃ6 οτεδῦνε τπουσῃί. [{ πθοά 
ΒΟΔΙΟΟΪΥ Ὀς 541ἃ ἴῃδϊ ἰῃ 411 (ἢ]ς [Π6ΓΘ τγὰ5 
Ὠοΐ ΔΩΥ͂ ἰἄεα οἵ ἃ Ὠγροβίαιἰ5ϑδοῃ. οὗ 
γνιβάοπι οΟΥ ῥσδβοηῖηρ 1 45 ἃ Ροβοῃ. 
Τῆς ψπίογ αἀἰά ποῖ ἀνε {]η}ς οὗἁ ᾿ξ ἃς 
ϑδαραταῖς ἔγοτη σοά. Ἐοο  6ϑιϑιϊοι5 τηᾶσκϑ 
ἱπαςΘθα δὴ δάνδηςθ ἴἢ [15 γθϑρεοῖ οἡ ἴῃς 
τοδοῃϊηρ οἵ [6 ΒΟΟΚ οὗ Ῥτονογθβ ; ὑπῖ [ἢ 
5111] (4115 ἔὰγ 5ῃοτί οἵ (ῃαϊ οἵ ῬΏ1ο. Τῆς 
Ἰαϊίου ὑτοοθοάδα οἡ ἴδῃε ἰάβα ἰμαὶ σοά 
γγὰβ 8Ὧ4η δροϑίγδοίϊίζοη, δηὰ ταὶ Ηδ οου]ά 
ποῖ Ὀὲ ἴῃ ἀϊτεοϊ σοπίδοϊς ψι δαγίησ 
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ςομοζοῖο ---- ἰοασῖ οὗ 411 πὰ τηαδίίον. ἢ 
Αγραΐη, τη δ} 5 [Πογα 15 ΔΌβο ἴον ἃ 
σα] θεΐνθοη σας ἢ βρθου δι] ἢ 5---ἩΠΘΊΠΘΣ 
1ηῃ Ἐςο] βιαϑουβ οὐγ οὗ Ῥῃ]]ο---ηά τἢς 
[οδοῃίηρ οὐ τῇς Νεῖν Τοβίαπηθης. Οχ 
ΔΏΟΙΠΟΥ δηά Κἰηἀγοα ροϊηΐ ψὰ τηδτῖς [6 
βδῖης ἀἸἔδγθηοθ. Ασοοτγάϊηρ ἴο Εσο]6β1δ5- 
ἔςι5, νάπη, ἃ5 ἴῃ6 δοῖΐνε ὑτΠΟΙρΡΙῈ ἴῃ 
ογδαϊίοη, νγὰ8 ρουγεα οὐ Ὡροη 1ῃς δδσιῃ, 
Δηα [ἴῃ Τηδαϑογα ἱπηρατίθα ἴο 4}1 μαίίοῃβ 
(1. 9, 1ο, 1δ; χχῖν. 3-)). Βιυῖ ἰἴ νψὰ5 
σοποδηίγαϊθα ἰὴ τῆς τονολὶθὰ Ὧν οὗ 
σαοά, αηα Ὀεοδηια ΡΘΙΤΩΔΉΘΏΓΥ ταί ἀθηὶ 
Ιῃ ἴ5τδθ]. Ηδτγε ψὰ πᾶνε (ἢ βεοοηῃά διη- 
ἀδηηθηΐδὶ ὑγηςορ] 6 δἤεγνασγάβ ἀδνεϊορεά 
Ὀγ ΡΏ1ο. [Ιη τς Νεν Τοβίδσγθηϊ 81] [Π15 
15. αυϊῖα οἴδογν θα 56 ἔοσίῃ. ὍΠοτα [Π6 
Τοροβ 15 στη ἴο Ὀ6 ἃ Ρεύβοῃ, ἮἾἢΟ ὃ6- 
οατὴθ Ιησαγῃδῖο : δῃηά 1 ἴῃς Τόοροβ σοά 
15 τῆς ΕδίῃοΥ οὗ 411] σζθη, ννῆο 8.6 ἴο δί(8 1 
ἴο Ηἰμ ποῖ τὨγουρὰ αὐρϑίγταος Ὑγβάοπὶ 
Ὀαϊ (Ὠγουρἢ ἴπ6 τηϑαϊδίοη οὗ ἴα Ῥειξοηδὶ 
1 οροΞ---ἰῃδὶ 15, ΌΥ στᾶςσθ. 1,45], ἴῃ ἴῃ 6 
ἢη4] βϑοίίοη οὗ Εςο]ι5., βάοτη, ἃ5 ῥσό- 
νἹΟυ ΒΥ ῥγεϑθηῖϊθα, 15 νἹηαϊοδῖθα δραϊηϑῖ 
411 δρδουϊδῖῖνες ἀἰβίου 165. Θ᾽] ΑΥΪΥ, 
ἴῃ ἴῃ ρῥτδοίϊοαὶ ρᾶῖῖβ οὗ ἴῇῆε βῬοοῖκ, 
γνΊβάοτῃ 15 νἱηάϊολίθα ἴῃ 115 ῥγδοίίοδὶ 
αϑρθοῖΐ, ἴῃς οΡ]θοὶ Ὀεΐηρ ἴο σον ἰῃδῖ ἴῃ 6 
οταϊπδηςθ5 δηά ἀἰγοοιοηϑβ οὗ ΝΊΒαοτΩ ἃΓ6 
ποῖ ΟἿΪΥ τίρῃϊ, Ὀυϊ φοοά, δῃηα βιιοἢ 85 
Ιοδά ἴο ὑγοβροπίγ. 

2. αὰ δᾶνα ϑδεθὴ ἴμαὶ ῬΝἸ5άοτ 15 
᾿ητηδηθηΐῖ ἴῃ σοά. [{ 15 ἴῃς 5υπηὶ οὗ 4]} 
Η!5 4υ4}1} 658, ἀη ἤδηςα οἵ 4}} Η]5 πιδη)- 
[εφιδίίοηθ. [1 (ΟἸ]ονγ5 δἰγηοβδὶ ἸορΊοδ 
(ῃδὶ ἴῃ [06 5ίπςῖ βεῆβε ἀοά τηυξὶ Ὀ6 
ἸΠΟΟΠΙΡΓΘΠΘΏΒΙΌ]6 ἴο πᾶῆ. [ἢ (τυ, [ἢ 15 
ΑΞ ἃ ὨΘΟΘΒΘΔΙΎ ῬΟΒΙΌΟ. ἴῃὰ ἴῃς [ΠΘΟΪΟΡΥ͂ 
οὗ Ἐσο]εϑιαϑῦουβ. ῬΏΙΪΟ δἰτὶνθα δὲ 1ῃ6 
5816 σομο]υδίοη, ᾿πουρῇ ὉΥ 4 αϊβεσθηῖ 
ῬΙΌςΘ55.. [Ιῃ ἢ]15 βυϑίεπι [15 γ85 ἴῃ 6 ουϊ- 
οομῆς οὗ ῥὨΣ]οϑορ οὶ Ἰάθας ἀρουΐ τῇς 
Βεῖης οὗ σοά δηα Ηΐς δβοϊαυίε βερασαίε- 
6585, ἃ5 ὙῈ}} ἃ5. τοπὶ ἢΪ5. ν]ενθ σοπλοοΓη- 
ἴης ἴῃς πιδίθγιαὶ ψψουἹὰ. [ΙἋη ἘσοΪοϑίδϑεϊ- 
οι ἴῃ6 ἱῃοομηρσθ 5:0 16 685 οὗ Οσοά [ἴ5, 
Τηογα ὈΪΡ]Ι Αγ, ἰτασεὰ ὕδοκ ἴο ἨἩϊς “ζ- 
2γοπεποςς.3 ΤῊΣ ἵτνὸ ᾿Ἰἀ6845 ἀγα ργδβθηϊθά 

Σ 866 ἴΠ6 δγίϊοὶς ΡΗΙ,Ο ἴῃ συ δηὰ δος 8 
“Ὠϊςῖ, οἵ (Ὠγ. Βίορτ.᾽ νοὶ. ἰν. 

5. Νὸ ἀουβῖ οδη αἰϊδοῆ ἴο (ἢ 5 ἰμαὶ (ῃς Θἰγαοϊς 
ἤγπὶγ ΒΕ] ὰ 1116 βίτίοϊ Ῥεγβοπα! τυ οὗ σοά. [ ἴῃ 
ΧΙ, 27 Οοὰ ἰς ἰἢπ8 ἀοεοτ θεὰ, ““Ης ἰΞ5 ἴῃς 41} 
(καὶ συντέλεια λόγων Τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός), νὰ 
αν Ὧο Βεκιϊιίοη ἴῃ τερδγάϊησ (Ὠϊξ δἃ5. ἃ ὑοϊά 
Ἰαῖες δἀὐάϊιϊοη ΟΥ̓ τς γουηρει ϑἰταοϊὰθ (566 
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1η Ἐσοΐυ5. 1 ἃ ΠΟΪ6 56 7165 οὗ ρδββαρθβ, 
ΠΟΙΔΌΪΝΥ ἴῃ ΧΡ, 2--, Χὶμ. 17, ὅζο. ; Ὀυΐ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ χχχῖχ. 16--21, δηά 1ὴ (ἢ6 ἰαϑβῖ 
βίδῃζδ οἵ οἢ. χἹ 1 ΠΓῸΟΟοά 15 ἸὩσοΠρσεῃθη- 
51 0]65 δηὰ ϑυργεηγθ, ᾿ξ α͵8ο (Ὁ ον 5 Πδῖ 
Ἡς ἰ5 ογιρφαερ, αὐ ράδν, αρα ἐγγε δέ. 
ΤῊΝ ὈΠῺρπ υ5 ἴο [ἢ6 ἴνο στεαῖ ρΡγο 615 
ἈΠ ΠΙΟ ΟἿὟΤΓ ὙΓΙΙΟΙ 566 15 ἴο δοῖνθ ἴῃ ἴῃς 
1[1τὰ βθοιϊίΐοη οὗ 5 ὈοοΚ. Βιῖ [π6 ϑοὴ 
οὗ ϑιγδοῦ ΟἿΪΥ 5ίδϊθβ ἴῃς ἔδοϊβ ; ἢ6 ἀοδ5 
π|||ὲ το Ἔχρίαϊπ πε, Ηον ἂῖὲ ψὲ ἴο 
δοςοῦηΐ οΥ ἴῃς ἀἰβδγθησα 1 ἴῃς οιδπνατά 
Ιοῖ ΠΟΙ, ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ψτουϊ ΔῺΥ οδιι56, 
Ὀ6(Δ]1Ξ ΤΏΘῊ : ΠΑΥ͂, ΙΏΟΓΟ, [ῸΥ ἴΠ6 ΤΙΩΟΥΔ] 
ἀἰἤεγεπος ἴῃ τΠεὶγ ἀἰβροβιιίοηβ, (ἢ 6 ἀἱ- 
γΕΙΘα ϑῃδρίηρ οὗ {ΠΕΣ ϑρι γα] ἢ] βίοσυ, 
ἃπα {Πεὶγ πὰ θη ϑ|γὰ᾿β δῆ ΕΥ 15 
8: ΡΪΥ Ῥτεθϑι δι δηϊση. Βυΐ ἴῃ ϑυςῇ 

᾿Πρᾶ56 ηδῖ τὴν Ὁ ἀϊδιϊηρι 5ῃη6 4 45 τῇς 
Ὠαῖυγαὶ δηὰ τῇς πηοσαὶ 4118}}{165 1ῃ [ἢ6 
ΠΟΙ ἀγα ΔΡΡΑΓΘΠΗΓΥ 1 δηϊδροηΐσιη. ΤΣ 
ἩΠΊΕΙ οὗ ΕσοΙοϑἰαϑῖθβ ἢδα αἷ5ο δος (ἢ15 
ῬγΟΌΪεω. Βιυῖΐ Πα ἰυγηθδα ἔτομι 1ἴ, αἰηοβὶ 
ΜΠ} ἃ Ξἤτυρ οἵ ἴῃ6 5ῃουϊάοσβ, ἰῃ υἱὸν οὗ 
1ἴὴ6 Ἰηα]βογθηςοα δηα 5:14} 655 οἱ δασίῃϊν 
{πϊηρθ. Βιυῖ 1 δε αἰἴϊειηρίεἀ ποΐ ΔῃΥ͂ 
βοϊμθοη οὗ ἴῃς αἰ βηου Υ σοι 115 οὐ͵δο- 
ἄνε δϑρεςοῖ --- ταῖν δα το Ιἰ---- 6 
δουρηῖ ἴο ἰὐδηβίοσ ἴῃ6 ψΏΟ]6 Παιδί 
Ἰηἴο [ῃ6 τορίοῃ οὗ ροσβοηδὶ τοσδὶ σοβροη- 
5101 ὺὑὐ Οϑοὺ ὙῺῈ νηοῦ οὗ ἘοΪοϑιδϑεουβ 
5665 ἀἰΞροβαά ἴο (οἱ ον ἢ15 ργεάξοθϑϑβοσ, 
δυῖ ἢς δἰδηιρίβ ἃ 1π||6 ῬὨΠ]ΟΞΟΡὮΥ οἵἁὨ Ὠἰ5 
ΟὟ ΟἹ ἴῃ6 51:0] 6ςῖ---ΑἸ ουἢ ΜΠ 508]]} 
δθοςοϑθ. ϑὲ, ΡῈ] «αἷϑο πδὰα ἴο δες (ἢ]ς5 
διεαῖ ῥιοῦϊθ. ΗδἊ Κπον τἢ6 ἀνὰ] 
ἰλεῖβ, δῃηὰ ροσοεῖνθα {ΠΟῚΣ “' ΔΕ ΠΟΙΏ165 ἢ 
οὗ τϑάβοῃ δηα 1ῃθοϊΐορυ. Βιυΐ ἢς νἱενοά 
16 πὶ 1 ἴῃ 6 Ξυσσουπάϊηρ δηὰ ἰγδηβίοση- 
ἱῃρ Ἰίσῃϊ οὗ [ῆ6 ᾿ῃδηϊΐα ἰονς οἵ Οοά [1η 
(σῖϑι. Απάα πῃ τἢϊ5 βοϊ θη [6 (τ ϑίδη 
ἤρατξ οδὴ {ΠΑ} ΚΕΥ δοαυίεθος (ςΟΙΊΡ. 
Ἐομι. χὶ. 32--26). 

Βυϊ τἴῃ6 ΟἹάοσ ϑίγδοιαθ τγᾶβ 5 ΠΡΙΥ ἃ 
Ῥγθαδβιηδγίδη (οοηρ. ἤδτα βϑιο ϑἰδίε- 
ἸΏΘηῖ9 45 ΧΥΌΪ, 26 . ΧχΙΪ. 20 ;: ΧΧΧΙΪ, 
10-13; ΧΧΧΙΧ, 20, 21). ΤΠΔ 58Π16 ΤΏΔΥ͂ 
δε 5514 οἵ ῬῃΠΟ.23 Βυΐϊ Βδη ὅϑιῖγα ἰδθοσὶ- 

ἰπιτοᾶ, ἴο οἷν. χ]]}}.). πῃ τὰς ὅ5γυ. [6 τ Βοὶς 
ΒΘΟΙ]ΟΏ ἰγοχῃ Ὁ. 11 5 ᾿νδηϊϊηρ. Τῆς νεῖ. [κἵ. 
5οΪνοβ ἴῃς αἰ βου ὉΥ τεπάογίηρ: 22:6 τὲ τη 
ρον δε:. 

1 (ἢ, χνυὶ]. 20, 21 τοίειξ ἴο βοιῃείἱρ ὙΟΙΥ͂ 
ἀϊδετοηῖ, 866 ἰῃς ηοίεβ. Αϑ ἴο οἷ, χΙλ!., 566 
8120 ἴ[Π6 ῥγενίουβ ῃοίς. 

5. 8ες ἴῃς ἀτγίο]ς ἴῃ Θυνδ ἢ δηὰ Δ δοε᾿5 " Ὠιοῖ," 
Ῥεευϊουξὶν τείειτεὰ ἴο. 

ΟΥΒΙΥ {1658 ἴο πηᾶκα ἃ ψὰὺ τὨγουρἢ ἴῃ 6 
ΙΩΔ26 ἴο (15 ἃ5 ἢϊ5. ἢη4] σομο]υβίοῃ (ἴῃ 
ςἢ. ΧΧΧΙΧ., ἰαϑδὲ βἴδηζα, ὕν. 22, ἄς.), τἰῃαῖ 
“}} [ῆ6 ψοῖκϑ οὗ ἴῃ6 Τιοτὰ ἂτὲ ροοά,᾽ 
ΤἼὮΘ τραβοηϊηρ ΟΥ̓ ὙΏΙΟΝ [Π15 τδϑοϊς 15 
ΤΕΔΟ Πα σΟΠΊΣΩΘΏΟ65 ἴῃ Οἢ. ΧΧΧΙΙΙ., δῃά 15 
σαγτιε οἡ ἴο ἴπῃ6 δρᾶ οὗ σμδρῖοσ χΧἹρ!., 4]- 
τουρσἢ ἢ Ἰπ δΥτ  ΡΓΊΟῺ 5 ΟΥ τα Γ Ἰηΐοτ- 
οα]διοηβ οδυβοα Ὁ [Ὠϊηρβ βιιρρεβίοα ὈΥ 
16 ψᾶγ. ὲ δαἀά τἢδὶ ἤθσεὲ να οδιςῃ 
δἰϊμιρβε5 οὗ Ατ βίοι! δῃ ΡἢΪἸΟΒΟΡΥ, δηά, 
ἴογυ τῃαϊ τηδίζοσ, οὗ Ζοσοαδϑισιδῃῖϊβιη,; ᾿ῃ (ἢ 6 
Ἰάφα, Ὀσοδοῃϑα ὈΥ͂ οὖσ ἡσιῖοσ, οὗ Δἢ 6556ῃ- 
[14] Ὀυδ] θα οὗ ΠσΟΠΊΓΑΓΙΘ5 : ΟὨ6 ἰπϊηρ 
Ὀεϊηρ 561 δραϊηϑὶ ἴῃς οἴποῖ---ροοά δραϊηβῖ 
6ν1}, Πἶ6 ἀραϊηδὶ ἀθδίῃ, απ 50 οὔ (566 
οἢ. ΧΧΧΙΙ, 7-15)ὲ. Ὑεῖ ἢ 411 [15 6 
Ἔβοᾶρθ5 [4]ΠἸπρ Ἰπῖο ἐδία! σηὶ ὈγῪ οἰ ρἢδ- 
551Π ρ΄ (45 ἴῃ ΕκοΪοβϑῖδϑίθ9) ἴῃ 6 ΔΌϑοϊαα 
ἰτεράομῃ οὗ (ῃ6 ν}}} πὰ ρδβοῃδὶ γεβροῦ- 
5:1 Ὶ (οομΡρ. ΘΓ Θβρ οι γ χν. 14-20; 
Δ 5:0ἢ 56ῃςδης65 85 ΧΥΊ], 6). 

Τῆς ὅοη οἵ ϑιγδοῦ 5εθηλ5 ἴο [66] ΤΩΟΥΟ 
σοτίδίῃ δηά αι ϑῆεα ἤδη ἢ6 518 τὴ6 
στουηα οὗ 15 διριυηιθηΐ ἴο (ἢ6 πιοῖα] 
ῬΙοροσίίε5 οὗ σοά: Ηϊΐἰς υβος δπὰ 
τοτου, Οοά [15 ποῖ οὔἱΪγ ἰῃῆς Μάᾶκεοσ οἵ 
4}} τηϊηρξ : Ηδ [5 αἷϑο [6 Ευ]εσ, Ηρδησε 
ὉΠΕπγαῖο] γ σοοά Μ}1}} σεσίδιηἱγ ἰο ον ἀΡροα 
Τρ -αοΐησ. Απά δ πουρῇ τπ6 τρῃΐθουβ ᾿ 
ΙΏΔΥ 5: γ---ϑηοθ βυβετηρ 15 ἴῃ6 σΟμι- 
ΤΩΟΣ ἰοΐ---γοῖ ΠΟΤ ΘΟΥΓΟΥ͂Β 8.6 ποῖ ᾿ἰκα 
ἴῃοβα οὗ ἴῃς νιοκοά, δηα [ΠΕΥ μάνα αἷβὸ 
Ῥοῖ πηπηδαάϊαῖα δηὰ ἤη8] οοηϑβοϊδίίοῃ 
ὉπάοΥ [Πε. Ὅν ε σδῃηοῖ ὨΕΙΘ ΘΟ ἰηΐο 
ἔτ μογ ἀοίδ}]9, ας γα τηατῖς ἴῃαΐ ΟἹΓ 
δυο ἴχᾶοοβ {Π]5 αυλ}!ν οὗ μσδίες ἴὴ 
Οοάδε ἀεαϊηρθ ποῖ ΟἿΪΥ ψ ἢ ἱπαϊν]- 
ἄυ4]5, Ὀὰϊ ΜΠ ὩδΏοηΚ, δηἋ ΘϑρΘΟΙΔΙΪγ 
Ἰγῃ οὐδ ναγβ ὙΠ 5γτὰ6]. ΑἸΚ6 τῃς 
(]δ]τθηὶ οἵὁὨ [(ἢ6 Ῥτογηῖθοβ (ὁ ἴμδηὶ δηΐ 
[ἢς ἀσοιπιοῦοη οὗ (Π6 μεαΐβθη υἱᾶ- 
Τη Δῖον τόϑοῖνα {Πδυηβεῖνος ἰηἴοΟ ἴἢ6 ΘΧοῖ- 
οἶδα οὗ Ϊυξῖοθ. ΒΥ ἰῃς6 :ἀς οἵ 1ἢ}}5 
α084}1γ---ἃβ. 115 ΠΟΙ ΙΘλθηΣ δηά, ἰῇ ἃ 
5686, 15 ΟἾΕΙ ϑροςῖ---Βοὴ ϑιγτα ρ]δςθβ 
ἴπαὶ οὗ ἕἅωῳ.32 ΤὨϊ5 ΤΏΘΓΟΥ οχίθηας ἴο 

1 (οπρ. Βγυςδ, “. 5. ΡῬΡΡ. 301, 202. 
3 Μειγσιυεῖ (κι. 5. Ρ. 11) ποῖθϑ ἴΠ6 (Ὁ]Ἱονίησ 

ἰεγηβ ἴον ἱξ : ἔλεος (5 τηοβίϊγ), ἐλεημοσύνη, 
ἐξιλασμός. Βυὶ ἰΠποΓα 15 ἢοΐ ΔΠΥ πιεῃϊίοη οὗ [Π6 
τες ουϊβοίπε οὗ Ὀινίηα Ζουε. ΤΠ ἰδίϊοῦ ἰ5 
ΟἿὨΪΥ ἐνοκοὰ ἰῃ τεϊυγηῃ ίοσ οὰυσ ονς οὗ ΥΥ̓ἰβάοῃι ; 
ΘΟΙΏΡ. ἰν. 14. ΤΠ 50] συ σεδαϊηρ χάρις ἴῃ ]. 
13, ηυοῖϊεὰ ὈὉΥ Μετγρυεῖ, 5 Θχίσοιμοῖυ ἀουθίι], 
ΔΩ ἴῃ ΔΩΥ͂ Οοᾶ56 ΤΟὨ]ἃ ΟἿΪΥ τηθᾶη “ἔανουτ.᾽ 
Ιῃ χχῖν. 16 ἰξ 5ἰδηάξς ἔοσ ““γτδοα᾽" οἵ θεδυῖγ. 
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“4}} 6 5ἢ," Ὀυζ 15 ΘρΘοΙΙν σἤθνῃ ἴο [ἢ 6 
Ῥοου, δῇῆηιοϊοα, δηα πϑοαγ, δῃὰ γεῖ τῇοσγβ 
Ῥατγου αΥγ ἰο τς ῥγαγογίαὶ, τῇς Ὀ6]ϊον- 
ἴηρ, ἴῃς ρΡϑῃηϊθηῖ, δηά (ἢ τηθγοίῇι]. 

4. [λι6 ποοὰ Ὀὲ εαἰὰά ανουΐ [ἢς 
Οοεριοίοργ, τῇς Απρεοίοίοργ, οὐ Ἔνθ τῃ8 
ΑπίλγοῤοίορΥ οἵ οὐὐὔ Ὀθοοκ. Α5 τϑραγαὰϑβ 
ἴ[π6 ἰοσππηοσ, τἰῃ6 νοῦ] 15 ποῖ στοργοβοηϊοα 
85 8Δῃ Θηδηῃδίίοῃ το σοά, Ὀυϊ 45 Ηἰς 
οτοαϊοη, Αἱ ἴῃ6 5δηηθ (ἰπΠ|6Ὲ 6 δηά, 
ἃ5 ἴῃ οἷ. χν!. 26, 27, ἜΟΧρΓΘββοἢ 5 δὑοιυϊξ 
(86 οτάϑυ δηά συΐϊο ἴῃ ἴῃ6 λύογος, ἩὨΙΟἢ 
αἰϊτοσνατὰβ δοαυϊγεὰ ἃ βρεοῖδὶ τηθδηϊην 
ἴῃ τῆς ϑυβίθῃῃ οἵ Ρῆϊϊο, αἰϊμουσῇ ἰἰ 15 
ΘΙ ἀουδνι! ψῃεῖμοῦ δηγιμηρ οὗ ἴδ 6 
Κιηπάὰ νας ἴῃ ἴἢ6 τιϊηὰ οὗ Βδθὴ ὅϑίγα (566 
Ὠοΐ65). Βε]ϊεῖ ἴῃ Αηρο]8 ϑ6θῖη5 1ρ]16εἀ 
ἴῃ ἘςοΙΘβιαϑίσυβ (Χν}}. 17--τ-866 ἴῃ6 ποῖθ 
δῦουϊ ἴῃς [ἐν ]5} (γα! θη οἡ ἴῃ 6 5 ]εςεῖ; 
ΧΙΝΠΪ, 21; δηά ροβϑιῦϊν, (Πουσἢ ἀουδῖ- 
ἄγ, χὶν. 2). Βιυῖ 1 566 π|5 ἴο Ὀ6 ἃ 58Ὁ- 
͵θοῖ οὐ ψῃϊοἢ οὐγ δυῖποῦ 15 τοὶ οίδηϊ ἴο 
δηΐασρο. Ἐνεη [Π]15 15 ᾿πθϊοδίῖνε οἵ Ββθη 
ΘΙγα᾿ 5 ϑ:δῃαροιηΐ, βίηςς ἀδνεϊορεα Αηρεὶ- 
ΟἷοΡΎ 15 σδατδοίεσβις οὗ ροϑί- Ἔχ! ] δη [Π6- 
οἷορυ. Ηδ [18 511} ποῦ σῆδτυ ἴῃ 15 
τοίργθῃηοα ἴο ϑαίδῃ (χχὶ. 27). ἡ ἴδ6 
οἴμον μδηᾶ, ᾿ ἴῃ χχχίῖχ. 28, ὅζε., ἢ6 τλαῦ 
5661 ἴο ἰάσητν ϑυοῇ “ τησϑϑοηροῖβ. οὗ 
(οὰ᾽" νἱῖϊ ρυμὶνα ἀρθῆςιθβ 1 ὨδίυΓΟ, 
6 τηϊϑὶ ὑθαγ ἰῃ τλ]ηα τΠδῖ, ἴῃ ἸαἴοΥ [6 ν]15}} 
ΤΠ ΘΟΙΟΩῪ «80, ἰΠῈ Αηρεὶς ἃγα βοῃῃθῖ! 65 
τορτγεϑεηϊεα (811Κὸ 85 γαρασαβ {ΠΕ ῚΓ ΠΑΠΊ65 
Δη ΔρΘΏΟΥ) 85 ρεγβοῃὶ ποδί! οηβ οὗ ΡΟΝ ΘΓ5, 
οἵ οἵ Ὠινίηα ἀϊδρεηβδοηβ. ΤΏἬΏΘΓΙΘ 15 ποῖ 
ΔΏΥ δτουπά (οσ βιρροκβίης ἰῃμαῖ [Πς ϑοη οὗ 
Θιγασῇ Ρα]ονδά ἴῃ ἴῃς ἀοςης οἵ ἴΠ6 (4]} 
οὗ τοδῇ τἰγουρ [6 5[η οἵ οὔτ ἤγϑί ραγϑηῖβ 
-ποῦ ταῖμου, ἰῃ οὔρίηδὶ 5η ἴῃ ἴῃς Ναὸν 
Τεςιδιημθηΐς βδοηβ586. Ηεβξ (τᾶσθβ, ᾿ηἀδεα, 
(δε ὀκσίμπῖρρ (ἀρχὴ ἁμαρτίας), Ὀὰϊ ποί τῇ 68 
ογίρὶ» οἵ Οὔτ δ'η ἴο ἔνα (χχν. 24; 566 
ΒΡΘοία!γ τῇς ποίθ οὐ ἴπαΐ νετβα), δηὰ 
ἣς αἰἰπυῖϊο5 ἴο ὮΘῚ ἴῃ6 τὑηῃϊνοσβαὶ ῥΓῸ- 
ναΐοηςο οἴ ἀδαῖῃ. Βα (15 ἰ5 νεῖν ἀἸβογαηὶ 
{τοῦλ ἰταοΐῃρ ἴο 115 ΒΟΌΓΟΘ τλογαὶ σ] ΟΥ 
ταῖνο ἀδργανιγ. Οἱ (δε “ αἴϊτοσ ἀθαῖῃ 
ἴῃ νίεννϑβ οὗ ἴῃς ϑίγδοϊἀθ ἅτε νΘΎῪ ὉΠ5415- 
[λοῖοτγ. Α5 ταραγὰβ ἴῇ6 Ὀοάν, 50 ἴδσ 
ἴτοπὶ σπου ϑῃιηρ [ἢ6 ΠορΡο οὗ ἃ Ἀδϑυττζεο- 
ἴοι γα ἢᾶγνα δυο ἀγαδτΥ Ρῥἱοίαγοβ ἃ5 1ἢ 

Τὴ τηϊς 5δηβα ἰξ ὁσουγΐβ βϑυογαὶ {ΠΏ 65, 85 4150 ἴῃ 
ταὶ οἵ ““ἔανοισ,᾽"" “" τ[Πδη}ι5,") ““ῥγαῖϑε." 1[1η ἴῃς 
56η56 οὗ Ὀουηι(ι]π655, οὐ ἴῃς εβίοναὶ οὗἁ γρἱ[5, 
ἴξ ΟἿΪΥ οοοῦτβ ἴῃ χ]. 17-τ-ἀηὰ ἰθετα 85 οῃ ἴδε 
Ῥασί οἵ πιδῃ, ποῖ οὗ ἀοα, 

οἷ. ΧΟ 11; ΧΧΧΥΙ. 21-22.; ΧΙ, ΟΣ, 11; 
ΧΙ. τ- 4. δὶ Ὀεδοοιλας οἵ (6 ϑ5ρὶτιὶ 
ἴῃ Ἠδάδς, βθθηιβ ϑοδγοαὶΥ οἶθαγ ἴο οὔ 
ΤΙ ΕῚ (χίν. 12). ῬυοῦαθὶΥ Βα (πουρὰϊ 
οὗ 1ἴ 85 ἴῃ δἴθγῃηδὶ 5βῖθβαεαῃ. ὙΠ οτα τηδῇ 15 
1Ἷῃ ἀατκ, δἴθσηδὶ τοϑῖ, νβθησθ ἢθ οδη 
ἈΘΥΘΙ ΓΕΌΣΩ (ΧΧΙΪ. ΣΙ; ΧΧΧ, 17; ΧΧΧΝΊΙ. 
23). ὙΠ ΠΟΥ ὯΟ ρ͵δάϑυτα δηΐοτϑ (χὶν. σ6). 
Ήδηςς Μὰ βῃου]α ΘΏ]ΟΥ 4}} [ῃδἴ ννὸ ΤΑΥ͂ 
ἴῃ [ἢ}5 1Π{6 (χῖν. 14-1:}7.. ΝΥ, ποῖ ὄνθῇ 
1ὴ6 ῥγαϊϑδε οἱ σοὰ γϑβοβ ἔγοῖῃ [ἢ]5 ἀατῖς 
δΔὈοάα (χν!. 27, 28). Μδῃ 15 “"Ὧο τόσο ᾽" 
--θ Ἰἰδς ἴῃ “ δἴδγῃδὶ 5166 ρ᾽ (χίνι, το; 
ΠΟὨΡ. ἃ οι Ν  ηαϊ 5: 0}}} ΔΓ τηοᾶς οὗὨ 6χ- 
Ρταϑϑίοη ἴῃ 76ῖ. 1}. (ἃ ϑερῖ. χχνἹ!.) 30). 
ΓΒΕ τενασγα οὐ ρυπιϑῃπιθηΐ οὗ ἃ ἤδη δία ῦ 
[15 16 σοηβίϑίβ ἴῃ ἴῃ6 ρεπηληδῆςο, ΟΥ 
εἶξε τῆς 1ο55, οἵ ἢϊ5 ροβϑθϑϑίοῃβ, ἴῃ ἢΪ5 
οἰ] άγθη, δηὰ ἴῃ ἃ ροοα ΟΥ̓ ΕΥ̓] τορυϊαδίίοη 
(ἔογ Ἔὀχδιηρῖς, χί. 28 ; χχὶ. 4; ΧΧχι. 24--27 ; 
ΧΧΧΙΧ, 9: ΧΙ. 15,16; ΧἧἸ, 5-ὶ 2; ΧΙΝΟΙΙ, 
12). ἘΟΥρίνεη 6858 Οὗ 5105 ἸΏΔΥ ᾿ἰηἀεδοά ὃὈ6 
Ἰοοκεοά ἴοσ ἰτοτὶ ἴῃ6 πγεσου οἵ Οοά (ἰϊ. τ8 ; 
ΧΥΪ 11, ἄς, ; ΧΥΝἹ. 24, 29); δῖ τἢ15 15 
ομΙεΗ͂ν ἀερεομάθης οὐ αἰπηϑρινίης δηά 
ῬΓΑΥΘΥ (111, 30 ; χν]], 25 ; ΧΧΙ͂Χ, 12 ; Χ]. 17). 
Ἐδρθδηΐδηςθ 15 γα ΘΠ ΕΠΥ Θη])ο]η6α (ν. 7; 
ΧΥ, 26: χνυ) δὶ, 21). ΟἷὨ ἔτϑε ἐογρίνθῃθϑβθ 
δΔη4 τῆς ἴονε οἵ Οοά ἴο 5᾽ῃῆδγβ ἴΠ6Γ 15 
ποΐ ἃ ννογτὰ, ὙΠ οῖα ἅΓ6, ἱπαθθά, ραϑϑαρθβ 
ΠΟ ἢ 56 επὶ ἴο ἸΡΙΥ ἴῃαϊ βοπλα αἱ ἰθαϑί 
οὗ τῆς ἀφδά γε ποῖ (οσ ὄσνθὺ υῃσοοηβοῖου 5 
--- ϑυςἢ 45 ἴτῇ6. τσοίδγθρηοθς ἴο Εηοςῇ, 
ϑαιημοὶ, δηὰ ἘΠ) ἢ (χ]ῖν. τό; χῖν!. 20 : 
ΧΙΝῚΣ. 9π͵ἼΙ; ΧἧΙΙΧ. 14). Βιυῖ οὨ Οἷοβοῦ 
δίυαν 1ἴ Μ11 ἀρρϑασ μον [π||ὲ ἀνθ {Π 656 
Γείειθησεβ ἴο 186 ρτεαΐ Ὀ10]104] ἤδτοαβ 
δΔῃηα δνθηΐβ 1ΡΪΥ. 

4. Εμλίο.-- [Ὡς εἴιοα] τοδοῃϊηρ οὗ 
Ἐς οἸἰοοίαϑιίουβ 15 σνθὴ ὨΊΟΓΟ ιη541|5ἴΔ0- 
(ΟΥ̓ δῃὰ αἰβαρροιϊπίηρ μη 115 ἀορτμα- 
[ἰο5. [{ ἀνιάθηος ψοτα τϑαιγεα οὗ (ἢ6 
Ὠδοά οὗ τὰ ρδίβομαὶ ἱμαάνο]] ηρ οὗ 
τῃη6 Ηοΐγ Ομοβῖ οἵ οὗ Ηἰς ἰτδηβίοστηϊηρ 
ῬΟΨΟΙ, ν6 βδῃουϊα δμα ἰΐ ἴῃ ἴῃ οοάς οὗ 
ΤΏΟΓΔ]8 Ἰἰαϊὰ ἀονν ἴῃ ἴΠ18 ὈΟΟΙΚ ΌὈΥ οἠδ 
οὗ τᾷ6 πηοϑὲ ἀἰϊἰξεϊηρυϊσηοα Οὐσξἠασηιῖηε 
οὗ (δ ροϑβί-οχῖ δ ρεγτιοά. ὙΜιῃουϊ Θῃ- 
ἴοτησ ᾿πῖο ἃ ἀδίδι δα πα γϑίβ, Ἰγ6 ΤΩΑΥ͂ 
ὈποὴΗ͂γ ᾿ηἀϊΤοαῖς τῃ6 ανουτγαῦϊα δηὰ τπ6 
υηΐδλυουγα]ς ἀϑρθοί οἵ Ἐσοϊεβιαϑίουβ 1η 
[η15 τεϑρθοῖ, [Ι͂ἢ (ἢ6 ἰοστηθγ νὰ ᾿ῃοϊαάς 
1ῆ6 σομῃδίδῃϊξ δᾶ ρῥγουλϊηθηϊ τείθγθησοϑ 
ἴο ἀοά απά [δ ἐνεῖ-τοουττηρ δαϊηοῃϊ- 
ἸΟη5 ἴο ἔδαγ δηὰ οὐδϑδάϊθεβηος οὗ Ἡιπηι. 
(Ἰοβεῖὶν οομηδοϊεά ν᾿] [ἢ15 15 ἴῃ 6 6ϑβθῆ- 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘΕςΟΚΕΘΙΑΘΤΙΟΙ5. 

ταὶ ἀιϑιποῦοῃ τηδάς [Ὠτουρθουΐ ες ὈοοΚ 
Ὀεΐτοθῃ τς τιρηίοουβ δηα ἴῃ 5ΙΠΏΘΓ. 
ΑΞ5 ἴῃ [ἢς νῖεν οὗ οὖσ δυΐῃοσ ἩΝβάοχζω 
ἴῃ 115 Οὐ]εθςῖνε ἀβρεςῖ 15 ΠΥ ῥγοϑοηίεα 
ἴῃ ἢ τονραϊθὰ 1δν οἱ Οοά, 50 ἴῃ 15 
5 0] ςνα ἀβρεοὶ ἰὑ σοϊποιίάθ5 ἢ (Ὡς 
ἴεαν οἵ ἴῃς 1οστὰ. Ηδηςςε αἷβο 86 ρῥίουβ 
ἰ5 [πσουρσπουΐ τορτγοβεηιϊθα 85 [ἢ 6 ν156, 
δΔηα [ἢ6 5] ΏΠΘΥ 45 ἴπ6 (οο] (Δπὰ υἱός νεγοᾶ 
4150).} Οα ἴῃς οἴδοσ Πδηά, 1 Βεὴ ϑ᾽γὰ 
8580 δαυ θην δηα δ ρΡὨ ΔΙ 4}}}Ὺ ἰη51518 
[δὶ σοα ν1}} σασίδ! ]Ὺ ταις (6 τίρῃϊ- 
δουβ ἂἀπὰ (ἢ ς'ἤΠΟΥ, ννὸ ἤανο ἴο ὈΘΑΓ [ἢ 
τοι (Πδὲ ἰῃς τααιυτ8] ψῃϊοἢ ἢΘ Ἔχρθοῖβ 
15 οὗ δῃά ἴῃ [5 ψοσϊὰ. δ᾽ π}]ατὶγ, 1 
ἢ6 δῃ)οΐη5 οὔβεγνδησα οὗ ἰδ τὶϊοβ δηά 
ῬΟΙΒΏΙΡ οὗ [5γ86], 11 15 ἴοο οἴἴϊθῃ γαῖδβεσ 
θεδοδυβ6 [ΠΟΥ ἀ1Ὸ Δῃσοϑίσαὶ, [Δ Ὀδοδυ56 
οὗ τῃεῖὶγ δρβοϊυΐϊε δῃᾶ 1μλίσι 5] Ἰτηροσί- 
ΔΏΓΘ; Ὀαοδιβθα [ΠΟΥ ἅ16 [5.6] 5 σαῖδοσ 
ἴδῃ Ὀδοδιιθα [ΠΟΥ ἅτ Οοὐβ. Οὗ δΔὴγ 
ἄδεροῦ υῃάογδίδηίηρ οἱ ἴῃ6 5ρ᾽ Πα Δ] ΟΥ 
ἴῃ6 ΓΥΡΙοΔ] ᾿προτῖ οἵ βδοῆοθς οὐ [Π6 
οἴποσ ᾿ηϑ!τυ]οη5 οἵ ἴῃς ΟἹ Τεκίαπιθηΐϊ 
νὰ σδῃηοὶ αἰδοογὴ ἃ [τὰς θ. ΟἹ [Π6 οοη- 
ὈΔΙΥ, ΔἸ πιϑρίνιης δηὰ ῥγᾶγο-- -δηά [παΐ 
ἃ5 Δῃ δς οδεγαζμηι----βθοῖῃ ἴοὸ σορϑίλιςε 
ἴῃ [86 νἱεῖν οὗ ουὖγ δυῖμπου ἴῃ6 βυρθβίδῃηςσς οὗ 
το] σίοη, δ Πουρῇ (45 δἰγεδαν Ἂχρ δ ηθα) 
ἢδ ᾿ῃ5]15ῖ5. ΟἹ βίποῖ δῃὰ δνθὴ ᾿όυοιιβ 
οὔβογσνδθος οὗ ἴπ6 οτάϊηδηοθβ οὗ [τς 
8Δ ΠΟ ἴλιγ. ΜΕΙΥ σΠδσδοίο 5 ς δηᾷ βθησ- 
ΤΑἸΥ Ἰμϑίσυςνα ἴῃ 4}1} [Π 656 ταϑροοίβ 15 ἴῃ 6 
τσὶ βίδῃζα οὗ οἢ. χχχν. Μοβῖ οὐγίουβ 
Δηα Ἰηςοσοϑίηρ ἀγο ῃ6 Ἔχίθηβινο, ον θη ΠΥ 
ΟΠ ποὕδῃη, αἰϊογαί!οηβ ἰηἰτοάυοθα ἰῃ [ἢϊ5 
οὔδρῖογ ἴὴ [86 ϑγτίας Ν᾽ Ἔβίοη. 

ἘνΘῺ ἃ ΟΥΓΒΟΙῪ ΡΟΠΙ54] οὗ ἴῃς Ὀοοϊκ 
5δῆσνν5 [δὶ ἴῃ6 σεῆογαὶ τόσα] ἴοπο οὗ ἴῃ6 
ὝΤΙΓΟΙ 5 ἢοΐ αἱ ΔηΥ ἴὰς Ἰἰοῖγ. Οἴξῃ 

Σ (δαδγροίεπϑιες σὲ ἴῃς ἀδοϊρτιδιίους οὐ ὟΝ ἰβάοση 
δᾶ τἰΒς ΝΥ 'Ί5ς, τρδτκίηρ τἴΒς αἰ ετγεηΐ ἀϑρθοῖβ οἵ ἢΪ5 
᾿οποερίίΐοη, ΤΏΘΥ ἅγα : σοφία, παιδεία, πανουργία, 
σύνεσις (Δηὰ διάνοια συνέσεωΞ:), ἐπιστήμη, αὐιὶ 
θεοσέβεια. (οττεξροπάϊηρ ἴο [Π656 τα ἴῃ ἴδ γπὶς 
ἴῃ ὙΔΙσἢ Ὡς εὐλά οὗ δε σοφός, οἵ ἴδε εὑρὼν 
σοφίαν, 45: συνετός, ἐπιστήμων, νοήμων, φρόνιμος, 
πεπλανημένος, πολύπειρος ; Ὧδ ἰ5 ἀνὴρ βουλῆς, 
μακρόθυμος, πιστός, εὐσεβής, φοβούμενος κύριον, 
τῶν νόμον, ταπεινός, ἐλαττούμενος καρδίᾳ, ἜἐνοῊ 

ὅς (Μετριεῖ, ". 5.),. ὙὍὙΠὲ ἀεοὶρηδίοηβ οὗ 
ἴδε (οοἱ ἀπηὰ 5ἴπποῦ Μεῖρυεῖ ρτοὰρβ ὑπάδσ ἰουγ 
οἶδβδεες : (4) μωρός, ἄφρων, νετος, ἀνόητος, 
ἀπαίδευτος, ἀκάρδιος ; ̓  ἀσεβής, καταλιπὼν τ. 
κυρ., παραβαίνων ἐντολάς, ἄνομος, ἄδικος, ἐχθρός, 
ἀλλότριος : (ς) ἁμαρτωλός, πλανώμενος, κακὰ ἐργα- 
(όμενος, πονηρευόμενος ; (ἀ) κακός, ψυχὴ πονηρά, 
ὑπε , δόλιος, σπαταλός, λοίδορος, δηὰ 

: 
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ἴ 15 ἀεδοϊάοαϊγ ἰονν, διὰ ἢἷ8 δ᾽] υϑοης 
Ὀεοοσὴθ ΟΟΔΥΒΕΙΥ τϑδ] δῖος, Βιυΐ, δρατί 
ἤτοι (ἢ]15, νὰ ἔδεϊ τπσουρῃους τῃΠδὶ τχοσαὶ 
αυθϑ!]ο5 δῖα ρ]αοεα οἡ ἃ ἰοῦν ἰδνοὶ δῃὰ 
γἱεννεα ἴῃ ἃ ττοηρ ᾿ἰρῃϊ, Βδη ϑίτα βθϑηβ 
ἴο ὃὈ6 αἰναγβ ἀγρυίηρ ἰῃδὶ δῇ 411} στϑ- 
Ἰρίοη 15 [δὶ ψῃ]οἢ ῥγοῆϊς θοβὲ : δἰϊκο 
8ἃ5 Ταρατς τδη δηᾶ Οοά, Αῃηά ἴῃ τὴς 
Ιδιῖοῦ τοϑροοῖ ψγὰ ἴᾶνα Ὀδϑιάθς ἴο ὉΘΑΣΊ 
Ἰῃ τρϊηἀ τὲ δνθὴ ἰἢς στείυασῃ νῃϊοἢ ἢς 
Θδχρθοῖς ἔτοτῃ Οοά ἰ5 τηδίηϊγ, 17 ποὶ 6χ- 
ΟἸυδβίνεὶγ, ϑαγί]γ, δηα σοηῃβϑίς οὗ ῥτοϑ- 
ΡΘΙΠΙΥ, ἃ σοοά ροβίοσίυ, δη ἃ δῇ δχοθιθηὶ 
τορυϊαϊίοα. Τῆδ ϑριπίι4] δηά {ῃς οἴογηαὶ 
ἃ16 ποῖ ἴῃ [15 νίθσν. ἘΕἼΟΠὶ δηοίθοΣ 
Αϑρθοῖ α'5ο [με ὈΟΟΪΚ ταῦ δα ἀφϑου θα ἃ5 
ἃ τιοϑῖ ΠΡ] θαϑδηΐ τλϊχίυγα οὗὨ 5618 5655 
8η4 Ἐδϑίοσῃ νου] ἀ- ]δάου ἢ το] ρίοιι9- 
Ὧ655. Απά [δ τα]ιρίοι νὩ]Οἢ ᾿ξ σοχη- 
Ἰηθηἀς 15 νΘΙῪ 6}1η6, ψ .Π6 [Π6 ᾿νβάοχῃ 
οὗ γῇ ἢ ἢ Ὀοδβῖς οἴδῃ στϑβοῖνος 1156] 
Ἰῃΐο Ὠἰϊφῇ - Ξουπαϊΐϊηρ ῥα 65. ὙὩΤῇδ 
Ἰηοα 6] -Ώδη οὗ Βεη ὅι᾽τὰ βθϑη ἰἴὸ ὃδ 
Αἰναγβ τὨϊηκίηρ οὗἨ Ὠ]Π156]---΄νῆδϊ τηθῃ 
ὙΠ 54 οὗἨ πὶ ΟΥ ΒΟΥ ἃ (μΐησ Μ}}} 
αἴδοϊ Ὠϊπὶ οἴου ἰὰ 16 οὐ ψθη ἢδ 
ΟΟΠ165 ἴο αἷεα, ΒΘ τὰ σοῖς ὕροὴ 
ΔῺΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ ΟὗὨ ἀἰἸ5Ε ΠΟΘΙ ον 58 
ἔΔ1}, [Ὁ ἸΡΓΟ5565 ἃ5 Τα Υ ἃ5 ἃ τοϊχίυσε 
οἵ το] ρίοιι5 σαϑρθοίδὈ ΗΥ τ ἢ δοιῃθίπίης 
ΨΘΙΥ [Πἰκ6 ΒῈ ρου Ποη. Ἐνϑῃ ἴῃ 6 5.0] π|6 
Ιάφα οὗ ἴῃς ἀὐβοϊυῖϊα ϑυρσειηδου οἵ σοά 
Ἰοδάς ἢϊηι, δ τῇς ἰμουρῆϊ οὐ ϑβουτουν, 
Ὠοΐ ἴο Ὀ6]ανηρ Βυ τη ϑϑίοη ΟΣ ἴῃ6 τα- 
οοφπϊτοη οὗ ψὨδὶ 15 Βιρῆοτ, Ὀυῖ 1 ποῖ 
ἴο ἃ 5ρΡ60168 οὗ ἔαι4]15η} γεῖ ἴο 4 Κἰπὰ 
οὗ ᾿ηαιβεγοηϊίθη. [,μϑῖγ, δ βουρὴ (ἢς 
ΤΟΙ ἃ5 ἃ Κϑϑὴ οὔϑβεῖνοσ οὗ ἤθη, αδπὰ 
αν δῖῶρ]ς Κηονϊεάσε οὗ τῆς νοῦ], 
οἴδῃ ρίνθβϑ υἱϊοσδηςα ἴο βῃσονα βαυηρβ 
ΨΏΙΟΝ, 4145] ἤᾶνα {πεῖς δρρ]οδίίοῃ ἴἰὸ 
411 ἀρθ5, ᾿ΠΘΥ ἀῦα πηοϑίὶγ οἵ [ἢς Κιηά Ὀεϑῖ 
ἀοϑοτ θεά ὈΥ ἴτς το “μου Ϊγ-νν]56.᾽ 
Ου [ἢὰ σοἷθ, ἴῃς οἴἤϊος5 οὗ Εοοϊοβίδϑςί- 
ΟἿΒ 816 ὨΟΘΙ ΠΟΥ ῥ]οασδαηϊΐ ΠΟΥ Ρῥχσοβίδο]ς 
τοδαϊηρ. 

5. Ξεολαϊοίοργ.---- ΟἹ [815 Ξιῦ]δοὶ {π|16 
ὨΘ66α θὲ 5αἰά 1η δα ἀϊίοη ἴο Ογ ῥργανὶουϑ 
Το ΓΚ5. ΥΥα μάνα βθθὴ ἴῃαΐ [ῃ6 Θιγαοϊ θα 
δά ΔΡΡΑΓΘΉΠΥ ἢοΐ ΔῺΥ αἰξι!μος (Δ 11 1ὴ 
ΔΏΟΓΒΘΥ δηά ὨΙρσοΓ δ δῆοσ ἀθαῖῃ, Ηον 
6 σοιθιηοα μιὰ τῆϊς Ὀ6οΥ ἴὰ ἴῃ 
ΒΡΙΓ 4] ρᾶσὶ οἵ ΤἸΏΔῃ ΟΥ Ἔνθ ἴῃ ἃ ρεῖ- 
5οδὶ Οοά, 1ἴ 15 ποῖ ἴοσ ι.5 ἴο ἀδίθ πη! πο. 
Το ἴῃς ἀοοσίπης οὗ {δὰ στϑϑυστθοιίοῃ οὗ 
[6 Ῥοάγν δηᾶ τῃ6 μα] Ἰπάφταθηΐ ἴΠθσα 

ς 
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15 ποῖ ΔΗΩΥ͂ Δ᾽] 50 10 ἘΟΟ 65] Δ 5 ΠΟ 5. 
ΝοΥ γεῖ ἀο γα διηᾷ δὴν ίτᾶσε οὗ δχ- 
ῬΘοΟίδμοΟΥ οὗ ἃ Ῥείβϑοῃαδὶ Μεϑϑιαῆ. Βιῖΐϊ 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ Βοη ϑιτὰ αἰ Ἰοοκ ἴοσ ψμδῖ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 (8116ἀ ἃ (Μεϑββίδηϊςο) “ Κιηράοῃι᾽ 
--ἸΠουρὴ νιϊθουΐ ἃ Κῆρ. [Ιἴ 15 οὶ 
ΘΑΞΥ, ούψονοῖ, ἴο ἔοτ ΔΗΩΥ͂ ΟἶθΘ Δ, σΟΠΟΘΡ- 
ἴοι οὗ ψῇῆαΐ ἢδς δϑϑοοιαϊθα ψιἢ ἰῃδὶ 
ὨΔΡΡΥ͂ Ρεοᾶ. Ηδ ΘΟ ΔΙ τορασαδὰ 
1. δἃ5. ἴῃς ἸΒΙπηθηξ οὗ [ῃ6 Ρῥτορῃείς 
ῬΙΓΟΏ565 ἴο ἴϑγδεὶ. Ηδθ γδαυθην το- 
ἴοτα ἴο Ἰυάρτηοηῖβ [μΒαὶ τόσο ἴο ᾿Ο]6 
ὩΡΟΩ ἴῃς Οοηῖ]α πδθοῃΚ; δηὰ ἢς δηο)- 
Ῥαῖος. [6 ραϊποτίηρ οὗ 411 ἴϑγδεὶ, τῆ 6}γ 
Ἰιθοσδίίοη, δὰ ἐνεὴ τΠεῖὶγ ἰυτηρἢ---ἰῃ6 
Ἰαϊῖοῦ είῃρ ργθοθαθρα ὈΥ ἴπε δάνϑθῃΐϊ οὗ 
Ἐ]η)4ῃ. Ὑεῖ, δῇοσ 411, ἰἢςβ6 βἰαϊθιηθηῖβ 
ΟἿΪΥ ρῖνα σίϑα ἴο 4:65} 005 ἴο ὙΏ1ΟΪι [Π6Γ 
18 ὯΟ ΔΗΒΊΨΟΓ ἴῃ ΟΥ̓ ὈοΟΚ. ΤὨδ [Ὁ] νης 
ΔΙ ᾿πηροτίδηϊ ράϑϑαροθ ἴῃ τεραγά ἴο [6 
Θϑομδίοϊοου οὗ Εοοϊυ5. : χχχν. 18, το; 
ΧΧΧΥῚ. 1-17;; ΧΧΧΥἹ, 25 ὁ; ΧΙ. 21, 22; 
ΧΙΝΙΔ. Ι1 ; ΧΙΝΗΪ, ΙΟ, ΣΙ, 24. ΟΕΠΟΣΑΙΥ 
σΟΙΏΡ. ἴδ6 Ἰῃϊσοἀυςσοῃ ἰο οἷ. χΙν!!, Βαϊ 
νὰ σδηδοῖ οἷοβα ψιπουΐϊ οΔ]] Πρ δἴΐθη- 
ἸΟῺ ἴο χὶῖν. 21,22. ΤῊ χοίθγθηοα [ἢ 6 σα 
16 ἴο ἴῃ6 5ρ6 0141] (Μεβϑίδῃῖο) Ὁ] ϑϑίηρσ 
Ῥτοηβδοά ἴο Ανγδῆδηι (ἸΪὰ αεη. χχὶὶ, 18) 
δηα αἰϊεσπνασάὰβ σομυθα ἰο 1584λο. [ἢ 
15 ἴ6 σοηίοη!οη οὗ τηοβὲ τηοάδγῃ οὐ ἰο 5 
τη ἴῃς Ηδῦτον οὗ [656 νϑῦβαβ 5ῃοιἹὰ 
ποῖ Ὀδ τοηἀεγοά (45 ἴῃ ἴῃς 1,.ΧΧ.)} : “Ἰὴ 
τὮν 56 εα 5041] 41} [ῆ6 πδίοῃβ οὗ [πῃ ϑασίῃ 
δ6 Ὀ]6556α," αὶ [πὶ [Π6 οοττοοξ ἰγ8}5- 
Ἰλίίοη 15: ““ψι ΤΏΥ 5θθα 5}|4}1} 4}1 (ἢθ 
πδίοηβ οὗ [Ὡς δατί 1655 {πα βοῖνθϑ." 
1 15 Ἰηβίπισᾶνο ἴο δηὰ [Πδϊ, 1 Ορροβιοι 
ἴο ἴῃς σοηδάρφῃηϊ 455 τ οης οὔτ 656 οτος, 
(ἢς γουηροσ ϑιγαοϊὰθ (γῆο ῥγεβι δῦ Υ 
Κηεν Ηδῦγεν) δάορίθα ἴπ6 ἢτδὶ {τ} 5- 
Ἰαοῃ, ργοῦΑ ὈΪΥ ᾳυοϊίηρ ἔσγοτῃ ἴῃς 1ΧΧ. 

δ. Τινοῦςλσε, ΤΙΤΙΕ, ΑΝῸ ΑΒΒΑΝΟΕ- 
ΜΕΝΊ ΟΣ ΤΗΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΝΟΕΚ. 

ΤῊς πουῖς οἵ τῇς ὅϑοη οὗ ϑιγδοῦ γᾶς 
ΟΥΡΊΠ4]]γ υτϊδῃ ἴῃ Ἡῦτονν,, ἀπά ποΐ, ἃ5 
ΒΟΙΏ6 ΟΥ̓ ΟΝ ἤᾶνα βρροβοά, ἴῃ [ἢ6 Ἰαἴου 
Ασδιηδὶς αἰδίθοῖ, Τογοιηθ μά 51} 5βθθὴ ἃ 
ΠΟΡΥ͂ οὗ ἴδε Ηδῦτενν οτρίηδὶ (71ἐν αἱείέγε 
γεῤοὶ). ὙὍΤὨΘ αυοίδιίοῃβ ἔτομῃ (6 ποῖ 
ἴῃ Ταϊτηυάϊο ντηρβ (566 ὃ Χ.) το, 
ΜῈ ἴτας Ἔχοθρίίοῃβ, ῃ Ηθῦτεν,2 δηά 
(ΠΟΥ ἃτ6 Ομ] ἢν τηδὰθ Ὀγ Ῥαϊεϑΐδῃ 

1 «Ῥγρείαϊ. ἴῃ νϑυβ. ΠΠῸ τ. ϑδϊ οι." 
3. (ομρ. ΖαυῃΖ, “" Οοιἰε54, Μοτίτ.᾽ Ρ. 104. 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘςΓΟΙΈΕΘΙΑΘΤΙΟΌΘ. 

Δυϊμοσιῖθ5. Βυῖ (ἣς Ηδῦτον 15 ἴῃδί οἵ 
ἃ ἰαῖοεῦ ἂρ ὙΤῇὴἊ νουΐς 5665, Πον- 
δνοσ, δὶ δὴ δι Ρεποά ἴο αν Ὀδθῃ 
{τδηϑἰαϊθὰ ἱπῖο Ασαιηδϑδῃ--- ΣΟ ΔΌΪΥ [ἢ 
ΒΑὈγ]ου---ηὰ ἴο μανες Ὀεθὴ εἰαδογαϊθα 
στ δαἀάϊξίοηβ, ποῖ δἰνναγδ σι οὗ (ἢ 6 
οΠρΊη4] σοτηροβιίοη, Ἰηΐο 4 ὈοοΪς ἔΤῸΠῚ 
ΜΏΙΟΝ αυοίδιϊοηθ δῖε τηδᾶς ὈγΥῚ Βαῦγ- 
Ιομίδῃ ΒΔΌθὶ5.2 1 δὴγ ἀουῦι οοὐ]ὰ 
5111 6 δηϊετίδιηοα [δαὶ ἴῃ6 ψοΥκ ᾿γ85 
ΟΥ̓͂ΣΙ ΠΔΙΠΥ ττϊτδ ἴῃ Ἡεῦτεν, 1 νουὰ Ὀ6 
τοιηονοά ὉΥ ἃ σΟΙρΑ 50 ΜΠ 6 ϑυτίδο 
ἰτδῃϑἰδύοη (566 ὃ 111). Απᾶ να ΚΠΟΥ 
τμαἱ Ηδοῦτον ννὰ5 δἱ {παῖ πλ6, δηά Ἰοὴρ 
αἰεγνατάβ, ἴῃς ἰδηρυᾶρο υϑεα ὉΥ 186 
Ἰδασηθα δηά ἴῃ ἴΠ 6 βο ῃοοΐβ. 

Ιὰ Ἡδρτεν τῃς Ὀοοκ δαὰ Ῥοζῆς ἴῃ68 
{6 οὐδϑθ, Ῥγονοτῦβ (1π Ατᾶπῃ, γῦπ). 
7ετοόιηα (ψ. 5.) ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ δἰαῖοϑ [ῃδὲ 1 νγᾶϑ 
δ 6ἀ “ Ῥαγδῦοΐδε ᾿ (ποὺ ΕΟ] 65] Δ51}- 
οὐ, υἱὐ ἂἀρυὰά 1ιδἴίηοβ, 5σεὰ Ῥαγδῦοἱδϑ 
Ρτδθηοίδίιμι ἢ. Ὑεῖ ᾽ἱ ψουἹά Ὀ6 ἃ 1τη]5- 
[ΔΚ6 ἴο ΞΌΡΡοβε ἰῃαΐϊ ἴῃ6 οτρίηαὶ στεοκ 
{||6 ἰῃ τῆς Μ995., Σοφία Ἰησοῦ υἱοῦ Σιράχ, 
“Τῆς ὙΜιοάομῃ οὗ 6815 ὅοὴ οἵ δίσδοῃ, 
οτρηδίθα ἢ ἴῃ6 Οῆυτοῆῃ. Ἐνθῃ ἴῃ6 
ϑοϊοτηοηΐο ὈΟΟΚΒ (Ρτον. πα Ἐπο]65.) ΤΟσῈ 
ἀοσίρηαϊεα Ὀγν (ἢὴ6 7ον8 85 ΠΌΞΠ ΥἼΡΌ, 
16 ΒοοΚκβ οὗ ΝΥ βάομι,2 δῃὰ νὰ ΚΗΟΥ 
τὰ [ῃ6 Βοοκ οὗ ϑιίγαοἢ δηᾶ Δροσσυρῆδὶ 
«Ὑνιβάοτῃη ᾽ ψοσα σαῃκοα ἢ Ποῖ. ΤΠΘ 
δοοουηῖ οὗ Μοϊῖο οὗ ϑασαάὶς (Ευβθῦια8, 
«Ἡϊς, Ἐσςο].᾽ ἵν. 26), ψῃ]οὴ δας ἴο [ῃ6 
616 “ Ῥσγονεγὺβ οἵ ϑοϊοσήοῃ ᾽ ἴῃς ψογάϑβ ἢ 
καὶ Σοφία, Ξεεη5 ἀογινεα ἴτομι ἃ ΓΘ 5} 
δουτορ.. ΘΠ] ΑΥγ, ἰὴ ΜΒ, 12,142 (ΒΠῖ. 
Μυ5.), ἴῃς ϑγγίδας {16 οἵ τῇς Ὀοοῖς--- 
ΘυἹ ἀθητγ ἴαδκθη ἔσοηι ἃ Ηεῦτον ϑουτγοῦ--- 
5 "Ια οὗ ἴπε ϑοη οὗ ϑιγα. ὃ Ἐνεῃ 
ἴῃς ἀεδιρσηδίίοῃ οὗ οΟὐὐγ ῬΟΟΚ 85 ἥ πανά- 
ρέτος σοφία (ΟΥ τῇοτε ὈΠΕΗ͂Υ : ἡ πανά- 
ρετος 5), ὙΠΙΟῊ ͵ϑί ἀΡΡΘΑΓΒ ἰῃὰ Ε5ΕΌ15,ἴ 

1 (οπΡ. ΖυηΖ, 2. 5.) Ὠοίς ὅ, δηά ἰῇς ᾿ἰπδίδῃοος 
δίνοη ὉΥ οἰ ἰχϑοῦ, “Οαβοῦ. ἃ. 1}. Ῥοεβὶε,᾽ 
Ῥ. 2οζ, ποῖα 2. 

3 Ἐὸγν [ῆς ονυϊάθηος 566 ΖΌΏΣΖ, 2... 5.,) ΡΡ. ΙΟ4, 
1Οῦ. 

Ἷ Τοϑορδοίῃ ἴο Βδθῃ. Β., 14 ὅ. 
4 ζορ. Νονδοκ, " ἙὐάουΣ 54].᾽ Ρ. χ. 
δ 866 Ιιρατάο, “ΤΑΌ Νεῖ, Τεβὶ. Αροςσ. 

τ ανάρετος ἢ δσόγηδ (]. 5. 1.): ““Ἐουοῦ εἰ π ο5 ἴοϑα 
ἈΠῚ δίσαοῃ Ποῖ." (Οβοϊοάοπιβ (΄ Ὠὲν. [,δοϊ.᾽ 1, 
5) οχρίαΐηβ : ““ρζορίεσ Ὄχοθὶ]θηαπὶ νἱγίαϊαπιλ 
ΒΌΔΙΟΣΩ παράνετον ΔΡΡε]]αῖ, 1.ε. νἱχζαΐυτα οτληϊατα 
οϑρϑοομ.᾽ἢ 

: Οβγοῆ. (6. ϑοβοθῃθ) ᾿ΐ. 122; “ αι) βίο 
Ἐνδηρ.᾽ (ε4, ΟαἰΞκίοτα), νἱ}}. 2, 71. ΤῊς ἀοεὶσηδ- 
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ΤΩΔΥ δᾶνε δά 4 Ἡδῦτον οαυϊναϊοηί, 51 
85 [86 5λ1ὴ6 ἀδϑιρηδίίοη 566 5 ἴὸ ἤᾶνδ 
Ὀδοϑη σίνοῃ ἴο ἴῃ6 ϑοϊοιηοηῖϊς Βοοκ οὗ 
Ῥχγονοσρβ. ΤΦΤδε σοπμπηοη [,Δ1|}1ὴ ἀεδὶρ- 
ῃδίϊοη (5ϑίηοα Ογρτίδη) “ Εκο  θϑιδϑίςσυβ᾽ 
(οσ "Εςο! εϑδϑίςαβ ϑίγαο᾽) σου] βοδτοαὶν 
ἢδνα Ῥδθη Ἰπιτοάἀποεξα (ο αἰδιϊηρι 5 ΟἿΓ 
ὍοΟΚ ἴτοιῃ ἘΣ οἸεϑαϑίθϑ, Ὀυὰζ ΡῬγοῦΌΔΟΪΥ 
τηδδηὶ “(Βυτζοῇ - (εςο] 6514511ς4]} Ῥοοκ.᾿" 
11 οδιδιποά ταὶ Ὡδιὴδ ἔγοτῃ 115 τεαυθηῖ 
156 ὈΥ ἴῃς οασὶν Οῃυγοῦ, Θϑρθοῖδ!ν ἴῃ 
186 ᾿πϑίτυσοῃ οὗ οδἰεομυπγθης.2 

[τ15 τῆς ΟΡ ΠΙΟῚ οὗ ΤΩΔΗΥ͂ οτος 5 τῃαΐ 
ΟὟΤ ὈΟΟΚ οοπίδίης πλοῦ Ώ]Οἢ 15 ποῖ 
16 τυζεῦς ον, δηα νὰ ἀστινθα τοι 
ΟἾΠΟΙ ““54ρ65. Βαυϊῖ [Π15 νἹεῖνγ σδηποῖ 
Ὀε δοςσορίεα ψπτῇουξ ἱπιροτίδηϊ 4υ4}1ΆοΔ- 
ἄοῃβ. ΕἸΟΏΠοση,3 γἢο Το4115 ΕΟ] Θϑἰβϑίῖοιι 
“8 τῆαρβοαυ," βυρροτίβ [ἢ6 σοηῃίεῃίοη 
ἴδαι Βδη ϑῖγσα μαὰ ραγῃγ οοἸ]οοιοα ἔτου 
Ῥτανίοιιβ Ἡτιΐοσβ, ὈΥ τοίευτηρ ἴο ψνῃαΐ Ὠς 
Γορατας ἃ5 σερει Ποη5 ἴῃ [6 ὈΟΟΪΚ, ΟΥ 85 
σοηῃίτδαϊοτίοης ἴῃ ἰἰ5 αἀἸβοσγθηὶ ρατγίβ, ἀπά 
4150 ἴο υἱίοτδηςθϑ ΨΏΙΟὮ ἢ6 σοι άοῖς τῃ- 
ὙΓΟΓΙΣΙΗΥ οὗὁἨ ἴδ6 ϑιγαοιὰθ δηα Ὀεϊοηρίηρ ἴο 
ΔῈ ΘΆΓΙΠΟΙ δηά τοῦ ἀρ. Βιῖ, ἴῃ ἢ5 
νίαν, ΟὟ δυῖμοσ Ὠδὰ τοϑον ηοΐ [ἰςο γα ]ν 
ΤΟΡτοάιποςα ϑυςῇ ϑαγίηρθ οἱ οἴμετϑ, ὑδυΐ 
τοοδϑῖ τοι ἴῃ 15 ον ἰδησιιαρο. Βτεί- 
ΒΟ ΠΘΙΟΘΓ ὁ ΡΘΏΘΙΑΙΪΥ ταροαῖς δηαὰ δ ΓΙ ΠΕΓ 
ἄδνεῖορβ ἴῃ6 νίενα οὗ ΕἸσΏΒοση, που ρἢ 
ΒΟΔΙΌΕΙΥ ἢ ἃ ΤΔΏΠΘΓ ἴο σΟΙΩΙΏΔΑ 455εηΐ. 
ἘῸῚ ΟἿΓ οὐ ῥϑγῖ, γα ἢανο ]θα ἴο αἸ5- 
ΟΟΥ̓́ΟΙ ΔῺΥ ΓΕρΘ. ΟΠ 5. ἴῃ τῃ6 5ἰσῖςῖ 5656 
οὗ ἴδε ἴδια ; δηὰ 51}}} τῆοσε δΔὴΥ Ἷοη- 
(τδαϊοοηβ. Εδτγ ἰΐ πλϑῖ Ὀ6 σοηθιηθοτθά 
11δὲ τὴς τασυστεςα οὗ [ἢ6 βαΐηδ ἰάδᾶ ἴῃ 
ἀϊβοτγθηῖ σΟΠΠΘΧΙΟΩ5 15 ΠΟΐ ΠΘΟΘΘΘΑΤΙΥ͂ 
ἃ ΤΏΘΓΕ τεροῦτοη. [1,Δ51}Υ, ἀνθ ϑ0 0 ἢ ἃ 
δἰδίειωθηϊ δ5 [ἢδϊ ἴῃ χχχῇ!, 16 ἀοδβ ποῖ 
ΠΟΟΘΘΘΑΓΪΥ ἱΓΊΡΪΥ παῖ ΟἿΓ δΔιυῖῃοσ πδά 
Ἰησοτρογαῖθα [ἢ ϑβαγίηρβ οἵ οἴμειβ. [ἱἰ 
ΤΩΊΡὮϊ ΟἿΪΥ πᾶνε Ὀδδη ἰηϊθηἀεα ἴο 1π6]- 
οδῖο (πηαῖ να οἴμαγν 56 Κπον) [μαΐ ΤΠ6Γα 
δὰ Ὀδοη Οὐαξλαριῖνι Ὀδίοτε Βθη ὅι1τα, 
ὙΠΟ56 βϑῃμίθησθα Πα βαγϊηρβ δα ραββεα 
Ἰηἴο ΡΟΡυΪΑΥ ρατίαησθ. Βιῖΐ, 6 σοη- 
βιἀογοὰ ἴῃ σοηπθχίοη ΜΠ τἢ6 ρσοηθτσαὶ 
Διταῃροιηθηῖ οὗ ἴπ6 ὈοοΪκ, 1 ἀσαυϊτος ἃ 
ΤΏΟΙΘ ἀεβηϊία τηδαηίηρ ἴα [ἢ15. Αἱ 

[ἴο ἄοες ποῖ γεῖ οἼσοὺγ ἱῃ ἴμ6 αυοίαϊϊοης. ἘΥῪ 
(ἸΙἸεηθηΐ δοὰ Ογρεῃ : οορ. ϑοῃ γου, 2ι. “. 

᾿ Οοπιρ. Νονδοῖκ, κ. 9. 
5. Ἡειυεί- ΝΥ εἰῖς, " ΕΪΠ]εἰϊ.᾽ Ρ. 204. 
δ μι. 4.) ῬΡ. 42--55. 
4 ΕἸ Ρεῖ Θιγδοιάδθ, αταεςο,᾽ ΡΡ. 25-22. 
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[6 βαη6 ΠΠ6 ψγὸ τηυδὲ ΤΟΘΡΘΟΓΠΙΥ Ὀυὶ 
ΘΠ ΓΟΙΥ ἀἸϑϑθηΐ σοῦ [Π6 ἱπρδηΐοι8 Ὦγρο- 
[Π 6515 οὗ Εννα]ὰ,} τῃδὶ (ῃΠ6 γγοῦῖκ οι θα ϊθ5 
ἴψο Ῥιδνίουβ Ἵο] δοίϊίοη5 οὗ Ῥσονετῦβ : 
[ῃ6 ἤγϑὶ (ςἤδρ5. 1.--χν]. 21) ἀδίηρ ἔτοπὶ 
[ὴ6 41 σομίατΥ Β.Ο. ; ἴῃ6 ββθοοηά (χνὶ. 
22--ΧΧΧΥ]. 22) ἀδἴϊηρ το [πΠ6 42τὰ σθῃηΐ, 
Β.Ο. ; δηά πὶ ΟὨΪΥ (Π6 τηϊτά δηὰ ἰαϑβὶ 
Ῥοχίίοη οὗ Εςοϊοβιαςίσις 15 [η6 ψόοσκ οὗ 
Βδη 851τὰ Ἀπ 561.3 
γι  Π5. αδ04] ροιθρι δον ἘΠΟΠΠΟΙΏ 

Ἰηίειτεα τΠαϊ ἃ5 " δ Ιβάοτῃ ̓  ἰοστηθα (ἢ6 
50] δος -τδίίογ οὗ [ῃ6 ὈοοΪϊκ, 115 αν] 5: ἢ 
Ἰηῖο ρασῖς ψουα Ὀ6 ᾿Ἰηαϊοαῖοα ὉΥ ἃ ἔγεϑῇ 
ἰηἰτοασποϊοη οὗ [μΐ [Π6π|6.5 ΤῊ]5 σδηο ἢ 
15 Ὁπμαἀου θέον σογτεοῖ, Βυΐ ἔαγί 6 [ΔῈ 
[ἢ]15 ΜῈ τὸ ποῖ δὺϊε ἴο ἄρτϑα ψΠ [ῃαῖ 
ρτεαὶῖ οπῖῖς. ΑἸΈΠΟῸΡ ονεῦν αἰἴϊοηρῖ δέ 
ΔΙΓΔΏΡΘΙΠΘΩς Δ ΟἿΪΥ 6 τηδί(ογ οἵ 
βιρρεδίίοη, Μὰ νεηΐυσε ἴο ῬτΌροβα ἴῃς 
[ΟἹ] ον ηρ. Τῆς ποθ οὗ ἴῃς ῬοοΚ 15 
ίφαο», διὰ 115 τΓ6 50 ᾿πιτοάαυςίοη ΤΑ γΚ5 
ἴη6 Ὀεριμηϊηρ οὗ Ἔνεῖν ρα. Τὴ ψγοσκ 
σοηδίϑί οἱ ἤνα Ῥαγίβ---ἰκὸ ἴῃ Τὺ δηὰ 
1ὴ6 Ῥϑαϊῖεσ, Ῥαγὶ 1. σοιίργιβαθ. οἤδῃ5. 
1. ΧΧῈ].; Ῥατὶ 11., σμᾶρ5. χχῖν. -ΧΧΧΙ. ; 
Ῥατὶ 111., οἢαρ5. ΧΧΧΙΙ.--Χ 1. ; Ῥατξ ΙΝ. 
σἤδρ5. χἱϊν. τὶ. 21; 1απ]γ, Ῥατγί, Υ., 1, 
22--Ἰ!. 

Ῥατὶ 1., σἤδρϑ5. 1.-χχ!, ἤπιράοηι ἐς 
πο με, οὮ, ἱ. τ-ττο. ΤὨτουρδουῦΐ (15 
Ῥατὶ ὙΥβάουῃ 15 ργθϑοηιθα τη 115 2γασϊεαζ 
ἄβρεοῖ. Τῇῆε Ῥατγῖ σοηβὶδίβ οὗ ἴοι 560- 
Ὀοη5, οὗ ΠΟ τῆτεα δά οὗ {γΠῸΓ 
5 Ἰν᾽ϑίοη. ϑϑοίίοη Α (οΒδρ5. 1.--ν].). 
ΘῈ αν 5] η5 :----ιϑῖ, ΟΠΔΡ5. 1.--}1.: ὙΥ 5401) 
35 [6 ἴδασ. ἀπά βεινίος οὗ σοά (ἰὰ [ῃ6 
ψ]ἀοοὶ 5656), ΟΥ Ρῥζγδοίϊοαὶ Ὑ βάοτμῃ 1 
115 τοϊαϊίοη ἰο οἄ. φῃηᾶ ΞυθαἸνΊβοη :--- 
Οἤαρ5. ἵν.--ν!. : ῥσασίσαὶ δ βάοτῃ ἴῃ τα- 
Ἰαϊοη ἴο οὐγδοῖνοβ---ἴη 6 ϑϑοιίίοῃ οἸοϑιηρ 
ΜΠ} ἃ οαϊοργ οἵ δηγ]βάοπι (νὶ. 18--πά). 
ϑϑοίίοη Β. (ςῇαρ5. νἱῖ.--χῖν.). βυθάϊν!- 

1 «(δεοῆ. ἃ. Ν. 151.᾽ ἵν. ΡΡ. 342-347. (οι. 
“ 7Δτγῦ. ἃ. Β1Ρ0]. ΛΥ}55.᾽ 1]. Ρ0. 125, ὅσ. 

3. Ἐα]α (Π]ηκ5 {παὶ τῃς νοῦς δὰ 1ῃ 115. οτὶ- 
οἷπαὶ ἴοστα θθθη το ἰαγροῦ, θὰϊ σαβεγοα ἰτοπὶ 
ΔΌΡτον αοὴς ἀπ ἰγαηϑροπίοηθ. Ηδ ὄνεη δἱ- 
τα πιρῖβ ἴο τοβίοσγο 11 ἴο 115 οὔ σ1η8] [ΟΥΤΉ. 

5. Τῆς οδ]οοτίοη5. οὗ τοι ῃποίάδγ (“. 5.5) ΒΡ. 
20, ἃς.) ΔΙῸ νϑγν δι ρογποῖαὶ, ΕἸΠΘΏΠοΥη ἀγγαηρο5 
(ῃς ψοῦῖκ ἴπῖο (ἢγοθ θοΟΚ5 : Βοὺκ 1.92) σΠαρ5. 1.-- 
χΧΧῚ. ([Ππ| ἴνγὸ δεσι]οῃ: ΟΠαρϑ. 1.πίχ. ; χ᾿ -ΧΧῊ); 
Βοοῖς 11., ομαρα. χχῖν πχ}ςν 14; Βοὺϊκ 1Π|., 
σἤδρϑ. αἰ. 15-1.. 24; {πὸ ψ ο]ς θοπρ σοὰ- 
οἰπά οι γι τὰς πα κοτριίοη απ ἃ ρσγαπα ςα] ΡΥ. 
ΕἸΠΠΠοτα. διρροσος παῖ 11 τνὰβ. σομηροβοά (ς0]- 
Ἰεςῖς ἢ) αἱ ἀϊϊοτοηῖ ροτίοα 5. οἵ 16 δυϊμοτ᾽β ΠΠ6, 

ςῸὉ 
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ΒΙΟΏ5 :--ΟὠἼ)ϑρῖ, ργαςοίοδὶ Ίβάομη 85 τοραγας 
ΟἿΓ Γοἰδίοη5 ἴο ΟΙΠΘΙΒ: οὔ δρ5. νἹἱ!.--ἰχ, 
24 ςυδάϊνϑίο : Ῥγαοίίςαὶ Ὑγιβάοχω 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἰῃ τοϊδίίοη ἴο 1056 1ῃ ΠΙρἢ 
Ῥίδοθϑ, ἴῃ στ], Δηα ρσονογητηθηῖ--- ΟΠ. 
χ, γ4τὰ ϑυδάϊνιδίοη : ἴῃ ταϊδίίοη ἴο [ἢ 6 
ΤΟΤΕ ἰον]γ---οἤαρ. χὶ. 41} ϑυδάϊν]βίου: 
Ῥτγδςίίοδὶ Πϑάοσῃ ἴῃ οὖγ τηοάδ οἵ ἀοϊηρ 
ϑοοά --- οὔδρ. χὶ, σῇ ϑυδαϊν!βίοη : 
Ῥτδοίιοδὶ ὙΥϑάοτῃ 1ἢ Ἰῃτοσοοῦγβα ἢ [ἢ 6 
φου]ά ---- μᾶρ. ΧΙ, δι 5υδάϊν!δίοῃ : 
ψΠ ταίογθηοθ ἴο ῬτΟΡΟσυ---ΟὮΔΡ. χὶν. 
71} ϑυθάϊνιδίοη : ἴῃ τορατα ἴο οὖζ τηοσαὶ 
Ὀοαπηρ. ϑεοίοη Ο. ΤΏδ ρσοῦ θβ δηᾶ 
ἀϊπου ε5 οὐ ιβάοτῃ 1ῃ 115 Ῥσδςίοδὶ 
ἀϑρθοῖ : οὔδρβ. χν]τχν), ϑεσάύοη Ὁ 
τοῖρῃς Ὀ6 δμτ θὰ “Ἀλπ165 οὗ 11," νἱΖ. : 
1ι5ῖ, Μδὴ ἰονασας τηδῃ, σὮδρϑ. χίχ., Χχ, ; 
ΖΏΘΪΥ, ἴῃ χοζαγὰ ἴο 5'ῃ, σῇδρϑβ. χχίὶ., χχὶϊ. 
-ἰῃς σο]ς Ῥασὶ οἱοδίηρ ψ 1 ἃ ρταμὰ 
ῬΤΆΥΘΓ, οἤΔρ. ΧΧη, 

Ῥατὶ 11. ὀρθῆς δρὶη ψ|} [6 ῥγαῖβα 
οἵ ἤράονε (σἤΔΡ. χχῖν). ὙὉΤῇ Ῥατσί 
ΟΟΙΏΡΙ565 ΟΠΔΡ5. χχὶν.--χΧΧὶ!., ᾿ηοἸυἀΐπρ, 
ΒΟΝΘνΕΙ, ῥᾶτῖβ οὐ οὔδρ. χχχὶ, Βυῖ 
ἴμοβα σμαρίεσβ οδηηοῖ ψγ6}1} Ὀ6 διταηρϑὰ 
Ἰηἴο στοῦρ5, πκ6 [056 ἴῃ Ῥασί 1., Δ Πουρἢ 
ὲ οδὴ [806 4 ἀϊδίοις σομηθχίοη Ὀ6- 
ὕσγθοῃ ἴμοη, ἃ5 βῆ ἴῃ ἴῃ6 5ρ6614] 
Ἰηἰτοἀυςοηβ. εκ τερατὰ [ἢ]5 Ῥατὶ δ5 
δ οαγηρ ΡὈγονίουϑ βαυρ8 Οὗ 5965 ΟΓΥὉ 
Ῥορυὶαῦ Ῥγονεσῦθβ. Βυῖ [86 ψῇ 016 ἢδ58 
Ὀεθη Ρυΐ Ἰηἴο ΟΥΘΙΥ διταπρεοϊηδηΐ δηὰ 
ΠΟΠΒΘΧΙΟΩ ὈΥ (6 ϑοη οὗ ϑίγδοῃ. [5 
σΒασδοῖοσ, 85 ἙΒΙΘΗ͂Υ [ἢ ποῖ ΠΟΙ 4 οοτὰ- 
ΡΙ]αἰίοη, Δρρεαῖβ ἔἴτοῃῃ ἴῃε ϑβοιηενμαῖ 
ἸοοβδθῈ ἸΔΏΏΘΓ ἴῃ ΜΏΙΟΙ νᾶῦοιβ 5υῦ]θοῖς 
816 Ἰοϊηδα τορεῖμοσ: τοῦ [ἢ6 ρθου δγ 
-- οὐἴδῃ δηθτῃοῦς ΟΥ̓ αἾ56 ρστουρθά---ὯΓ- 
ΤΑΏρΡοΙηοηΐ οὗ ἴῃ6 βαυηρβ; 8ΔΠ6, 45}, 
ἴτοῦλ οἴδρ. χχχῆ, τό, ψὨΙΟΝ βθοιηβ ἰῃ- 
ἰομάἀθα ἴο ἱπάϊοδαῖα ἴ[ῃ6 παίυτε οὗ [ἢϊς 
Ῥατὶ 45 ἃ ψὮΟΪ6. 

Ῥατὶ 111., σῇδρ. ΧΧΧΙΙ.--Χ] ἢ. ΟΒΔΡ. 
ΧΧΧΠΣ,, Β͵οΤΘνΟτ, ῬΑΓΠΪΥ Ὀοϊοηρβ ἴο {Π6 
ῬΓενίοιβ Ρατί δῃηὰ ζθηΘσΑΙΥ ἔοστηβ ἃ {{Δ0- 
ΒΟ ἴο ψῃδὶ ἔο]]οννθ.Ό. [Ι{ ΤΑΥ͂ δὲ ἀ6- 
ΒΟΣΙθΘα ἃ5 ἃ ἀϊδουβδίοῃ οὗ (6 ριεαῖ 
ΒΡροοι]αῖνα Ῥσοῦϊθης οἵ Ἦγβάοϊῃ (8566 
ΡῬτανίουῦβ σοδκ δηά 5060141] ἱπίτο- 
ἀυςιοη5). 

Ῥασ ΙΝ. ἢ σου αν 1Ππἰταῖο5 ἸΝἸβάοση 
ΌΥ ἴδε ῥζγαΐῖβα οἵ ἴπ6 Υ15Ὲ (μα ρ5. χ]ῖν.-- 
Ἰ, 21), ὙΏ116 Ῥασὶ Ὗ. σοπίδϊῃηϑ [86 σοη- 
οἰυκίοη οὗ [6 θοΟΚ (οΠΔρ. 1. 22--1.). 

Ὗνε πεεϑά βοδσοοὶν δα (μαὶ [656 ἂνε 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘςΓΟΙΈῈΘΙΑΘΤΙΟῦ9. 

Ῥατίβ, δἰ μουρῆ ἀϊδίηςί, ἀτὸ τεϊάθα ὈῪ 
[η6 ψτεῦ ᾿ηῖο ἃ σοπίπαυους δηᾶ οοη- 
δϑοῦτινε οῦκΚ. [ἢ ἴοττα ᾽ἴ ἰ5 ρΡοοῦς δῃηά 
τγιηιὶο; ὃυῖ 115 αἰάδοίίς ῬοΓΠΟῺ5 ἃΓδ 
οἴἴδῃ δχίγοι ον Ῥχόβδῖὶς ἴῃ ἴοθθ. Ηδῖς 
ἴὴ6 ττοσ ροποταὶγ σροακς 1ῃ ἴΠ6 οΠ4- 
ΤΑΟῖΟΓ οὗ 4 “(ΠΟΥ ἴο Πϊ5 “50. [ἢ 
τορατὰ ἴο ἴΠ6 υ86 οὗ τΤὨοίοτίοδὶ ἤρίΓΟ5, 
1Πυϑιτδίίους δηὰ τἢ6 [ἰκ6, [ῃ6 ὈοοΪΚ ΤΏΔΥ, 
ΠούΈνοσ, αν Ο ΓΑ ΌΪΥ σοτρᾶσα Ὑ] ἢ 5: ΠΉ]ΔΤ' 
Ῥτοἀυςοηθ. ΤΠδ ττδηροιηθηῖ οἵ τῇς 
Ομδρίθιβ ἴῃ βίδῃζαβ, ἴῃ6 ὑσορτθϑϑίοῃ οὗ 
τουρῃῖ, θὰ [6 ρδγα]] 6} 15 ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
10 ἴῃ6 το .5 οὗ δδοῦ νϑῦβα Ὀυϊΐ 5οη6- 
τμηθ5 Ὀεΐγοοη ἴῃς ΞΔ ηΖΆ5, ἅτ βϑηΘΓΑΙΪΥ͂ 
ἱπάϊοαϊοα ν ἢ κυβιοϊοης οἰθαγηθθ5. ἥ α 
ἤανο αἷἶϑο σῃηδικοὰ ἃ ΠυΤΊΘΤΙΟΔ] διταηρο- 
τηθηΐ ἰῃ [86 γϑίβϑεβ δηά ἴδῃζαβ ὙΠΟ 
ΤΩΔΥῪ ἴᾶνε ὈεΘη ἃ ἴοπῃ οὗ ἰδίοσ ΗἩ ΘΌΓΘΥ 
ΠΟΙΩΡΟΒΙΠΟῺ5 οὗ [ἢ15 Κιμά, 

δΝΙ. ἘΕΡΕΒΕΝΟΕῈΒ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 
ῬΕΚΟΨΕΚΒΒ ΑΝῸ ΙΝ 1ΗῈ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ 
51. [ΑΜΕ5. 

1. 714 Ῥγουεῦδς 9.7. «ϑοζο»07,. ---- Α5 
της πᾶν Ὀδθὴ οχρεοϊεα, ἴἢ6 οἷο Σ 
ϑιγαοάς παᾶ (Ὡσουρῃουΐ ἴάκεὴ ἴῃ6 ΡῬτο- 
νεσῦβ οὗ ϑοϊοιῃηοῃ 85 ἴῃ6 τροαςσὶ ἴοσ ἢΪ5 
πΟΙΚ. Αμπά [ἢ]5, αἰῖκα ἴθ τοϑρθοῖ οὗ 
ἴοττη δπὰ Ξυὐρβίδμοθο. ΑΚ τεραγάβ [ἢ 6 
(ΟΥΤΏΘΓ, ἩΒδίανοσ τὺ Ὀ6 [Πουρϊ οἡ [ἢ 6 
αυεϑοῃ ὙΠ ΘΙΠΟΙ οὐ ποῖ τε ὈΙΌ]1ς 4] 
ῬΟΘΓΥ νὰ πηρίτοΔ],} 1 5. ὉΠ ΝΘΟΓΒΑΙΙΥ͂ 
δατηιιαὰ (δὶ 1ἴ ννὰ5 τηδυκαα Όγ ἃ ρατζα]]οὶ- 
1512 οὗ τηδηῦεσβ.Ό Τῆς Ἰδίίεσ ἢᾶ5 Ὁδ6Ὲ 
διταηροα 3 1ηῖο σηϑλείς ῬΑ ΣΆ] 6] Ἰ5ῃ5, 1Ὼ 
ΨὨΙΟΏ τῃ6 ἢγβὲ δηά βεοοηά πιθηλῦοΓ8--- 
᾿π65 ὦ δηὰ ὅ---ΑΥἸ ἰὴ δη ἢ 6515; σγηζλείζε, 
ΟΥ ΓΑΙ ΠΟΙ 270ΡΥ ἐ:ςῖσε, Ἰὰ ΜὨΪΟἢ ἴῃ6 σεσοπα 
ΤΩΘΙΏΌΟΥ τΔΙκΚ5 ἃ ῥτορτεββίοῃ, ἱΠουρἢ ἴῃ 
(86 βάτης ἀϊτεοϊίοη ; “γμομγριῖο, ΟΥ̓ ΤΑΙ ΘΓ 
οπδμαϊτε, ΝΜ ΏΘῺ τῇ 6 5Θοοη ὦ ΠΟΘΙ ΌΘΓ 
ΟὨἶΪγν σοπίίμυσϑ ἴΠπ6 ἔτει ; 2σγαδοίϊε, Ἡ ὮΘΤΘ 
ΟἿΘ ΤΩΘΙΏΌΘΙ 1ΠΠυϑίταῖο5. τῃ6 ΟΙΠΕΟΥ; δηά 
Ιαβιν, οπϑρεομζέσε, ἸῺ ΜΏΙΟὮ ΟἿΘ ΤΩΘΙΏΌΕΓ 
ἜΧΡΓΟΘΘ65 ἴῃ6 Ἰορίοδὶ βεοαυθηοθ οἵ [ἢ8 
οἴου. ΤἬΘδ6 νδγουϑβ Κἰπας οἵ ραγα]]6 1151 

1 (οσρ. 848] 3 2, “ Βοστα ἀ. πεῦτγ. Ῥοαϑ.;" - 
Βεϊ σβοῖ, τ. 5.; Επνδ]ά, “ ες ροεῖ. Βοδεν ἀ. 
Α. Τεκῖ.; Ὀυϊ Ἔρρδοὶα!ν ΒίοΚοΪ], “ Γαττιΐηᾶ Κεῖ. 
Τοβι.᾽ (ῬΡΡ. 219-234 : “ ἀκ τὰ πιεῖσ. Ηοῦτ,ἢ). 

3 (ομρ. δοῖα σοῆθγα!γ Ο. ϑεϊίρτηδηη, “ἃ. 
Βαςἢ ἀ. ΥΥ̓ εἰ5}. ]. ξὰρ Βυῖΐῖ νε ὕᾶνε ποὶ δἀορίοά 
ἢϊ5 Ῥγεοὶβε ΡῈ ἀὐμουμῇ οὗ ἴμα νατίου5 Κὶπᾶς οὗ 
ῬΑγΔ ]]ο ϑη ἴῃ ΠΗ ΕΌΤΕΝ ΡοΟςΣΙΓΥ. 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘΓΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌΞ. 

ΔΥ Ὧδ 1ΠΠπςιταϊοα ὈΥ δὴ δχαρὶς οὗ 
Θδοὴ Κιηάᾶ ἴῃ ἘκςοΪ ϑασσυς, ἴο ψΏΪΟΝ 15 
δαάεὰ ἴῃ ᾿γδοκεῖ ἃ 5}. ᾿ῃϑίδησα 
ἔτοτῃ ἴ88 Βοοῖ οὗ Ῥγονοῖθϑ: (4) Αποῃεῖς 
ῬΑτΔ]] 6 5 ῃὴ5 : Εσο] 5. ΧΙ, 3 [᾿Ὀτον. χ. 57]; 
(ὁ) Ῥτορταββῖνα : Εσοϊαβ. νἱὶ. 12 [᾿Ῥτγον. 
ΧΧΊΙ, 1]; (ὦ σοπεπυασῖνα : Εςο]5. νἱ, 23 
{Ῥτγον. χχὶ! 24]; (4) Ππϑἰταῖῖνε : Εσο] 5. 
ΧΥἾ, τὸ [Ρτον. χ. 26] ; (Ὁ) σοηβεοῦῖίνα : 
Εςο]υ5. χχν. 3 [ὄὈῬζγον. ΧΧνυ], 5].} Τῆς 
ἢτϑσι οὗ ἴπθϑθ ἔνε οἶδβϑθθς οὐ ρδγδ]] 6150} 
Οσσυ5 ἴΠ6 τηοϑὶ ΤΆΓΕΙΥ ; ἴῃς ἰαϑῖ 15 [ἴῃς 
τοδὶ ποαυφηΐ ἴῃ ἘοοΙοϑιαδέουθ. Τὸ 
ἴμ656. σοηασκ δἀρουΐ τἢ6 ἔοστα οὗ οὐγ 
ὈοΟΚ γα μᾶνα ἴο δαὰ [Πδῖ, ἃ5 τεραγάβ ἴῃ 6 
ουϊνατα αἰταηροιηδηῖϊ οὗ ἴῃς κυ ν)εοῖ δηὰ 
ἴΠ6 ΙΩΟΘΕΪΟ ν6]} -τρασκεὰ εἰποῦσα οὗ 
βίδῃηζαϑ, τὰ οὔβεσνε αἀἰϊξίίηςϊ ῥτόρταββ ἴῃ 
φοιρατϑοη ὙΠ [Π6 Βοοῖς οὗ Ρτονοῦθϑ. 

Ῥαϑβϑὶηρ ἔγοτῃ [6 ἔοσῃ ἴο ([ἢ6 οοηϊδηϊβ 
οὗ τΠ6 Ὀοοϊκ, ἃ 5:37 σΟΙΓΟΒΡΟΠθΏ66 
δχιϑῖς Ὀεΐνεθη ΕΟ] ϑιαϑοιβ δηὰ τῃ6 
ΒοΟΚ οὗ Ῥτγονεῖῦβ. Τῆυς Εδοϊυβ. 1, 4 
ΖΑΔῪ Ὁδς σομῃραῖοα ψιἢ Ῥ͵ον. Υἱ1]. 22 ; 
ἰ. 14 πὶ Ῥτον. ἱ. 7, Δηά Ιχ. το; Εδο]αβ. 

,ἶν, 13 ἢ τον. χχὶϊ. 22; 11. 26 
ἢ Ῥτον. ΧΧΥἹ, 14; ἱν. αὶ ψη ἢ Ρτον. 
ΧΧΥΪ, 27; ἵν. 12, ὅζε, ψιἢ Ρχονυ. ἱν. 7, 
ὅτε. ; ΥἹ]. 11 ὙΠ} Ῥτον. χνυ!ΐ, οὶ; ἰχ᾿ 6 ψ ἢ 
Ῥτον. χχῖχ' 3; χ' 25. ἢ Ρχον. χνυ]ὶ, 2 ; 
Χ, 27 ΜΙ Ρτονυ. χὶϊ, 9; χὶ. 8 νι Ρτον. 
ΧΙ. 1.2; ΧΙ, 9 ΜῈ Ῥτον. χίχ. 4; χὶϊ σό 
1 γον. Χχν]. 24, ὅζο. ; Χὶϊ, 25. ἢ 
Ῥτου. χν. 13; χῖν, 13 ψιῃ. Ρσον. 111, 27, 
ὧς. ; ΧΧ, 1 1 Ῥτον. χχνἹ]. αὶ; Χχὶ, 10 
ψἢ Ῥχον. χὶν. 12; χΧχὶ 1 Π Ρζον. 
ΧΧΙΙ. 12; ΧΧΙΙ, 4 ΜΙ γον. χυ]. 21: 
ΧΧΙΙ, 7 ὙΠ τον. χχνῖϊ, 22 ; ΧΧΙΪ. 1 ἢ 
Ῥγχον. χχνυ], 3; χχῖν, αὶ ὙΠ Ῥτον. νυ]. 1 ; 
χχῖν. 3 ἢ Ρτον. 11, 6; χχὶν, 5. στῇ 
Ῥτον. νἱῖ}, 27; χχυ. τό ψὶτῃ γον. χχί. 19 ; 
ΧΧΥ, τ Ῥτον. ΧΧΥΪ. 21; ΧΧΥΪΙ. 22 
ὙΠ γον. νἱ. 12, 13; ΧΧΥΙ. 25. ὙΠ} 
Ῥτον. ΧΧΥΪ, 27 ; ΧΧΝ". 8 νι Ρτον. 
χν, 18 : ΧΧΥΠ, 1ο ΙΓ Ρτον. ΧΧΥΊ. 20, 21 ; 
ΧΧΧ. 1 ΨΠῺ γον. ΧΙ, 24; ΧΧΧΙ. 223 
τς Ῥτον. ΧΧΙΙ, 9; ΧΧΧΙΥ. 21 νι Ρτον. 
ΧΧΊΪ, 22 ; ΧΧΧΥΪ,, 18 ψ| γον. χυ!. 22 
ΔΑ χνἹ, 21 : ΧΙ ὦ ὙΠ τον. χὶ 7.2 

ΟἸΠΟΥ 1Ἰϑίδησθϑ τ]ρῃϊ ΡῈ δἀἀυςεα, ΕῸΓΣ 
ἴΠ656, 45 Μ06]]} ἃ5 ἴοσ ρδυδ]] 6 1155 1 (Π6 
Ῥϑαϊϊοσ, ἴῃς Βοοκ οὗ Τοῦ, δῃὰ δϑρθοῖδιν 

1 ΘΟ στοδηη, 2... 5.., Ρ. 32 ; ΒιυςΝ, κ. 5.9) Ρ. 273} 
Βεϊσϑοῖ, ατί. ϑρηδοδέ ἴῃ Ἡδιζορβ “ Κδαὶ]- 

Κκὶ ᾽ 

᾿ Ο ΟΡ. ϑ ΙΔ ΠΏ, 2. 5.) ΡΡ. 21-20. 
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ψ ἢ ἘοοΪ ϑἰαβίθϑ,, τὸ τηυβί τοίου ἴο (ἢ6 
Ὡοΐδ5 ΟἹ (Π6 νδγὶοι 5 σῃδρίοσβ. 

2. 714ε Φῤίτέε 9, δ. 7αάγιξε. ---- ἴῃ 
σοηοζαὶ, [ἢ6 οὐαὶ οἰσάδηϊ οὗ ἴῃς Νεῖν 
“Γεβίαμηθηϊ 5. Ψ}}} πὰ ἴῃ Ἐοϊεβίδϑίςσιβ 
Ταυςἢ ἴο ἰηίΐετγεδε δἰ 85 ταρατάς ἴτῃ6 
υϑᾶρα οὗ νοτάβ. Αἱ ᾿ἰϑθαβὲέ οὔθ {Πυςίτα- 
ἔνε ἰῃβδίδῃοσα τᾶῪ ἤδεῖα 6 δάδυοςοά. 
ΤΠδ6 πψοχζά κατανύσσειν, ΧνΙΟ ἢ ἴῃ οἰΔ55ἰοδὶ 
Οτοοκ 315 ποῖ υδ6α ἴοτ ΔηΥ Ραϊηδι! δβδεο- 
(ἰοῦ, οσουϊς ἴὴῺ ἰτῇ8Ξ ΝΟᾺῪ Ταβίδιηθηϊ 
ΟἿΪΥ ἴῃ Αςῖβ 11. 27 (Ῥηοκϑά ἴῃ {ἢ ὶγ 
ἢροατὶ ἢ). [1 15 υϑεα ἰῃ [Π6 5 πη6 56 ῃ86 
ἴῃ ἴῃς 1 ΧΧ, Ῥρβαϊηιβ, γῇ θγα 105 ὉΠ 41|65- 
ὈΟΏΔΌΪΕ τρθδηϊηρ' ἴῃ Ῥ5, ον}. (Η6Ὁ. εἰχ.) 
16 πγιϑῖὶ τι] 115. ι.56 ἴῃ 8, ἵν. αὶ; ΧΧΙΧ. 
(Χχχ.) 13 ; χχχῖν. (χχχυ.) 15. Τῆς ψογά 
Εν] ΠΥ Ὀοατα [Π6 54π|6 τηθδηϊηρ ἴῃ 
ΤΧΧ, ἄθη. χχχίν. 7 δῃηὰ ἰὴ 23 (1) Κίηρϑξ 
ΧΧ, 27. ὙΤΠοοάοΓΟΩ ι1565 ἰξ 1η ἴ6 5416 
56Ώ86 ἴῃ Ρζον. ΧΥΪΪ. 22, ποῖα 6 ΤΧΧ, 
ανε λυπηρόςς [1 ΓΙΧΧ, 15. χΙν!, αὶ ἀπά 
Ια. Χ. 9, 15 ἰὉ πᾶν Ὧδ υϑε6α ἴῃ ἃ 56η56 
ἀοηνοϑα ἔγοηι ἰἴ5 ὈΓΠΊΔΤΥ τηδϑηΐηρ. Ροτ- 
ἢδρ9 ΓΧΧ, Τὸν. χ. 2 ᾿πάϊοαίθς (6 σοη- 
ὩΘχίου Ὀεΐνδεη τῇς ἴνὸ.}] Βιυῖ τῃ6 
Τα ϑηΐηρ οὗ [ῃ6 ψΟΓΤά κατανύσσειν 15 ΠΠ]Ὺ 
Θϑ Δ ὈΠ5 6 ὈΥ ἰΐ5 ὉΠΙΟΥΤΩ 56 1 ΕΟΟ]08. 
(χἰϊ. 12; ΧΙνΑΙ ; ΧΧ, 21 ; ΧΙΝΠ], 20). 

[{τῆὴ6 υβϑᾶρο οὗ ἴῃ6 ψοτζα κατανύσσειν 
566 1ὴ5 ἴο Ροϊηϊ ἴο ἃ 5ρθοῖϊδὶ σοῃηῃθχίοηῃ 
Ὀείνεοη τὰ6 Τ᾿ ΧΧ, Ῥϑαϊης δηὰ Ἐσςοϊθϑὶ- 
δϑίϊοιι5, [15 15 511} τῇοτα ονϊάθηϊς ἴῃ 
Τερατὰ ἴο ἃ ψοζὰά οὗ βυσὶ ἐτεαιθηΐ 56 ἴῃ 
ἴῃς Νοιν Τοςίαιηθηΐ 85 εὐδοκία, Ὀὰῖ ψΏΙΓΟἢ 
ΟὨΪΥ οσουτϑ ᾿ὴ ἴῃς ΠΧ Χ, ῬΞΑ] 5, Δ Πουρἢ 
ἐτοαιθηιν ἴῃ ἘςοΙ ϑἰαϑῦουβ. ΝῸΙ 15 1}15 
[Π6 ΟἾΪγΥ Ἰηδίδησεα οὗ σοττεβροηάθηςσα ὃ6- 
ὕνεθη (ἢ656 ἴνο ὈοοΪτ5 ; δηα [ἢς 4υσϑίοι 
ΏΔΥ δἱ ἰϑαβί Ὀ6 βξυρρεβίεα, νη οίπογ τ ἄοας 
Ὠοΐῖ τοῆδοϊ οὐ ἴ6 ἀαίε οἵ [6 νετγβίοῃ οὗ 
τῆς ῬΞΑ ΟῚ (οσ ρατὶ οἵ 10) το δ νεὶυ ἴο οὔτ 
Οτοεκ Εςοϊοβιαβίουϑ, σιμσα Ὀ1Ο]1ο4] τουτὴς 
οὗ τεοθηΐ Ἰηἰτοἀυοοη που ΡγοῦδΌΪν 
Ὀ6 ἴῃ ἔανουσ ψ ἢ 4 [Πδο]ορίοδὶ ἩτΙΕΥ. 

᾿ ΜδηΥ οἵ δδβε αν θδδη οοἸ]οοϊο Ὀγ Ὦτγ. 
Η. Η. Νυτγίρῆς ἰὰ ἢϊ5 " ζομιπιθηΐῖ. οἡ Εν ο]68.᾽ 
ΤῊς ο]θδοιίοη οἵ ϑε]στπδὴπ τπαῖ, ἰῃ ἴπ6 Ρᾶ5- 
βᾶσοβ αυοϊοά, Ἐσοΐυ5. ἀρτεοβ Ψι| Ἐροΐοβ, ΟΗΪΥ 
ἴ βυςῇ οα865 ἴῃ ΨΠΙΟΣ ΕοοΪο5. ἰἰβοὶ  Ἄρτοοβ 
σὰ Ῥτον. ἄοος ἢοΐ αἰ νψᾶγβ μο]Ϊ ἃ σοοά. ϑ9ε]ὶρ- 
ΤΑΔΏ ἢ Π156]{ δάτηϊί5 ἴῃμαἴ ἰΠογα ἰ5 ποῖ ΔΗΥ͂ οἴον 
41.168] ἴο Ἐςοΐα5. χνἹ, 22 [ἤδη ἰπ Εςοἶ65. ν. 2. 
Γοαυθηϊ τοίθγοησας ἴο Εςο]65. νψ}}} Ὀς Ροϊηϊεὰ 

ουΐ ἴῃ ἴα οουγεοε οὗ (Πϊξ σοτηπλοπίδυγυ. 
5 Ας τερατάβ ἴῃς ΓΧΧ., 566 ἔτ  οἢ. 
δ᾽ Νενεῦ ἴῃ (Πϊ5 αχαοῖ ἴογπι, δῃηὰ ποῖ ἴῃ ΔῺΥ 

ἴοσπτῃ ἰῃ ῥγθ ΟΒβεφιίμη Οτεεὶς ῃυσίεσϑ. 
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Ὗγε δᾶνε 1π||6 ἀουδιὲ (αὶ [ΠΟΥ ἅττα Ρᾶ5- 
5565 ἴῃ ΥΑΤΙΙΟῸ5 ρατῖ5 οὗ ἴῃς Νὸνν Ταϑίδ- 
τηθηΐ ἴῃ ΜΏΙΟ. ΕἸΠΕῈΥ ἴῃ6 σε δ ηΐ ΟΥ 
1ῖ5 πιοάδ οὗ ΘΧΡγαβϑι ἢ. ΟΔΓΓΙ65 1.15 ὈαΟΚ ἴο 
ἘοοΙοϑαϑῦςιβ.: Τῆὴδ ἰηφίδησθβ ἃ16 ΠΊΟΓΟ 
ὨυΠΊΘΤΟῦΒ τἢ8ὴ ἰἴῇοβα τηθητὶοηθἃ ὉΥ 
ΕΠΟΒΏοΟτη,2 ΠΟΥ οδῃ [ΠΟΥ Ὀ6 ὙΏΟΙΪΥ 6Χ- 
Οἱαϊηθα δἰἴΠ ΟῚ ὈΥ ἀΠΟΟΏΒΟΙΟΙ5 ἸΔἀΘΏΓΕΥ οὗ 
(Ὠἰπ ΚΙ ΟΥὙἩ ὉΥ ΡΟΡυΪΑΥΙΥ συγγεηΐ βαυ]ηρ5.3 
Τνο ίδοϊς 5ῃοιυϊά ἤθσα 06 Καρὶ ἴῃ νίδνν. 
ΤῊ ἰτεαυδηΐ τοίεσθησθα ἴοὸ Βϑη ὅ:τὰ ἴἢ 
Ταϊμλυᾶϊς τ θηρθ σἤθν ΠΟΥ ῬΟΡ ΪΑΓ 
(ἴοσ ομε σεᾶβοῃ οἵ Δῃοῖμ τ) ἴῃ 6 ννοσκ πδά 
ὈδοοπΊ6 ἴῃ ΓΘ 15} Οἰγο]θ5. Οτἡ ἴδε οἴοσ 
Πδηά, 6 ἤανε βδϑθὴ ἰῃδξ ἸΏΔΩΥ οὗ [5 
γἱθγ5 ἀΡΡΘαΥ αἴεσναγας ἴῃ ἃ ἀδνεὶορθά 
ἴοτπλ ἴῃ ῬΏΠΟο. Οη ἴἢδ86 πὰ οἴπογ 
φτουηας ψγχ6 πδίαγα γ ̓ηΐοσ τἴῃαἴ [η6 ὈΟΟΚ 
δη͵ογοα ἰἶ ποὶ δαυ8] γεῖ 51:Ππ|}18Γ ρορυ- 
Ἰατγ «ἴῃ ΑἸοχαηάσια, ἴῃς ὈΙΠΏΡΙαος οὗ 
15. (τα ϑἰδίίοη, δῃά διηοηρ ἴῃς Η]]Θη]5ῖς 
ΘΘΏΘΙΑΙγ. 'ἥε ἤεῖθ ἱπβιησίνοϊν ἴυγη, 
Οοἢ 1ῃ6 οὔθ Ὠδῃηά, ἴο ἴῃῆ6. ΕΡΙ5116 ἴο (ἢς 
Ἡδεῦτενβ ἃ5 ἴῃ6 ροχίίΊοη οἵ ἴῃς ΝΕ 
Τεβίδιηθης βϑρθοῖα} ν Ηδε]]εδηϊσῖῖς 1ῃ 115 
τηοῦβδ οὗ Ἔἐχργβϑϑίοη δηᾶ ἰοσῃ οὗ γϑαβοη- 
ἸῺ; δηά, οὐ [6 οἴδετγ, ἴο [6 ΕΡΙ51[16 
οὗ 81. [αηθ5, ψῃΟἢ 15 50 [πάδϊς ἴῃ 115 
Ἰδησιδρο, Δ]]5ἰοη 5, δηα τηου]α οὗ [πΠουρσῇῆϊ 
τηιὶ νὰ οδὴ ἢ ΙΏΔΩΥ ᾿Ϊδοε5 πηά δχαοὶ 
ἘΑΌΡΙΠΙς ράγα} }6]ῖ5 ἰοὸ 1, Βοῖίῃ [Ἃἢ656 
ὈΟΟΚΘ σοπίαϊη ρομαΡρ5 ποῖ ΘΧΔΟΙΥ ταίοσ- 
Θῃσ65 ἴο Κορ] ϑἰαβίίοιι5, Ὀὰΐ ἴδ ᾿παϊ]σαῖςα 
[τα] ατιν ἢ τ ΤῊΪ5 ΠΟ] 45. 5ΡΘΟΙΔΙΠΥ 
[Ππ6 ἴῃ ταρατὰ ἴο ἴῃ6 ΕἸ ΡΙ 516 οἵ δῖ, Τατηθϑ, 
Αἡ ΠΠυβιγαῦνε ᾿ηϑίδηοθ ἴσο δαοῇ οὗ 
{πΠ656 ὙΠΠΩρς ΤῺΔΥ στα 6 δάδυςεα, 
Ι͂Ὶ Ἐκοΐυβ. χχν. 22 [6 ψοτάς “ τεϊαχϑά 
μαηᾶς δηὰ ραϊϑιθαὰ Κηδαβ ἢ (χεῖρες παρει- 
μέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα) αἴξ ἰάΚοὴ 
ἔτοα ΤΧΧ, 15. χχχν, 2. Βαυῖΐῖ ποτα [6 
ΟΣ 15 ποῖ παρειμέναι διῖΐ ἀνειμέναι, 
Μ 2116 ἴῃ ΗδΡ. ΧΙ. 12 ἴ6 ΨΟΓαΙηρ 15 
Θχδοῖϊγ (ῃαῖ οἵ Εσοϊα5.5 Μιοῆ ποτα 
ΤΟΠΊΔΥΚΑΡΪΘ 15 {16 Ῥαγα] 6] 51 οἤδγαα ὈΥῪ 
5. [απλεὲϑ ν. 2. ὙΤΠοῖα τῆς νοσγά κατιόω 
15. υδ64, ψΠϊο ἤοες ποῖ ΟΟΟΙΓ ἢ ΔΩΥ 
Οἴδασ ρΐαςς ἴῃ ἴῃ Ν. Τ᾿, μοσ γαῖ ἴῃ 116 

1 Βυΐ (ἴῃς 151 ρίνοη ὈΥ Βτειβοπηρί ἀθσ (κ{. “., 
ῬΡ. 709--722) 15 αἸτοροίῃοσ [αηο{{]. 

2 ἘΠΟΏΒοτη, 2. 5... ΡΡ. 77», 78. 
8 (ορ. δὴ δοςοιηΐ οὗ ἴπ6 [Ποταῖτε οὐ τῆς 

5] εοῖ---Οορ οδ}}ν ΟΥ̓ ρᾶγα]]ο } 155 ἴῃ 116 Ἐρίϑι]ς 
οὗ 51. 74 π|65---ἶἰπ Βοοῃ, “" 1)155θγῖ, Ἔχερ. ἴῃ 60]. ἀς 
7ας. Ἐρὶβῖ. ςιπὶ ϑῖτας. 07. σοπνθη. ΡΡ. 2-11. 

4 ἘῪγ οἵπογ ἰπϑίλῃσθβ ἃ5 τεραγάς ἴῃς Ἐριβι]ε ἴο 
τῆς ΠΕῦτον5, ᾿γ6 σείεσ ἴο ἰῃς ποῖθ5. 

ΙΝΤΚΟΘΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ ἘΓΓ(ΓΕΘΙΑΘΤΙΟῦΘ. 

1ΧΧ. Βυῖ ἴὲ ἄἀοεβ οὐουῦγ ἴῃ ἘοΪα5. 
ΧΙ, 11-τδη τηθδη8 οί “ἴο σιυβί," Ὀυϊ 
“ὁ [ρ [4158 ἢ (566 ποία ΟἹ ΧΙ. 11). ΝῸΓ 
15 ἰῃ]5 4]. Τὴ ψοσὰ υϑεὰ ἴοσ “σι 
ΪῺ δῖ. 711π|)65 ν. 2 15 ἰός, νῃϊοἢ ἀοος ποῖ 
ΟΟΟὺΓ ἴῃ ἴῃαΐ βρη βοαίοη εἰβονῃογε ἴῃ 
τῃΞ Ν. ΤΌ Βιυῖ ἴὶ ἀοὐς Οὐσοὺγ ἃ5 ἃ 
νΟΙΌ ἴῃ ἘροΪι5. χὶ. τὸ (Δηὰ ἀραϊη ἴῃ 
ΧΧΙΧ, 1ο0---86ὲ6 ἴῆ6 ποῖ ἴΠ6γ6). [1ϑῦν, 
Ῥεγομα ΔΗΥ͂ ΤΩΘΥΟΪῪ νεῦραὶ σοτσοϑροηά- 
ΘΏςΘ, Μὰ ἢᾶανα ἰῃς6 Ταιλυκα Ὁ]. ἔασι (παῖ 
Εσοϊιι5. ΧΙ! τὸ δηά ΧχΧΙχ. το, οἡ ἴῃ 6 ομδ 
μαηά, δΔηά, οἡ ἴῃ6 οἴποτ, 51. [ατλαθβ ν. 2, 
ἃτα τῇς ΟὨΪΥ̓ ὈΙΌ]1 ΑΙ] ραβϑᾶροβ ἴῃ ΨΏΙΟὮ 
[1ῃὴ6 ἤρυτεα οὗ τυδῖ δ58 δῆήδοϊηρ ὑπυβ6α 
ΒΙΪΝΘΙ δηά ροϊά οσουσθ. [Ι͂ἢ νἱδν οὗ 4]] 
{Π|5 1ἃ σδηηοῖ Ὀ6 ἀουδίεα {πΠαὶ ῬΟΙΒ [ἢ 6 
ΒΙΓ}16 δηα [ῃ6 δχργθϑϑίοη οὗ 1ζ ἴῃ ἴῃ 6 
ἘΡΙ5116 οὗ 81. [4π|65 ννεῖς ἀετνοα ἔτοτῃ 
ἘςοΪα5. 

Ὗγ8 σοποϊιάθ ὈΥ σοἸ]]αϊϊηρ 50Π16 [ΤΟΙ 
[86 ΤΏΔΩΥ ΡΔΓ͵ΓΆ]1615 Ὀθῦνθθη οὐσ ὈοΟΪΚ δηά 
τῆς ἘΡΙ511ε οὗ 81. [αγθ5.} ὙΠ 51. [45. 1, 
2--4 ΤΥ δ σοῃρατοα ἢ ΕΟ] 5. 1. 23, 
Δηα ΘϑρΘοία! ν 1 ἘσοΪα5. 1], 1--ῷὺ ; 51, 
785. 1. 5 ψ ἢ Ἐσο]υ5. 11. 12: δηα ν}1 
τορατὰ ἴο ἴ[Π6 δχρθϑοίδίοη οὗ ἴπε αϊγεοῖ 
Ὀαβίονναὶ οἵ ψίβάοχῃ Ὁγ ἀοά, σοιῃρ. ΕςοΪα5. 
Ϊ, 26; ἵν. 11; νἱ. 27; ΧΠΠ|ν. 22. (150 τῇς 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺ ὀνειδιζόντος ἴῃ 51. [απηδ5 1 Ὰ 
ὀνειδιεῖ ᾿ῃ ΕΠΟΙ].5. ΧΥῚ], 18; ΟΟΙΏΡ. αἶ50 
ΧΧ, 15; ΧΧΙΧ, 28; ΧΧΧΙ. 31; Χ]], 22). 
Αραϊη, 51. [45.1. 6-8 Ξῃηου ἃ Ὀ6 σοτηρατοὰ 
ΜΠ ΕνοοΪα5. 1. 2 ; ἢ. τό ; Υἱῖ. 1᾿ὸ ; ΧΧΧν. 
16-21. [Ματγκ Πεῖα [6 σογγεβροηήθησα 
Ὀείνθοη δίψυχος ἴῃ 51. [α5.1. ὃ ἀηὰα μὴ 
ὀλιγοψυχήσῃς ἴῃ ἘδςοΪμα5. νἱ]. 10 --- ἀηὰ 
511} Τήοτα ἴΠῃ6 ΤαΠΊΑγ κα Ὁ ]6 5 Π} ΠΥ οὗ 
ἤρσυτο Ὀεΐνθθη δῖ. [α5,1. 6 αηὰ Ἐςο]αβ. 
ΧΧΧΙΙ. 2 6.1] Αραϊῃ, δῖ. 45. 1. 9-|0,͵ὩῚ 
5ῃου ὶ ὍῈ σοιῃραταα (τὰ τη6 οἤοϊοε οὗ 
1Π6 ννοχάϑ 4150) νν}}} Ἐς Ο] 115... 20; 11]. 18; 
ΧΧΧΙ, 5---- ΠΟΙΠΠΡ 5ΡΘΟΙΑΙΥ 116 τϑλατκ- 
ΔΌΪῈ 51: Π}}Π ΔΤ] Ὑ οὗἩἨ ὕριιγο Ὀδίνεεη 51, [α5. 
1. 10, 11 απᾷ ἘδοΪι5. νὶ. 2, 3. Ασαϊῃ, 
Θὲ, [45.. 1. 12 ΤΥ 6 σοπιρατεα ν ἢ 
ΒσΟ]ι15. νἱ. 28--Ξ ; ΟΥ 51. 745. 1. 12, 14 
ἢ Ἐσοὶυ5. χν. αι, ἄς, [τ ψουϊὰ ποῖ 
Ὀς αἰβιο]τ, ἡνεσα [Π15 ἴΠ6 ρίασθ ἴὼγ ἴἴ, 
ἴο σοηίηῖα [Π]15 σοΠΊ ράσο δἰπιοϑβῖ ἔγοτὰ 
σπαρῖογ ἴο σῃαρίου ἴὼ ἴῃς ἘρΙιβι]6Ὲ οὗ 51. 
Ϊλιμεβ.2 Βαῖ τ τῇς τεϑαϊο 15 ἴο ῥτονα 
Ὀεγοπα ἄουθε {πὸ ξιγ ΠΥ οὗὨ 51. [Δ ηγ165 
ἢ ἃ ὈοοΚ ιοἢ αἵ [η6 Ἐπ|6 νγὰ5. δνὶ- 

1 Τῆς ραββαραβ ἅτ βοϊοοῖεα ἴτοτῃ ΒΟΟΉ, 24. δ. 
3 ΤΗϊβ ας θδθθὴ ἄοπε ὈΥ ΒοΟΏ, 2... . 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘΓΓΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌΘ. 

ας ἴῃ νἱάς αἰτουϊαιίοη, 1 ΘΧὨΪΟΙ 5 
ὙΠ} ἀνθ ρτοδίοσ οἰθασηθ85 ἴἢ6 ᾿ΓΩΠΊΘΏ86 
βριῖυΔ] ἀἸδγθηςσς θεν θη τη βίδμαροϊηΐ 
οσςσυρίοα ἴῃ ἘςοΙοςἰαϑσαβ δηὰ (ἢδί ἴῃ τὰς 
ἘΡΙ51|ς οἱ 81. [165. 

δ ΥΙ1. ΤῊΣ ΟΚΕΕκΚ ΨΈΚΒΙΟΝ ΟΕ 
ἘΠ ΟΓΕΒΙΑΒΤΙΟῦϑ. 

Α5 υῃαυθϑ μα γ τς οἱάοβῖ, τῆς 
τοοβὲ πηρογίδηϊ, δη οὐ ἴἢ6 ψΠ0]6 ὉΥ 
ἔα ἴῃ6 τηοβὶ {γυδυνοσί στοργὴν οὗ 
ἴτὴ6 Ἡδῦτον οὐριηδὶ, [6 Οτθοὶς νουβίο 
οἱ Βοῃ ὅϑιτὰ ἀδθβεγνθαϊγ ἢο]άς (6 ἢγοὶ 
Ῥίδοθ. Τῆς τγδηϑίαϊοσ ᾿γᾶ8, ἃ5 ἣἢς ἴῃ- 
ἕοστηβ 05 ἴὴ [6 Ρτοΐορσιο, ἴῃς σταπάβοῃ 
(ου {τοῦ ἀδοοθηάδηι) οὗ ἴΠ6 δυῖῃοσ, 
δηὰ δε οχοουϊβὰ [15 ᾿ΠΘΥΆΣΥ ἴαθκ ἴῃ 
Ἐργρὶ ---ἴ ἃ ἴη6, ἃ5 ψ͵ὰ ἸὩΪΘῚ, Ῥ͵ΟΡΙ- 
Ὠουβ ἔοσ βοῇ υπάοτιακίηρθΌ. Βεγομά 
ἴῃ 56 ΞΟΔΏΪΥ ραγίουϊαῖβ Δη)6 Δη Ὁποογίδι ἢ 
ΠΒσομοϊορίοδὶ ποῖα, γα ρΟβ5655 ποΐ ΔΥ 
Ἰηἰοιτηδίίοῃ δῦοιϊςζ [ἴῃ6 ἰταηβὶαῖοσ. Ηδ 
Ροδάς ἰμδὶ 6 δα υι56ἀ 4]] ἀϊϊσοῆσο 1ῃ 
115 τοσκ, Ὀὰΐ 4150 τηοάθϑιν Ἔχου565 ἢϊπ- 
5617 [ΟΥ ΔΙΩΥ 5Πουτοοπηϊησθ ΟΥ̓ τηϊδίακοϑς 
ου ἴῃδ στουηά οὗ ἴῃς αἰ Πσυ Υ οὗ οχαςὶ 
ἰδ ϑἰδίίοη ἴγοιῃ ἴῃ6 ἩΘΌΓΤΟΥ (566 Ῥτο- 
Ἰοριθ, δηὰ ἴῃς ῃοΐε5 οἱ 1). [Ιἰ τηυβῖ Ὀ6 
δατατῖοα ἴπαΐ 6 μᾶς ΔΌΪΥ ρεγίοσηθα ἢἰ5 
15κ, ἀδϑριία ποῖ πηίτοαμπθηΐς πἰβίαϊκ 65, 
ἄιια οἰἴ ΠΕΣ ἴο τϊβγοδα σ᾽ ΟΥ ἴο ταϊδυπᾶθτ- 
βίδῃσιησ οὗ ἴῃς οὔρίηδὶ Ηθῦτον. Βιϊΐ 
Ὀαϑιάθ5 ἴΠ656 ἱῃνοϊ ΑΓ τηϊβίακος οὗ 
ἹσΠΟΥΆΠΟΘ, ἃ5 ἯΘ ΠΊΔΥῪ ἴδτηὶ ἤθη, Ιἴ 
οδηποῖ Ὁ ἀοιυδίεἀὰ {παῖ τῃῇ6 γουηροῦ 
ΘΙΓΔΟΙθ. αἶβθοὸ δ]οννεα Ὠϊαςοὶ ἴο τηᾶκα 
ΔΙςΟσδίομ5 οὗ ἴῃς οτρίηδὶ ἰοχί, ϑυςῇ 
σμδηροθ τηϊρῃς ΡῈ ἱπιτοάυοοα (4) ἴογ 
Δροϊορεῖ!ς τϑαβοῃϑ---ἰῃς {Υδη 5] αῖου νυν ]5}- 
ἴῃ ἴο πηδεῖ ΟΥ̓ δηζοὶραῖα ΟὈ]ΘΟΙΙΟΏ 5, ΟΥ̓ 
ἴο Ἑσοπομίαϊς ῥτγο)αάϊςα ; οὐ (ὁ) θη ἢ6 
ἴε]ξ ποῖ ἴῃ δστεεηθηΐ Ψ τ (ἢ6 νιον οἵ 
Ἦ]5 »ριδησίδίῃου  (ῶὴ ποτὰ ἃ ἀδβίσα ἴο 
ΟΧΡΓΕΒ5 ἴΠ056 ΥἹΟΥ͂ 5 ΤΊΟΓΕ ΟἸδασὶν (α5 ἢξ 
τπουρὮτ), οὐ εἶδα (47) τότε ἴοτγοιῦ]γ--- 
ἩΠΟΙΠΟΙ ΤΟΥ͂Θ ΓΕΔ] ]5Έ1ΟΔΠΥ ΟΥ ποτα σὰ ρἢ6- 
ΤΩΑΙΒΏΟΔΙΙΥ ; (4) ΟΥ̓ ΨΥ οἵ ρἴοββθβ; ὑαῖ 
“δ εῆγ (7) ἴδῃ ἢ νι βῃδα ἴο ᾿πίσοάμυςθ, 
Ἰηβδίοαα οὗ ἢϊ5 ργαηαξιῃοβ, ἢϊ5 ον 
Ἡδ]]δπϊϑῖῖς νἹθνβ, ΤΠΟΥΘΌΥ ρὶνίηρ {Π6Πὶ 
τῇς μεῖρς οὗ [ῖἢ6 ρστυεαΐ Ῥα]δβι ἰδ 
δυοῖν οὗ ἴἢ6 οἱάδγ ϑιγαοιάθ. ΤΊ}5 
σἤαῦρα ΤΩΔΥ 566 Π} ΥΘΤῪ 56ΓΟΙ 15, δα ἴῃ ἃ 
5656 115 50. Βιυϊ [{τηυδῖ θὲ τοιηθιι οτοά 
ταί (ἢς νιον οὗ [ἢ6 δηοιθηῖβ δῃα {ΠΕ} 
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Ῥτγδοίίοα ψιάοὶν ἀἰοσεα 1η τὨϊ5 τοβρθοῖ 
ἴτοϊῃ οὐτσϑ, δηὰ νὰ τουδὶ οὀχίθη ἴο [6 1 
ἃ ΡΊΘΔΙΥ οηϊασρεὰ πηδάϑυσα οὗ [ῃαΐ 
ἸΙΓΟΓΑΥΥ ᾿ἰἰσθῆοα Ὠ]Οἢ 8οῃ]6Ὲ 56 ἴο 
οἰαίγτα ἔοσ ἰπδηλβοῖνοβ ούθὴ 1ἢ ΟΣ ΟΥ̓ 
ἄαγβΒ. [ηάδεα, ΜὮΏ116 σατο γ ρυδταϊηνς 
ΟἾΓΒΕΙν 5 δραϊηϑβ [6 ανουτια ὈπῚ πη ψατ- 
ταηϊθὰ ρϑῆθσαὶ δϑϑυστηρίίοη οὗ βρυποιϑ- 
Ὧ655, 6 ΤὩΔΥ νϑηΐαγα [ἢ6 ορϊηίοῃ ἰδδΐ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἔεδνν δῃσιθηῖ σα]ρίους ὙΠΌΏΡ5 
Ὦδνε ΘΗ ΓΟΙΥ ἐβοαρεα “τεάδοιοῃϑ "---ποῖ 
ἴο 5Ρεαῖκ οὗ ἱπίεγροϊδιίοηβ. Α8 γσεσαγὰβ 
Ἐπ οἸ]οϑἰαςίίουβ, τὰ 6 δνϊάδηος οὗ 1 σομλθ5 
ἴο 08 οι ἃ σοιῃράσίϑοη οὗ ἴἢ6 ατεοκ 
ἢ (η6 ὅγτιᾶς ἴεχῖ, ΠΘΠΘΝΟΙ 6 τηθεῖ 
ἃ αἰπιηοῖν Η6Ι]δηϊδίς ϑθηπταθαῖ ἴῃ (ἢ 6 
Οτθοῖς ἰοχί, ἴοσ ψῃϊ ἢ, ΟἹ ΠΟΙΏΡΔΙ5ΟΏ, 
ψῈ Πηά ἰὴ [6 ϑγγίας δὴ ογάϊηδσυ [ενϑἢ 
δας πηδηΐ, νὰ ϑυβρεοῖ δὴ δἰϊογαϊΐοη ὉΥ 
186 γουηρεσ ϑιγαοιάθ, ϑυςῇῃ τηοὐϊδοδ- 
[ἰοῃ5 ἙΠΙ ΘΗ ΟΟσυΣ ἴῃ ρᾶβδαρθθ 5Ρ6014}}Υ 
(τοδῦηρ οὗ ““Ὑνιβάοπι," Ὀὰϊ ψὰ αἷϑο δηά 
(ἄθῖὰ ἰῇ οἴμοιθ, Τὸ δηυμηθγαῖθ 41 [ἢ 6 
Ἰηβίδηςοϑ νου] γοααϊγα ποτα 5ρᾶςο [ΠΔῃ 
[Π15 ρᾶσδρταρῃ, δῃηᾷ να τριϑὲ σοίοσ ἴῃ 6 
ΤΟΔάογΓ ἴο ἴῃ6 σΟΠΊΤΩΘΏΪΔΙΥ ἴ56}... Βιεΐ 
ΟἿΘ ΟΓΥ ἴο χαῖρ 65 Μ|]}}, δ 1δαϑβί, }15- 
ἰ(ταῖδ οὐσ τηθαηϊηρ. [Ι͂ἢ ΕΟ ΟΪι15. 1. 3) 4, 
[η6 Οτρεῖϊς ἰεχὶ α5: “ὙΠΟ οδῃ ἰτᾶοβ 
οὔῖδ . . . δἂῃά ψιβάοῃῃ. ὙἸβαάοπὶ νγὰβ 
οτραϊεά Ὀείοτε 41}1 πῆρ, δηᾶ 1:1η16]}}}- 
θθῆςς οὗ υπάοετοίδηάϊηρ ἔγολ Αθοη." 
ΤῊΝ βουηάβ ἠἰδιϊηοιν ΗΘ σας. ΤῊΘ 
ΟΥ̓́Τ. ΟΠ 5 ““Δηα ψυιϑάοπ" αἵ 1Π6 οἷοβα 
οὗ ψ. 3, δῃά σϑῃειβ ὕ. 4: “Μοτῖὰ δριυη- 
ἀαπὶ τἴμᾶὰ 411] (6586 15 νίβάοιῃ, δηὰ 
ΒΙΤΟΏΡΟΥ ἰ5 (Δ. ΕῸΓ οὐ ποχῖί ]υβῖσα- 
τἰίοη νγὰὲ Ὠδῖθτα!ν ἴἀτῃ το ΕσοΪα5. χχῖν. 
Ηδτο [6 δ] ογδίοηβ, ἃ5 σοιῃραγαα Μιῃ 
1ῃ6 50Γ., ᾶἃΓ6 50 ὨΌΙΏΘΓΟΙΙ5 Δηα 50 1Π]ΡΟΓ- 
ἰαῖ τπαὶ 6 τηθβί σοίοσ ἴο ἴἢ6 ποΐθ5. ἢ 
1ῃαἴ οἰαρίθτ. Α 5ρεοίδ!ν Ἰη ΟΥΘϑ Ωρ 
Ἰηϑίδποβ οὗ 115 ΟσΟυ5. 1η ζ. 31 (566 ἴῃ 6 
ποίᾳ οἡ 11). ΕῸΓ ΟἿἷκ ᾿αϑβῖ Π]υϑίγαςοη 
5ϑίθςοῖ Εσοϊα5. χἹ. [{ γα αι γα 5. δαϊ 5ρῃϊ 
Κηπον]θάσε ἴο τϑοορηῖδα [ἢ6 Ρῥγοημουησεά 
ἩδΙ]θηϊθλ οὐ διοἢ ἃ νϑῖθα ἃ5 Εςο]5. 
ΧΙ, 22. Βυῖ τῇ6 ψΏΟΪΘ βἴδηζα Ὁ ]οἢ 
θασίῃ5 ΜΙ {παῖ νοῦβε σοπῃίαϊη5 Η εἰ 6 η- 
ἰδῖϊῖς δ᾽ θηχθηῖβ, ΠΟΥ ψουἹὰ 1ἃ Ὀ6 αἰῆςσα]ς 
ἴο ἀϊδοοση ἰταςθ65 οὗ [Πδτὰ ἸῺ 186 ὑνοὸ ῥΓα- 
ςδάϊηρ ϑἴδηζαβι. Υῇήε αγθ ἢοΐ 50 ΓΡΙΙ56 6 
ταὶ τ. 27 ἰβ ποῖ ἰουῃὰ ἴῃ 6 ϑυτίῖδο 
ψογρίοη. Βυΐ 1 15 σοτα! αν στειηασκαῦ]α 
[αὶ ἴῃ (6 ϑγτίας {π6 Ποῖα ἰθχὶ αἴῖοῦ 
Ψ. 12 ἰ5 Μψαηίίηρ, ἀπὰ 1ἴ ταῖδ685 [Π6 505- 
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Ῥἱ᾽οίοη δαὶ 11 μά βοϊθθ ον Ὀδδη ἴδη]- 
ΡῬεγεά σι, Ῥοσῇαρϑ ὈΥ ἃ ἰδῖοσ μδῃά. 

Αρϑτῖ τοί ἴμοβα οὔ] οη5, γα ἃΓΕῈ 
Ὀουπηα ἴο 540 ἴῃαΐ τῆς ατοοκ οὗ [(ἢ6 ἴοχί 
(Θβρεεῖδ!ν ἴῃ [6 ῬτοΪορι6) 15 ἐδ τ ροοά, 
ΔΙ Βουρἢ ἴΠ6 ἰγδηβἰδίίοη 15 51] 5} 11{6 ΓΑ] 
πὰ σοῃίδιῃβ ὭΏΔΗΥ ἩΌγαϊσθηβ. Τῆθβ6 
τσὶ τ]516 δα ἴῃς τεδάοσ, δηὰ 1 1Πς6γὰ}}Ὺ 
ΤΟ ἀοχοα που] Ξοσ ΟΌ ΒΥ τηᾶῦ ἃ [ΓΔ 514- 
(ἴοι Ἰηῖο ΕὨρ]]5ῃ.} ὙὍΠΕ ἰδίου οσοδβιοη- 
ΑἸΪγ οὔδιξ σοηδιάθγαθϊα ἀϊβῆςυ}165---οῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃς Ῥτοίοριο, ὈυὉ ἴῃ ΟἿΟΣ ρ85- 
βᾶσ65. παῖ τϊρῆς Ὀ6 ἰεγηηθα Οὔγ 
Δυιςποτζεὰ ἘΠ ρ 5 ετβίοη ἐο]]ονγα τῃ6 
ἰεχὶ οὗ (ἢςὲ Οὐγιῤῥμίοιςαπ Ῥοϊγρίοῖ 
(1514-1517). Ιἴ Πᾶ5. Ὀδδὴ τσεϊδϊηθα ἴῃ 
([8ῇ8εὲ Ὀοαγ οἵ [18 ψοῖκ. Βιυΐῖ ἴῃ (ἢς 
ποῖθ5 16 ἠδοαθα δ] Ὡς. ἤανα ὈΘΘῺ 
τηδάβ, ὈοΐΪῇ ἴῃ δοοοσγάδηοθ τι [ἢς 
Ὀδίοσ τοδαϊηρθ δηὰ ἴο τορτοάπος (ῃς 
ἰεχὶ ψ (ἢ6 υἱτλοσὶ ΠΠΘγΑ] ΠΥ σοτω- 
ῬΔΈΌΙ]6 ἢ 1[ἢ6 Ῥσόροσ οχμιθιτοη οἵὨ 115 
τρθδηησ. ποτε ἴΠ6 ϑγτίδς εσβίο 
βοομῃηθὰ τοοτο δοουγαῖοϊ Υ ἴο σοργεβθηΐ 
ἴῃς Ηδοῦτονν οὔ ρίηδὶ, [Π1|5 Ὧδ5 σΘΠΘΓΑΙΥ 
Ὀδθη ἱπαϊοαῖοα, δἰ μουρῃ ἰἴ τυδὲ ὈΆ 
Ὀογηθ ἴῃ τηϊημα δὶ 106 ῥγεβεηΐ 5. ἃ 
ὉΟΙΏΓΩΘΏΪΑΤΥ Οἡ ἴῃς Οτοοκ Ν᾽ ουβίοι οὗ (ῃς 
ψΟΙΚ οὗ ΒΘ 5᾽΄τἃΔ. ὙΤῇδ σοττυρί 5ἴδϊα οὗ 
ΟὟΓ ῥσγεβεοῖ Οὐδεὶς ἴοχὶ ἢδϑ- Ἰοὴς Ὀδθη 
50 7]6ςξ οὗ σοτϊαρίδιηῖ. [Ιἴ ΔρΡΡΘδῚ5 Ἔνθ 
ἔτοτῃ ἃ σοϊῃρδγίϑοῃ οὗ (ῃ6 νϑσῖίοιι Οραϊεξ:. 
ΘΟΙΊ6 αἱ ἰοαβὶ οὗ ἴῃ6 4] 16 γα ἢ 5 566} ἴο 
Ῥοϊηΐ ἴο ἰαῖοσ (ῃχιβδη οθηδίοηῃ. 

ΟΥ τὴ6 νδῆουβ τηδηιβοσρίβ ἴἢ6 ἤχει 
Δῃὰ τηοβὲ ἱτηροτγίδηϊ 15 ἰῃς Οράεχ ΚαΖ,- 
ἐαπμξ, 1200 (αὶ ἩοΪπηιθ5, 11.). 1ἰ ἔοσπ8 
[68 515 οὗ [Π6 Βίχίηθ (ΟΥΓ σΟΙΏΙΏΟὨ) 
οὐϊάοῃ (γε εῖ, Ὑεβῖ, Ἰυχία δορί, εχ δυο- 
τοτϊαῖς ϑιχ ΨΝ. Ῥοηΐϊ. Μαχ. δὰ. Ἐοπιδο, 
1587). ὙΠ6 Ρῥτοίξδεβθαϊυ οουτοοῖ δαϊίοη 
οὗ τῇς Ναϊοδη ἰοχὶ ὈὉΥῪ Μαὶ (5 νοἱἹβ. 
Ἐοπιδλθ, 1857) ἰ5 υῃβαπδίδοϊοσγΥ. ΕᾺΓ 
ΤΏΟΙΕ {ΓΒ ΟΥΓὮΥ ἴῃ 1ἢ]18 γαβρεοῖ ἰς [6 
τοοθηΐ δαἀϊοη ὉΥ Ψαγοθιϊοπθ δπα Οοζζα 
(6 νο]β. Ἀοπηβ, 1:868--1881). Οἡ {δε 
Ῥα515 οὗ ἃ Ναϑῖίς 45 δαάδεᾶ, ἃς δὴ 
ΔΡΡΟΠΟΙχ ἴο [6 ότῃ οὐἀϊίοη οὗ Τἰβοθη- 
ἀοτῖ5 οδἀϊίοη οὗ ἴπ6 ΓΧΧ,, 4 οοἸ]αϊίοη 

80 ἴογ ὄχδιιρὶς ἴΠ6 τοπάοσίηρ ΟΥ̓ λόγος οὗ 
ἽΔἽ ἴῃ 115 σοσῃπίοῃ ἰαῖευ πηδδηΐηρ οὗ “4 (ίηρ᾽᾽ 
ΟΥ “ἃ πηδίϊεγ,᾽) 45 ἰπ Εσοΐθβ, Θ᾿ ]ΑΥγ [ΠῚ ἴῃ 
πε 56ῆβε οὗ Ὀεδυί 15 τοηάογοά ὈΥ χάρις, ἃ5 ἴῃ 
ἘροΪυβ. χχὶν. 16. ΤΠ αἶβο ἰῃ οἴδοσ ἰηςίδησοϑ, 
οὗ νΏϊοΒ αἱ Ἰοαϑὶ (ἢ6 πῆοστο οὈνίους μανα Ὀδθθῃ 
Ῥοϊηϊιεά οὐδ ὉῪ ΕἸΟΒΒ σα, Βτοιϑοβηοίοσ, δηά 
Οἴδοσ τσὶ τους, 

οἵ ἴῃς γαίςδηῃ δηὰ ἴμε ϑιπαιϊις (οάᾷά, 
[5, 53], ποῖ μᾶ5 α]5ὺὸ Ὀδδῃ βερδζαίοὶ υ 
ΡΟ] ϑηθά, ὙὨς αὶ. Οοά, 15 τορατάφα 
Όγ Τιβδοβομαογέ 45 ἀδθηρ ἴτοιῃ [ἴῃς 41ἢ 
σαδηίασγ. (2) Οράξα δίπαϊίαες, ἀϊδοονογοά 
ὉΥ ΤΙδοΒεημάοσί ἴῃ 1859, δὰ ἀδίβα ὉΥ 
Ὦὰ 85 οὗ [6 41} σεηΐυσγ. Τῆς ΜΆ. 15 
ΠΟΙ͂ 1ὴ ἴῃ6 δῖ, Ῥείοσβθυγρ ΓΌΓατγυ, δηὰ 
ᾶς Ὀδδὴ ρῃ] 1564 ἴῃ 4 νοΐς., ϑι. Ῥείδιβ- 
Ὀυγρ, 1862. [Ιἴ ἰ5 ἀεειριαϊοα Ὁγ Χ 
ἴῃ ἘΠΙΖβο θ᾽ 5 δὐϊοη. (32) Τῇε Οὐσάες 
“χαπάγίρπμς (ταλτκεα 111. αῤωα Ημαθ 5 
εἰ Ἐτιι25.}}6), ποὺ τη ἴ[ῃ6 ΒΠ.σἢ Μυβούση, 
Δα Ξρροβθα ἴο ἀδῖε ποτ [Β6 σίἢ σθη- 
ἴγ. [τ νὰ5 δὐἀϊῖοα (1 4 νοΪβ. [ο]., Οχ. 
1707-[Ι720) Ὁ . Ε. Οτᾶρε,---νοῖς. 1. 
(1707) δηὰ ἵν. (1709) ἀυπηρ Πἰ5 Π δίῃ ; 
γΟἾΚ. 11. (1719) δηά 11]. (1720) δἴϊεσ Ἠὶβ 
ἄἀδδίῃ, Ὁ Ετ. 1,66. ὙΠ οσα τῃς ΑἸοχ. τοχὶ 
ψ5 ἀείδοςινα [ἴ 15 ΞΌΡΡΙ θη ἰθΩ ἔγοτῃ (ἢ 6 
ΘΙΧΏΩΘ δα οὴ ΟΥἨ Το οἴδον Μ995., ἰπα]- 
οαἴηρ [ἢ15 ὈΥ 5:2. 4}16Γ ἴγρε, δηὰ βιγα ]αυν 
ΔῺΥ σοη͵δοΐυγαὶ οηθηἀδίοηβ, τηδυκίηρ ἴῃ 
ἴῃς Ἰαἰῖοῦ οαβ6 ἴἢ6 ΑἸδοχ, σϑδαϊηρ 1η (ἢ6 
ΤΩΔΤΡῚΏ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΑτν ἰγρε6. ἴὐηίογιυηδῖοῖν 
115 15 ποῖ ὉΠ οστ γ ἄοπο. (Οἴδοσ δα οῃ 
ἴῃ 8 γνο]8. ὅνο, Οχοῃ. ; δῃηὰ οοϊτθοϊθα Ὀγ 
Ετ, ΕἸοά, Οχοῃ. 18ς9.) Τῆς Ὀεδυζ! 
εὐϊοπ Ὀγ 1. ]. Βτεϊθηρον (ΤΊΡ. 1730- 
1732, 4 ἴοιῃη. 410) [Ὁ]]ονν5 186 ἴοχὶ οὗ 
αταρο, δηά ρῖνεβ δἱ [6 Ὀοϊζοσα [ἢ6 ϑιχί. 
Δα οἴ ΕΙ τοδαϊηρβ, δά ϊηρ οὐ οδὶ ἀ15- 
βαυίδίοηβ. [,45ιγ, 11 ἢ45 θδδη σερυηϊδα 
1Ώ ἃ (Δ βίη! ]α δαἀπίοι οὗ [6 οτρίηδὶ ὈΥῪ 
Η. Ἡ. Βαρεσ ([ομάοῃ, 1:816--1821, 2 ἴΟΤ,. 
ἴο011ο, νι Ῥτοῖερ. δῃᾶὰ ποίεβ, :ϑ28) - 
δηὰ ΠηΔΙΠΥ τεργοαποθα ἴῃ δυϊοῖγρε [Δ .- 
5: Π1]6 (νοὶ. 1., 1881 ; 11. δΔηὰ 1]., 188 - 
ἵν., 1870).} 

Ναχῖί ἰὴ ογάδσ ψε ἢδνε ἴο τηδῃϊίοη [ἢ 6 
ΒΡ μα δαϊθοη Ὀγ ἩοΪηηε5 δῃ Ῥδγϑοηϑς 
(Οχ. 1γ98--1827, ς Τοπι. 10110), σοῃίδἰπίης 
[ἴἢς διχἔπαο ἰοχῖ, θυϊ δαάϊηρ νῆδὶ ἴο τῃ6 
ὈΓαβοηΐῖ {Ππ)6ὰ 15 [86 τηοβὶ σοϊηρίεῖα ο0]- 
Ἰεςοηῃ οὗ νασδηῖβ.Ό. (ΤῈ 6 Αροοσ. ἅτ ἴῃ 
γοΪ. ν.) ἘοΥ [Π656 ἃ ηυμρεσ οἵ (οάαά .--- 
οὗ πῇῆϊοῦ βανογαὶ ἀσθ, Ὠόνονοσ, ἀοίδοςνα 
-οοῦὴδ Ἰηἴο δοσουηΐϊ ἴοσ ΕΟ] 6ϑἰδβίσι5. 
Τῃογατα: (οαά. 23 οὔδα οἱἷἢ σεηϊ,, ἰῃ (ἢ 6 
Τλδτ. θη. ; σ5 οἵ ἴῃς σζίῃ Ἵϑηϊ.---θεδϊης 
(οά. γαῖ. 1, οπςα Ὀθὶοηρίης ἴο Οἴθθὴ 
Ομ γίβιιηα οἵ ϑιυνβάθδη; 68 (οἴϊδῃ ἀσίδο- 
{ἰνε), ἴτοσα ἴῃ ΠΌτασν οὔ 81. Μασζκ, ἡ βηῖοςα, 
οὗ (ἢ ἀρὲ οὗ οἵμοσ ροοὰ (οάά, : 7ο, (οά. 

1 (οιρ. αἶϑο ἴπε Ιηιγοὰ, ἴο ἴῃς Οαδιρσ ρα 
εὐἀϊάοι οἵ με ϑερῖ., Ὀγ τ. ϑινεῖς, 1887. 
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Β10]. Μοῃαβῖ. 5. Απηῆδθ, Αὐυρυκίδε γ]Ίη- 
ἀεἰ)ς. ; τού, (σά, Ἐδιτδσίθηϑβ, α (οὐά. 
ΒΙΌ], Οαστηθὶ]. αἱ Εδισασα, τάϊῃ οθηΐ. ; 
κος. 150.γ,; 248, (οὐ, δαί. 346, ανουΐ 
τῆς τ4ἢ οδηΐϊ., οοπίδιηιην Ῥτον., ΕσςοΪ65., 
(δηῖϊ., Τοῦ, ΥΥ154., 8:1τ., Εβάτσ,, Τορ., [υἀ,, 
δηὰ Ἐξ, ; 2523, Ναῖ,, 14(ἢ σεηΐ. ; 254, 
ψαὶ., τφιῇ οθηΐϊ. ; 2906 ηὰ 307, (οά. 
ΒΙΌΙ. ΕἸοοῖ, Μοῃδοῆ., οἱ 276, Ὡυης 
129; 3208, (οἄ. Ῥαϊαῖ. ΜΙηΩΟῦ. --- τῆς 
Ἰαϊῖεν Ὀεϊοηρίης ἴο 1,ποἱΔη᾽5 τοσθηβίοη οὗ 
(ε Οτεεκ ἰεχὶ (ΕἸεἸά, “ Οτίρεη. Ηεχδρὶ. 
Ῥτοὶ., Ρ. ΙχχχνυἝ .). ; 

Τῆς Οοὐϊοος π5ἴ δηυτμηογαῖθα ΨΈῚῸ 
564 Υ͂ Ο. Ε. Ἐπίζϑοῆο ἰῇ ἢἷ5 (οι- 
ἸΩΘΠΙΔΙΥ Οὐ Εκοΐι5. (΄ ΚυτγΖζρεῖ, εἐχορ. 
Ἡδηάρ. Ζὰ ἃ, Αροκσ. ἃ, Α. Το. κ" 
1λεῖ, τ860), ἀδῃηὰ ἴῃ ᾿ἰς στοαὶ βαϊίοη οὗ 
ἴῃς ΔΌΣ Αροοτ.  εῖ. Τερῖ, (205. 1871). 
ἼΤἢς Ἰαἴῖοσ ψοσῖ----ΔΙ Ποῦ ρἢ ν ΘΓ να] υδῦ]ς 
-τ-ἰθ Ὄρεὴ ἴο οδ]εοϊίοη, ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 
τορατὰ ἰὸ ἴῃ6 ἰδχί, ἃ5 ὑγοροβθά ἴο ὃ6 
τεϑίοτσεα, Ὀυϊ α'ςο θδοδιβα ΕΠ ΖΘΟΒΘ ρῖνα5 
ΟἿΪΥ 4 5εἰθοῖίοῃ οὗ ἴῃς ναχδηΐβ, δῃὰ 
Θορεο δ ιν Ὀδσδιιδα 6 οὐ 5 41}} τοίδσεησα 
ἴο τὴς. ϑγδο ψοχβίοη, [ῃἢ6 προγίδησα 
οὗ ψῇϊοἢ Β6 ἀμδοσουηῖδο!ν [4115 ἴο τεσοορ- 
ὨΪ56. Βεβι 65 [ῃ656 (οαά,, ΕΥ Ζ5Οἢς 4150 
τηδὰθ 56 οὗ ἴῃς ταρτηθηΐβ οὗ ἴῃς (οά, 
ἘΡὨτδθυ, ψὨϊοἢ ἢ6 τηαυῖκβ ὈΥ [ἢ6 Ἰεζίοτ 
ζ, «πὰ οὗ (6 (οὐ, Αὐυριῖ., Το] ]αϊοά 
ὈγΥ Ὁ. Ηοδβομοὶ, νηοῦ ἢδ τηᾶτκε Η. 
ΤὨα6 ῥα πρβεβῖ ἰταρτηθηῖβ οὗ [ῃ6 ὈΟΟΚΒ οὗ 
νι βάοτῃ δηα δϑδιγάσῃ, ψὩ]οἢ ΤΙβοποηάοτῇ 
Ὀτουρῃς ἔγομι ἴῃ6 Εδϑβὶ ἴο ϑ8ῖ, Ῥείθσβθυγρ, 
δῃηά ψΏΟΝ ἢ6 ἀδία5 δἃ5 ότι ἴῃς 6ιἢ ΟΥ 
“1 σοηΐϊ,, μανα ῃοῖ γεῖ Ὀδρη ΤΟἸ]αϊθά, 

Τῆς ἢγβδέ ᾿πηργεβϑίοη τηδθ ὉΥ {(πῸ 
στοαὶ ποῖκ οὗ Ηοϊμηθβ δῃὰ Ῥδυβοηβ 15 
(ῃς ψ ]5}} [μι [Π6 οο]αϊΐοη οὗ (οαά, τοῖα 
τηδᾶδ σομηρϊοῖα ; ἴῃ6 ηοχί, [Πδ4ἰ ἴῃς ναϑβί 
Τὴλ85 οὗ τηδίθσίδ]ς σου]. ὉὯ6 τοἀυςδα ἴο 
ΟΥΟΥ ὉΥ ρτουρίηρ (οὐά, πο [ἈΠ111165, 
δῃά, 1 ροβϑβίθ]θ, ἀσίοττηϊηΐηρσ [ΒΕΓ τοὶδ- 
Ὥοῃ ἴο ἴῃ τεοθηβουβ οὗ Οτίρεῃ, [κιοίδη, 
δηα Ηδβγοδ8. ΤὨὮ]5 ἢ45 Ὀ6θΘη δἰγοδαν 
ῬΑΙΠΥ Δοσοιη 5 η6 4 Ὁ ἴπ6 Ιαθουϊβ οὗ 
Ε. ΕΠ6Ια, Οοσ}} (΄ ἃ. ἃ. Βυςῃ Τ. Ῥτορῇ. 
ἘΖεςἢ.᾽, Ὀυϊ Θ5ρθοίδ!]γ ἴΏο56 οὗ 1 ,ἀρατάσ, 
Βυΐ 50 ἴδγ δ8 Εοϊεϑι βίου 156 οοη- 
οογηςα, τη6 τηοβὶ ἰηϊογοβίίης δῃὰ ἰτω- 
Ῥοσίδῃηϊ οὗ ἴπθϑε Οραϊΐοες 15 ἴπδὲ τηδγκοα 
248, ὙὮΏΙΟΝ ἰ85 (οἸονοὰ 1 (ἢ6 Οοι- 
ΡΙυἱεη5ΐδη Ῥοϊγρὶοῖ ((ο.). 1---ΟΥ, πιοσα 
δοσιγαΐοϊγ, 115 Διο ποίγρο-- Δ Ὀς ἀ6- 
βου υοἃ 85 οδίεζ οὗ 4 οἷἶδϑβ, ἴο ψῃΙΟἢ 
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23, 253, Ἡ, ἃῃὰ ῥδΙ ΪΥ τοῦ δηῃᾶ δ, 
ὈΘΙοησ. [Ιζ 15 ΔΡΡΑΥΘΏΠΥ [6 ψοτκ οὗ 
Οὔδ δαπμᾶ, Α σομῃραγϑοη ΜῈ (Ἰδσηθηΐ 
οὗ ΑἸοχαηπδ 5ῆονς [δὶ [6 ἰοχί οὗ 248 
ΜᾺ5 ΚΟ δηα 564 ὈΥ Ὠϊτη, ἀΔηα ἤΘΠΓΘ 
ἴμαϊ 1 τηυκξὲ ἀαἴα ποῖ ἰαίοσ ἴδῃ τῃ6 
Ὀορίηηίηρ οὗ [16 2πὰ σδηΐυτγ ΑἸΟΙΠΟΣ 
Ἰμίοσοϑῖ οὗ ἴῃς ἰοχὲ οὗ 248 1165 1 ἰΐβ 
ἰσοαυθηΐ ἀρτοοηθηΐ ΜΊ [ἢ6 Κέω Σασμα 
(Ξες ποχὲ δ), υΐ ΘΒρΘοίγ τ [ῃ6 
Ογτίας Ὑειβιοη---ἀηά τπογοίοσα ἢ [ἢ 6 
οτσι μα] Ηδῦτεν τοχί, οὶ ΜΏΙΟΝ [ἢ 6 
Ἰλϊίοσ ψγὰϑ τηδάθ.0 [1 ἄδβοσνοβ βρθςίδ! 
ποῖϊος τῃαὶϊ 248 ἄοοβ ποῖ Ἵοοῃΐδιῃ [6 
υηαουθίεαϊγ. σεηυϊης Ῥτοίοσιθ ΌὈΥ ἴῃ6 
γουηροῦ ϑιγαοάθ, ἴῃ ρΐδοθ οὗ ψῃ ἢ δῃ 
ουἹάθητἶν Ἰδοῦ τεαδοῖοσ μα5 δάαβὰ [ῃ6 
βρυπουϑ Ρτοϊορια (αἶδο ἱποογροσγαϊβαὰ ἴῃ 
(ο. δηὰ τπδῆςα ἴῃ ἴπ6 ΕὨρ]Ξἢ Μ᾽ οΥβί ἢ) 
ἰουπά ἴῃ τ[Π6 «δγποῤεὶς, [15 6]ν δϑοσι θα ἴο 
ΑἸδαμδϑῖιβ (Ορ., ςἀ. Βεηεά,, ἰϊ. Ρ. 173).3 
Ὗνε ΠΟΥ τηδιῖς (Πδι οὗ 411 Μ52, οὨἱΪγ 
248 (αΔῃὰ αἴογ ἰξ (ο.} ρτεβεσνεβ [μ6 τρῆῖϊ 
ΟΓΕΓ οὗ {Π6 σπαρίθυβ δίϊζοσ οἢ. χχχ. (568 
Ποῖ65), ΜΘ 15 ἱηνοτῖθα ἴῃ 4]} ἴῃ 6 
οἵἴδοσ Ο(οάϊοθθϑ. [Ι͂ἢ [ἢ15 1 ἄρτϑος τὰ 
τῆς ϑγτίδο Ν᾽ εγβίοη (1 οἢ 15 [Ὁ] ον ὉΥ 
[ὴ6 ΑτὰὉ.) δηὰ στῇ ἴῃς ψεῖ, 1,Δἱ.---ἰὰς 
ἰλτῖοῦ ἃ ποίθνοσίῃυ ἕδος 45 τορασάς [ῃδί 
γειδίοη. ἮΘΩ ἤοσῃ ἴῃεβε ἴνοῸ ἱπροῦ- 
ἰΔηϊ ΓΟ ΠΑΤῪ ΡῬοϊηΐβ νὰ ὑγοσεεᾶ ἴο 
Δ Θχαιηϊηδίίοη οἵ ἴῃ6 ἰοχὶ οὗ 248, γα 
ΔΙ 5. ΠΟΙ οΐ ΟὨΪΥ Ὑιἢ τὴ6 ΤΘαΌΘΠΟΥ 
Ὁ νι [6 τοιλδσ κα] σμδσδοίοσ οὗ 18 
σοΥτοϑροηάδηοα ψΊ ἢ (ἢ6 ϑγτίδς Ν  βιοη. 
ΝΌΥΣ 15 1 ΡῬοΙΒΔΡ5 1655 ἰπϑίγυςτνε ἴο ὅπά 
(παῖ ἴῃ ΤὩΔΩΥ ἰηβίδῃοοβ 248 ἀἄοδθβ ποί 
ἄστεα ψῇ ([ῃ6 ϑυτῖας, Α8 ἃ οὐτίοι5 ἰῃ- 
βίδῃσθ οὗ 115 νὰ σψουἹὰ ροϊηΐ, διηοὴρ 
ΤΏΔΩΥ Οἴδμοῖβ, ἴο Εσοϊυβ. ΧΧχ, 25 (566 ἴῃ 6 
Ὠοΐ65). Α ἀδφοαιϊοα σοτηράγίβοη οὗ τῃ6 
τεδϊηρβ ἰῃ 248 (τ οι ἀγα ρίνεῃ ἴῃ Ά}}} 
Ὀγ ἘπίΖζβϑομο) νὰ ἴῃς 5Κγζῖ. νουϊὰ Ὀδ 
ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ ΠΙΠΥ ἴἰο Ἔχδὶθις (ἢΠς 5ἴαῖςα οἵ (ἢ 6 
οα56. Βυϊ 5οὴδ 1Πυκίσαῖίγε Ἰηϑίδησ65 Μ11} 
Ὀ6 γίνῃ ψΏςη ἰτοδίηρ οὗ (ῃ6 ϑυτίας δηᾶ 
ἴῃ6 1,4 νϑγβίοῃβ. Τῆγσας {Πθου65 ταϊρῃϊ 
Ποῖα Ὀ6 ϑβυρρερίεά, οὗὐἨ πῆϊο αἱ ᾿θαϑί 

1 δ δανα δχαμϊπο 56 φυοίαἰίοης ΌὉΥ (Ἰεμλθηῖ 
τοι Εσοϊαβ. [Ιἡ ὉΥ ἕαγ ἰῃς ἰαγρεβῖ πιθοῦ οὗ 
δαὶ ἢ αυοίε5 ἔτθοΐγ, 2.5. ποῖ ἐχδοῖὶν δοοοσάΐηρ 
ἴο ΔΗΥ͂ Κπονπ ἴοχῖ. Βυΐ ἰπ ἔνε ἰῃβίδῃςεβ ἢϊ5 
αυοίαιί οηΒ τη αν οοττεβρομά στ [ἢ ς ἰεχὶ οἱ 

3 ΤῊΣ τϑαὶ δαῖμοσ οἵ τπῖς ἜΠΟΣ: Ῥτοΐογτια ἰ5 
Ὠοῖ Κπονγη, Ὀυϊ ἐξ Ῥγοῦ  ΌΪΥ ἀαίοβ ἥγοτὰ ἴῃς 41} 
οἵ 51} σβῃϊ. 
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ΝΟ 5661 ΟἹ ΘΧΔΙΏ Δ [Οη ὙΏΟΪΥ υἡ- 
ἴδραθίθ. Τὴς ἢτθὶ 15 ἰἢδϊ 248 ΤΏΔΥ 
τοργεβοηΐ Δὴ ᾿πἀδροηάσηϊ Οτεεκ ἰτδηϑὶδ- 
ἄοῃ ποπ [6 Ηδῦτον. Βιυῖ η ἴπδῖ οΔ56 
τς ἀΙδδγεηςεβ σοῦ οὐγ οἴμοσ στθοὶκ Μ55, 
νοῦ α θ6 τους τ 6 Γ σοδοῆϊηρ δΔηἀ ΤΏΟΤῈ 
ςοσαρϊοῖε ; ἴῃ ἴδοῖ, 248 νου] θ6 ΘΘΘἜΉ [14 }}γ 
ἀϊδετγεης ἔτοσα ἴθ. ΝοΥ γεῖ ψουἹὰ να 
Θχρεοῖ ἴο δηᾶ ἴῃ 1 ΔηΥ οἵ ἴῃ6 Ηδ]]Θπϊςς 
Δἰτογαϊοὴ5 οὗ ἴῃς γουηροσ ϑιγαοϊάθ. Βαϊ 
85 ἃ τηδίζο οἵ ἰδοϊ νὲ δηά---ἰο σῃοοβ6 ἃ 
ποίοσουϑ ἜχδιαρῖςἊ---ῃδί ἰῃ Ἐς ο] 5. ἱ, 4, 5, 
(οὐ. 248 (45 νν6}] 5 ἴῃς 1,δπῃ Ν ΕΊβ] 00) 
[ὰ5 ἃ βρυτγίοιβ. δα! το, ον] θη} ἔγοτα 
ἃ ἰαῖες Ομηβάδηῃ τεάδοϊοσ. Απά 580 ἴὴ 
ΟἾΠΟΙ ἙΠαγδοίοσιϑας Ἰηδίδηςθθ. Τα 56- 
οομὰ ΤΏΘΟΙΥ πουϊὰ Ὀς ἴῃδὲ τῃς ἰεχὶ 
Ὁ ει γηρ 248 δδα Ὀδδη σοττεοϊοα ΠΌΤΩ 
ἴῃς Ηδοῦσγον οὔρια]. ἘΒαυΐ [(ἢ158 450 τγῈ 
Ὦανβ ἴο τσεο͵θοῖ, ῬΑ οὐ ἴῃς ρτοιηᾶς 
δῦονα ἰαίϊθά, δῃὰ ίοσ τἢ18 δαάιτοῃδ) 
ΤοΔ50η, ἰμαΐ 248 Ἰεᾶνεβ ἴῃς ᾿τρ 55:00 οὗ 
σοιτϑοϊίοβ, ἢοῖ ἔγοιῃ 4 ἢἥγϑί Ὀυῖ ἴτοϊὴ ἃ 
Βοοοηά β5οῦσοαθ. “Γῆ [Ὠϊτὰ Ὄχρδηδίοη 
ὙΠΙΟΝ ΤΩΔΥ Ὀ6 οἥετγεα 15 ἴῃαΐ (ἢς ἴοχὶ οὗ 
248 νἃϑ σοχγεσίοα ἴτοτὰ ἴα ϑγτίας Ψοῖ- 
δίοῃ, [Ιἢ 118 Ῥυοϑθηΐ οομάϊπίοη ἴὰ6 Μϑ. 
ἢὰ5 υηαουδίθαϊν Ὀδοη τον ϑεὰ δηά το- 
ἀδοϊθά, Δρρδγεηὶν Ὁγ 4 (τ ϑίίδη Πδηά, 
ΙῺ δνιάθῃος οὗ (ἢ}5 γα δηα ηοΐ ΟὨΪΥ 
ἴῃς βρυπουβ Ῥτείδοθ, θυ 4150 βυοΐ 5ρυ- 
τίου δ! ΠΟ 5 45 ἴηδι Ὀσθν  ΟΥΒ] Υ τηθη- 
κἰοηδά αἱ ἴῃ6 δηά οἵ 1. 4, ὙΒὶ ἢ ἔσοιη 115 
ἸΏΒΟΓΟΠ ἰῇ (Ὁ. ρΡρθδσβ 8458 ὥ. αὶ ἴῃ οΟὔγ 
Αὐτἰῃογιζεαὰ ἘΠρ] 15 Μογδίοη, ΠΟΤῈ {Π6 
λόγος οὗ Οοά Ξ5Ξ6δῃλ5 ὈΪΔΙΉΪΥ ἴο χαίεσ ἴο 
ΟὨπϑι. [ΤῊ]5 δάἀαϊίοη ἴῃ 248 (απ (ο.) 
Οσου5 αἷςο 1 ἴῃ6 ἀδρεηάθσδηϊ (οὐά. Η, 
23, 55, 70- αἰ σὨγ αἰθοτοης πὰ αν]- 
ἀφηῖν οοττυρὶ ἴῃ τού δῃηὰ 253.}ὺ Τῆς 
Ἰηΐδγεησα (ἴοσ ΠΓΊΠῈῚ βαρροτὶ οἱ ψὨϊοῃ 
Ὑ6 τγυϑὲ ΤΕ ἴο ἴη6 σοτητηθηϊλσυ) νου ά 
866 ἴο Ὀδ, ἴῃδλί 248 τοργθβθηῖς Δῃ οἷά 
ἴοχί ἩΠΙΟῺ δὰ ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΥ ὕδοη εἰηθηάοά 
το ἴῃ6 ὅϑὅγηας, δῃὰ νὰ8 δίϊεογνδγαϑβ 
Ιεν]βεά, οχρυγραῖοα, δηὰ δαάδά ἴο ὉΥ 4 
Ἰαῖοσ, ὑσοῦαῦὶν ΟὨ γι βιίδη, πδηᾶ, δηὰ ἴῃ 
δοοογάδησα ΜΠ] [ἢ6 [ΒΘ ζεχύμς γεῤἧμ. 
Οἵ ἀοα5 ἴα ἴεχὶ οὗ 248 εἰαπὰ ἰῇ δΔὴγ 
οοπηδχίοῃ ψι τμοβα τηδὶ υηάοη!α τὴς 
Τοοθηϑίοη οὗ 1μιρίδη Ρ Ασοοσοτάϊηρ ἴο 
Ηυρ, ἴῃμλῖ ἰοχὶ νγὰβ διηθηδδα σου ἴῃ 6 
Ῥαβηῖθο; Ὀυῖ δοοοτάϊης ἴο τηοάστχῃ, 
ΔΙ Βουρἢ ποῖ ὑπο Βα]! δηρεά, ορ᾿πίοη, ἔγοηι 
1ῃ6 ΗδφΡτεον. 

Ῥαβϑὶηρ ἴσοτῃ ἴΠ6 ἱτηροτγίδης αιρϑίίοη 

ἹΝΤΕΚΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘςΓΟΓΕΘΙΔΟΘΤΙΟΞ. 

οὗ τὴς τηδηιβοῦρίβ, ἃ ΟὨΪΥ τοπλδη5. ἴο 
δαὰ (ἢδι (Ὡς Οτεοῖκ ἰοχὶ βοσὰς ἐγσεαυθαΐ 
δνϊάθηος οὗ ἴῃς ι.36 οὗ ἴῃε 1,ΧΧ, ; δηὰ 
[ἢδξ ποῖ ΟὨΪΥ 85 τερασάβ ἴῃς ῬεηϊαίθυςὮ, 
θυΐ 16 Ὠιδίοτοδὶ δηα ῥσορῃθῖς ὈΟΟΚΒ, 
[6 Ρβαΐγηβ, ΡῬγονεγῦβ, δηὰ Ἐκοϊδϑιδϑίθβ. 
ΙΪῃ ἀπ, τ[ῃ6 τηθδηϊηρ Οὗ ΤΏΔΩΥ ΘΟΧΡΙΘΒ8- 
51005 ἰῃ Ἐσοΐυ5. οσΔη Ῥεβὲ Ὀ6 δϑοοηδηδά 
Ὁγ 4 τϑίδγσεηςε ἴο ἴῃς ,ΧΧ, Ἐὸσ ἀοίδ]οά 
ονϊάθηοα ψὰ τυβῖ ΟἿΟ6 ΙΉΟΓΘ ΤΟΣ ἴο 
ἴῆε Ῥοαγ οἵ τῆς σοϊμσηθηΐδσγ. Οοοᾶ- 
βίοπμαὶ ἀσνίαιϊϊουβ ποτ ἴῃς σψοτάϊηρς οὗ 
τῆς 1ΧΧ. Ξῃουϊά ἠοῖ Ὀ6 αἰναγϑ βεῖ ἀόυσι 
ἴο ἰρῃοζᾶηος οὗ 115 ἴοχί. ὙΠΘΥ͂ ΠΊΑΥ͂ 
μᾶαγα ὕδθῃ ἄυε οἰ ἴὸ απυοίδι!οι 
ἴτοιῃι ΤΩΘΙΊΟΙΥ, ΟΥ ΤΏΘΥ ΤΏΔΥ Ὅς Δηοῖ. Γ 
Τοδαϊηρ, ΟΥΓΙ οἶδα αἰϊειηρίεδ ἃ παρτονθ- 
ΠηΘηἴβ, δυο! δ9 ἰἴ μᾶ5 Ὀδθὴ (δπὰ γῥτο- 
ὈΔΌΪ 51} 15) ἰ[ᾷς ἰδϑῃίοη οὗ τρακιηνρ 
προη ἴδ Α. Υ. 

Οἱ ἴδε οἴπον ᾿δῃᾶ, 1ἴ 15 ΝΕ οὐπου5 
ἴο δηά ἴῃ 1,ΧΧ. Ῥτον. ΧΧΥΪ, ΣἹΣ δὴ Ἰηΐοσ- 
Ῥοϊδιίοι ἔγοτῃ Εςο]υβ. ἵν. 21. ΟΟὨνΕΙΞΕΙΪΥ, 
ψὸ αν ἴῃ [Π6 ϑγιῖδο νϑυβίοῃ οὗ Εσϑοϊυ. 
ΧΧΥΪ. 20 (21) δὴ ἱῃιοτροϊδι!οη ἔγοσ 
Ῥτον. νἱ. ς. ῬΟββιθϊυ [6586 τηϑῸ πᾶνα 
Ὀδοη Οὐ ρίηΔ ΠΥ τρδυρίηδὶ ρίοβϑαθ ὨΙΟΣ 
αἴϊοσννασαὰς οτερὶ ἱπίο ἴδε ἴεχὶ Τῆς 
5816 ΓΔΥ 6 56ἰὰ οἵἩἨ [ῃ6 ᾿ΏΞΟΙΡΈΟΩΚ (ΟΥ̓ 
ΒΌΤΩ ΑΘ 5. οὗ σομίθηϊ5) ΝΏΙΟΝ Οσοδϑῖοι- 
ΑΙ ΔΡΡΘδΥ ἴῃ [6 Οτοοῖκ ἰαχί. 

δ ΝΙ11. ΤῊΝ ὅύξιας ΝΕΈΚΒΙΟΝ ΑΝῸ ΤΗῈ 
ἐΨΈτυσ [ΓΑΤΙΝΑ.᾽ 

γε ΔΡριόοδοῖῦβ: ὩΟῊ οἠδ οὗ [6 πηοβῖ 
᾿ηροσίδηϊ χαυδβιοηβ ἴοσ [Π 6 ῬΓΟΡΟΙ ὑπᾶοσ- 
βίδῃαϊηρς οὗ Ἐκοϊςϑιασῦουβ. ΤΙ] σοι» 
Ρᾶγαϊίνοὶυ ἰδίοὶγ [Ὡς ἰγηοβδί υηδηϊτηοῦβ 
ορ᾿ηΐοῃ οὗ οπίίοβ 845 Ὀθθη [ἢδὲ [Π6 ϑγτίδς 
ἰτδηϑίδιίοη παᾷ ὑδθὴ τηδᾶθς ἴτοπι [ἢ 6 
Οατοοκ ψογβίοη 980 (στ 45 γὰ ΚΟΥ͂, [ἢ6 
Ἰεασηθα Βεηδίβθῃ (΄ ὅρες, δχεγοῖξ, επί, ἴῃ 
γε, Τ. τσ. ΑΡοςοχ.᾿ ΡΡ. τό, 29) 5ἰοοά 
δίοῃθ ἰῃ ἴῃ6 ορίπίοῃ τῃδΐ ἴῃς ϑγτίας γὰ5 
ἀεηνβὰ ἀϊγεςιγ ἔσοτα [ἢς Ηοῦτεν οὐ ριηδὶ, 
Απά,  νψὲ ογεα! [ἢ κἰαϊοιηθηῖ οὗ ᾿ στο 6 
(αὶ 6 μαᾶὰ 5βεθὴ ἴῃς Ηρφῦτεν οσὶηδὶ, 
ἴΠογα 15 ποῖ δηγτϊηρ ἃ 2γογὶ ἸΠΟΓΕΟΙ8]6 
ΟΥ̓ Ἔν ἢ ΩΡΓΟΌΔΌΪΘ ἴῃ συ ἢ ἃ βυρροϑιτοη. ἢ 
Βυὲ τὴ6 ἀξδοϊδιοῃ οὗ ἴῃ6 αυδδίοη τηυδῖ 

1 ΤῊ ῥγοϑαπιρίίοη ἴῃ ίανου οὗ ἃ ἀϊγεςὶ (γὰπ5- 
Ἰαϊίΐοη ἔτοθι ἴῃς ΠῚ Θῦγον βδθοῃβ ἴο ὕ5 ὑτΕΔΙΥ 
βιγοηριπβοηθὰ ὈΥ (ἴδ ὙΘΓῪ ΑΌ]6 --- ΑἸ ΠΟΌυΡὮἢ τοῖ 
ΟἹ 411] ροϊπίβ υπαβϑαϊϊαῦίε ---- ἀἰςβετιδιοη οὗ ]. 
Ῥοτῖος οἱ [ἢ 6 ἀρὰ δῃηᾶ δι πουβῆρ οὗ ἰῃς Ῥεϑϊτδο 
(' Μεϊειεπιαία ῬεβἱΠποηίαπα,᾽ 1859). 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘΓΟΙΕΘΙΑΘΤΙΓΟῦσὅ. 

ὨΘΟΘΘΘΑΓΙΥ ἀεροηα οὐ 4 ἀείδι]ο οχᾶ- 
ταϊηδῦοη οὗ ἴῃς ϑυῆδε ψουβίοη ἰἴβοὶξ 
ΘΟΒΠΟΙΪΔΙΘ [ἢ ΘΥΕΙΥ͂ ΨΑΥ πηοβῖ οοϊηροίςηϊ 
ἴογ τῃϊ5 ἰᾳ5κ ἢαᾶνε οὗ ͵αΐβ ριοηουηῃοράᾶ 
ὉΠ 65 ΔΌΙΟΙΥ ἴῃ ἕάνουτ οἵ ἴῃς νίϑνν [δὶ 
ἴῃς ϑγτίδο ψ ουβίοη ἢδΔ5 Ὀδθη τηδὰβ [ΤῸ 
τῆς Ηφῦτεν οτἱρίηαὶ. {τὲ τδσα δυΐῃο- 
ΤΥ οὗ πᾶπηθ5 ΕΓΕ ΠΟΙ ἴο ῥτανυαὶ, 6 
ΤΑΙΡῺΣ ἀρρθα] ἴο διιολ ᾿τιῖοῖβ 8ἃ5 ΟεΙροσ 
(1 δὴ διῖιςο]α ἴῃ (ἢ “Ζ. Ὁ. Μ. 6: νοὶ. χιϊ. 
ῬΡ. 536-543), Ηοτον!ζ (΄ Ὁ. Βυςἢ [6515 
Θιγαοῃ, 1865), ΝΟΙάεκε (( ΑἸτίοσι, 1,1. 
ῬΡ. 168, ᾿ῃπουρὴ ᾿ς τορατὰς [ῃἢς ΗδῦΓΟΝν 
ΜΆ. υϑεὰ 45 νΕΓῪ σοΙτυρῦ), ϑ6!Π σηΔηη 
(Ὁ. Βυοὰὶ ἃ. δΥείβῃ. [65. ϑ:τ.᾿ 1883), 
Ῥτοίεθθοσ ΒΙΟΚΟΙ] (΄ ΑἸρμδΌ. 1,16 7685. 
51.,), ἀπὰ δβρϑοῖδ!ν [ἀρατὰς (( ϑγπι- 
Τοϊςῖα,᾽ ἡ. 88 : “ ΜΙΓἢ611.᾽ 1884; δηὰ ἢ 5 
εὐἀϊᾶοῃ οὗ [6 ΑΡοοχ. ἴῃ ὅϑ'γγσ., ἰη νῃϊοἢ 
ἴον [815 τθάβοῃ ἢθ ρίνεβ ἴῃς ἢγθί ρἷδος 
ἴο 5:16). Βυῖ Ὠιϊμοτῖο [Π6 δυο, 
ΟΥ ταῖμου ἴἢ6 σοῃιγδαιϊοίίοη, οὗ ΕτσιΖϑοῃο 
(“. 5., χχῖν., χχν.)---᾽Ὡυπϑυρροσίοα τΠουρἢ 
1 6 ὈΥ δὴν ἀεία!θα ΟΠ Ο]511---- 56 615 
ἴο ᾶανα ργενα) δὰ ν ἢ ἴΠο56 ψῆο τραϊοά 
ἴῃς ἀαυσβίίοης ἀραϊηβδέ ἴῃ6 ἀε]  Θγαίο  Υ 
Θχριοββεὰ νἱιθνθ οὐ ϑγτιίδο βοῇ ]δῖβ. 
ὝΠΟ ἰαϊοοὶῖ ὙΠΙΘΥ οὐ ἴδ 5υῦ]θοῖ Πὰς 
Ἔνθ νεηϊτυτοα οἡ ἴῃς ὑπ εἴ θὰ σαϊδροποαὶ 
δεηΐδηςθ, ἴΠαΐ “16 ὈοοκΚ [Εο]05. Πᾶς 
ὈΘΘῺ Ργδβογνεα ἴο 15 ΟὨΪΥ 1η ἴῃς Οτοοκ 
ἘΔ 5]αἰ θη."  Οἡ τἢ6 οἴμοσ μαπά, ιἴ 
Γαιϊϑὶ Ὀ6 δατηεα ταὶ Π116 [Πο56 ϑγτίας 
βοῃοΐασβ ῆο ΠοΙὰ ἴῃς ορροβιίῖα νον πανς 
δαάυςδα οογίδϊη ραβϑᾶρεβ ἰῃ σοηἢττηδίοῃ 
οὗ 1{, {Π6γ ᾶνα ποῖ σι ρηλεα [ῃ6 ἡνΠΟῸ]8 
ῬΟΟΚ ἴο ἃ ἀεοίδιθα δχδηγπαίίΐοη ΜΙ ἃ 
νον ἴο ἴῃς ἤπαὶ ςετ]θτηθηΐ οὗ [ῃ6 οοη- 
ἜΓΟΥΕΙΞΥ. ΤὮ15 Πα5 Ὀδδη αἰζετηρίθα ἴῃ 
[)6 Ῥγεϑθηΐ σου θηΐασυ, ὙΠ [ἢ 6 ταϑαϊ, 
1 15 Ὠορεαά, οὗ ποῖ οὐΪν ρῥτγονίηρ ἴῃ6 
ἀεπναίϊοη οὗ [ἢ6 ϑγτίας ψογθίοη ἔτο πὴ 
ἴῃς οτρῖμαὶ Ηδῦτενν ἰοχί, Ὀὰς αἷ5οὸ οὗ 
οδίδιηϊηρ [Ὠτουρ [ἢ6 ϑγτίασ ἴῃ ΤΔΗΥ 
Ῥαβϑᾶρθθ ἃ ΤΏΟΓΘ ΟΟΙΓΟΟΐ νἱον οὗ ψῇαΐ 
(ἢ οὔρίηδὶ ἰοχί μδά τρα]γ σοηίαϊηθά, 

ΑΚ ἴΠς αὐριυτηθηΐ ΠΟΙ 15 ποῖ οἠἱ]γ ἀϊγεοῖ 
--ἰτοῖὰ οσοσίδίη ραβϑαροθ5---θαΐ σαπγι]αἴνο, 
6 πλυϑὶ ΤΟίοτ ἰοσ ἴῃἢ6 ἢ1}} δνιάθηςς ἴο 
16 σοΙΩΠΊΘὨΙΑΤΥ [561 Ἰὴ ]]Οἢ ἴῃ σοπλ- 
Ράτίϑοῃ οὗ ἴμε ἴνγο νειβί οῃβ 15 σαυτ θα Οἢ, 

1 ϑομὕτγογ, “σεῦ. ἀ, [{4, ψοΙΪΚος᾽ ((μ6 2πᾷ 
εὐϊτίίοη οὗ μἷ5 ὁ Νευϊεκι. Ζεῖτρ.᾽), 11. Ρ. 595. ΗΘ 
ΘΟΧργόσθος Ὠἰτηδοὶῖ ονθ ΠΊΟΤΕ 5ἰΓΟΏΡΙΥ ἴῃ [ῃς 
ἃιί. “ῤοέγγῥλα, ἰὰ Ἡετῖζορβ “ Ἀξεαὶ - ΕΠΟΥΚ]. 
(νοἹ. ἱ, ΡῬΡ. 493, 494). 
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ΗΒ τἴῃ6 σοπιραβ5 οἵ [5 βεοίίοη ἱΐ 
8. ΟὨΪΥ͂ Ροβϑιῦ]6 ἴο γίνε ἃ ϑἰαϊειηθηΐ οὗ 
ΒΟ6 Οὗ [ἢ6 τοϑυϊῖ5 δυχινθα δἵ, δοοοιῃ- 
Ῥαηϊβα Ὀγ "]υκίσαῦνα Ἰηϑίδηςα5. 

Ἐδίοσθηοβ [85 δἰγεδαγ Ὀδθῃ τηδᾶς ἴο 
[6 αὔβεηοθ οὗ τῃε Ρτοίοριια ἔἴτοπι [ἢ 8 
ϑγτίας Ψευβίοη. ῬΟβϑιΪΥ [18 τῖρῃς Ὀς 
δοοουηϊθα ἔοτ οὐ ἴῃ6 βιρροβιτίοη ἰπδΐ 
[6 ΠΟΥ Παά ψιβῃθα ἴο ρῖνα Ὠϊπηβοὶ 
[ῃΠ8 δρρθδδῃος οἵ πανίηρ ἰγδηϑιαϊοά 
ἀϊγεοῦνγ ἴοι (ἢς Ηδρσεν. Νοῖ 50 [ἴῃ8 
Ῥτοβογναίίοη οὗ ἴῃ6 τρῷς ογάεσ οἵ ἴῃ8 
ἰαχὶ δἴϊοσ οἢ. χχχ Βυῖζ ἴῃ686 16 ΟἿ] 
ῬΓΘΙΠλΠασγ Ῥοϊηῖ58. Τῆς ονϊάρηςσς ἴἢδὲ 
[ῃ6 ϑυτίας νὰβ ἰγαῃϑαίθα ἔσομαι (ῃἢ6 Ηδ- 
ὈΓΘῪ [165 ἴῃ [ἢ]5, [Ὡδξ 1 ΤΏΔΗΥ ρᾶβϑᾶρθϑ5 
ἴῃ ΜΠΙΘἢ τΠ6 ὅγγ. δηὰ ἴῃ6 Οτεεκ νουβι ἢ 5 
ΒΙΓΔΏΡΟΙΥ δηά οἴπεγνϑα Ὀπδοσου Δ ΪΥ 
ἀϊδῆοτ, [μ656 αἰβογθησθς σὴ ὃὉ6 ἰτασρά 
Ὀδοκ, ἀπά δῖα ἄπο ἴο οὔδ οἵ οἵδε οὗ 
1Π656 ἴἤτεθ στουηάς: (1) παῖ [86 ἴνο 
ἰγδηβϑδΐοσβ ῃδα διίδοῆθα ἃ αἰ εσεηϊ τηθδη- 
ἴηρ ἴο ἃ Ηδεῦτεν νοχζά ψῇῃϊοϊ ννᾶ5 σαρδῸϊθ 
οὗ θεϊηρ τεημάεγεα Ὀοῖἢ γαγϑ ; οὐ (2) [παῖ 
ΠΟΥ Πα νος8]1564 (ροϊηῖε4) αἰ ΓΘΠΙΪ ; 
ΟΥ (3) [πα ΌΥ ἃ ποῖ ὑῃοοτημοῃ τηϊϑῖα κα 
οὗ 5:11|Ἃγ Ἰειίατς [ΠΥ Πδὰ τοδᾶ 4 ψοσζά 
ἀἸβεσθηῖγ. Ἐδοΐ οὗ [656 δχρ]αηδί!οη 8 
οἵ τῆς ἀϊδεγθησες Ὀεΐνεεη ἴῃς Οτεακ δηά 
[ὴ6 ϑ'γτίδο ἰοαάς ἴο [Π6 ἱπενυιδθὶα σοη- 
οἰ ϑίοη ταὶ οι ἰταῃβιατοης μδα Ὀ6Θη 
τηδάθ ἀἰγθοῖν πουλὶ τ[ῃ6 Ηεῦτενν οτἹρΊηΔ!]. 
Α5 δ ν 6] -Κῆονῃ ἰηδίδησθ οὗ τῆς ἢτγεί 
Κιηά, τνὰ τῆν τηθηϊοη ΕἰοοΪι5. Χχῖν. 27, 
ΜΠετα τῃ6 τοοκ μὰς “ας ἴῃς Ἰιρῆϊ;,; 
δΔηαὰ (η6 ϑγηιας ““α5 ἴῃς ΝΕ." ΤΠ 
Ηεῦτον μαὰ πὸ ἄουδε “δ 5, ψῃῖοι ἴῃ 6 
ατεοκ υπάεοτβιοοα “45 ἴῃς Πρ, νης 
1868 ὅγχι., δϊεοσ ἴῃς δησίοργ οὗ Ατῃ, νἱ]. 8, 

ΤΟ ἀετθά ἃ 85 Ξ Ἴδ 3, “δας ἴῃ6 Ν}]6." 
Α5 ἰηβίδῃςθβ οὗ ἴῃς βεοοῃα Κὶπὰ (Παΐϊ οὗ 
ἀιβεσεηΐ νοοδ]βαιοη), [ῃ6 ο! ] ον ηρ το 
ΤΔΥ 56ῖνθ, [ἶῃ Εσοϊιϑ. ἱν. τς ἴη6. ατεοκ 
ΤΟη θῇ : “6 ΠΟ 5118}} ρῖνα δαὺ ἴο ΠΕῚ 
[ν]5α 01} 58.411 ᾿υάρα ΔΈΟΙ 5 ;" [(ἢ6 50Τ., 
κε 504} πάρε τγαῖῃ ".--ἰῆς ατεθκ Βανὶηρ 

Ροϊπιδά ἴπ6 Ηδῦτγεν ΠΙϑὲὲ : ΠΣ ((εη. χχν. 
16), [ῃ686 5ὅ.υ᾽. (ηο ἀουῦὲ στρ γ) ΤΌΣ, 
ΘΙΠΊΠΑΣΪΥ ἴῃ ΕσοΙα 5. χ. 15, 16, ῃ6 τεεκ 
ἤαφ: “ὙὯΠΕ 1οτὰ μαῖὰ ρ]υ κε ἃρ ἴπ6 
τοοῖβ οὗ ῃαϊοηϑ," ἀηα δραϊῃ: “1 ηήβ οὗ 
Ὠδῖοη5 ἴπ6 1οτὰ ονεγίῆτον," ᾿ψἤοΓα Ἰῃ 
Ὀοΐῃ οαθ65 [16 ὅυγυ. ἢα5, ᾿πϑίεδα οὗ “"ᾶ- 
τἰοη 5, “16 ρῥτουΐ "---πρητν (αὲ Ἰεβαβί 
ἴῃ Φ. 15), ἃ5 ἴη6 σοηΐοχὶ βῆθνγβ, [ΐ 
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ἢας Ὀδδη βυρρεβίεα τπαἴ (6 οὐ ρίηδὶ μδὰ 
Ὧ53, ψ1Π16 τῆς Οτεεῖκ ροϊπιεὰ Ὧι), Βαϊ 
γὸ ψοιἹὰ βυρρεδί ἃ5 τῇοτα ᾿ἰκοῖγ, (δῖ 
16 οπρίηαὶ μαὰ Ὡ"ὲ), νη] ἢ τῇς Οατεοκ 
ὉΥ ΔῊ ΘΑΞΥ [δῖ Κα ἴῃ [Ὧ6 δῃοίθηξ τηοᾶθ 
οὗ τηδκίηρ ἰεϊζεσα σοδα Ὧν»). [Ιἰ ἀδβεγναθ 
διϊθηοη τί 248 οοτοοὶβ δἴϊτοσ (ἢ 6 ὅγυ. 
πῃ Φ. 15, Ὀᾳῖ ποῖ ἰὴ ψΨ. 16---ηά ἴῃς Με. 
Τ1,Δῖ. [ο]Π]ονν8 ἴῃ θοίἢ οδ565. [γ)γ785 ἴῃ 6 Οσεοκ 
Τῆς ἴῃ στ. τ6--τοῦ οο 248 δηά δεῖ. 
1,Αἱ. Ἰηβυσηοοά ὉΥ ἃ βρεςοῖδὶ (( σι βδῃ ") 
τηοῦνα»] ΑΚ ἰηβίδῃςσθϑβ οὗ ἴπ6 {πἰγὰ Κιηα 
([μαι οὗ ἴῃς οσοηίαδίοη οὗὨ 51. ΔΓ Ἰο [6 5 
ΟΥ εἶξε (6 υδηβροϑιίοη οὐ Ἰεῖοσβ) τὰ 
ΤΙΩΔΥ αυοίς ἘδσοΪυ5. χὶν!, 23, ὙΠΘτῈ (45 
[Ὠγουρἢ ἃ 51:Π1114Γ τηϊϑίαϊα 1ὴ οἴ οῦ ρΪδς 65) 
ἴῃς Οτϑοκ ἰγδηϑίδίθβ : “ [ἢ ἢ]5 ἀδγξ [Π6 
50} ψνοηΐ Ὀασκνατγα,"" ᾿Ὦ116 ἴῃ6 ὅγγ. 85: 
ἐ᾿Όγ ἢὶβ τηθδῃς (ἢ15 μδηᾶ) [6 συ νϑηΐ 
Ὀδοῖκ"--ἰῆς οὔθ Ὠανίηρ τοδα γ)2)5, τῇ 6 
Οἴμοσ γ»ὺ3 (α τεπάδπηρ ΜὨϊοὮ ὨΘΙΠΘΓ 
248 ποῦ ἴδε γεῖ, 1,δἴ, δάορί5). Αραΐῃ, 
1ῃὴ Εροΐιβ. χὶῖχ. ο [6 Οτεοκ 65, “Ἠς 
τειη ετοα [6 ΘῃΘ165 ἴῃ βίοστῃ " [566 
ἴου [18 (6 ποῖθ οἡ τῇς ρῬαββᾶρθ], ὙΠῚ56 
ἴῃς ϑγγίδο τεδα “70Ὁ " ἰηβίςδα οὗἉ “ δηςθ- 
ΤηΪο5᾽᾿--πο ἀουδι ντοηρ]γ---ηα δοοοτά- 
ΠΡ ἰϊοσεα τ[η6 ψο0]6 νεσβθ, ψὩ] ἢ 115 
τηϊϑυθδαϊηρ δα τεηάογοα ὑῃ]η16}11 0106. 
Ηρτε τὴ ϑγτίας ἰτδηϑαῖοσ μδὰ δυϊθητν 
ἀτδηϑροβθὰ [Π6 ]Ἰεἰζοῖβ, τεδάϊηρ 2[")ὲ (700) 
ἰποιεδά οἵ 3δὲ (Δ ΘΠ ΕΠ.γ), ἂἃ5 ἴ[ῃ6 Οτεεῖς 
ΘΟΙΤΘΟΙΥ το 1, ηε τηδῦῖκ ἰπδὶ 248 
Ὧδς5 ῃοῖ (ἢς τηϊδίδκε οὗ ἴῃς ϑγυτίδς, ἴῃς 
ζυγ 5 ηρ Δηοίμεσ ονϊάεηος ἴμαΐ θη 
1η6 ἴνο ἄρτες, [86 5.01. ῃὰ5 ποΐ Ὀοϊτονθα 
ἔγοτὴ 248. 

ΤΠ Ε656 ᾿ηϑίδηοοϑ στ]ρῃϊ συβῖςθ. Βυῖ 
(αὶ [ΠΟΥ ΤλὰΥ Ὡοΐ 566 ΘΧΟΘΡΙΟὨΔΙ--- 
ῬοΙῆδᾶΡρς Ἔνθ δοο ἀθηῖ}]----ἶνα βοϊθοξ 50Π16 
Οἴδοιβ ΠῸΠῚ δηιοὴρ ἴῃ6 ἰαῦραὲ ὨΌΠΩΡΕΟΓ 
Ἰηαϊοαϊοά ἴῃ ἴη6 σοτητηθηΐασυ, δπὰ δα άϊηρ 
τῃε τεδάϊηρϑ οὗ 248 δῃηὰ ἴῃ γεῖ. 1,δἵ, 

ΕςοΪυ5. χὶν. οὗ, Τὴ Οτθοκ Βᾶ5: 
“(φυϊεζεα Ἰη͵υδίος ἀποῖῃ ὑρ ἴῃ6 508]; 
(86 ὅγυ., “ἢς τμαῖϊ ὑδῦτρα ναὶ 15. ἢΪ5 
πειρδομγ᾽ς".---τῆς ἰαϊου ανίηρ ον! ἀθητν 
ὙΙΟΙΡῚΥ νος] πο 57) Ἰηβκιοδα οἵ Κ7,: 248 
ἄοεβ ποῖ ἴθ] ον ἴῃς τοδάϊηρ οὗ [6 ϑγγτ. 
ΤὨε ψεῖ, 1,δἴ, ραγαρῆγαϑοβ. 

Εςοα5. χὶν. το. Οτεεκ, “ Αη ον] ἐγα 
Ἷ8 δηνίους οὐοὺῦ Ὀγεδά :᾽" ὅγγυ., “τ - 
ΡΙΙοἢ Ὀτεδα," ὍΤΏὭετγα 15 ἤοτα ον  ἀθ ΕΪγ 
ΒΟΠῚ6 ΤΥ εδϊηρ οὗ ἴΠε Ηδθῦτον, Αἰ Πουρἢ 
ΨῈ ὅο ποΐ νϑηΐατα οὐ ἃ ἀδῆηϊα βυρρα5- 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘςΓΟΙΓΕΘΒΙΑΘΤΙΟΓΌΘ. 

[ἰΙΟἢ : 248 ἀοδ5 ποῖ ἔοϊϊονν {π6 ὅγζσ., Ὀυΐ 
τη6 ψ ει. 1,1., ΔΙΠοῸΡἢ ρῬαΥδρταβίίο, σηΑΥ 
ῬΓθβοσνα 506 ἴσας οὗ {Π6 ὅγζ. σβ ἀθηρ 
1ηὴ 15 εὐ μπορ σα αὐ ῥάπέ (οσ ἀοαβ ἴα 
αἰτζοιηρὶ ἴο τηβαϊαῖς θεΐνεε [86 ατθοκ 
ΔηἋ [6 ὅγτζ. ὃ). 

ἘσοΪυ5. χὶν. 276 Οτθοκ, “ἀπά ἢδ 
ἀνε ῖθῖῃ ἴῃ ΠΟΙ ΡΙΟΙΥ ;" ὅϑ0ζτ., “ἢ ΠΟΥ 
ΟΒΑΙΆΌΘΓΒ," τϊοσοδαάϊηρ ὙΠ ἰοσ ὙΠ: 248 
δηὰ ψεῖ, 1,Αἴ, ἀο ποῖ ἔο]]ονν [Π6 ϑγτδο. 

ΟΥ ἴο Ρᾶ55 ΟΥ̓ΘΕῚΣ 5016 σδδρίοχϑ :- 
Ἐσο]υ5. χῖχ. ς (566 [Π6 οσοττοοῖδαά ἰσδηϑ9- 

Ιλοῃ ἴῃ ἴῃς ποῖθ5). ὅσστεεκ, “δ ἰδὲ 
ἀσέσίζ ὈΔΌΡΙΠηρ ;" ὅ5γχ., “ Ὦς [ηαϊ γῤεαζείλ 
4 ἰϊηρ᾽".---ἰῃς Οτεεὶκ τηϊστεδὰ δἰ (ὸσ 
Πρ, 

Εκου5. χὶχ. 7. Οτεεκ, ““δηᾶ (που 
Βα] ἔασγα Ὥθνοσ [Π6 ΨοΟΙΘ6 ;᾽ ὅγ1., “ δηᾶ 
ὯΟ ΟἿδ 58}4]}] τουν]]α {Π66. Τῆς Οτεοκ 
ἴοοκ (6 τοοῖ οὔτῃε νοσζά ἴο θ6 ἽΘΠ, ψῃ}}6 
{πε ὅγγ. (5 ψε θεϊίενε, ΠρὮ]γ) ἀετῖνϑά 1 
το ἼΘΠ, ἴῃ [6 ΡΙεὶ, “ ἴο σεν} α " (45 ἴῃ 
Ῥτον. χχυ. 10): 248 δῃὰ γεῖ, 1,δἵ, ἀο 
οὶ ἔρον ἴδε ὅγ5. [Εοσ (6 βυρρεβρίεὰ 
τοδάϊηρ οὗ ἴῃς οὔρίηδὶ, 5866 ἴῃ 6 ποῖβ Οἢ 
{παῖ νευβα. 

ἘσοΪα5. χχὶ, 8 (566 ἴῃς ποῖθϑ). Τἢε 
Οτοεῖκ 5θοῖὴβ ἰο μανο τοδὰ ἢΠΠ, “ υἱηΐοσ ;᾽ 
[6 ὅγ᾽. πρᾶν, .Π| “ ἀεβοϊδίίοη : 248 
ὑμ 106) ἔο!]ον5 ἴῃ6 ὅϑγυτ., θὰΐ ποῖ Ὑεῖ. 

[, 

ΕςοΪυ5. χχὶ, 18 (Ξεε ῃοΐ65). ΤὨΘ Οτεεκ, 
ἽἼΘΦΌΟ ΠΣ, “4 Βουβδ ἀεειτογεά; ,) τὰς 
ϑγτ., ἼΟΡῸ ΤΣ, “ἃ Ῥγίβοῃ :" 248 δῃὰ 
ἰἧε γεΐ ἸΔῖ. ἀο ποῖ ἕο! ον [Π6 ὅ5'γζ. 

[τ οουἹὰ ποῖ βεῦνε ΔΩΥ ΡΌΓΡΟΒΕ ἴο οοῃ- 
[μια (815 σοτηρατίϑοη οὗ [6 ἴχο νϑΊβί ἢ 5. 
Ιῃ ([ῃ6 σοτϊῃτηθηΐδιυ ἰὶ ἢᾶ5 Ὀδεη οδιτὶςα 
ΟἹ ἔτοῃι οἤδρίεσ ἴο Ἵῃαρῖοσ. Απά νῈ 
ἴδε] ταὶ τῃ6 ἴοτος οὗ [ἢ6 ενϊάδεηος ἴῃ 
ἴδνουσ οὗ ἴῃς αἴγεςῖ τταϑίδοη οὗ (ἢ 6 
ϑγγίας ἴδχί ποτ ἴῃς ἩΘΌΓΘΟΝ σδηποίῖ Ὁς 
(}}ῈῪ ἀρρσδοϊαϊθα ΌΥ ΔΩΥ ὩυΏΡοῚ οὗ ἰ5ο- 
Ιαϊοα ἰηβίδηςθβ, Ώ16 1 ὈΘοομ65 ΓΓΘ515- 
ὮΡ]|6 ἤδη (6 ἴνο νεγβίοης ἅτε σοηῖ- 
ΠυοιΞΙΥ σομηραζαά. 

Ουῦ ἐγ Π6Γ τεηηαικα τηυδὶ Ὀ6. Ὀτίοί, 
ΑἸΠουσἢ οἡ 4 σοιῃραγβοη οὗ ἴ86 αἸβετ- 
Θῆσθς Ὀοΐνεοη ἴῃ Οτεεκ δηά ϑγτγίας 
ἰτδηϑ]αιίοῃβ, τυἤεγε σμεΐ σἠ)εγϑιές ἀφβοηιά 
ομ 106 ἀἠεγοι γαιώσσίηρ ΟΥ̓ τουογάς, νὰ 
ἃτ6 ἀϊδροβεὰ 80 οἴεπ ἴο ρῖνε ἴῃς ῥτε- 
ἴδγθηοα ἴο [Π6 ϑυτσίδο, (ἢ]5 ἰ5 ἢοΐ ὈΥ ΔῊΥ 
ΤΏΘΔΠ5 ὉΠΙΪΟΙΤΤΩΪ [ῃ6 ςᾶθ6. [ηβίδῃσθϑς 
αν δἰγεδαν Ὀδθὴ ρίνεη ἴῃ ΏΙΟΣ [Π6 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΕΟ ΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΘ. 

Οτοεῖς ἰγαηϑατίοη βθθῖηβ σοῖτοοῖ αηᾶ ἴΠ6 
ϑγτῖὰς στον. Αρδίη, γα ποῖος ἴῃ [ἢ 6 
Ἰαῖίοσ οσοδϑι ΟΔΙΪΥ ἃ ἀἰβροθτηθηΐ οἵ 1 Π65, 
ἃ5 ἴῃ Εσο]υ5. χχῖν, 25, 26. ϑοιηδίτηθς ἴἴ 
ταϊρἣϊ δἰπιοσῖ ἀρρεᾶσ, δἰ που ρ [15 15 νΘΣῪ 
ἀουδι], ἃς 1Γ [Πογο γοσα ᾿πα]οδίοη οὗ ἃ 
Ἰλίου γονιϑίοη οὗ ἴῃς ϑυτίδς Ὁγ ἴ[ῃ6 ατθοκ 
ἃ5 ἴῃ Εροϊα5. ΧΧΙ, 27]. Τῆαΐ ἴῃς ϑγγίδς 

ὉΠΘΕΙρΡΌΏΘ 5006 ἰαίοῦ το ἀδοῖίοη 56 5 
βυρσρεκιοα ὄνθη ὉΥ [6 οἰτουτηδίδηςα [ἢαΐ 
1ὴ τῆς Αγσδῦις Ν᾽ εὐβίοῃ, νὩ]Οἢ τνγὰ5 ον! ἀθηι]ν 
τηδάς ποτα ἴῃς ὅγτας, ἴογα ἅτ αἰ θδγθησαδς 
Δα ΠΟΙΔΌΪΥ τα βϑοὴ5 85 σοιηραγοα ψ ἢ 
τε ϑγτίδο (σςΟΠρ., ἴοσῦ Ἔχαῖῖρὶθ, [056 ἴῃ 
ομδρβ. χχυν, δηὰ χχνἹ].). ΒΟ ΘΠ Π.65 
ὙΠῸ τηθοῖ ἴῃ ἴδ6 ϑυσίδο ψηαῖ ἸΏΔΥ ὃ6 
τεραγάθα δ5 δροϊορει!ς (οΥὐὁ ἐπηθηἀδίοτν) 
ΔΙτογδοηβ, 85 ἴῃ Εσοϊυβ. χχν. 7 (566 [ἢ 6 
μοΐ65). Τὸ 5840 ἴῃαΐ τ[Π6 ϑγηδς Ν βίοῃ 
15, 85 σοτῃρατοά σι ἴῃς Οτεεῖ, οἴδη δηά 
ἸΑΤΟΕΪΥ ῥδιδρηγασίίο, 15 ΟὨΪΥ ἴο δχρῦθϑ5 
πρδί τηϊρῆϊ οἴμεγνῖδε μᾶνα Ὀδθη δχρθοϊθα, 
Εοτ ἴῆς ϑγγίδο Ὀδδῖβ ἴῃ6 ομαγδοίοσ οὗ ἃ 
Τάγου δηά νγὰβ σουδιη}γ ἱηἰεηάεδα 1ῃ 
στεαῖ τηϑᾶϑυσθ ἃ5 δὴ ἐίδεϊ αφίαδ, οἵ 
Ομ Β ῬΟΟΙ, ἔοσ Βοι]δίϊοαὶ δηα οδῖθ- 
οἤεῦςδὶ ρυσροθοθ. Οἠδ νυ Ὺ πηροτίδηϊ 
Ροϊηξ 511} τετηδίης ἴὸ Ὀὲ δἀάβθᾶ, [1 
Ῥεῖεβ (ῳ. 5.) μᾶ5. ατνεὰ οἡ οὔτοι) 
»τουπᾶς αἱ ἴθ σοηοϊυδίοη ἴπαΐ [δ8 
Ῥοϑῆο Ψεγβίοη οὗ [6 Νὰ Τοβίδιηθηΐ 
ΜΞ Ιηδάθ ὉΥ εν ϑἢὴ ΟΠ τ βίδηβ, οὖζγ 
Ἰηνεβηραιϊοηβ ἤανα δὰ ἃ5 ἴο ἴῃ 5Δη16 
ἰπέδγθηοθ 85 γοσασὰς Εςοθϑδϑίοιβ. Ἧς 
Ἰηΐεσ ἰῃ6 1 ἐν5ἢ οτἱρίῃ οὗ ἴῃς ἰγδηϑδί οη 
ἔἴτοτῃ ἴἢὩ6 οσοᾶβίοηδὶ οσουπεηος οὗ 6χ- 
Ῥτοβϑίοῃβ ἴῃ Βδθίηϊσς υϑᾶ56. ΤῊΘ ον]- 
ἄδηςςα οὗ [πε ΟΠσιβ δ σμαγδοίοσ οὗ [ἢ 6 
ψοΙβί οἢ---ΔΙ ΠΟῸΡὮ ΠΘΟΘΘΘΑΓΙΥ ἸΏ ΘΥΘ ΠΑ] 
--οἰς Ἰουπά τπτουρῃουῖΐ τῇς ψΟ]6 ὈΟΟΚ, 
Βυΐ γα ΤΑΔΥῪ ΠΟΙ 5ΞρΘΟΙαΙΪΥ τοίεσ ἴο βιςὶ 
Ρᾶϑϑᾶρεβ 8ἃ5 Εροϊυβ, χχὶν. 5, 9, ΧΧΥΊΪ, 17, 

1 Βσοιβοβησίοσ (". 5., Ρ. 701) δάδιιοοβ ἃ ἔθ 
ἰηφίδηςος ἴσοι ὙΠ ἢ δα ΟἸΤΟΠΘΟΟΒΙΥ ἰηΐετς ἰἢαΐ 
ἴῃς ὅγε. ἰγδαῃϑιδιίίοη "γχὰβ τησάς ἴγοιῃ ἴπθ ατθοῖς. 
ΤΉΕΥ οοηκίδι οὗ ᾿πϑίδηςεβ ἰῃ ἢ ΐοΝι, ἰῃ ἢ]5 νίαν, 
ἴδε ὃγτίας τοηδετπρ ἰ5 δοοουηϊοά οΥ ΌΥ ἃ 5] σῆς 
δἰϊεσγδαῖίου ἱπ ἴῃς ὕσγεεκ, ΑἸΠουρ οὗ πο ἱπίεγοβὶ 
οὐ ναῖυς, [ΠΟΥ ΠΙΔΥ͂, ἴογ σοτηρ]εδῖ θη 655᾽ 58Κ6, δῖα 
βηὰ 4 ρΐἷαςε : ἱ. ὅ, θησαυρούς ἴον θρόνου ; νυἱὶ. 23, 
γάμησον ίοτ κάμψον ; χὶ. 30, θηρεύθεισα ἴοΥ θηρευ- 
τής ; χὶϊ. 11, κακιῶν αὐτόν ίος κατίωσε ; χχὶϊ. 22, 
ποιῆσαι ίος κτῆσαι ; ΟΥἿ ἀραὶ, ν. 3, ἀδικοῦμενος 
ἴον ἐκδικῶν ; ΙΧ. 2, ἐπιστῆναι ίος ἐπιβῆναι ; 1]. κυ, 
λαοῦ ίος ναοῦ. γε οηἷγ δαὐὰ [μαὶ ἴῃ 411] ἴΠ6568 
ο2563 243 δε5 ἴῃ 6 ογάδϊηδλτυ γεδαΐηρ, ΤΉΕ ᾿πϑίδησας 
αυοϊοὰ Ὀγ Βτγειβομηείάοσ ΟὨ]Υ Ῥγονα 88 ΘΔ ΚΏ 6855 
οἵ 5 ο356. 
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ΔηΔ αἷοοὸ ἴοὸ οὔδρϑβ. χχχν., χἶνὶ., χῖν!ὶ,, 
ΧΙν". (566 ΟἹ [656 ἴῃ6 ΠσοχηηΘὨ 417). 
ΨΕΙΥ 5: σαι βοδηῖ 4150 ἰῃ 1ῃ}5 τοϑρθοῖΐ 5θθπτὴϑ 
ἴο 5 50ἢ 4ῃ δ] οτδοη 45 [ῃ6 σιυθδϑεία- 
τίοη ἴῃ νὶϊ. 21 οἱ ῤαμενε οὐδέαξἑογιεηε ἐΖ 
2γιπίίας γπαμηι ΟΥ 65 ς δῃὰ ὦ, 
[Τῆς δααϊοηβ ἴῃ μα δ εῖ, 1,41, ἀτα 51}}} 
ΤΏΟΓΘ οὐΠ]005.}] Οἡ [Π6 βδῖὴς ρτουηά νὰ 
δοσοιηΐ ἔοσ [26 ΟἸΆΙ 5510 ἴῃ ἴῃ 6 ϑγτίδο οὗ 
Εςο]υ5. χὶν. 9-14, σοηϊαϊηϊηρ ἀσβοσιρενα 
ἀεῖδ:}5 οὔτῃε Αατοηΐς ργεϑιῃοοά, Βαεϑιά65 
ἴῃ65686 ρᾶββαϑθ5--- 1 ἢ τρῃϊ Ὀ6. οοη- 
5] ἀΘΥ ὈΪῚ ἰπογβαβεά ---- γὰ ψουϊὰ (Π6τα 
[Ὁ] ονηρ Βτιειβοῃη δι 6) ς4}] διιδητοη ἴὸ 
1ῃ6 τοιηδυκαῦ]ςα βυ ϑε ὰ!]1οἢ ἰῃ (ἢ6 ϑ'υγ. 
ἴοτ ἴῃς ἴοχὶ ἴῃ ἴῃ 6 Οτεεκ ἴῃ Ἐοϊαβ. 1, 
ἃῆογ συ. 20 ἴο ἴῃῆ6 6πά ; ἴο ΧΙ, 12, χὶν. τό : 
αηά ἴο χνυὶϊ. 27, 28. 

10 ΟἿΪΥῪ τειηδίης ἴο δα ἃ ἰῃαϊ οὔσγ Κηον- 
Ἰεάρε οὗ [6 ϑγτίδο ἰοχί ἢὰ5 Ὀδθη τεοιϊ βοὰ 
51η06 ΜῈ ροββθθα 1 ποΐ ΟἿΪΥ ἴῃ Ῥα] το Β 
Ῥοϊγρίοῖ, Ὀᾳὰξ ἴῃ [ῃ6 οὔτ] δαἀϊοη οὗὅὨ 
1 ἀρατὰδ (1861), ν]οἢ ἢδ5 [ἴῃ 6 σοττθοίοης 
ἔτοιὰ Μϑ5. ἴῃ τ ΒΠΌΞἢη Μυβδουα, 7ε6ἢ. 
Τὸν Βοη-ΘΘ Ό ἢ ἢδ5 ρου] 5ῃςεα 4 ϑυτίας 
ἴοχί ἴηὴ Ηοῦτον 1οιΐοσς, νι ἃ Ηοῦτον δὰ 
Οε πδ ἰγδηϑίδίίοη δηα 4 ὈὉποῖ Ηρθῦσγον 
σοτησηθηΐατυ (Βτεβίαι, 1798 ; ἴῃ ἠεν δηά 
πηρτονϑὰ βαϊποη, 1 θη, 1807; 10. 1818: 
10. 1828---ἰ(ἣς Ηεῦτενν νευβίοη σθί ΠΑ ]}}Υ 
Τοηαἀεογεὰ Ἰηἴο σεσίδὴ ΌὉΥ Μ. ΚΕ, ϑίογηῃ, 
γί εηηα, 1844). Βαυΐῖ [5 υδεί]η 655 ἰ5 
τηαττοὰ ὈΥῪ [6 ρτοαῖ 1 ροσίῖθς ἰάθη, ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴῃ ἴδε Ηδοῦτενν νεσβίου, Ὀυϊ ψ] ἢ 
[86 ϑυγγίας ἰοχῖ, ἴῃ ἴῃ 6 ΨΑΥ οὗἁὨ ογηςϑοης, 
ἘΓΔΏΒΡΟΞΙ ΟΠ, ὅζο, 

Ζ4ε Κείμς Ζαζί»α.--- ΤῊ 5 15 τορτοάυοδά 
ἴῃ Οὔγ ΟΥΟΙΏΔΤΥ δὐϊποης οὗ ἴπΠ6 Νυϊραῖα. 
[πιοϑὲ ΒΑΠΟῪ ἃ5 ἃ οπίοδὶ οὐἀϊοη, τὰ 
αἰβετεηῖ τεδάϊηρβ, 15 τ[μαὶ Ὁγ Ηδσγοε δηά 
ΤΙβομοηάοτῇ 105. 1873]. ΑΙ] τἣς νατ!- 
δηΐβ ἔτοῖῃ ἴοι Μ59. ἀγὰὸ ρίνθη Ὁ. ΘδθδιοΥ 
(ς ΒΙΌ]. ὅδοσγ. [,δἴ, νευβίοῃθβ, 11., Ἐ ΘΙ ΠΏ 15, 
1743). [ΘΓΙΓΟΙΏΘ [6115 15 ἜΧΡΥΙΘΒΘΙΥ τῃδΐ ἣς 
Ὠδά Ἰεῖς [86 τοχὶ οὗ τῇς δεῖ 1,Δ]ηᾶ 
υηϊουοηθὰ (κσέαηιο ἐεριῤεγαυδ ἰὰ (86 
(Δ ροςτγρ4]) ὙΝβάοηι οὗ ϑοϊογμηοῃ δηά 1ῃ 
Ἐ οἰ δϑαδῦουβ (΄ Ρτγίαι. ἴῇ δαάϊι, [{0γ.Ψ 
ϑϑίοτῃ, Ἰαχία ϑερί, ἰηζεγρτ. [εἀ, Ὑ4]1ατϑὶ, 
χ, 436). 
{16 ϑγῆδο Ψογβίοη τηᾶὺ Ὀ6 ἀδϑοσροά 

ἃ3 ἃ ΤΑΓΙΡΌΠῚ ΟΥ ἃ ρασδρῆγαξες “ (Βυσοὶ- 
Ὀοοκ," [815 ἀδϑιρτιδίϊοη ἀΡ0]165 ψ τὰ ἀνθ 
Ταῖιοἢ ρτϑαῖοσ ἴοσος ἴο ἴμ6 [,δ(1ὴ ἰγδ} 5] ΔῈ ΠΟ Ὲ 

1 δ8ες Εἰὐτοί, " ΒΙ ΠΟΙ, Τυὰ.᾽ 1, Ρ. τος, 
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οἵ Ἐκοϊοοϑιαθίους. [Ιηάρρά, ἴῃ6 κἰυασηΐ 15 
ον ογοά διηϊάςι ναὶ βθο γραάδο 8, 
ἱπιογροϊδιίοηβ, υποσιοα] δα! ]οῃ 5 (50Πλ6 
ῬΙΟΌΔΟΌΪΥ ΟΠ ρΊΠΔ4}]Υ ἴῃ [6 ΠΙΔΙΡΊΏ), δἰΐογα- 
(ἰοη5 δΔῃηα Ῥδυαρῆγαθαθ. [Ι͂ἢ 115 ῥσγϑβδθηΐ 
ἔοττη ἴῃ6 νογϑίοῃ ἰθᾶνθβ ἴὩ6 τ ρβϑίοἢ 
[δὶ [6 πιαΐϊη ῬΟΑῪ οἵἩ τῃς ἰοχί δα θδθῇ 
ἀεπνεα ἔγοσῃ ἴῃς ατεεκ, Ὑεῖ [Π15 ἀρ ρεδτῖ- 
ΔΏΟΘΘ ΙΏΔΥ͂ ἴῃ 501Ὼ6 τεϑροοίβ Ὀ6 ἀεξοςσρᾶνοε. 
Αἴ Δὴγ ταῖβ, ψὲ ρεζοεῖνε ἃ οζγαζωοε ΜΏΙΓΏ 
οδπηοῖ Ὀ6 δοσουηῖοα ἔοΥ ὈΥ̓ ΔΗΥ ΔΙΌ ΓΑΓΥ 
ΔΙτογδ του. ΠΟΥ γεῖ ΌΥ ἀενδίοῃ ἔγοπι ΔΏΥ͂ 
Κηονῃ Οτεοῖς Οοάεχ. Ὗε ἤᾶνα δἰγοδαγν 
οὐὈϑοσνοά τμδῖ, κὸ ἴῃ6 ϑυτγίδο δηᾶ 248, 
ἴῃς 1,δῃ ρῥσϑβογνοβ ἴῃς τρῃς ογάσγ οὗ [ἢ 6 
οδαρίοιβ δἴϊεσ οἢ. χχχ {{Κον]56, ᾿ Ὧδ5 
Ὀδοη ῃοτοεξά (πᾶὶ [ἢ 1,Δπ οἴθῃ μᾶς [06 
δ8 16 Γοδϊηρθ ΟΥ ΘΙ ΘΕ Πἀδίίοη5 85 248. 
17 τ8656 ἢανα Ὀδεη τηδάδ ἔγτομχ [ἢ ϑγσχίδς 
ον εἶ5ε ἔτοιῃ [ἢ 58Π16 ΞΟ, ΓΟΘ5), [16 5βυρ- 
ρεϑοῃ νου 116 ἤθᾶγ ἴπᾶὶ ἴΠ15 σα δρΝ 
ἴη ἴῃς ψεῖ, 1,δἴ, δὰ Ὀδθη ἀεγίνοα ἔτοτῃ 
(Πε6 ϑγῦδς. [{ σῇδῦὺ ἱπάθϑά 6 βυρρεβιθα 
τμαΐ 11 15 (τος ῦ]6 ἴο οἴμοῦ (οάϊοαβ οὐ ἴο 
βοῦζοορβ τ ῃ] ἢ ἀπά οιίαγ [ἢ6 τοοθηβίοη οὗ 
Τιαςδη. ΤὨΒ Ἰδοῦ νἱοῖν 15 ΒΌρΡΡοτίβα ὉΥ 
80 ρῖξαΐ δὴ δυςΠΟΥ 85 ΟοΠδηὶ (566 [ἢ 6 
Θχοο] θη ἘΡΙΙοσοσηθηα ἴο 1. ἵδη Ἐ)55᾽5 
οα, οὔ ΠΧΧ., 1887, Ρ. 12). Βαϊῖ ἤεῖα 
ΜῈ ΤῊΔΥ δες 5414 ἴο Ὀ6 511} ΑΙ οὐ 
οοη͵δοίυγαὶ ροτουηᾶ, Απά ἴῃ ΔΩΥ ο856 
[Π6 τϑοθηβίοη οὗ Γλιοϊδῃ ὈΠΏρΡΘ 05 ἴο 
Απίοοῦ. ἥε οσδῃ βοδυΌΕ Υ βυρΡοΚβα ἴμδΐ 
(15 σέγαΐμηε 'γὰβ ἴἌΚοὴ ἴτοση (ῃ6 ἰοχὶ οὗ 
248 [ποτ τομλ ἴμαϊ ρ»τουρ], βίης ἴμ6 δ εἰ. 
1,.αἱ. 50 οἶἴδῃ ἰϑᾶνθβ δϑῖάθ 248. 1 τῇς 
ἰδ 9] τ οη δα Ὀδδη τηδάθ ἔγοιη [ῃδῖ ἰδχῖ, 
νὸ σου ]Ἱὰ ἢανοα ἐχρεοϊεα στηοσα σοηβίδῃηϊ 
ΠΟ ΌΠΩΣ Υ ἴο τ. Νοῖ 50, [ἴ ἐπ ἀδ ]οἢ 5 
ΨΕΙΘ ΠΕΙῸ δηα ἴμοσε βεϊθοϊθα ἔγοιῃ ἴῃ 6 
ϑγτίδο, ὩΟΓ ἄνθη [Γ τς 51} τεϊηδηθηΐ 
σἰγαΐμνε τορτθβθηΐβ δῇ Οὐ ρίηδὶ 56 οὗ [6 
ϑγτίδς ὈΥ ἴῃς ἰγδηβίαῖοσ. ὙΤΏσΓα 15, ῃον- 
ἜΥΟΙ, δ ποῖθευ ΞΌΡΡΟΒΙ ΠΟ. ῬΟΘ51016, ν]Ζ. 
(ἢαϊ [Π15. πυοίδυβ τοργθϑθηῖβ οἰ 8 
(Δ 5] Δ Οη ἔγοσα ἴἢ6 οτρῖηδὶ ἩΘΌΤΕΥ,, ΟΥὉ 
ΘΠ ἀδίοηβ ἔτοῃ 1. 6 σοηΐεθ5 παῖ 
1015 ἀοδβ ποῖ 5θεπὶ {ΠΕΡ ἴο ι.5---ΔΙΏΟΩ 
ΟἾΠΟΥ Τοδϑοῃ5, ἴοσ [ἢϊς, [Πδἴ γε Ἵδῇ βοδσοοὶν 
ὉΠΏΡ Οὐτβαῖναϑ ἴο Ὁ ϊενα [Παΐ ἃ ἰΓΔΏΞΙΔΙΟΥ 
Ὑἢο δὰ δοοθθς ἴο [6 οὐρῖηδὶ που]ὰ 
αν ρτοάιοδα βοῇ ἃ νογβϑίοη, ΤὮδ οᾶ56 
σου ὰ θῈ οἰἴμοσνδα ἰζ [ἢς ἰδ βδῖοσ γγὰ5 
ἸἹηάερίεα ἴὸ ἃ ποῖ υῃτοα θ  Ρδγὰ- 
Ῥδταϑίις γουβίοη ἔτοπι ἴῃ 6 οτρίηδ], ὙΠΟΙΘ 
δ6 τϊρῃϊ τηοτα το τηλκα 56] ΟΕ ΟΠ 5, 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΕΟΓ(ΙΓΕΘΙΑΘΤΙΟΌΘ. 

ΟΥ 8 Ἰδίοσ. τεαδοίοσ τηϊρϊ ὄν ἢδνδ 
ΒΈΓΙΟΚ ουΐ βοτης οὗ ἴῃ656 5οἰθοϊΐοηβ. Βιυΐ 
[6 ψΠΟΪῈ αυξβίίοη 15 ομδ οὗ ΡδουδΓ 
ἀππουΐγ, δηα σομῃρ]οαϊεαὰ ὈΥ οὐγ υἢ- 
Πογίδιηυ δρουΐ [6 σου ΠΥ δηά οἰσουτη- 
βίδῃςο5 ἴῃ ΨΏοἢ τῇς Μεῖυ5 Δα οτὶρὶ- 
Ὡδῖοα, ἀπά 15 τοϊδίοη ἴο ους οὗ ἴἢ6 ἴἤχοα 
ΤΟΟδηβίοβ οὗῃς 1,ΧΧ, Ὑνμδῖ [Πογοίοσα 
ἯΕ ΟΥἾΘΓ τησϑῖ Ὀ6 σοπβιἀογεα ἴῃ τῆ ἔοιτῃ 
οὗ τπιοάξϑι βιυρροσοη. 

ΤὨς οοπη͵]εοίυσχε ταὶ τῆς 1,Δὔη Νεγβίοα 
ψᾺ5 ἀοηνοα ἴο 4 Ησῦτον ΟΣ] ΊηΔ]---- 
Δ Πουρ ἴοτὰ ἃ (οάεχ αἰβεγεηῖ ἔτοτῃ 
τὲ υϑοεαὰ Ὁγ (ἢς Οτεεῖκ ἰγδηβίαῖοι.---ναϑ 
διδσί ὑτοδοῃθα ὈΥ (ὐογμεῖυς ἃ 1,Δρὶάς 
(. Οομωτηθηῖ. ἴῃ ἘοοΪι5.᾿᾽ Ρ. 20), [{ νὰβ 
Ὠδχῖ τηοοϊθα ὈΥ [6 ἰδεασηθά ϑαρδίοσ (μ. “. 
ἴ, 11. Ρ. 390), ΑΙ Βουρῇ σου ΔῺΥ δἰζοσηρὶ 
αἴ γρσγοοῦ, Τηϊβ ἀοβοίθμου ψὰ5 Ξουρῃϊ το Ὀ6 
ΒΌΡΡΙΙΘα Ὀγ Ε. Ο. Βοηροὶ ἴῃ [86 γι} νοὶ]. 
οὗ ΕἸΘΠΠοτη 5. “ ΑἸΙσε. ΒΙΘΙΠοΙ., ἃ. ὈΪ0]. 
Τλτίογ,, ̓  τ7γ96, ΡΡ. 822-864. Τῇ 6558 Ὺ, 
85 δύ θῇ 115 αἰ 5] 0.5 5ῃ εν, 15 ἜΧΟΙ Θ]Υ 
βρης, δηὰ (ῃ6 αἰϊειηρίθα Ἰηνοβςδθοη 
Εχίθηας ΟἿΪΥ ΟΥ̓́Τ 5128}} ῥογίίοης δἱ (86 
Ὀορίηπίηξ δηά ἴὴ ἴῃς τ! 4α]6 οἵ [6 ὈΟΟΚ 
Ἐοἰοβιαϑςσυβ. Βοϑηροὶ τορατγας ἴῃς ν᾽ εἰς 
Τ,Δἴηᾶ ἃ5 ἀδίηρ “ ΠῸΠι ἴῃς ἢχϑὶ σθηςυγ1 65 
οὗ (μη ϑίδηϊγ."} Ἠΐ οἰἷαίπηβ ποῖ Ἴοῖ- 
ἰΔῖπῖγ Ὀυς ΡῬτοΟΌΔΌΙ ΠΥ ῸΣ 15 [ΘΟΥΥ ἰΠδΐ 
ἴῃς 1,δὔῃ (ταπϑἰδίοῃ δα θδθη τηδάς σι 
ἴὴῆ6 αἰὰ οὗ ἃ εν, ΟΥ εἶ5δ6 ὉΥ ἃ [Ἐν 5} 
Ομηξάδη (45 ψὲ πᾶνε συρρεβίεά ἴῃ σὸ- 
ρατὰ ἴο ἴπ6 ϑυτῖδο). Ὅῆα (ταῃϑαΐοσ δὰ 
τοηἀετοὰ πο τΠ6 Ηδοῦγχοεν, στ δἱὰ 
ἴοη ἴῃ6 Οτεοὶς ΨΈΊΒΙοα ---- [-ἢς ἰδίῖοσ, 
Εἰἴμον ἴγοπι βρθοΐδὶ γϑάβοϑ, ΟΥὐΓὁ [Π]15 ἀ6- 
Ῥοηάθηοε ψὰ5 ὅπ6 ἴο ἃ ρίϑϑαϊο ΟἹ ἴο ἃ 
Ἰαῖοῦ σοργίϑ. Βιυΐ, ἱπάθϑάᾶ, 16 υδ6 οὗ 
τῆς Οτεοὶς ἴῃ τΠ6 στεηδοπηρ οὗ ἴῃ6 εῖι5 
1 πᾶ βθοβ Ὀδγοηά χιεσίοη, 1Γἀεια δὰ 
Ῥιοοῦ ψϑσὲ σεαυϊγοα, ονθὴ ἰῃ6 Ῥδβϑᾶρδβ 
δἀἀυςεα ὃὈγ ὕ͵εῖῖε (( ΕἸη]6ῖ Ἐν, τὰ 5., Ρ. 215) 
ψΟῦ ἃ πυβῆοα οσ (πΠ6 ρυγροθθ. Α5 8 
Ἐοχηδῃ (δίμο]ς ἩτΟΙ, ῃ6 Ρ]6δας ἔοσ τῆς 
δτεαῖ {υϑθνοσί ηθββ οὗ ἴῃς Ὑεῖυβ 1,δἵ. 

1 Αοοογάϊηρ ἴο (ογηὶ]! (( ἀ. Βυςῖ! ἃ. Ῥιορῆῇ. 
ἘΣ.᾽ Ρ. 26) ἴδε Κεῖ. 1,41. ννᾶ5 υξεᾶ ΌὉγ Τεγί Ἰδη, 
ἱηάἀεραὰ νγὰβ ἴῃ σϑησγαὶ 56 ἴῃ Νοείμειτι Αἰπολ. 
Βυϊ 50 ἔα ἃς Ἐρσοϊοϑιδϑίίουβ ἰ5 σοῃοογηδα, δὰ 
οΔηηοΐ αἰϑοονεσ ΔΗΥ͂ ἴταοα οὗ ἰξ ἴὴ ἴθ βὁενθῃ 
Ῥάᾶββαροβ ἴῃ ψ ]ςἢ, δοοογάϊηρ ἴο (Π6 Ἱπάσχ ἴῃ ἴΠ6 
δα, ΟΕ] οσγ, Τογ ] Ια ἰς σα ρροβθα ἰοὸ σείογ ἴο οὐσ 
ῬοΟΚ. [Ιπάρρά, ἱπ οὐΪἷγ ὕνο οὗ [656 
(΄ ἀε ἜἌἜχῃοιί. οδϑιίδιϊβ,᾿ 11., δῃὰ " ἀθ6 τῃηοῃόρδπι.᾽ 
χὶν.} 15 {Π6σα ΔΩΥ͂ σείεγοηςς ἴο σοὶ. (χν. 18)--- 
δη“ ονδῇ ἴποσα ᾿ξ βοοῖὴβ ἴο τὴ ἀουθίδι!, δηὰ οοζ- 
(ΔΙΏΪΥ ἰ5 ῃοῖ ᾿ἸΟΓΑ]Ὺ ἰΔΚοῺ ἔσο ἰδ Υεῖ. [,Αἱ. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΚΤΙΟΝ ΤΟ ἘςΓΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌσ. 

Βαΐ Ἔνδθῃ ἢδ ἰ5 Οὐ] χοᾶ ἴο δάση ἴῃ τῃ 6 
δηβἰδῖοσ μδα οοιτοοίθα ἢϊ5 ψοσκ ὈΥ [ἢ 6 
ατεοκ τοχί. 

Βυΐ ἴο τεῖΐυτη. Βδϑηροὶ Ὀερη5 ὈΥ 
οὐ οἰϑίηρ σογίδιη ραβϑᾶροβ ἰὴ ἴῃ6 [,ΔΌη 
Μειϑίοη ψὨΟἢ ἅτ ϑυρροβοά ἴο αῇοτσά 
ονϊάθηςς οὗ Βανίηρ Ὀδδη ἀεοτνεα ἔτοσῃ [ἢ 6 
Οατεεκ ἰοχῖ, τ τῆς νιον οὗ 5Βῃοσίηρ ἴΠαΐ 
5ῈΟἮ 15 ποῖ αἰ γᾶγβ [6 ο456. Βυῖ 85 1ῃ 5016 
οἴ ἴῃδ5ε τῆς οι, 1,4ῖ, Δοοοταϑ 1 [ἢς ὅγτ. 
---ἀπὰ ργεϑυδοὶ ἴῃς Ηδρτον.----ν }}]6 ἴῃ 
Οἰοῖβ ᾿ξ ΟἿΪΥ αἰ βρΊαγβ ἃ ουὐτίοι5 Ἰρῃοσδησα 
οὗ Οτἴεεκ (πα 15 (Π15 ηοΐ 4150 σμαγδοίο- 
5ς Ὁ), 1ἴ βθεθπηθ ΠΘΘα1655 Ποῖα ἴο ἀϊβοῦδ5 
ἴοτὰ. ἴῃ αϊτεοῖ ὑγοοῖῦ οὗ ἴἢ6 σοῃποχίοῃ 
Ὀεύνεθῃ (ἢς νεῖ, 1,8ἴ, δὰ ἴῃς Ἡδθῦτγεν 
Βεηρεὶ δαάυοοβ 4 ὩΏΌΟΥ οὗ Ῥδββαρθϑθ 
ἴτοτη Εσοϊαβ. 1. δηα χχχὶν. Μοβί οἵ [8688 
ᾶ16, Ὠονανοῖ, Ὀαϑιάθ τὴς ροϊηϊ, 85 Μ1]} 
ΔΡρΘδΥ ἔτοτα (δε (Ο]οτίηρ Ἔχδιγηδίίοη οὗ 
ἴῃς ἄτεί 51Χ :-- 

ΕςοΪυ5. 1. τ, “ εἴ οὐσλ 11οὁ Με σμ2εν 
ἐΐ εξὶ δηΐα δδονυμλ."---ΤῊς ψογαϑ 114}1ς͵]56α 
16 ΠΟΙΙΒΟΙ ἴῃ [ἢ6 Θ'ΥὙΓ. ΠΟΥ 1ῃ 248. Βιυῖΐ 
(ΠΟΥ δἃῖ6ὸ ΔΡΡΑΙΘΏΪΥ ΟἿΪΥ ἃ ΟΠ ϑδη 

εἰ 058. 
ἘκοΪι5. 1. 2, “2γοζωπάμηι ΔΌγϑϑ5ϊ.".--- 

ΤὮς νοσὰ 1] ο]ϑοὰ 15. ἠοῖ ἴῃ 248, Ὀυϊ 15 
ἰουηὰ 1η [86 5γτ. 

ἘςοΪυ5. 1, 2 ἴ Κι. 1,ἴ. ΤὨϊΞ βθοτὴς ἃ 
Ομ ϑιίδη ρ᾽ο55---ῬουμΔ 08 1ἴ 15 δὴ δάδρίδ- 
Ὀοη ἔτομῃ ἴῃς ὅγχι. οὗ 1. 4. 
σου. 1, 65. ἨἩδτα αἷϑο ἴποῖ βθθῖὴβ 

ἃ Ομπϑδη ρἷοββ ἰῃ ἴῃ6 νεῖ, 1.4. 850 
Αἶδο 1ἢ 7 ὁ. 

ἘκοΪυϑ. 1, 76, δ; 1. 8. Το Ῥοῖὰ ἴῃ656ὲ 
Ῥᾶββϑᾶρεβ ἰὴ ἴἢς δεῖ, 1,δἴ. [86 ῬΧ͵ΕΥΙΟΙ5 
δ στα ΔΡΡ]168. 

ἽΝ εἶτα (ω. 5..) Ρ. 216), ο 5665 οἡ ἴῃς 
016 1πο]]]πρα ἴο τερατὰ ἴμ6 Μοῖ. 1,δἵ. 
8435 ὈΠΙΏΔΙΪΝ ἀεηνοά ἔγουχ ἰῃ6 ΗδΌΓΟΥ 
οΥρῖηΔ)ὶ, 5ο]θοῖς ἔτοσὰ [6 6558 ὺ οἵ Βεηραὶ 
ἴδε (ΟἸΠονηρ ἔουσ ρά 538 ρ65 845 ῬγΓΟΒΘΌΠΊΔΌΪΥ 
1ὴ ἢϊς νἱεν ἴῃς Ὀαβί ἰηδίδῃσοβ δα ἀυορῆ :--- 
Ἐκ οἾυ5. 1. 17 : Οτεεκ ἐπιθυμημάτων, εῖ, 
1,Δϊ. α ἐλεεαμγίς--ΡΡΑΥΘΔΓΥ ἃ σοηδιβίοη 
Ὀεϊνγεεη ὈΡΌΡΌΘ δῃὰ ὩΣΌΘΌ [16 Ἰαίίεσ 
ποτὰ ἰς δοίυδ!ν υϑοὰ ἰῃ [ἴῃς Ταϊπηυά--- 
ΘΔΏΠ. 100 ὅ---ἰὴ ἃ αυποϊΔου οὗ ΕςοΪα5. 
ΧΙ, 9, 10]. Βυΐϊ (ἢς νεῖ, 1,δἱ, μᾶ5 Βετα 
ΟἿΪΥ ἴῃ6 58π|6 σϑηδεσίηρ 85 ἴῃ6 ϑγσίδσ. 
Ἐκεοῖΐυς. 1. 26: Οατοϑοῖ ἐντολάς, Ψεῖ. 1,Δἵ, 
ληδασι, Π ΕΌτεν (ροϑϑ:0]}γ) ΟΨΌ. Βυΐ 
(15 ἰηβίδηος ἄοθϑ ποῖ σϑδ}ν ῬσονῈ Δηγ- 
της, δηὰ {πὲ 5! ρῃϊ δἰτεσδίοη ἴῃ ἴῃ νεῖ, 
1,Δῖ, τηϊρῆς ὄνθὴ Ὀ6 ἀπε ἴο δῃ{-} υἀδ᾽5ῖ]ο 
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τηοῖϊνοσ. ὍὙη6 ποχί ρᾶββαρὲ αυοίοα ἰς 
Εκο]υ5. ἰ, 29 5, ψῆθγα τἢ6 Οτοεῖκ, τὰ ]5- 
τοδαϊηρς ΒΦ ἴοσ 53, ἰγτδηϑβϑιαΐθβ ἐν στόμα- 
σιν ἀνθρώπων, ΜὮ1]6 [Π6 ει, 1,4ἰ, ἢ45 ἐπ 
ερηοβείζ ἀογεέμμηι, ΤΉϊ5, Ποινανϑυ, ΟὨΪΥ 
ΟἿΟΠΘ ΙΏΟΥῈ 5θηδβ υ5 Ὀδοκ ἴο [6 ϑυτίδο, 
ὙΠ ΘΓα ΜῈ ὅπα τὴ6 Τρῆϊ τοηδοτίηρ. Βε- 
βἰά65, 253 δοίι}} Υ σοϊτοοῖς : ἐνώπιον. ΤῊΘ 
δῖ ἰῃβίδηοα δἀάυσεα 15 Εσοϊυϑ. 1, 29 ὦ, 
ΜΏΘΙΘ ἴῃ6 Οαθοῖς μᾶ5 πρόσεχε, “ δηὰ ἴῃ 

τὰν Πρα Κα μερά,᾽ τεδδϊης ϑ'ΞΦΗΙ (ας ἴῃ 
Ῥτον. χνυΐ. 23), ΜΏΠῸ τὰς Νεῖας 1,δἴ. δδ5 

ἐΐ πορ σεαπάσΖεγὶς, τοδαϊην ΤΣ δι, 

τακίηρ [6 δὲ το (ῃ6 ρσγονίουβ οἷδυβδ. 
Βιΐ 248 [ᾶὰ5 ϑυϑίΔ }ΠὙ [ῃ6 ϑδπὶ6 
οηδηἀδάοη (μὴ πρόσεχε). 

ΤΏΘ56 δηὰ 51:0}}}8. ἰῃϑίδῃςθς 8.6 τηδηϊ- 
[εϑοΥ Ἰμϑα βηοϊοης ἴο ΘβίΔ 15} [6 Ὦγρο- 
1Π6515 οὗ Βεηροὶ. γε ποὺ ρῥτοοβθϑά ἴο 
βϑίθοΐ δ Ἰεαϑῖ ἃ δ Κ 1Ἰηϑίδῃσδϑ ψΏΪΟὮ ἴῃ 
οὖζ νἱοῖν Ξυρροτί ἴῃς Ξιρρεβίίοῃ ἴμαΐ ἴῃ 6 
γεῖ 1,δἵ. ψὰϑ5 βουθῆον ἀδροηάθηξ οἡ ἴῃ 6 
ΟΥΤΙΔΟ, 

ΕκοΪυ5, χχν. 9. Οτθεῖκ, “ἢ τῃδὲ ἢδς 
ἰουπά ῥχγυάθησο ;" ἴῃς ὅγτ.---ν ἃ στοῦ 
τοδαϊηρ δηα ἤθη στοηρ 501. ρυποξυδίοι : 
[δὲ δ45 οδίαϊηδὰ “τηθτογ. Ποῦ 
ἴμαΐ στοπρ Ρυποίπαϊίίοη ἴπ6 ταϑγεδαϊηρ 
νου]ὰ πᾶνε Ὀδθη “4 πεηὰ" ([π6 οτἱρίηδὶ 
ΤΑ Ιβγοδαϊηρ θοΐηρ ΠΡ ἔοσ π5). Τῆς Κεῖ, 
1,Αῖ. [Ὁ]]οννγβ τΠ)15 τηϊθγεδάϊηρ, Ὀὰξ ποῖ ἴῃ 6 
τηϊϑρυποϊπδίοη (νὨΪοἢ τᾶν δα οἵ αΐἴεον 
ἀαίθ), δῃ!ὰ το ηοῖβ σηείσδρε σεν, ΝΟΣ 
248 ὯΟΣ ΔΩΥ Οἴμοῦ Μ. [Ὁ] ον5 ἴῃ 6 ὅγτ. 
δηᾷ γεῖ, 1,δῖ., ῃ ἢ Πόσα 4150 αἱ ἔἔδσ ἔγοτα 
16 Ηδρρτεν. 

ἘοοΪα5. χχν. 12 [Α(. . 15. ἃ Ομ βίδῃ 
1ηἰογροϊδίοῃ. [1 τὰ ΘΟ ΔΙ ηοΐ ἴῃ ἴῃς 
Ἡδῦτον οὔρίηαὶ, Δπα 15. ΟἿΪΥ ἔουηάᾶ ἴῃ 
Η, 248, )ἰαὰ (ο. Βαῖΐ ἰξ οὐοουϊθ ἴῃ [ἢ6 
ϑγτ. δῃά ἴῃ [6 ψείιϑ 1,4 108. 

ἘοΪυ5. ΧΧΥ, 3. ΤῊΝ 15 ΝΕΥῪ οὐ 5, 
85 5ῃοσηρ ἴῃς ἀδροπάδηος οὗ [Π6 γεῖ, 
1 Αἵ, ΑἸ1κα οῃ τὰς ατεεῖς δηὰ οὐ ἴῃ ϑγγίδο. 
ΤῊ Οτθοκ ἢὰ5: “1 5041} θὲ σίνθη ἴῃ 
ἴμ6 2ογέξονε οἵ ἴῇοτὰ [παῖ ἔδασ ἴῃ6 1, οτὰ, 
ΤῊΘ ὅγχυ. ΠΡΏΠΥ τοηάσιβ : “το τῆς »π"αρ 
ὙΠῸ ἔδασοιἢ ἴῃ 1, οτὰ," Τῆς Ηοῦτεον μαά 
ΠΣ, “ Ἰηἴο ἴΠ6 Ὀοβοπι ἢ - ““ἴο 16 τηδη,᾽ 
ἃ5 ἴἢ ἴμ6 ὅγζ., ψ Ὦ}]6 [86 Οτδοῖκ τηϊθσοδὰ 

Ρθπ3, “ἴῃ ἴα ροπίοη," ὙΠδὴ 1ῃ6 ὅ)γγυ. 
Δ45 ἰῆς ρ]ο55----ν] ἀθηΕ]γ ποῦ ἔγοπι ἐπ 6 
Ἡδεῦτον.--- ἴῃ τοϊσση ἔῸΥ ροοὰ ψοικβ." 
ΤΏς Μεῖ, 1,δἴ, ἴΚε5 ΠοῸμ (ῃ6 Οτεοκ 
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[η6 ἢχξί ρατί, “ ἡπ 2αγίς ταθηιατα Ὠδιπὶ 
ἀδυϊζυν σἱγο"---ἴῆς Ἰδοῦ ννοτὰ ἀρρΑΥΘ ΠΥ 
ἔτοῖὴ ἴῃς ὅ'γζ. ; δηὰ 1ἴ αἷϑο δαϊἀς ἔτοῖῃ [86 
ϑγτίδςο, 270 γακῖς δογιῖς, 248 ἢαὰ5 ποῖ [815 
Εἰοϑθ, ὩΟΥ ΔΩ Οἴμοσ Μϑ., Ποῖ ψὰβ 1ἴ ἴῃ 
1ὴ6 Ηδῦτον. 

Μτ. Μαζροϊιουῖ, Δ Ππουρἢ ποῖ ἀρτθο- 
ἴῃ σι Οὖσ νιεῖνα οὐ [(ἢ15 βυῦ)]εςῖ, ΡοΙη 5 
ἴο ἴῃ6 [ΟΙονην ρᾶϑθᾶρα ἃ5 ἃ τηοϑῖ 
ΤΟΙΔΙ ΚΑ ΌΪ6 ἰπϑίδηςς οὗ δοοοσά Ὀεΐνεθῃ 
τὴ6 γέεῖ. 1,Δἴ. ἀρὰ τ6 ὅγ᾽. Τὸ δχθ!ῦϊ 
115 (}] ίοσος τὰ γίνε ἴῃ6 ρᾶϑβϑᾶρὲ ἴῃ ἴῃ 6 
ἴῃγος νου β! ΟΏ 8. 

Ερσοΐυβ. χχ, 14, στϑεῖς : “ΤῊ σῇ οὗ 
Οομ6 [Ο 15] 56 Ώ56]655 504] ποΐ ργοῆί 
ἴῆ66, ἔοσ ἴῃ ἢϊ5 νἱεν [ΠῚ γΑ]]γ, 8 6γ6] 
ἡμείεασ 7 οι γιαμν " [566 ἠοῖί(9]. 

Ογτίδο, σ. 13: “θομυηὶ 1η5] 16 115 
ἸΠΘΘΌΣΩΔὈΙ6 δδὲ δρυᾶ :ρϑυπι, αἸΟΏΪΔ ΠῚ 
ΟΣ ευ5 σά οὐ»ιῤεμσαξίοηον σοῤίμβἠο 
᾽παγογῶ [βϑερογίδῃη δ) 4οσ σμμ,᾽" 
Φ. 14: “.αγωρ (αὐ εἰ τμε ζμηε ἐχῤγοῦγαΐ, 
ἐΐ αῤεγίοις 95 σωμ γισίς ζρφμί, εἰ 
ὀέαίεγαξ," 

γεῖ, 1,Δι,, ν. 14: “ αῖις 1π5ρΊ η 118 
πο 6ξ 8015. ἘὈΣ ΟὐοΌΪ δηϊσὰ 111105 
[50 ἔᾶσ ἴδε ἴγοα νθυβίοηβ ἄρτθα] σοβδζρι- 
Ξ2ως σμηΐ" ὥστ: “ Εαίρμα ἀαόίί εἰ 
»ιία ἐριῤγοῤοαξίξ εἰ ἀρεγηο ογὶς ἐδδἔμς 
ἡηδαριαπο ἐπί." 

ΤῊΣ ἀργοοιηθηΐς ἢοτγα θεΐτθοη ἰδ γοῖ. 
1,Αἵ. ἀπὰ (ῃς ϑγτίδς [πιαυκοα Ὁγ 114]105] 
5 ηοΐ 1655 5ἰτἰκΚιὴρ ἤδη μοὶ αἸβθσθησα 
ἔσοῃ ἴῃς σσϑεκ. 

ΤΒΟΙΕ ἃσα Α'5ο ψμδὶ ρΡΘΑΓ ἴο υ5 ΟΙΠΟΙ, 
ῬοΙᾶΡ5 πλϊηοσ, Ἰημαϊοδίίομς οὗ ἃ σοῃμηθο- 
ομ Ὀεΐψεθῃ [ἢς Υοῖ, 1,δῖ. ἀπά [ἢ ὅγχ. 
ΤῊι ἰἰ 5θοιηβ ἴο τηδῖῖ ΑἰΚα ἴμ6 (τς δη 
Οδαγδοίοσ οὗ ἴῃς ϑγῆδο ψεβίοῃ δηὰ 115 
τοδ ἰοηϑὶρ ἢ ἴῃς Ψεῖ, 1,δἱ., ἴῃδὲ ἴῃ 
Εκοΐυβ. χχχνὶ. 2 θοῇ [656 νϑυβ ἢ 5 οὐ 
ἴῆς νοτγὰ “αὐ ἔτοσὴ ἴῃ βεηΐθησα : “"ϑεηά 
(ὮΥ ἔξδασ ὑροὴ σὠ ἴμ6 πδίϊοης." [{ ἰἢδί 
ψοχζὰ ἢδὰ ποῖ ὑδδὴ 1ὴ ἴῃς Ηδθῦτον οὐ ρίηδὶ, 
10 15. ΒΟΔΓΟΕΙΥ ᾿ἰκεὶγ ἰηδὶ ἴα ΗδΙ]οηϊϑιην 
Οτδοκ {τδηϑίαῖοσ νοῦ ἀ ἤδνα ἰηβογίθα 11, 
Απά [6 ποσὰ οσοῦυγς ἴῃ 248 δῃά ἰῃ Δ]]} 
οἴμες Μϑ5. ; δουρῇ 248 ---- κα (τς 
γεῖ, [κΑἴ, --- δας δίῖοσ. “ Ὡδίοηβ" ἰδῃδ 
ΟΠ ϑδη ρίοϑβ, ΚΟ ἀο ἠοΐ 566Κ ΤΏΘε" 
(νεῖ. 1,4ἱ., ἐχφυΐδίογμηῖ), ἴοσ ὙΠ] ἢ (6 
ΘΥΓ, Ὧ45, “ΏΟ Ὦανα ποῖ Κηόψῃ ΤΠθ6.᾽ 
Βιῖ, Ἰηἀδοα, [ποτα ἅγΘ ΤΏΔΩΥ ἰτάσθ5 οἱ 
ΒΌΟΒ Ομ τ ϑίδη δἰζοσδοηβ ἴῃ [ῃ6 ὅ.01., 
Ὀυϊ ΘΘΡΘΟ ΔΙ ἴῃ [η6  εῖ, 1,Αἱ., δηά [ΠΕΣ 
δία 15 ΟΙΥ ἰποΓΟΘηρ (σοΙΏΡάζα, ἴοσ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘςΓΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟῦΘ. 

ΘΧΔΙΏΡΙΘ, [86 Ορεπϊηρ νεῖβοβ οὗ οἤδρϑ. 
χχῖν, δηά χχχν., δηά (ἢ οἱοβίηρ νϑῦβαϑβ 
οὗ ἴδε Ιαἰίοι---ουςἢ 45 χχχῦ. 25 ἴῃ [ῃ6 
γεῖ, 1,.Δ1.ΞῈ Οπε οὗ (ἂς πιοβὶ οὐτίοιι5 
Ιηβίδησαβ ἴῃ ΜΏΙΟΝ ἴῃς νεῖ, 1,Δἵ, ἰοἸ ον 5 
186 ὅγγυ. [αραἰπϑῖ 411 τῇς Οτεοὶς Μ995.], 
Δηά ἴῃ ψῇϊοῃ Ὀοῖῃ (Π 656 νεγβοη8 Πᾶνα 
ἃ τηλικοά (ἢ σίϑεδη δ᾽ ιθσαίίοη, ἰ5 χχν. 15 
[5εε τῆς ποῖ6]. Βυῖ [Ὡς (ταοϊηρ οἵ βυοἢ 
ἸηαἸοδοηΚ 15 ἂρί ἴο Ὀξδοοσηθ βυρ)εςίῖνο, 
ραϊηϊηρ ἴοσοθ ὈΥ͂ τοῖς οὐμηυϊδίίοη, - 1ὶ 
δὰ (ποτοίοσα θθβὲ Ὀ6 Τοπ)οϊῃθά μὰ ἃ 
σΔΙΘΙῸΪ βίυάγ οὗ ἰῇ ἰαχὶ ΤῊ] 15 ποῖ 
ἴῃς ρἷδος ἴο σοπίίυς [6 σοιῃρδτγίϑου 
οὗ [η6 ἔνο νοιβίομϑ, θὰ ᾿γ6 ΤΑΥ͂ ἰηνὶῖα 
186 οοπϑίἀδουδοη οὗ δοἢ Ῥαϑϑᾶρθθ 85, 
ἔοσ δχδῖωρὶβ, Εφοΐιβ. χχν. 9, 12; ΧΧΥΪ. 
3, 18; ΧΧΥΪῚ, 2; ΧΧΥ], 24, 25 ; ΧΧΙΧ. 7. 
Ὗνε δαὰ δ5 δὴ ἰηβίδηςε οὗ ἴῃ6 οογπιρὶ 
βίαϊς οὗ ἴδε τεχὶ οἵ (δ Μεῖυβ 1,Δῦμα 
(δὶ ἴῃ ΕδςοΪυ5. χχν. 17, ετε (ἢ6 Μαΐῖ. 
τοδαϊης δὰ “Ἶἰκ6 βδοκοίοι ἢ " δηά [6 
ΑΙεχ, “ἼἸΚΕῈ ἃ Ῥθαγ," ἴῃ Ψεῖ, 1,δἵ, (υ. 24) 
ἰπβοτῖβ δοζά. “ἰλιησ]υδηι ὑγϑι5, εἴ αυδ5ὶ 
βδοοῦμλ οβίθηάειί ".---εν] ἀθ Ὲ Ὀγῖηρ ἴο 
ΤΩΔΚΟ 56η56 ουξ οἵ ἴῃς ὕνο (“ πρεωδ᾽" δπὰ 
ἴεη “ ᾳυδϑὶ βδοουτῃ οβίθηοί ἢ. Ροϑ- 
ΒΟΥ ομς οὗ [Π656 τϑηουηρθ ἸΏΔΥῪ αν 
οτδρὶ ἰῇ ἤόσῃ ἴῃς σηλγρίη (566 ποῖθ οἱ 
16 νεῖβε)ὴ. ϑιΠΆΠ]ΔΥΥ ἴῃ χχν. τᾶ (νεῖ. 
1,αἱ. 25) ἴῃς Ψεῖ, 1,41. σοι ῖμα5 ἴῃς 
Οτεοκ ἢ τῃ6 ϑγτίας τοδαϊηρ, 510} Ὸγ 
αἰζοσηρ ἴῃ Ἰδτίοῦ (566 ἢοΐα οἡ [ῃς6 γ6756). 
Τηβίδηοσϑ οἵ ἀου]εῖβ Δηα ροΟβϑιΌ]γ {Πρίοῖς 
Μ1 6 ουηα ἴῃ οΟἴμοσ ῥίδοθϑ, Θβρθο δι Υ 
1ηὴ [86 δα θοῦ σμδρίθιβ. 

δ ΙΧ, ΟΤΉΕΕ ΑΝΟΙΕΝῚ ΨΕΚΞΙΟΝΕ.Ἶ 

Τῆς Απηρηΐδῃ, ΖΕ Ὠορῖς, ϑγτο- οχα- 
Ρἷατ, Οορίο, δῃᾷ Ῥαϊδβοβίανοῃῖς νθυβί ἢ 5 
ἅτε ἃ}1 ἀεπινοα τοῦ ἴπΠ6 Οτεοκ. 

ι. Τῆς Απηρηΐδη Ν᾽ ογβίοη 15 ρυ 156 ἃ 

Σ ΤΏ ποῖίϊςς οὗ ἴπ6 γεγβίοῃς δηυτηεγαίοα ἴῃ 
(ἢ5 ρασσταρὴ ἰβ τοι ἴῃς με οἵ Μι. Ὦ. 5. 
Μαγροϊουι, Εε]]ονν δὰ Ταυῖον οὗ Νὲν (ο]]ορε, 
Οχίοτά. Τὸ (δξ βδπ|6 βοἤοϊασ ἃγε 4150 ἄυε ἴῃς 
ῬὨΙοΙορίοαὶ ἀπά οτἰ σαὶ ραγῖβ οὗ ἴμε ποΐεϑβ ἔτοπι 
Οἢ, χχχὶ. οηνναγάς : (δε ἰηϊτοάυσουβ ἴο ἴἢδ8ς 
Ἰδαῖον ομαρίετβ, δμὰ (ἢς Ἄἐχεσεῖςαὶ ποῖθβ οἡ {Π6πὶ, 
Ῥεΐῃσ ὉΥ͂ τ. Εδειβηείπι, γῆο Ὠονγενοσ Ὠοϊὰς 
Ὠἰτη56 1 150 σεβροῃβὶ Ὁ]6 ἴῸΣ δυεγυ ρατί. Βοϑίάες, 
τῆς αἱά δπὰ οο-ορογαιίίοη οὗ Μσ. Μασροϊουϊῃ 
ΚἰὨσουμδους [ἢΪ5 σΟΙΩΓΙΘὨΙΔΤΥ ---ΏΟΥῈ ΑΓ ΟΌΪΑΓΪΥ 
ἴῃ ἴΠ6 οοτηρατίϑοη οὗ ἴῃς ϑγτίδς ἰεχῖ- γα 4150 
δοτα πεαι ἢν δοκηον]εαρεά, ϑοπὶε οἵ δ5 
βρεοΐαὶ συρρεκιίομβ ἃσα ἰηἀιολίθα ἴῃ ἴῃς ρῥΐδοες, 
Ὑἤδτε ΠΟΥ ΟΟςΌΣ, 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘςΓ(ΙΚΕΘΙΑΘΤΙΟΌΘ. 

ἴη ἴᾷς ψεηείδη βἀὐϊοη οὗ [6 Απηθηΐδη 
ΒΙΌ]6, θυΐ 1ῃ ἃ ἐγδρτωθηϊδιυ σοηάϊοη, 
Βανὴρ ἃ ἰδουηδ "ΤΌ χχχν. 10--ΧΧΧΥΊΙ. 
14 (ἸΠο]υϑῖνε), δηα Ὀγοακίηρ οὔ αἱ ΧἹ!!. 24; 
Ὀαβιἄος οὐ ΠῺΡ ΤΪΠΟΥ ΡΟΙΠΟΉ 5, 5 Οἢ 85 
(λ6 ψ80]ς οὗ «ἢ. ν|}}., ἀπά 5ἰῃρ]8 νϑῖβθϑ, 
ἐ 3: ΧΧ, 15, 246. ΤΆΑΚ6 τὰς ταδὶ οὗ ἴῃ ς8 
ΑἸπτηθηϊδῃ γνοίη οὗ ἰδ Βι016, 1 15 
τα ϊηυΐεῖγ {Δ 1] δη ἃ Ἔχ 115 ΟΟσΔϑΙ Δ ]}Ὺ 
ἃ ΘΙ υηπ5ι4] Κηονίεαρε οὗ τ6 ατοεκ 
Ιδησυαρο. Τα ἴοχὶ (Ὁ] ον σχϑβοιι Ὁ 165 
τὶ οὗ ἴῃς ΑἸοχαηδτίαη ΜΘ. ὍΤἢα τηοβί 
᾿Ἰηροτίδηϊ νααηῖς ΔΙ Οἢ [ἰ δῆογαάς ν}}} 
6 Τοιῃά ᾳυοίεά ἴῃ χ]. 6 ἀηὰ χ]]. 17. 

2. Τὸ ΖΕ ορΙς Ὑογβίοη αχὶβίβ ΟἿΪΥ̓ 
ἴῃ Μ995,, οὗ νοὶ εἰθνθη ἅτ ἴῃ τὴ6 
ΒηΌ 5 Μυβου, δηὰ ϑϑνεοσαὰὶ ἢ ἰῃ6 
Βιδ)οίβὸαυς Ναθοημαϊς 'ἴῇὴ Ῥασίβ. Αα 
5Βοῖῖ δοοοιηΐ οὗ ἃ ΤοορΥ δὲ Τρίηρθη 
τνγλϑ σίνθεη ὈΥ ΕνΔ]α ἴῃ ἴῃς ἢτδί νοϊυτηθ 
οἵ ἴῃς “ Ζεϊιβο τς ἀοσ Μογρεη!δηαιβοοη 
(ὐοϑε  κομαῖ, ὙΤΠδ τγδηβδίοη 15 Ἱρποσδηῖ 
ἈΠ ρμασδρῆσασίις ; ἴῃ ἃ ἴεν ρᾶββᾶρεβ ἷΐ 
ΒΒ6ν5 505 Οὗ σΟὨΠΔΙΪ ΠΔΙΊΟ. ἢ [ἢ 6 
ϑγτῖδας (ν11}. 5, ΧΧΙ. 5, ΧΧΧΡΥΠ, 20, δζο.). 

4. Τῆδ ϑυτο- ΗΠ οχδρίατς 15 ρυ ]15Π68 
ἴῃ ἴῃς τηαρηῆοδηΐ βενθηῖῃ νοϊαης οὗ 
Οεπδηϊβ “ Αηδοάοίᾷ ϑδοσᾷ εἰ Ῥυοίδηδ. 
Οη [δϊ]ς νογβϑίοῃ βἝηΘσα γ, 566 τς “ ΒΙΌ]6 
Τδιοιομαῖγ,, 5. ν. ἔγεῖο. ΤΒῈ ἰοχῖ 
ὙΠΟ 1 [Ὁ]ονγ5 ἄρτος τηϊηποῖν ΜΠ ἢ 
ἴδαι οὗ Μ5. 253 ἴῃ τηοβί ρίδοθβ ; μυΐ ἰΐ 
450 βῃοῖνς σοδϊηρβ ῬΘΟΊ ΑΓ το 248. 
ΤΏὨΘΣ ἰγδηβίδίοσ γουἹὰ βεεῖὰ ἴο ἢᾶνα σΟἢ- 
δ τεἀ [6 ῬεΒΏΠΙδΟ ἴῃ [6 ᾿ηϊεγρτγοίδιοη 
οὗ ἀϊβίου νογὰβ (ἐφ: ἷν. 20, φαντασιο- 
κοπῶν, ΧΧΧΙΝ. 21, Χἶν. 23). 

4. Τα ζορῶς νετβίοη (1 [Πα ϑδῃιαϊς 
(ἸΔ16ς0) εχὶϑὶβ ἴῃ ἃ ὑπῖχια Μϑ. οὗ (ἢς 
61 οοπίγ αἱ Τυπη, δηα 845 Ὀδοὴ ΡυὉ- 
Διϑῃοαὰ ὉὈΥ Τἀρατὰς ἰῷ 5 " Αεργρὕδοδ᾽ 
(Οσοιίηρεη, 1884). Τῆς Μ5. (ν οἢ δᾶ5 
δυβετοα ὈΥ ἅρζθ) νγὰ8 Ῥγαν  ΟΌΒΙΥ υϑοα ὈῪ 
Ρεγῖοῦ ἔοσ ἢ15 [Ἔχίοο ΤῈ ἰεχί 
φυθο ἢ} [ἴ [ΟἸ]Ο 8. Γαβεε Ὁ]65 ἴπαἰὶ οὗ τῆς 
Θ1η., νι ϑανογαὶ ΟΠ 5505 δηά ἃ ἴδ Κ᾽ 
ΘΠ ΟΠ : ἴῃ ἃ ΥΕΙῪ ἔδυ οδβ865 ἴἴ ΟἤοΓΘ 
σεοτίδίῃ οοτεσίοη8 οὗ ἴῃ6 Οατοοκ. Α 
ττασταεηῖὶ οὗ ἃ Μειηρμ ες Ν᾽ εγβίοῃ (ΟΠ ΔΡ. 
1. 1-Ὸὸ) γὰβϑ Ρυ ] 5ηθεα Ὁγ 1 ἀρατάς ἴῃ 
«Οτθηϊδ] δ, ρΡ, 1, (Οδει,, 1880). 

5. Τῆς Ῥαὶβοβίανοηϊς Ν᾽ εγβίοη (ρυῦ- 
1ιοῃοα ἴῃ (ἴῃς ϑ᾽ανοηϊς Β10]65) [Ὁ] 8 ἃ 
ἴεχὶ 5: }}127 ἴο ἴῃδὲ οὗ ἴῃ6 (οταρ] θη 514 ῃ 
εὐϊῆοι, Ὀὰϊ ὙΠ ΟὨΪΥ ἃ ροτίίοῃ οὗ ἰδ 
δαάϊομ. 

4420ε.---- Κγοϊ. 77. 

33 

Α τςΟΡΥ οἵ ἴῃ8 Αταῦὶς Μεσβίοῃ οοὺ- 
τοοϊρα τοῖα ἴῃ6 Οτγεοῖκ 15 ργεβεσνθα 1ἢ 
(Ὡς Μεάϊοεδῃ Πἰργασγ δἱ ΕἸοσεῆοθ. Τὴ 
ΤΟΥΒΟΙ Πὰ5 δἀάδα 4 ἰτγδηβίδίίοη οὗ 16 
Ρτοίΐοριο, ἴῃ ψῃϊο ἢ Ὧδ Οὐτ ΟΌΞΙΥ τηᾶῖκο5 
(ἢ6 σταπάβοη 5ἰδἴα (ῃαἴ ἢς Ὠδς (ταηϑ]αίοά 
ἴῃς ὕοοκ ἴηἴο ϑγγίδο. Α σοιῃροπαϊυπὶ 
οὗ τὴς Αγδῦῖο Ν διβίοῃ 15 ργεβεῖνθα ἴῃ [6 
Βοαϊείδη Τλρσγατυ, θὰ ἴῃ δὴ πηρεοτίδοϊ 
βίδῖθ, 

Τῆς ϑοθο]α οἵ Βασμοῦτασυς, ἰο ΒΊΟΝ 
Ταίεγθησα 15 ΟσσΔΞΙΟΏΔΙΥ τδάθ, ἀγα ἴακθη 
ἴτοιῃ ἴῃς Βοαϊείδη Μϑ. 

8 Χ. ΑΥΤΗΟΕΒΙΤΥῪ ΟΡ ΕΟΘΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟῦΚ5 
ΙΝ ΤἸΗΕ ΘΥΝΑΟΟΟΒΕ ΑΝῸ ἱΝ 75ῈῈ 

σμύξοη. 

ΤὨΘ Ὠσῇ δυϊλοπίν ἴῃ ψῃϊοἢ Οὐ ὈοΟΪς 
ψγ5 Ὠ6]4 ἴῃ [δ6 δησίθηΐ [εν ]5} ΒΥΠΔΡΌρΙΘ 
-- ὙἸ αΐμεῦ οὐ δοοουηΐ οὗ ἰἰ5 ἂρὲ ΟΥὨ 
115 εἰ οαϊτηθηΐ οὗ ὉΠΊνοΊβαΙΥ σεϑοεινεά 
ῬΟΡΟΪΑΥ βαΥἹηρθ---ΡΡεΘατβ ἀνθ ἤτοι [ἢ 6 
γδεαῦθθηου ἢ ὨΙΟἢ 1 ἰδ χαοϊοὰ ἴῃ 
Ταϊηυάϊς ψηρθΒ. ΖυηΖ (: Οοιίίαςά. 
Ψψοτίτζ,, ̓  ΡΡ. 101--103} ΘΠ ΘΓΑῖα 5 ΠΟ 655 
[Ώδη (ΟΥΥ ϑυσἢ οἱζαῖΙ ΟΠ 5---- ΔΠΟΏΥΤΩΟΙΙΒ ΟΥ̓ 
ΘΧΡΌΓΘΒΘΙΥ ἴῃ ἴΠ6 πᾶπγα οὗ ϑίγαοῃ, ϑοῖῃβ 
οὗ ἴλ656 οδημηοῖ, ἤονθνοσ, Ὀ6 ᾿ἀδηςβοά 
ΘΙΒΟΙ ἴῃ ΟΥΥ Ῥγεδθοηΐ Οσεαῖ ΟΥ ϑυτῖδο 
[οχῖ, ΑἸ ΒουΡἢ βοπλα σοη͵δοΐαγα] αἰζετηρίς 
ἢανα Ὀδοθῃ τρδᾶβ ὉΥ Ηοτσονζ (“. 5.) 
Ὑηδῖ βϑθηβ [ῃ6 διδοῖ Μιςῃηὶς ταίοι- 
Θῃσα ἴο ἴῃς ψοτζάϑ οὗ ἴῃε ϑίγασιάδ (Εςοϊιϑ. 
Ἶχ. 9) Γδάσῃδβ ὉΡ ἴο δαυῖν Μδοοδῦθδῃ ἀδΥ58 
(7οϑβέ, ἴὰᾷς. βοὴ οὗ 7οοβδηδη, ΑὈἢ, 1. 5).2 

1 ἘΤὸν ἴπεβε ᾳυοίδιοηβ (πλοϑ ἷγ ρσίνεη ἴῃ (86 
τὐ ΩΝ Οοτατη θη Υ)} 8566, Ὀεδί65 ΖΌΏΖ (“. “5.), 

δἰ σϑο ΒΒ (΄ σεβοδ. ἀ. Ἰι14. Ῥοεβίε,᾽ ΡΡ. 20, ἄς., 
204, ζἄς.); Ὀυκο5 (΄ ἈδΟΡίη. ΒΙυμλεη].᾽ ΡΡ. 67, 
ἄς.)}; Θοῦυ (᾿ς ϑεηῖ, ἀυ Ταϊυά,᾽ 26.» 5) ; 
Ἐτ Ζϑο 6 (κ. 5.» Ρ. Χχχνυ]., ὅτ.) ; ]οὐἱ (΄ ΒΙΙοκΚα 
η ἀ, Βεὶῖρ. (ὐεϑοῖ. ἱ. ΡΡ. 71, ἅς.) ; ϑίγδαοκ ἰῇ 
Ηδετιζορῖβ " εΔ]- ΕΠΟΥΚΙ." νἱϊ. ΡΡ. 430, 431; δηὰ 
οἰοῖβ---ἰαϊοςῖ, ΙΔ υτροσ ἴῃ ἴἢ6 δυρρίεοτεηίδὶ 
Ῥατῖ ἴο ἢἰβ " Κδα]- ΕΠΟΥΚΙ].᾽ ΡΡ. 77-56. 

3 Τὰ ἰ5 οογίδιγ σταϊπευ ἃ τείεγεμςς, δἰ Πουρἢ 
ἃ ὙΕΙΥ οἷοβα οὔθ, ἴἢδπ 84 αιοίδιίοη. [τ 5 
δἀάδυςεά 45 ἃ βαγίηρ οὗ ἴῃ6 βαροβ, οἱ [ἴδ οἴμπεγ 
μβαπά, ἴδς Ξαγίῃρ οὗ 7οβέ, [86 5οὴ οἵ 7οθζεσ, 
“Ἴκἴ [ΏΥ πουβα Ἀ6 [πε τῃϑοῖηρ-Ρ ἶδοο ἴογ ἰδς 
5 ρ65᾽ (ΑΌΒ. 1. 4), δηὰ τῃἰς οἴμοσ εαγίηρ οἵ 
τῆς 5οὴ οὗ Ἰοοδβδηδὴ (ΑΌΪΝ. ἱ. 5), “1κῖ τῃ6 

Γ Ὀ6 [86 οἰ] άσγθῃ οὗ ΤὮΥ Πουβε ο]ά,᾽ ταῖσι 
ἰηἰο θα ἃ59 ἃ ῥγοϊδϑὶ δραὶηςῖ (ἢ6 ὈΔοοΠδηδ Δ η 

[εαϑ5 δ υἀδὰ ἴο ἴῃ Εςοϊὰβ (ςοιαρ. 4150 Εςοϊυ5. 
ἶχ, 14-16). ΟἹ 7οϑέ Ὁ. ]οοαηδη οορ. Ετδηϊοὶ 
ἴπ μῖ8 “ Μοῃδίββοισ.' ἱ, (1852), ΡΡ. 405-407 ; 
Οτϑι2, “ Οεβοὶ.᾽ Σ᾿. ΡΡ. 274, ἅς,» 11. Ρ. 7. 

Ὁ 
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Ουϊναταά οἰτουτηβίδηοας ἱηἀδυσεά [6 
7 5 ἰοδομοῖς δ αἰβογθης {65 ἴο 
Ῥτοποῦμοθ αἰ δγθ ΕἾ ἀροὴ [6 ὈοοΟκ 

᾿οὗ Βεῃ ὅϊ:τὰ. ΕἸσϑὶ, γα ἤᾶνε ἃ 536γτῖ6ς 
οὗ αυοίδϊοηβ 10 ΏΙΟΣ ΟἿΓ ὍΟΟΚ [15 
δἀάυςοά ἢ ἴῃς βαΐηθ ἔοσηγυΐα ἃ5 ἴῃς 
ΠΑρΊΟρτΑΡΠα, δηά ἱπάεθα 15 Δρρδγθηιν 
οἰλβϑθα ἢ [Πο.Σ Νοχί, 6 ἀσὸ ψαζηθὰ 
[Ὠαῖ, αη}κὸ ἴ[ῃ6 ῬοοῖϑΞ οὗ Ηοὶν ϑοπρίυτα, 
“(ἢ 6 ντιτηρβ οἵ Βεη 5΄τὰ. .. ἀο ποῖ 
ἄεβ]ς 6 μαπάς" (Τοβ. δά. 1). 13, εὐ. 
Ζυςκογη. Ρ. 682). ὙΤΠῖβ, Βούανου, ΟὨΪΥ 
1010 165 [Π6 εἴη ρῃδίο Θχοϊυβίοη οἵ ΕςοΪα5. 
ἔσο [ῃΠ6 (δηοη.3 Βιυῖ [6 [ ἐσ ἢ ἘδΙΠοσς 
ψεηΐ ἔπ 6 τ, ἘΔΌΡΙ Ααιῦῃα ἀξοϊαγεά [μ 6 
Ῥοοκ ᾿ποϊἀδά ἴῃ ἴπο56 “ουϊ5:46᾽ ντηρϑβ 
[86 ρΡεγυβαὶ οἵ ψῃϊςοἢ ᾿ῃνοϊνεα [ἢ6 1055 οὗ 
αἴθγηδὶ Π|6 (16 γ. βϑη. 28 ὦ, ΘΔΣ 00) ; 
δηὰ τἴῃ6 ΜΙάγαβἢ οὐ ΕοΪα5, χὶὶ. 12, ΌῪ ἃ 
Οἷαγ οὐ ἴῃ6 ψογάβ “"δηὰ ψῇῆδϊ 15 Ὀεγοηά 
(6514 65) [8656 (ν1Ζ. ἴῃς νοτάς οἵ {π6 
58.9.65), ἜΧΡΙαΐης ἴμαΐ “τὴς ταϑῖ,᾽ νἱΖ. ἴῃ 6 
ὈΠΏρΡΊΩΡ ἰηἴο ἰῃ6 Ὠουδε οὗ ὉπΟΔΏΟΏΙΟΔ] 
Ὀοοΐκ5 5 ἢ 45 Βδθη ϑῖγα, ΟἿΪΥΚ Ὀσηρθ σΟ0}- 
ἔυιβίοῃ (τεδαϊηρ ἰηϑιεδα οὐ ΠΌΤ ἽΠ᾽:.- 
ΠΣ Π,, σοηΐιβιο). γε σου] βυρρεϑῖ 
[αὶ [η6 σμδηρε οὗἉ δε! ηρ γὰ5 σοῃποοίθα 
ἢ (ἢ6 ΟὨτιβδῃ σοπίτονεσϑυ.----οϊηρ 
ἄυε ΡΑιΪγ ἴο Δρργεμδηβίοη οὗ [6 ἀδῆρευ 
οὗ δ]]ονηρ [ῃ6 ρεσιβ8] οἵ ποὶ Ξ' ΠΟΙ 
οσίμοάοχ ἘΔΌΙΏΙΟΔΙ ψοσ5, δηα ρδτιγ ἴο 
[6 σψῖὰθ υ86 οὗ ἘκοΪΐιβ. ἴῃ ἴῃ 6 ΘΑΙΥ 
Ὁ τ βιίαη Ομυσοῆ. Βα (ἢ]5 85 1ἴξ τωδυ, 
τὴς τηοοά νγὰ8. ΟὨΪΥ Ῥατία] δηα ἘΓΔη 5: θη. 
Ϊῃ οσοηβοαιθηςεα οὗ ἃ αἰβουβδίοη οἡ ἴῃ6 
βαυηρ οὗ Ασὶρμα, ἘδΡΌΪ οὈβορῃ, ἴῃ 6 
μοδὰά οὗ (6 Βαρυϊοηϊδῃ Ασδάδν οὗ 
Ῥιμηρδαϊία, Ὁ] παίεὶν ρανα ἐοτίῃ ἃ βἰδίε- 
τηθηΐ ΨΏΙΟ. ποῖ ΟὨΪΥῪ 4] οννϑα 1[ῃ6 Ἰπαϊοίουβ 
1.56 οὗ [Π6 ὈοοΟΙ,, Ὀπὶ ες υ.5 ἴο Ιηἴδσ [ἢδί, 
85 ἴῃ ἴῃς ΟΒυσοῦ 50 ἴῃ ἴῃ6 Ξγηῃδροόρια, Χἢ 
γγᾺ5 ΤΕρΑΙςδα 845 δὴ δοιασίοις, βαϊοά 
ἴοΥῦ οδίθομοῦοδὶ δηα Πομῃλ]θῖς Ῥυτροβαβ 
(ϑαῃμῆ. τοο δ). ὙὍῃ6 ραϑβϑᾶρθβθ 5ΡΘΟΙΔΙΪῪ 
Τοσοιηηθη δα ἴοΥ [Π18 ἀτὰ (6 [ΟἹ] ΟΡ, 
ΔΙ Πουρ ἔγομχ ἴῃς τηοα!δοδίίοηβ, Δα ἀἸ ΠΠΟῈ 5 

1 80 οἴϊξῃ : 5866 ΖυηΖ, Μ. 5, ϑδίσδοκ (΄ Ῥσγοΐοσ. 
σης ἰῃ Ν'. Τ.᾽ ΡΡ. 64, 656) ᾶ5 οογίαϊη]ν ποῖ 
Βοσορ θα ἴῃ ἴῃ6 αἰϊδιηρὶ εἰμεν ἴο Ἵχρ]αΐη οσ 
ἀΐδργονς 1815. Οπ ἴδε οἵδεσς μαπᾶ, 708] 5. ῥσο- 
Ῥοβεά οπιεπάδίίοηβ οὗ ἴπῸ σοηεπηηαίοσΥ ἰοστηβ 
υϑεὰ ἴπ (ἢε Ταϊπιυὰ αρουΐ Βεὴ δῖγα γα ἰῆρβς- 
Ὠΐουβ, πὶ ΠΟΙΈΕΙ 5αἰἰβίδοϊΟΥΥ ΠΟΥ ΘΟ ΠΟΙ ρ᾽ 
(]οΕ], 2.. 5. ΡΡὈ. 72---75). 

3. Ἐὸγ (ἢς τηοδηϊηρ οἵ [6 Ἔχργαβϑίοῃ “" ἀβά]οῃ 
ἴῆε δαηάς,᾽" 566 “116 δηὰ Τίμηςς οὗ 76508,᾽ 
οἢ. χχχὶ, (νοὶ. 11.). 

ἹΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΕΟΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌΚ. 

ΟΥ ΠσΟΠΓΓΔΟΙΊΟΙ5, 85 σΟΙΏρΑΙΘΩαὰῖ ἩΠ (ἢ 6 
Οτεοῖκ ἰοχῖ, ϑοῖὴα οὗ [61 ἃσα ΟὨΪΥ ἤγρο- 
{Π6Ό ον Ιἀδηδεα: Ἐσοϊυα5. χχνὶ. 4; 
ΧΧΥ͂. 26; ΧΧΥΙΟΙ; ΙΧ, 2, 8, 9; ΧΧΥΪ, 290; 
χὶ, 2ο ὦ, 325,434; Χὶ, 2904; νὶ. 6 ; Χχχ, 
21 ΟΥ̓ 6156 χ], 7 ; ΧΧΧΙ, 4 (Ὁ). (ϑαηῇ. 1οο ὁ.) 
Ιμηἀ666, νὰ βηὰ χείογθησες ἴο οἱἱσ ὈοοΪΚ 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ ἰῃ ἴῃ6 Ταϊυά, Ὀυϊ ἴῃ [86 
ΜΙάγαβμ. Απα ἔοι ἴῃς ἤἄσϑι μα] οὗ 
ἴῃὴ6 14ῖἢ ΠΕΘΔΌΙΥ σομηθ5 ἴῃς δχρίδηδ- 
οη ἴμαὶ ἴ(δ6 Ταϊγιυ Ὠδα ΟὨΪΥ πο ηαθᾷ 
ἴο Ργο δῖ. βυοῇ ἃ κἰυάν οὗ Βδῃ 81τὰ ἃ8 
5ῃουϊὰ Ὅ6 τηδάδ οὗ ἴῃ Βι0]6, Ὀυϊ ποῖ 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΔ] ταϑοσζί ἴο 1 (ΕΠῚ 4 3 1ὴ ἴῃς Ἐπη- 
ΙΔαΟΌἢ ἴο Βαῦ. Β. οὗ ὦ, αῤμά 708], “. 5., 
Ρ. 76). 
γε οἷν δαά {μαῖ, αἰϊπουρῃ (ῃ6 50- 

οΔ]}16ἀ ΑἸρμαρεὶ οὗ Βθη δῖτα σοηΐδὶηβ ἴῃ 
[ἢ6 δτβῖ (οσ Αταιηϑβαῃ) ΑἸΪρῇῃαροῖ ἴουγ 
αυοίϊδιίομς ἔγολ Οὐ ῬΟΟΚ, δηᾶ ἴῃ [δε 
βεοομα (ογ Ηθῦσον) ΑἸΡμαθεῖ ὕνο βυςἢ 
οἰϊΔΈ ἢ 5, 1 τηυξὲ ποῖ Ὀ6 σοπίουηάεα ἢ 
ΟἿἿΤΓ Ἐσοϊοϑϑοιυ,3 δΔηὰ 15 οὗ νοῦ τυς ἢ 
Ἰδῖοσ ἀδῖθ. 

πε ἐπ “δε ἐαγν Ολγίραι Ολμγεῖ.-- 
1 βάν αϑιάθ τῃὴ6 ρεησσαὶ αιδϑίοῃ οὗ 
186 56 οὗ ἴῃ6 ΑΡοςσιυρμᾶ ἴῃ ἴἢ6 Ουσοι ᾿ 
(οη ψῃϊοῇ [6 νὸν οἵ ἰὰᾷς Ομυσο ἢ οὗ 
Ἑηρίδηα 15 5Ό ΠΟΙ ΘΏΕΥ Ἔχργεϑϑοα ἴῃ Ασί, 
Ν1.), γα ὈΠΕΗΥ ποῖ βοηῆθα ροϊηΐῖβ οὗ 
ὨΙΞΙΟΠΟΔΙ ἰηϊοτοϑῖ. Ἐδίεγθησε ἢδς αἸΤΕΔαΥ 
Ὀβδὴ πδάς ἴο ἴῃ6 δν!άθηΐϊ δοαυιδιηΐδῃςα 
στ ΕΟΪα5. ᾿τρΡ]Π66 1 ἴῃς ΕΡίβεἰς οἵ 
ϑῖ, [7Δπὲ5. ὙΏΕσΟ οαῃ ΡῈ 1{{|6 ἀουδὶ 
[δῖ ἴῃ τἴῃ6 ΕΡ. οὗ Βαγμαρθδβ χῖχ. τὸ ἢᾶναῈ 
ἃ αυοίϊδιοη ἔγοτῃ ἘσΟΪα5. ἵν. 21:1. Τοῖ- 
{1114} Θθοτβ ἴο τοίοσ ἴο οὺσ Ὀοοκ (ΕοοΙυ5. 
χν. 18) νι ἰῃ6 ἐογαυΐα : σἱοξ δ βέμηηε 
ἐὲ (΄ἀς Ἐχμοτί. Ο(αϑί.᾿ Ὁ. 2, διὰ “ἀς 
Μοπορδῃη.᾽ ας. 14). ΟἸειμθηῖ οὗ Α]οχδη- 
ἀπ ἰτθαυ θη αποΐε5 ΕΟ] 5. : (Ὠἰτίθοα 
Ὀϊη65 1} [6 ἔοιτηυἶα ἡ γραφὴ λέγει, 

1 Ἐουσ ἰῃ Βοι. Ε. (ς. 8 1ο; 73; 91); οὔξ ἴῃ 
ἤδη. ΒΕ. ; ἴνο ἴῃ  αγγῖ. Ε. ; οἱβ ἴῃ Βαιηϊδ. 
Ἑ. ; οπὲ ἴῃ (ῃς Μιάγ. οη Ῥτον. Ὁ. 22 () ; ἴνο ἴἢ 
ἴδαϊ ου Εςοΐες. ; ἴὅτος ἴῃ ἴδ ΜΙιΙασ, Ταποδυχαα, 
δε. 

2 ΤὮδ πΑπι6 15 δὴ δΟργονϊδιοη ἵτοπι Χ᾽, 70πὶ 
ΖΌΒΗ ὁ. ΑἸ Ὀγαδδχῃ 15} }}} [(τοτὶ 96 }}}}6]. 

δ᾽ ον δὴ Εηρ] 15} ἰγαῃβδίοη οὗ {με ἵνγο ΑἸρΒα- 
Ῥεῖς οὗ Βεοῃ ϑιγᾶ, 85 ΨῸ6}} δἂ5 ἕοσ ἴῃδΐ οὗ (6 
Ταϊναυάϊο φυοϊδοηβ ἴτοτῃ οὐ Ῥοοκ, 1 ἴακα ἰδανα 
ἴο τοίου ἴδ χοδάδυ ἴο τὯν “ Η] Ξίουυ οὗ ἰῆς εν 5 
Ναιίοῃ,᾽ ΡΡ. 559-563. (οτρ. α͵5ο 0 κα5 (κι. 5.), 
Ἀ οἰ ἰσβοῖ (ω. σ.), δηὰ τῃς ᾿τογαΐαγα οὗ (ἢ6 Ξυῦ)οςῖ 
ἴῃ Εὔγβι, " ΒΙΒ]οῖῃ. [ἀν᾽ "11, Ὁ. 341; ἃ πον εὐ, 
ν ΠΕ ΒΉΡΙσΕΙ (. ΑΙΡἢΔΌ. ϑίσασ. αἱτι᾽ Βει]η, 
1858), 



ἹΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΕΓΟΓ(ΓΕΘΙΑΘΤΙΟΙ. 

φησίν δῃά [6 Ικε6 ; πἷηα {65 ἢ ἰΠαΐ 
οὗ ἡ σοφία λέγει, φησίν ἀπὰ (ἴῃς ΙἰΚα; 
(σις 45 ἴῃ6 νος οἵ [ες παιδαγωγός. 
Βυΐ ἃ5 Π6 αἷϑο ὕνιος ἀδεϊσηδίθβ ἴῃ6 ὈοοΪΚ 
ἃ5 ἡ σοφία Ἰησοῦ, τἴ οΔῃ 5οδΙοαὶν 6 ἀτριεά 
τ(ἢαὶ ἢ6 ῥἰδοδά ιἰἴ οὴ ἴΠ6 βαΐης ἰϑναὶ σι ἢ 
186 ϑοϊοιῃοηΐο ντιτηρϑ (Ὁ 566 “ Βδιτοπ. 
11, 5, 24). ΘΠ] ἰῃ ἔοστ αγὸ ἴΠ6 αυοία- 
τἰοη5 οὗ ΟἼρθῃ ἔσοϊῃ ΕοοΪυ5., Ποῦ σἢ ἢ6 
ΟΧΡΓΘΘϑγ βου θεα ἴῃ6 οσκ ἴο [6515 [68 
580ηὴ οὐ Θιγάοῃ (( σοηΐτα (εΪ5.᾽ νἱ. 7). 
Ογρήδῃ, γγῆο οἰΐδη αιυοῖθ5 ἔτότὰ ἰΐ, 566 Π15 
ἴο ἴτϑαΐ 1ἴ 85 1 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃ6 (αποῃ. 
Οὐ ἴῃς οἴμεγ μδηᾶ, ΘΟ Π6 ΘΧΌΓΘΒΘΙΥ͂ 
ἀδοίασο 1 ποη-ϑοϊοσηοηϊς δηὰ ῃοη- 
ἙΠΔΠΟΏΙΟΔΪ (566 ἴῃ αποϊαϊίοῃ ἸΏ ἃ ἐΟΥΠΊΘΙ 
ΡᾶΤΑΡτΑΡ ἢ), δἂῃᾶὰᾷ δαυλ] Υ δι ρα ΊΟΑ]Υ 
Αἰῃμαμδϑιις (΄ Ερὶϑ5ῖ. ἔδϑι. 39), ὑὴο τῃκϑ 
ΟΥ̓ ῬοοΟΚ νὰ τὰς “έαεῖε, “ΤῊΘ 5Περ- 
Ποτά, ἄς, Νόοηθ [6 1695 νας ἴῇ6. ὕοοκ 
᾿ϑοα ἀηὰ αυοΐϊεα ΡΥ ἴῃ6 Ἐαΐμοτα ἴῃ ἃ 
ΤΩΔΏΏΘΙ 5.1 αΥ (0 ἴῃαὶ οἱ [ἢ6 εν] 5} 
Βδῖηοῖθ. 1,αϑίϊγ, 8... Αὐυρυβῦμπθ τάηκϑε 
(ὴἢ6 ὈΟΟΚ ΙΓ [6 σαποηῖοαὶ στιτὴρα οἡ 
δοοοιυηΐ οὗ 115 δυυ που ἴῃ (ῃ6 ΟΠΒυτοῇ, 
Δ Πουρἢ μ6 ἀφηϊδϑ 115 ϑοοσηοηϊο δυῖῃοΥ- 
5.10 (΄ ἀες ἀοοῖτ. ΓΟ γιϑι. 11, 8). [{ 15 
Θηυπιοταῖθα ἴῃ ἴῃ6 Ηδρτγτενν (δηοη ὉΥ 
1η6 ϑγηοάβ οἱ ΗἸρΡρο (3932) δῃὰ (αγίῃαρε 
(39)). ΤΠα ἱμοϊυβίοη οὗ ἴῃ6 Αροοσγρμα 
ἴη τῇς. Ὁδηοῃ ὈΥ [ῃ6 Οοιης! οὗ Ττεηΐ (ἢ 
τῃ6 4φἴἢ ϑεϑϑίοη, 8 Αρηϊὶ, 1546, “ (δηοη. 
εἰ [)εοτ.᾽ εα, Ταυπομηϊῖζ, ΡΡ. 15, 16) 15 
δ ποῖ εἶἷγ Κηονη. ((ζορ. Ηξετρϑί, 
“ΕἸΠ].᾽ 1. ΡΡ. 24, τε. ; Ὀς δΥεῖ[6-Θομγδάοσ, 
1μδῃτθ.᾽ ΡΡ. σού--ςου; ΚΕΙ], “ΕἸΩ].᾿ ρΡ. 
102, 703, 747; ϑομΓοσ, 2. 5.) 

ᾧ ΧΙ. ΤΓΙΤΕΚΑΤΌΒΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΘΌΒ]ΕΟΤ. 

ΤἼΘ τείδγθηςσες ἴῃ ἴἢ6 ῥσεοθαϊηρ' ρατα- 
δταρῇβϑ βυ ΠΟΙ ἜΠΕΥ ἱπαϊοαῖα (6 νΟτΚ5 
ΜΠ Οἢ πᾶνε Ὀδθη ΟΠΙΘΗ͂Υ σοηϑυϊθα ἴῃ 
Ῥτοραησ ἴῖἴδ6 ρῥγδϑϑθηΐ σοιῃπηθηίατΥ. 
Τῆς Πτογαΐαγε οὗ [Π6 συ )εοῖ ἰ5, Ποννενου, 
ΝΟΥ ἴάῖρε. ἘῸΓ 15 σοπιρίεῖς Θπαῃλετα- 
[ΟῚ νὰ πηιϑδὶ τοίοσ το 86 νατίοιβ Επογ- 
οἰοραάϊας (σεπῆδη αηὰ ΕΏΡ]158) απ ἴο 
ἴῃ6 Ὀοοκϑς οἵ “ [ηἰτοἀποίιϊοη  ἴο τ[ῃ6 ΟἹά 
Τεβίαπιθηῖ. Τῇ Οατοοκ τοχὲ πδεα Παβ5 
Ὀεοη ἴπαΐϊ οὗ Τιβομεηάοτί (᾿ Ν εῖις Ταβι. 
ὅταεος, ὅζα., εα. νιϑ, 1880), ἀπά ρεπο- 
ΤΑΙ τοίεστεα ἴὸ 85 ἴπ6 ψαίίσαῃ, [μοι ρ}} 

ἱ (ορ. ϑομῦτγον πὶ Ηδγζορ᾽β " Ἐσαὶ- ἘΠΟΥΚ].ἢ 
ἃτῖ, ἄροῖσ., 487; "εβο,᾽ 597. 

39 

1ῖ βοδύοεῖὶν ἀδβεσνεβ ἴπαϊ ἀδϑιρηδίίοη (566 
δ ν1Π1.). ΤῊς (ἃ}} γαῖ, δπὰ 5ιη. γϑδαϊηρϑβ 
πᾶνα ὈδΘη οοἸἸαϊοα ἔτοτλ ΝΕ 5.16 5 ΒΌΡΡΪε- 
τηθηΐ ἴο τῃ6 6α, (1105. 188)). ἘΒεαβιάε65, 
ἴῃ6 ναγδηΐς ἰὴ [6 τηαρηϊδορηΐ δά. οὗ 
ἩοΪπη65 δηα Ῥδίβομϑ ἢᾶνα Ὀδθὴ σείοσγεα 
ἴο. ΤΠηδ οπτοδὶ εαϊοη οὗ ἴῃς ΑΡοστυρῆᾶ 
ὉΥ ἘΠίζθοηῃβ (1105. 1871) μα5 θδεῃ 
αἰτεδάγ ἀδβοτι θεά, ΟΥ̓ [ἢ νᾶτῖοιι5 5ερα- 
ταῖα δαϊοηβ οὗ [6 Οτεεὶ ἰοχὶ οὗ Ἐςοϊο- 
βιδϑίὶςιι5----τοζζλ γοΐος---ἰῃδὶ οὗ 11η46 Πᾶς 
ὯΟ ϑ5ρ6οῖαὶ να]ιθ (΄ ϑοηϊεηΐϊδς [651 5ιτὰ- 
οἰάδε, Οεαασαηΐὶ, 1795); ἴμαΐ οἵ Βτεῖ- 
5ΟΠΠΘΙΟΘΥ Πα5 Ὀ6θ σοῃβίδητΥ σοχῃρατεα 
(Ἢ ΠᾺΡ 6 γ [650 5ῖσας. σταθοθ, Ἐδι5Ρ. 1806). 
ΤῊΘ ϑγγδςο εχ 564 μᾶ5 ὑὕδθ ρεηδγα]ν 
τα 1ὴ γα] οι’ 5 Ροϊγρίοῖ, Ἐοὸσ Ηδθῦτον 
[ΓΔ 5] ΠΟὴ5 6 μᾶνα Βαά [6 τεηάεσι- 
Ἰη5 ΟΥ̓ Βεῃ ϑε6 ἢ (Ρρτανι οι Υ ποιςδ6α). 
ΤΠμῸ6 ΗἩδΘΌΓΕΝ 15 εἱεραηΐῖ, θυ [6 Γ8Δ}5- 
Ια ο [Ο]]οῦν5 ΒΟ  Θ[]πγ65 [Π6 ϑγτίδο, βοιῆε- 
{ἰπ|ὲ5 (ῃ6 Οτεεκ --- οι  ΠΠΠ)6 5 5ΟΔΓΟΕΙΥ 
ΘΙ Π6σ [ῃ6 οἠα οἵ ἴῃς οἴμεσ, Τῆς Ηδῦτεν 
ἴῃ ἴῃς (ταῃϑ]ατοη οὗ [6 Αροοτυρμα ὈΥῪ 
5... 17. Ετάθκαοὶ (11ρ5. 1830) 15 ποῖ 50 
Θἰεραηΐῖ 48 ἴῃαϊ οἱ Βϑθῃ ὅϑθερῇ, ποῖ γεῖ 
ΤῸ ΓΟἢ ποτα ἐδ] ἴο τπ6 ἰοχῖ, Ὑτδηϑ- 
ἸαϊΙοης Ἰηῖο Ἡδυτεινν οὗ ροτίϊοης οὗ 16 
ἰεχί---ουςἢ 45 ἴπαϊ οἵ οἢ. χχὶν. Ὀγ Τόν, 
δπιθηἀδα Ὀγ ΕτΖθοῃθ, δπα οὗ «ἢ. 11. ὈὉγῪ 
Ῥτγοίδθϑθβθοσ. ΒΙ.ΚΕε]]- ταῦτα ποίοα ἴῃ [Π6ῚΓ 
Ρίαςες ἴῃ ἴς σομηπγχεηίατν. ΤΏ σε πδη 
{τα ῃϑ]αοῃ οὔ (σαϊπηδηη ( Π]6 ΑΡοΚτυρῆδη 
ἃ, Α. Ταβο᾽ ΑἸίομα, 1841) αἤοταϊβ ποῖ δὴν 
μεῖρ. ας ΕΠΘΊ5ἢ ναγϑίοη Ὀγ Ὦζγ. ΒΙ556]] 
(ἸΏ τῃς νοὶ]. οὐ {6 ΔΡοοσ. βαρ] ετηβηίΐαὶ 
ἴο ) τ, ϑομαῆῖς Ατηθησδη δα, οὗ τῃ6 
ἙΏρΊΙ5.. ταηϑαῖοη οὐ [1.πηρεβ ΒΙΡ]6 
(οπιηιθηΐ.) ΓΟΘΘΙὉ]65 ἴῃ σΠατγασίου [παῖ 
οὗ Εχιίζοοῃς,. 16 Ἰαϊίοσ, ΠΟΙ 15 ποῖ 
δ Οτγ Παταὶ, 15 ἀρροπαθα ἴο ἢϊ5 (οηι- 
ΤηΘηΐατΥ οἡ Εσςοϊα5, (ς ΚυτΖρεί. Εχερ. 
ΗδηαὈ.᾽ δ᾽ 116 Γ τδ60). 

ΤἼΘ σοηοτγαὶ ἡ δϑιοη5. σοηηδοίδα ἢ 
1η6 ῬοοΪκ (5ιιο 5. 15 δυο 10, ἀαίθδ, 
ΑΙτα ΠσΟ ΘΠ, νΟΥΞΙΟἢ 5, ἂς.) ατὸ ἠἸδου 556 
1η [ἢ σοΙΓ ΘΡΟΠαΙηρ ἉΤΓΟΪ 65 1ὴ {Π6 νϑ οι 5 
Επογοϊορα ἴα5 --τ- σι. ἃἋ5. (ἢ (απηδ})} 
ἴ[πο58 οἵ δε ϊμοσ, Θοθθηκοὶ (ΌΥ ΕΠ Ζ56Π6), 
Ηδετζοῦ (ὈΥ ϑολγευ), ἈἸθῆπι, απ Ἠδλη,- 
υυτροτῖ---αἰ που νὰ 1{|6 νατιοῖν ΟΥ 
ῬΙΟΡΎΘ 5 οη. 950 (Γ ἂἃ5 ἴῆ6. ΑΡροσΡ]α 
«ἢ ΘϑΡΘΟΙαΠγ ἘλοΟ] οϑιαϑῦσιθ αὐ σοὴ- 
σοΥη64, ἴῃ6 κα βαϊηθηθϑ σΠαΥα οί 56 5 
[πΠ6 ασσουμΐ οὗ ΟἿΤ οοὶς 1. ἴῃς γαΤΊΟΙ 5 
Ιηἰτοαποίοη5 ἴο τὰς ΟἹἀ Τοβίαπιοηῖ: 

2 
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Ὧδς γει6-ϑοβγδάοσ, Κι οἱ, Ἐδαϑ5 (΄ Ὁεϑοῖ, 
ἃ, ἢ. ϑοῦγ, Α, Τ.᾽ 1882). Τὸ ἴΠ656 τημϑί 
δε δάάεά, 45 σοπίδιπιηρ ὈΥ ἔλσ ἴῃς Δ11εϑὶ 
ττοδθηρηϊ οὗ ἴῃς Ξυδ]εςῖ, [Π6 δοοουηΐ οὗ 
Ἐκσεΐυ5. ΘΟΠῦΓΕΣ ἴῃ [ἢ6 “ αβοῖ, ἀ65 
Τυ4, ψοϊκος᾽ (1886), ἰο ψὩΙΓὮ τείεσεποα 
[45 δἰσεδάυν Ὀδθῃ τπδάθ, Α βΞρεςοίαδὶ ρἷδοθ 
Τηυβί, [ΟΓΥ νΔ ΠΟ 5 ΤΟΔ5Οη5, Ὀ6 855!) ρῃοὰ 
Ῥοίὰ ἰο γήεϊϊε᾽ς (Ε. (,) “ ΕἸ). ἴῃ ἀ, 
ἀευϊεγοκδη, Β, ἀ, Α. Τ᾿. (πὰ Ἠεῖῦβῖ ἃ, 
Ὑν εἰἰεἰς “ ΕἸΩ].᾽ ϑεςῖ, 11. ρατί 11,, ΕΤΕΙθυσρ, 
1844) δῃηὰ (ο ΕἸ ΒΒ οση 5 “ ΕἾΏ], ἴῃ α, 
ΑΡροκι. ϑοῦγ. ἀ, Α, Τ. (μεἷρΖζ. 1795 
---Βείῃρ νοὶ, ἵν. οὗ ἢϊς “Κπίὶ, 5. γ.)). 
Βοϑιὰθς [656 σσοπηδῃ νοσκϑ, (ἢ 6 ΔΥΌ ο]65 
Ἑαωϊείασποις ἀρὰ γέρως λε δοη οὗ δίγαοΐ 
ἴῃ Θ᾽ 5. “ ὈὨϊςῖ, οὗ [6 ΒΙΌ]6᾽ (νοῖ, 1.) 
ἢδνα Ὀ6ΘῺ σομϑυ θα, 45 ψγ͵6}} 45 ἴὴ6 0 ]]6 
δά ᾿οαγηθὰ βυτηδιυ ΟΥ̓ Ὦτ, ᾿ανιάβοι 
1ῃ νΟ], 11, οἵ Ὠϊς οα, οὗ Ηοτγηεβ [πἰτοὰ, 
(18ς6, ρρΡ. 1024--1033). 
Οἱ ἴδε τεϊδίίοη οἵ οὖσ Ὀοοὶς ἴο ῬὮΠΟ 

δῃὰ 77ἐν 5} ΗδΙἸδηϊθὰ, [6 ψοῦκβ οὗ 
Οἰτόσεγ δῃά Ὠδμηδ δὰ ἴδ6 τί, δ άζο ὉῪ 
(ῃ6 γγεβθηΐ ᾿τιΐοσ 1 ἢ δηα δος ς 
«Ὠϊοῖ, οὗ Ογ, Βίορτ.᾽ ᾶνβ Ὀδθη σοίοσγοα 
ἴο. Ἐογ ἴῃς τεϊδιίίοη οὗ [Ὡς ατεεῖκ ἰοχίὶ 
ἴο [ἢς ϑγτίδς δηᾷ ἰοῦ οἴμοσ ρϑησσγαὶ 40.65- 
τἰοη5 [ἢ 6 Δτί]ο]65 ΡΥ σεῖροσ ἴῃ (6 “Ζ. Ὁ. 
Μ, Ο᾽᾽ χὶϊ, 1858, ἀηά ὈγΥ Ἡοτονζ [ἢ 
ΕΥΔΏΪΚΟΙ᾽ 5 “Μομδίϑθοδβηξ, νοϊ, χῖν, (ϑηςα 
ΡΟ] βηθα 45 ἃ βεραζαῖε ὀγοωζωγέ, τ 865), 
ἢν Ὀδοὴ Ροτιβοα, Ἐογ ἴδε ταοϊδοῃ οὗ 
ἘοοΪα5. ἰο Ῥχονοσθς ψγὲ μάνα τείετγεα τὸ 
Ο, ϑεϊιρτηδηη (ς Ὁ. Β, ἀ. ὙΥεἰβῃ, 1. δι, 
1882); ἔογ [86 τείδσθησθβ ἴῃ ἴῃς ΕΡρ ες 
οἵ 81. [ῃγ65, ἴο Δ. Βοοῃ (΄ Ὠ΄ββοσὶ, ἔχερ. 
ΤΠ6ο], ἀα6 74ς. 6Ρ. οὔτ ὅ81ςτ, ἰρτο σοοη- 
νδηθηῖ4᾽). Α5 τερασαάς [ἢς τεϊδίίοη οὗ 
Ὧδε ψείυς 1,δἴπα ἴο ἴῃς Η οὗτεν οτρίηδὶ, 
5ΡΘΟΙΔ] ἡοῖ ας 45 Ὀδθη ἴδκϑη οὗ Βεηρθὶ 5 
αὶ, ἰὴ ΕἸΟΒΠΠοΟΠλΒ “ ΒΙΒ]οΙἢ,᾽ νοὶ]. νυἱἹὶ,, 
ΜΠΙΟΝ 15 Ταρεαῖϊθα [ἢ ϑυμη ΑΙ ἴῃ Βοτί- 
μοϊάύς " ΗΙξίοσ. πὶ, ἘΠη] οἰ ΡΡ. 22ο6- 
2309. Οῃ [ἰΞἴοτοδὶ αυδϑίοηϑ [ἢ 6 ψοσΚο 
οὗ Ἡδιζίοϊά, Ἐπναὶὰ, δηὰ Οτᾶϊζ ἢανθ 
Ὀδοῃ τοίοσεα ἴο. ἡ ἴῃς Ἰβάου- 
ἰοδοηϊηρ δηὰ ἴῃς ᾿Πορτηδίίοβ δῃὰ ΕΤΏϊο5 
οἵ ἘφοΪμ5., [6 Ῥοοκ οὗ Ὦτ, 7. Ε, Βτυοῖ 

ΙἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ἘςΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟῦϑσ. 

(. γε ϑῃ ει ις5.1 εἶστε ἃ. Ἡδεῦτ.᾽ ϑισαϑθουτρ, 
1851) δηά ἴδε “ 5ιδυ)- ΡΥ Ὦγ, 
ν. Μεσυεὶ (Κδηιζβθεσρ, 1874) ιᾶγς 
Ὀδθη : 

Βεγομά [6 σοῖῖς 75. τείειτεά ἴο, δὴ 
ἐχβαιϑίνε βιθαγ οἵ 411 {πε (οσησηθῃιδγαϑ 
ου Ἐκοϊεϑἰδϑιϊουβ ἢα5 ποῖ θδδὴ αἰϊοπηρίοὰ 
----[ἣς ποσὰ 50 ἴῃδὶ 1ἴ νγὰϑ ]ϑῃθα ἴο τηλκα 
ἃ ἴτεβῇ κίυαγν οἵ ἴῃς ὈΟΟΚ. ὍΤμδ Αῃηο- 
ἰΔΌΟἢ 5 ἴῃ γνοἱ, ν. οἵ ἴῃς “ΟΠΈΟΙ ϑδςπ' 
ἄσϑθοσνε Ἴοπϑίδης δἰϊδηϊου, δΘβρΘΟΙ ΔΙ] 
ἴμοβα ὉΥ ᾿Ὀπιβὶὰβ δῃὰ Οτζοῖϊῃ5β. Τῆε 
Ἰαϊζοῦ 416 τω οβεὶυ ἴῃς ϑουγοα οἵ ἴῃς οἰΔϑϑϊςδὶ 
ῬΑΓΔ}16]5, ποῖ υπήεαυθη! ποίοα ὉΥ 
Ὑτιοῖβ. ΕῸΥ [ἢ]15 τοάβϑου, δηά Ὀεοδῦϑα 
ἴον ἂύὲ οἴἴδῃ σδίμεσ οοϊποϊάθησοβ ἴπδῃ 
ῬΑγα] εἷς, 1 45 ποῖ Ὀδοῃ ἀδοτηεά ὨδΟΙϑ- 
ΒΆΤΥ ἴο ταρϑαῖ ἴθ. [{ ποθᾶς ϑΟδΌΟΪΥ 
Ὀὲ 5δἰὰ (μδὶ ἴῃς Οοτωσηθηίδιγ οἵ ΕΠ Ζβοα 
(Ἰ1ὰ 6 “Εχερ. Ηδη6}.᾽) πᾶ Ὀδεῃ οοη- 
ΒΙΔΏΓΥ σοπηρατοα δηά υδεᾶ, [115 ΌὉΥ Γ 
ἴτε (1165 ψοῦκ οὐ Ἐσοϊοϑιαςιίςυβ, δηά 
115 Ιδρασηϊηρ δηα ΔΌ} ΠΥ τὸ Ὀεγοηά 4069- 
ἴομθ. Τὰ (ΑἸλοοδ}) ΟΟτασηθηΐδτΥ οἵ 
Ὅτ. ΒΙ55611 ἰῃ νοΐ, χν. οὗ ϑοβδῆῦβ εα, οἵ 
ΤΔηρε5 (ομηηθδηίΐ, ΟΠ ον ΓΟ] ονγ5 [δαὶ 
οἵ Επίζβοθθ, Βεβίἀθβ ἴμ6β6, ἴῃε (οι- 
ΤΩΘΏΪΔΓΥ οὗ Βτειβο;ηθίαοσ (1θοσ [65 
ϑιγδοίάδα ᾿ ἄδϑεγνες δηὰ τεαυΐγεβ οδγείαὶ 
Ρεπι58], Δ βουρῃ τἴῃ6 ὈΟΟΙΚ Ὀδδγβ τηδικθ 
οὗ γουϊῃ δηά ἢδβϑίθ. ὍΤδ Ὀχγιοῖ δηηοία- 
ἰἰοη5. οἵ 7οδοῖῦ. Οδιηδσαγυ5 (ς ϑεηϊοηῃδθ 
765ὺ δῖσας,,᾿ αἱ [με δπὰ οἵ ἴδε. Οστεοκ ἰοχί, 
ΡΡ. 136-213) ᾶἃτα ἙὨΙΘΗΥ ᾿ς ογαβίηρ (ΟΥ 
[ῃ6 φυοίδξοῃ οὗ ρᾶγα}} 6} 1515 ἔγοχα Ὁ] 455: Δ] 
στιῖοῖβ. ὙΠῸ ποῖοθα οὗ 1. 6. [πᾶς 
(. ϑεηῖ. 1. 5.᾽ σεάλδηϊ, 1785) ἃγὰ νεῖ 
Ὀπεί, θαξ Οσοδβι οΏ ΔΙ τολὶὶν να]υδῦὶε ; 
[ὼς ἔεν Ἐδθθίμϊς δηποϊδιουβ οὗ Μ. 
Οαυϊζηδηη (ς Ὁ. Αροκτγ. ἃ, Α. Τεςι,)) δῖὲ 
ποῖ ΟὨΪΥ ΞΟ δηΥ, δῖ 4150 510... 

1,Α5ῖ]γ, γα αν ὩΟΝ ἴο δαά ἰο [δὲ 
᾿τογαῖασα οἡ ΕΟ] 5. ἴῃς ἀἸδουδδίοη οἵ [δὲ 
Ῥοοῖκς ἰῇ Ῥγοΐδββθοῦ ΟὉβουμθβ “ 7οῦ δηά 
ΘΟΪΟΙΏΟΏ,᾽ ΡΡ. 179-198, ΜΏΙΟΝ σδτης ἴοο 
ἰδία ἴο θὲ υδεὰ ἴῃ ἰῃ6 ῥργεραγαίΐοῃ οἵ (ἢβ 
Ῥταβθηΐ σοϊημηδηίδιυ. [15 ομαγδοϊεπβεα 
Ὀγ ἴῃς Ιοασγηϊηρ, οἰδαῦηθββ, μα οι οἵ 
ἀϊςου οἵ (δαΐ ᾿τιΐοσ, 



Θοῦλο γεΐοσ 
κοῖς Ῥτο- 

ΓΕ ἢ 

ΤΗΕ ΨΙΘΌΟΜ ΟΕ 1Εϑῦ5 ΤΗΕ 50Ν ΟΕ Θ6Ι1ΚἈΆΑ0Η, 

ΟΚ 

"οι ϑοαιοι9. 

[“ Ῥγοίορμο »ιαάε ὃν απ ἐριοογίαϊπ “20 Γ, 
Ἴ- 6588 νγᾶ8 ἴῃς βοὴ οὗ δίγαςῃ, δηὰ 

εταηάς]ὰ ἴο [6511 οὗἉ [ἢ 6 54 π|6 παῃὶθ 
ἢ ἢϊπὶ: [15 πιδη {Ππογοίοτε ᾿ἰνεὰ ἴῃ ἴἢ6 
Ἰαϊῖον {1π|65, ΔΟΓ (ἢ6 ρεορὶο δὰ Ὀδοοη ᾿οά 
ΑΥΑΥ οΤἀρίϊνο, δηά οδ θὰ Ποπλα ἀραΐη, δηά 
ἃἰπιοβῖ δε ἃ}} [86 ργορβείβι Νονν ἢ 18 

᾿ φταηαίδίβον [{ε505, 88 ἢ 6 ΠΙΠΊ561} τυ ββοίῃ, 
ΜΜΔ5 ἃ τηδΔῃ οὗ ρ»τοδῖ ἃ] σθηοὶ δηὰ ννυϊϑάοτῃ 
δίθοης ἴμ6 Ηδεῦγεννβ, ψῆο αϊὰ ποῖ ΟὨΪΥ 
φαῖμον ἴ86 γγαάνα δηά βῃοτγί βδεπίθησοβ οὗ 
υνῖϑο πλοη, ἴπαῖ πλὰ Ὀδοη Ὀοίοτο ἢΐπ), Ὀυΐ 
Εἰ πιο οὶ αἶἰϑο υἱἱοτοα βοπὶὸ οὗ 15 οννῃ, ἔι}} 
οἴ πιιιςἢ υπάογϑιδηάδίης δηά νυ ϑάοπι. ὙΠ θη 
45 1ἱῃογείοσγε {πὸ ἤγϑοϊ [6518 ἀἰθὰ, ἰδανὶπρ [ἢ 15 
Ὀοοκ αἰπιοσῖ [[{ρετγίοςϊοά, διγαςἢ ἢΪ5 800 γὸ - 

“ ροϊνίησ ἰἴ αἴογ πἷπὶ ἰοῖς ἴ ἴο 5. οὐ 500 
6505, ννβο, μανίηρ ξοϊζεη [ξ ἰηἴο ἢΪ5 ἤδηάϑ, 
ςοπιρ ἰοὰ 1ἴ 4}} ογάθγὶγν ἱηῖο οης τοϊυπιο, ἀπά 
οδἰοὰ τὸ ὙΝ Ἰϑάοπι, ἱπΕἰ υ] πρς ἴα Ὀοῖῃ ὈΥ ἢ 5 
ΟΥ̓ ΠΑΠΊΘ, ἢ5 [δῖ πο Γ᾽ 8 ἢδπΊ6, Δηὰ ἢἰ5 ργδπά- 
ἔλιΒοτ 8: δ] τίη ἴῃ6 ἤδάγοσ ΟΥ̓ [ἢ 6 νΟΓῪ 
ῃᾶπιο οὗ ὙΝνἸϑάοπὶ ἴο ἤᾶνο ἃ ρτθαῖοσ ἰονε ἴο 
ἴδ κίυάγ οὗ 1ῃ15 ὈοΟΚ. [{ σοπίδίηοτἢ {Π6Γ6 5 
ἴογο υνῖδθ ϑΑυ 55, ἀἀγκ βοηΐοπούβ, πὰ ρᾶγὰ- 
165, δπὰ ςεγίδίη ραγίουϊγ δηςϊθηϊ σοῦϊγ 
δἴοσιοβ οὗ πῆθῃ {παῖ ρἰεαϑεὰ Οοά; 450 ἢ 8 

ῬΓΑγοΥ δῃά 8005 ; ΠΊΟΓΘΟΥΟΥ, ννμδ ὈεποΗ8 
Οοἀ δά νους εαίεά ἢἰβ Ρεοορίθ, ἀηάὰ ψῆδῖ 
Ρίαρυεβ δε δά Βεδρεά ὕροη {πεῖὶγ Ἐπετη 68. 
ΤῊ8 [6508 αἰά ἱπιϊαῖο ϑοϊοπιοη, δηά νγὰ5 
ὯΟ 655 ἔδπιουβ ἴῸΓ νυν ϑάοπὶ δηὰ ᾿θαγηίηρ, 
Ὀοῖδ θείης ἰηάἀεοὰ ἃ τηδη οὗ ργγεαΐ ἰθαγηίηρ, 
δΔηἀ 50 τερυξοὰ 4150.] 

76 Ῥγοίορμο οὗ ἐδ ἤίράομι ὁ [εϑ08 
{δε δοπ ὁ διγάςῇ. 

Δι ΕΕΑΣ ΠΊΔΩΥ ἃπὰ ρτεᾶς. 
τ πρ8 ἤν Ὀδεη ἀεἰϊνετγεά 

ππῖο 8 ΌΥ͂ [Π6 ἰᾶνν δηὰ τῆς ργορδεῖβ, 
δΔηἀ ὉΥ οἴδεῖβ τπδῖ πᾶνε (ο]]ονγοά 
εὶς βἴερβ, ἔογ τῆ6 ψ Ὡς ἢ τπΐπρ8. [5- 
γοὶ οὐρῆς ἴο ΡῈ σοπηπιοηάεά ἴογ 
Ἰεαγηΐησ δηὰ υυἱβδάοπι; δηά νυν ῃεγεοῦ 
ποῖ ΟἿΪδγ [ῆ6 τϑδάδιβ πιυβῖ πεεάϑβ 
Ὀεοοπῖα 5ΚΙ1{ι|1] {πεπηβεῖνεβ, δυῖ 4130 
{Πα τῆδλι ἀδϑῖγε τὸ ἰδᾶάγῃ Ὀὲ δϑϊε ἴο 
ργοῆς τῆδπὶ νυ πίς ἢ ἀγα ᾿ψῃουϊ, ΒοΚ τον, ο 
γ βρεακίπρ δηὰ νυυίτίπρ : πν ρταηά- πέρα, 
ἔλῖθεγ 6815, ψῆεπ πῈ Παά τὰς ἢ 

δεγεα: ρα απά ρσγεαὶ ἐδὶπρ: δας δεέπ 
εἰεἰμυεγεά μπΐο ..}] “Οτοδλῖ, ἰὴ [Π6 5θῆϑο οὗ 
πηροτγίδηϊ; “ἀεἰινεγοά, Ποσγε δεδομένων, ποῖ 
παραδίδοσθαι, 45 50. }}} Δη4 πλοῖα ΔΡΙΥ ; ““ἴο 
115,7 τἱΖ. ἴο ἴ6 [ονν8. 

ὁγ δὲ σευ, ἐδε Ῥγοῤῥεί:, διὰ 89 ΟἾΟΥ5 
ΜἘὯο 1701]1οὁνοὰ ὍΡΟΣ 18 61).] ΝΊΖ. [Π6 τ] ογ5 
(υοῦ ἴδε ψτΣτη 5) [Πδἱ (Ο] οννεά --- ΡΓΕβυτΉΔΌΪΥ, 
της διῖποῖβ οὗ ἰΠε Ηδρίορταρῃδ. 

ἴον ὙΔΒΐοΣδ 1 18 ἀπο [0 ΘΟΙθπἃ [8780] 
ἴον θΘυ]ατο (παιδεία, ἐμείρἠπα; 1)6 ἊΝ εἴς, 
“ Ἰηκίγυςτίοη ἢ απ μεῤῥμμν ΤἼΘ ἵννο ἴογπιβ 
ΤῸ δραίΐη ἕουπά ἱπιηηοαϊαἴοϊ Υ αἴοσγννασάβ, ἀπὰ 
(δουρὶ ἴῃ ἰηνογθε ογάθῦ) ἴῃ Εἰςο] 5. 1. 27. 
[πη ἴῃς ΧΧ. παιδεία 15 [ῃ6 δῳαυϊναίοηϊ οὗ ἐεπ 
Ηδοῦτεν ψοσγάβ. Ηδστε ᾿ξ ῬὈγοΟΌΔΟΪΙΥ βίδηάβ 
ἴος ἴδε Ηεῦτενν ἽῚΘ, νυ ῃ]ς ἢ 5 580 τεηάοτοά 
τυγεηίγεοης {{π|ὲ5 ἰη ἴῃς ΧΧ, ἘΤΟΡΊΒΕ οὗ 
Ργτον., 16 [ἢ6 ἴννο [οΥΤΏ5, 85 Πόσο, ἃγὸ (ΟἿΣ 
{{π|65 σοπηδἰηθα (ΡΤΟΥ, ἱ. 2, 7, χν. 33, ΧΧΙΙ, 21: 
ὙΠοοά,, 5.-Η., 231, δηά ἴοη οἵἴμεον (οάά.), δηὰ 
ἴῃ ΟἹΪΥ ἴνο ἰῃϑίδῃςεβ (Ρσου. χ. 17 ὁ; ΧΥΪΪ, 8 2) 

ἔννο οἵπεντ Ηθῦγονν ογάβ ἅγὸ γεργοβοηϊοα ὈΥ͂ 
παιδεία ἰῃ Ῥτον. Τῆς Ηεο]Ἰοηϊδες ἴοηο οὗ 1τῃϊς 
ςσοπηπιοηάεδίίοη 8Ποι]ὰ Ὀ6 τηαγκοά. [ἰ βϑοιβ 
ἰπἰοηάοά ἴο Ξιγοηρίῃποη ἴδ σοηἤάρηςο οὗ [5τδοὶ 
ἴῃ {Π6ῚΓ ροϑβι[Ιοη δπιοης ἴῃς Οτροῖβ, δηά ἴο 
ςοπο δῖος [6 ἕδνουσ οὗ [πὸ Ἰδαῖον. 

διὰ δἷποο ἰζ ὈΘΏΟΥΟΒ 8086 ΜΠῸ τοδᾶ 
(ογ, γεαάεγ) ποὲ οπίρ ἐο ὀδοοῦπθ «ἀμ (σείοπέου, 
“ὁ οἰπσίοδένσυοϊ! 7) ἐδενιείυε: (Χ, ΟΕ, Η, ες, τὸς 
τελὰ γενέσθαι), πὶ 4180 [δ ΓΏΘΥ ΜΤ80 1Ο 9 
Ἰοδυπὶπα (γε ἐλ. ῦ ἀἤοῦ Κπον]οάρο) ΒΒ ου] ἃ 
09Δ8ΔΌ0]19 ἴο ὃ09 οὗ π80, ὈΟῈ Βροδκίπᾳ δὰ 
πτιτΐηρ (ΟΥ̓ νεγθαὶ ἰησίγυςοη δηὰ υτιοη 
ψ ΌΓΚ5), το Θὰ ΤΒδί τὸ νψἰζμβου!. ΤῊ Ϊ8 
ἷἰ5 {Π6 σοπηποη πιοδηΐηρ οὗ [6 Θχργοββίοῃ. 
1ὴ {παῖ ςα56 ἴπ τείογεησθ "νοι βοοπὶ ἴο δ6 
ἴο Οτεςοίδη ὑγοβοϊγίθβ, ΟΥ̓ Ρογπαρβ ὄνθη ἴο ἰῃ- 
υὐγίηρ Βοδίμθηβ, ἀπ ΟὨΪΥ Βοσοη ΑΓ ἴο ἴδε 
εν ἰῃ [6 αἰβροεγβίοη. Βιυῖ ἱπ ἴἢ6 υβᾶρο οὗ 
οἰγθίυβ {86 δχργθβϑίοη ΟἿΪΥ͂ πιθᾶῃ8 “ οὐ" 

δἰ ογ5 ΟΥ̓“ ΟἴοΓΚ." 
»ῃγ σγαμάγαιδεῦ ὕεπ.} ΟΥ̓, ΡΟΒ5ΙΌΪΥ : “ΤΩΥ 
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Βύι ΠΙπΊ56} Γ το τε τεδάϊπρ οὗ {πὲ 
Ἅνν, δΔπὰ τῆς ργορῃεῖβ, δῃηά οἵὔδοῦ 
θοοΟΚ8 οὗ ουὖς ἔλῖΠογβ,) ἀπά δά ροικίεη 
τῃογοῖη ροοά ᾿υάρπηεηϊ, ννᾶβ ἀγάνγῃ 
ΟἹ Αἶβο δἰ πΊβε] τὸ τυγίτε βοπηετηϊηρ 
ρεγίδιπἰπρ ἴο Ἰεαγπίηρ δἀηὰ υνιβάοῃι ; 
ἴο [86 ᾿πίοποὶ τπλῖ τἢο86 ὑγ]ς ἢ ΔΓς 
ἀεβίγοιιβ ἴο ἰεάγῃ, δηά δὲ δάάϊοϊεά 

δΔηὰ ἴο ραγάοῃ ι.3. ῬγΠαγοὶῃ νγὙὲ ΤΔΥ 
866 ἴο σοπῆς 5Πογί οὗ βϑοπὶα ννογάϑβ. 
 Οἢ να Πᾶνα ἰδδουγοά το ἱπῖογ- 
ργεῖ. Εογ τῆ6 84π|6ὲ τῆϊηρ8 υττεγεά 
ἴῃ Ηεδτενν, δηά ἰγδηϑβϑἰδιεά ἱπῖο δη- 
ΟἴμοΓ ἴοηριθ, πᾶνε ποῖ τῆ6 584Π|Ὲ 
οτος ἰῃ τῆδηὶ: δηὰ ποῖ Οἡἱγ {ἢ 686 
τηΐηρ8.0 δυῖ τῆς ἰδνν ἰἴ56]ξ, δηά τῆς 
ἐργορῃεῖβ, δηά τῆε τεβῖ οὗ τ[ῃς Ὀοοκϑ, [Ος. 
ἢᾶνε πο 81η2]]} ᾿ ἀϊεγεποθ, ννἤδη ΠΕ τος, 
ΔΓῈ βροκβὴ ἰπ τῆεῖγ οὐ ἰδησυᾶρα. κἰτελεν. 
Ἐογ ἴπ ἴῃς εἰρῇῆς δηὰ τἈϊγτεῖ ὙΘΑ εἰς. 133. 

ἴο τῆεβε {πίπρϑ. ταῖρῃς ργοῖς τυςἢ 
τ ΟΓΘ ἰῃ ᾿ἰνίηρ δοςογάϊηρ ἴο τῆς Ἶδνν. 
Ὁ Βεγείογε ἰεξ πὲ ἱπίγεδῖ γοι ἴο 
Τοδὰ τ ψ ἢ νου δηά διϊεηκίοῃ, 

δησαβίογ [650.5." Οἡ ἴδε πιοαπίης οὗ [Π8 νοτὰ 
δηά οἡ [Π6 ἀδίο οὗ ἴῃῆο ννόοσκ οὐἁ τῆς οἱάοσ 
διγδοίἀθ, σορ. 1ηϊγοά. 

Βανίηρ καίτοι (ἀσνοίθα) ἈΥτι8917 0190 
[{π4η οἴ εΓ5] (80 ἰη 1πΠ6 ὑϑᾶρε οὗ ΡοΪΥὉ.-- »»-» 
2; Ὀυῖ ΨΝΔΒΙ, “ ἔοσ Ἰοῆγον ἢ ἴο τ γϑδἀ- 
ἐπρ (κυ γ), 2.1 Ὅλο δυγαηροιηφηΐ οἵ {ΠῸ 
ΟΙά Τοβίδπιθηϊ ᾿ηἴο “1ἂνν, τῆς Ῥτορμοῖϑ, δηὰ 
[(ἢς οἴδεοῦγ Ὀοοκβο οὗ 6 ἔδίμουβ" (ςοτρ. 81. 
Γ ΚΟ χχῖν, 27; [05. ς. Αρ. ἱ. 8), ἀρρθασβ Ποῖα 
ἴοσ ἴ6 ἤγβὶ {ἰπ|θ.0 [{ ἰ5 ργοῦδῦὶα (δὲ [ἢ}}5 
Ῥᾶββαρο μᾶνθ σίϑε ἴὸ ἴδ τυ ραγις αἰνϑίοη οὗ 
186 ΟἹά Τεκίδιηθηξ νος ἢ ννᾶ8 δβογναγαβ 
ὉΠΙΊΝΟΓΞΆΠῪ δάορίεα. 

διὰ δενίηῃρ ροίζοι ἐποτοὶη βυδιοϊοηϊῖ 
{ΞΞ πιυςῖ, σαὐ »ιμίμα, φμοάδ ιαί: 611) Ὁτοβ- 
οὐθη0γ. 80 ἴη {πῸ υϑᾶρὸ οὗ ΡΟΪΥΌ.: “845 1ῆ6 
ΤΟΒῸΪ οὗ ργαςῖος." [ΙΩ1ΧΧ.ὄἰ Κίηρϑ (1 84π}.) 
ΧΥΪ. 7 ἴη6 ννοτὰ 5ἰδηἋϑ8 ἔοσ “" βείρῃι.᾽" 

δὶ [8080 ΨΤὯῸ0 1ογ9 (ἴδε Θδροῦ ἴοτ) 
Ἰοασηΐπρ Ὅμὸ ποχί οἴδιιδα ἰ5 διηδίρυουβ. 
Μοβῖ τιοάργῃ ννυγϊουβ τοπάθν [ἴ: “ θεοοτηϊης 
4150 αἰϊδεῃϑὰ ἴο {π656 {π|ηρ5,᾽᾽ νἱΖ. ἴο (ἢ15 πον 
ςοητΠ υκοη οὗ ἢ 6 δίγαοϊἀθ, Βυῖ {6 τοηάοζ- 
ἴῃς οἔδς ΑΟΝ,. 5.1 ΠΥ πιοά!βεά, βθοπβ ὑεϊίευ: 
διὰ δ.ὸ ὈΘΟΟΙΩΘ διίδοβοὰ [0 [9890 
ἐπέπρε, νῖΖ. ἴπΠο56 [Ὠΐηρβ ἴῃ ννῃϊοῆ Βοη ϑῖγα 
Ηἰπι861}} μαὰ χοϊΐδη ϑυςῇ 5Κ|}1----τὴῦ [νν, (ἢ 6 
Ῥτορβοῖβ, δῃά οἴποῦ νυγηρ5 οὗ ἴπ6 ἔδίῃοτϑ. 
ΤΙΗΐ5 ἀγτοοὸβ Ὀδίῖοῦ νυν ἢ [Π6 Ρ]υχὰὶ ὨυθΟΓ 
(τούτων ἔνοχοι : (ΟΙΊΡ. ἐν τούτοις... ἔξιν), 
ὙΠ ογοα5 ἴῃ ψοσκ οὗ ΒΟ δι|Γὰ 18 τοίοστοά ἴο 
ἴη {πε βἰηρυϊαῦ (τε τῶν κ᾿ τ. λ.). [1 αἷϑο 
δοσοσάς ψ ἢ [Π6 φοποσδαὶ ςοηΐϊοχ.Ό ὉὍΠὸ 
οὐ͵εςξ οὗ ἴπ6 εἰάον διγαςοίάθ νγᾶβ ἴο δισίθοῦ 
ἴῃ τοὶ σίου ἴποβϑα ννῦο, σοπηρατγαί νου ἱρπογδηΐ, 
ΕΓ ἀοβίγοιβ ἴο ἰθάσῃ, δπὰ μδὰ Ὀδοομης αἷ- 
ἰλοῃοὰ ἴο {Π656 πηρ5. Οη {πες οἴποσ παηά, 
ἴϊ ψουϊὰ θεὲ αἰῆσυϊε ἴο αἴίδς ΔΠῪ ἀοβηΐϊϊα 
τηοδηΐης ἴο {πεῖς Ὀδοογηίης αἰϊδομοὰ ἴο ἢΐ5 
πον ΨΟΓΚ. 

ταὶρσΐ ΔΙ 0 411 [ἢ 9 ΙΏΟΥΘ ῬΤΟΒΤΘΒΒ ὮΥ͂ 
8 119 ( υΐπ) δοοοτάϊπρ ἴο [80 18»νν.} 
ΤΠ διὰ 15 ΚΟΠΕΓΑΪΥ τοηάογοα “ ἰη," ποῖ ““Ὀγ," 
Ὀυΐ ἴΠ6 56 η56 ἰβ ΠΟΑΤΙΥ ἴῃ 6 54Π|6 'ἰῃ ὈΟΐΓ ο8563. 
ΑΙΒουρἢ ἴπ6 ἴοης οὗ 118 ἱπίγοάποῖογΥ 

διδιοιηθηΐ 5 Οτοςίδῃ, ἰ 15 Ρα]θβεϊπίδη ἴῃ βρι τ. 
Εογ ἴδε Ἀδὺῦ!5 οἴδθῃ ὑσρὸ ἴῃ6 ἀυζν οὗ ἴΠοβἊ 
Ψ{Π0Ὸ δά Ἰραγηδα ἴο τοδοἢ οἴμειβ. ΤὭυ [ἴ νγ88 
δδιὰ τμδὶ [06 ῥγοϊηϊβε 8. οχίϊ. 2 δρρ δὰ ἴο 
([Ἰοθ6 ννῆο, πᾶνηρς ἰοασηθά, 450 ἴαιυρῆΐ {86 
1,νΨΜ (Κοιδυῦ. ςο 4); δηὰ [Π6 ὀχργοββίοη “186 
ἷδνν οἵ Κἰηάηεβ5 " (Ρτον. χχχίὶ. 26) ἰ5 ὀχρίδιηθά 
ἴο πιϑδῃ ϑ(υ αν ̓ π οτάεγ ἴο ἴθαςῖ (δυκκ. 49 ὁ). 
Ου ἴδ οἴδοῦ μαπά, ννὸ ἀγὸ 1οϊὰ παῖ ἴῆογο 15 
ποῖ ψγεδίεν ὙΔηΠὙ τΠΔη ἴο πᾶνε ἰεαγπεά (ἢε 
[2.7 Δηα ποῖ ἴο ᾿πδίγυςϊ οἴπεῖβ (Ποῦ. Κ.. 2). 
Ἰπάεθά, δοςοοσάϊηρ ἴο Ἀδοθὶ Μεῖσ, σοῦ δὴ 
οὔς “ἀοορίβοδ ἴδ νογὰ οἵ ἴδε [ογά," δο- 
ςογάΐϊης ἴο Νυπιῦ. χν. 11 (διρῆγέ, δὰ, Ετιεά- 
ΤὨΔΏΠ, Ρ. 31 4). δι μη] αγὶγ, ἰῃ τεχζασγὰ ἴο ἴδ 6 
ΠΘΟΘΘΒΙῪ οὗ Κηονϊοάξο ἴῃ ογάογ ἴο δἔϊδ! ἢ Ρυτ 
οἵ 1πἴῆὸ͵ [Πθγο ννᾶ8 ἢοΐ ΠΥ ργίηορ] 6 τοτε βεηα- 
ΤΑΙ σὐτγγεηΐ ἴθδη [Π4ῖ δὴ υπηςσυ ναϊθα ρεΐξοη 
ἀ!ὰ ποῖ ἔδασ δη, δηά {παὶ πὸ ἱρῃπογαηῖ οουϊὰ 
ποῖ Ὀὲ ρίουπ (ΑΔ. ἱϊ. 5). [Ιηάἀοεά, Ἀδθθίηϊς 
βία ννδ5 θαϑεὰ οἡ 1115 ἰάθα. ' 

[πη ψῃδὶ ἔοϊονβ ἴ[π6 γουηροῦ ϑιγαοϊάθ θ6- 
ΒΡΟΔΚ8 “3 αυοι ἀπά αἰεπίίοη "ἡ ἴον ἴῃς ψΟΥΚ 
οὗ 18 δησοβίογ, δηὰ 845 ἰγδηϑίδίου 25Κ5 [6 
τολίίουβ [0 Ῥασζᾶάου (ἴο ματὸ ἃ ἰεηϊεηΐ ἡπὰρ- 
τη) τ ϑοτοὲπ (ἴῃ (μο56 {ππρ5 ΠΟ Γ6) τ 
ἸΔΥ ΔΡΡΘΔΣΙ, ΨὮ116 Βαυΐηρ Ὀθδιονοὰ 
αὐ ροπτῖδοΌυΣ ὁπ 80 ἰΣδη δ᾽ δύο (οὐγοῶ 
ἐπίεγργείαζοπορι ἰαδογαπάο), τὸ Ἀδνο ζαὶ]θὰ 
ἐπ Βοὴ9 οὗἩ 180 ψοτὰδ. [{ 48, ΠονΟΥΟΣ, 
αἶἰδο Ὀδδη Ριοροβθαᾶ ἴο στϑηάογ ἴπ6 ϑοηΐθηςο: 
“ἈΝ ΒΠΟγΈβοανεγ ψν͵ὸ δε ἰῇ ΟἿΓ ΤΑγΕ ῸΪΥ 
οἰαθογαϊοα τγδηβϑἰδίίοη ἴῃ σογίδιη οὗ Οὐνῦγ ρῆγδϑοϑ 
ἴο ρῖνα ἢο τηϑδηϊηρ." ὙὉΠ6 ποχὶ ϑοηΐθῃοε.-.--- 
{τδηβἰαϊοα ἴῃ [86 ΑΝ. ν" βυβηςίοηϊ ΔοσύΓΔΟΥ, 
τπουρῇ ποῖ αι 1 ΟΓΑΙΙΥ --- ΟΧρ  δίἢ5 ἃ5 ΓΟ ΘΟ Ὴ 
οὗἉ 5υςἢ ἔδιγο, [μα΄ ἃ {ΓΑηπϑ]αἰοη Τοοιιϊϊὰ Ὡθυοσ 
4υἱῖα σοΏΥΟΥ ἴδ ἕοσος οἔ ἴῃς οὐ ρῖπαὶ. “1989 
ἐδίπρ8᾽" τεοῖοσ ἴο ἴδε ργεβθηΐ γνόσκ. Κγε 
ποῖο (παῖ ἴΠ6 ἐχργοβϑίοη “" Ηῦγονν ᾿" ([οηρὰθ) 
ΟΟσι 5 πόσο ἔοσ ἴπ6 ἤἔγβι {ἰπ|6ὸ ἰὴ ΟἹ Τοβῖδ- 
τηθηΐ Ἰ᾿ἰἰογαΐαγα. 

1,5τ|γ, 1μ6 τγδηϑίαϊοσ ργοσθθς ἴο γίνε ἢἰ8 
ΤΟΔΘΟΠ5 ἕο Ύ υὑπάογίδκίης τ 6 νοσκ. 

ον ἐπ ἐδε εἰσδὲ απά ἐδ γε γεασ, ππιᾶὰοτ 
κὶπαᾳ Ἐμεγγεῖο:.) δ8δεὲε [ηϊσγοά. Ἐδίπογ: “1 
ἰουπὰ Ὧο 58:2} 11 ἀἱδότοποο οὗ ΘΌ]τ0.} 



γ. 1.] 

᾿οπγίηρ; ἰηἴο Εργρῖ, ἤδη Εἰὐεγρεῖαβ. 
ὑγ28 Κίπρ, δηἀ ςοπιηιηρ {ΠεΓα 50Π6 
τε, 1 ἰουπά 4 'ϑοοκ οὗ πο 5π12]} 
Ἰεαγπίηρ : τῃογείογε 1 τῃουρῆς [τ πιοβῖ 
ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ [ὉΓ π|6 ἴο δεβθῖονν 80Π16 
ἀπ] ρεπος δηά ἰγανδὶ] ἴο ἱπίεγργες ἰξ; 
υἰϑίηρ στεδί ννδίο ι ἢ 688 ἀπα 5Κ1}} ἴῃ 
1πδῖ βρᾶςα ἴο Ὀγηρ ἴῃς ὈοοκΚ ἴο 84η 
επηά, δηά 8εῖ ἴἴ ἰόστῃ ἔοσ τπεπὶ Α͵30, 
γγ ! ἢ ἴῃ ἃ 5ἴγαηρα σΟΙΠΙΓΥ ἀγα νυ ]]ηρ; 

ΤΕς νοτὰ ψπϊςἢ ψνὸ πᾶν τεηάογοὰ “ ἀϊἔοι- 
φηςΘ "ἢ 8458 ὈδΘη νΑσίοιϑ Υ [γδηβίαϊθα, δηὰ α͵50 
πλοδἢ5 “τηδάθ ἴκὸ υηῖο. Βυϊ οἷιζ νουβίοη 
8015 (6 σοηΐοχὶ ὑὈεβῖ. Ηλνίης ἀυτίης 15 
τοβίἀεηςε ἰη Εργρί ἔε] τς ἀϊβδγεηςε οὗ οσὐ]ζυγα 
-οἰὴ τπποάδγῃ ραγίδηςε : οὗ ἰδπάροϊηϊς δπίὶ 
ἀενεϊορπηγχοηῖ---Ὀεϊνγοοη ἴμΠ6 Ῥα᾽δϑιηδη5 δηά 
Οτεοίδηβ (ν Ποῖ Γ [ἐνν8, ργοβοὶγίθβ, οὐ Οὐσθοκ 
ἔγιεηβ ἀπά 4} ΓΟΓ5), ἢ6 ννᾶ5 δηχίουβ ἴο ῥσα- 
ϑεηΐ ἢ ΟΥΚ οὗ 15 δησοϑῖου ἰῃ ἃ Οσοοκ ραγῦ. 
10 ΜῈ} δὲ ποιορά {Πδῖ, 5. ΓΙ ΟΕΥ βροδκίηρ, [ἢ 6 
ἴοχι ρίτοβ ποῖ ΔΩΥ ἰηϊογηπγχδϊίοη οἡ [86 σοηῖγο- 
νογίεα πιυσοίίοη, δ νυιδῖΐ ῥγϑοῖβ ἐδῖθ ἴΠ6 
γουηρεῦ ϑίγασὰς μδὰ θοσυη ἢ]5 τγδηβίδίοη, 
51}}} 1655 ὑνῆθη ἢς ἢβηϊϑῃοα δηά μι] 5μθὰ 1ξ, 
δῖ ΟἹΪγ 5ἰδῖοβ {παῖ "δ [δα ἀγτίνεά δηὰ βοῖ τε 
ἰῃ Εγγρὶ υπάοῦ ἴΠ6 γείρη οὗ Επογρείθβ. 

Εσιζϑομς ἰηϑογίϑ δου. “Ἢ ρου ποι αν 
οὖν (ἴτοπι Χ, 6, Η, ξςς, τος, α',, ΟἹ]ὰ 1,411η): 
ἤτον “Ἢ ἐδοιρδὲ,᾽" καί, “ ἐβεγεΐογε 1 αἰτο ἐδομ δὲ" 
(ἴτοπι {Π|. ἀηὰ ἔπε γεν! ουπὶγ-αυοϊοα τολά- 
1η 53). “ὈΠΐίροηςε :᾽ ταῖποσ, 5:98] [5ρϑϑί, 
σου 6} δι ἃ Ἰδθουίοαβθηθββ. “Τὸ ἰηἴοῦ- 
Ὁγεῖ π|:" ταΐδογ, ὁπ 89 ἐσδπδιδιΐὶπρ οὗ 
τὴῖ. ὈοΟΚ." “[ϑίηρ :᾽ δήὰ “ἐπ 99 ἃ." “[η 
τιδλῖ ϑρᾶςο: γδίμογ, κἰπ 1869 ἐπίφοσνυδὶ οἵ 
ἘΒο εἰπι|6,"} 2.4. ΜΜ Ώ16 ἢδ σαγγθα οἡ ἢϊ5 ννοσῖκ, 
δ τοδῦεά Ὠἰπη56] οὗὨ 5ἴδερ δηὰ οπιρ ογθά 8]} 
ἢ15 Κηονίεάρο δηὰ 5Κ|}} “ἐπ οτᾶοτ, Βανὶπρ 
θχοῦρμὶς [00 ὈΟΟΙ ἴο 85 οὁπὰ (ἴοΥ ἄγοντα 
Τελὰ ἀγαγόντα, (, Η, ΑἸεχ., 55) 1Ἰοό, 155, 253; 
254) 296), 1ο φίυε ἰξ γογιὁ (ρυ}Π|5}} 11) 8180 
701 18ο80 δΌχοδβα (1η ἰογειζη ἰδηάβ, 2.6. ἴῃ 
486 ἀἸϑρογϑίοη ἢ γ»ὸὺο διο,᾽ ὅς. ὍΤδὸ εχ- 
Ῥτεϑϑίοη 15 υϑεα οὗ Ξοϊουγη ἰἴῃ ἃ βίδηρε ἰαπά, 
45 ἴῃ Αςῖἴϑ χιίϊὶ, 17, 1 Ῥοῖουῦ ἱ. 17: δηὰ ἴὴ [86 
5ΔτηΣ 5θη86 ἴμε υοῦὺ (81. [ὺκὲὸ χχίν. 18 ; 
Ἡεῦ. χί. 9) 4πὰ {πε 5δυῤϑί. δαά͵οςϊῖνς (Αςῖϑ 
«ἰἱ. 6, 29; Ερῆ. 11. το; 1 Ῥεῖ. 1. 11; δηὰ αἷϑὸ 
ἐτοαυςηῖν ἴῃ ἴῃς ΧΧ΄. ἴῃ (ἢς ΑΡοςγυρῇᾶ, 
πὰ ὃν Ρἢ1]ο0). “Απά ἃγὲ ργεραγοά," ἄζς.: 
ΚΑΙΠΟΤ, ΚῬΤΘΡΔΙΘ ΓΒΘΙΏΒΟΙΤΘΒ ἰπ ὩΔΏΣΟΘΙΒ 
(245 ἴο πιοῖὰ]8 δηά οἰ5ἴοη5) 0 ἐνο δίζου 
Ἐλο 1δν." 

ΓΗΑΡΤΕᾺ Ι. 

ΤῊ σδαρίοῦ πδίιγα! ν ἔοστηβ ἴπ6 [ηἰτοάπςο- 
«οη ἴο 186 ψ Πο]Ὲ ννοσκ. [ἴ ςσοηκὶϑῖβ οὗ ἴννο 
ς404] ρατγῖβ, εδεῖ οἵ ζουτίε (2 Χ 7) νοῦβ65, 
υἱΖ. Ῥατ 1. συν. 1-τ-ἰς (ομχ τσ (ἢ6 δρυγίουϑ 
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ἴο ἰεάγη, δεῖπρ ργεραγεὰ Ὀείοτε ἴῃ 
ΓΑΔΠΠΕΟΙΒ ἴο ᾿νε δἴζεγ τἢ6 ἴανν. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΚ Ἱ. 
Ὶ ΑΙ] τυλάονῦε ἐς ζογε Οοα. τὸ 4Ἶ2 ρτυείλ ἐέ ἴσ 

ἑάδῶνε ἐλαΐ συ ἀἕἔρε. 12 744 Μμαν οὗ Οοά ἐς 
, ὁ. νιαρν ὀδεείγμερσ. 28 70 7εα, Οοά 
τολ(λοιι ἀγξοογέςν. Β.(. 

. (οιτ. 200. 

1, ανγιϑάοπι εοηιϑὶ ἔτοπι πα τὰ 
Ι,ογά, «δπὰ 15. ἢ ΠΙπὶ ἔογ 3.9. 

δλόθ σ. ἐνεῦ. "ὦ 

υ. 5); Ῥατί [Π]., συ. 16-,.ο. ἼΠο ἢἤγβί ρματί 
ΤΏΔΥ δὲ ἀεκίρηπαῖοα 85 ἴμε τμδογοίοαὶ (ΟΥ 
οὈ]εςεϊνε), [6 ϑβοσοηὰ 85 ἴδε ρῥγδςίίςδὶ (οσ 
Βυ ᾽]θοτνθ) ἀϑροςὶ οὗ ἴπε {Π 6 Π]6. 

ΒΑςοῖ ρμαγί 15 ἀραϊη βιιδάϊν ἀθαὰ ἰηΐο δαυδῖ 
βίδηζαα.0 [|[ἢ ρβεποαὶ ψὰ ῃοίϊςσο {παΐὶ [Π6 
ΠΟΙΊΘΤΙΟΔΙ ιγαηρεπιθηΐ οἵ 5ἴδηζα8, δηα ὄνθη 
ψοῦβο9, [σοῦ δουξ [Π|5 ὈΟΟΚ 15 πιαγκοά, δηὰ 
ἰηάορά ομαγαοίογ σεῖς. Ῥασί 1. ςοῃϑβίϑβίβ οὗ ἴνγο 
βίδῃζδϑ, δδοὶι οὗ βϑύθῃ νοῦϑθβ (υυ. 1-8, 9-15). 
Τῆς ἢγϑὲ οἴδηχζα (υν. 1-3) ορεῶβ ψ ἢ 8 
βιδίοιηθηΐῖ οὗ ἴῃ 6 ροηῆθγαὶ πος (υ. 1)--ἰὰς 
οἰ που ἱχ νϑυῦβθβ θείης δη δηϊδγροπθηῖ οὗ υ. 1 ὁ, 
ποῖ 868 ἔοσίῃ [παῖ ὟΝ Ιδάοπὶ 15 ἴῸΓ δνοσ 8 
Οοά. δἰπιιίασὶγ, ἴῃ ϑεςοπά βίδηζα (συ. 9-ξ.1.5) 
ἴλῖκο5 ᾧρ ἴῃς ἤἢγϑε οἴδυβε οὗἉ [Π6 1π|{14] ΡγΌροϑβι- 
τίοη (υ. 1 4), ἴπαϊ ΔΝ ΊΒάοπι σοπηεῖ ἔγοπι [με 
Ιοτὰ. [ξ 5 ογοαῖθα, δπάὰ Ὀεϑίονσε ὉῪ Οοά 
ἃ8 Ηἴβ εἱ ἰο Πιυιπηδη!υ (νυν. 9, το); ἰξ 15 
Τηογαὶ δηά ργδοίίοδὶ (“ ἴῃς ἔδαγ οὗ ἴῃς 1 ογὰ ") 
ἃ5 ΨΜ6}} 2458 βρϑουϊαῖϊνθ, δπὰ θοβίοννβ ἴπς δοϑῖ 
εἰδι5 ἴῃ Ἰϊ δ δηὰ ἀδαῖῃ (υν. 11-3): δηά [ἴ 15 
ἃ Ρειτηδηθηῖ ΡΝ 4Π|κὸ ἴο ἴΠπ6 ᾿ηάἰνιά 4] ἀηὰ ἴο 
ΒΊΗΣ Υ (σνῦ. 14,15). [ἡ ἴδε 1451 ἴννο νθῦβ65 
(14, 15) ἴῃ6 διιῖμον τεϊυγηβ ἴο ἴπε 5ι]6ςῖ οὗ 
[86 ἤγξῖ ἵννο νοῦβθϑ ἰη ἴΠ6 βίδηζα (υν. 9, 10). 

Ῥατί 11. σοπϑὶϑῖς οὗ ἔπγοο ςἰδηζββ οὗ ἤνοϑ, 
ἔνο, δῃά ἔοιισ νϑῦβοβ---ἰῃθ 1αϑὲ Ὀθίηρ, Πούν ον σ, 
ἃ ἀουδ)]ς νεῦϑθε (υ. 39). [1 τλΔῪ Ὀὲ ἀεβογιθοά 
45 ἴμο ργαςίίςδὶ αϑροςῖ οὔ [ἢ βυ)]εςῖ. δίδῃζα. 
(υν. τ6--2ο) 56[5 ἴοττἢ ψνμδὶ Δ Ἰϑάοπὶ ἴ5, δηὰ 
ννηδῖ ὉΝ Ἰβάοπὶ ἀοο5 ἔογ {π6 ννῖβθ6. δϑίδηζδ ἴΐ. 
(υν. 21--26) της 6 ὈΓΕΗ͂Υ (ἢ. ποτὶ ρεά : 
ὝΠΟ ἔοοϊ (ΞΞ πηροά!γ) δηὰ ἴδ ννῖβε (ΞΞ τίρῃ- 
ἴδθοιυ!5) :" δηά ἰδηζᾷ ἰϊ. (υυ. 27-10) ςοῃ» 
ΨΕΓΒΟΙΥ : “ὙΠΟ νψ|]56 δηά μ6 ἴοοϊ.᾽ 

[Οἡ ἴδιο τγοϊαϊίοη οὗ ἴμ6 Οσεεκ ἴεχί οὗ [818 
οδαρίεγ ἴο ἴΠ6 ϑγτγίας νεγβίοη, 866 ἴπε ῃοῖβ8.] 

1. ΤΏ πηδῆποῦ ἰη ψῃηϊοῆ ΔΝ ̓Ιϑάοτῃ 15 οεΐ 
ἴουτῃ 18 Ἔχ ΓΘΊΘΙΥ οπαγαςίεγίϑιὶς οὗ ἴΠ6 βἰδηά- 
Ροϊηὶ οἵ Εςοϊοπίαβεςιιβ, ἃ5 ἰηϊεγηγεαάϊαῖθ ηοΐ 
ΟὨΪΥ Ὀεΐννεοη ἴῃς ΟἹ Τεβίδιηθηϊ δπὰ [οὐν 8 
Ηοἰοηΐϑηι, θυ Ὀοεΐννοοη ἴῃς ἰαϊῖοσ δηὰ νυ δῖ 
αῇἰογιναγάβ νγᾶ5 αἰϑιϊηςίνεὶγ Ρα]οϑιηΐδη ἴθδοῖ- 
ἴῃς. ΟομΡ. ἤοτο οἡ 186 οπο διὰ ϑιιςἢ ἀθϑοῦρ- 
τἰοη5 οἵ ΝΥ ἰϑδάοπι 45 ἴῃ ὟΝ ἰϑά. υἱῖ. 21-27, ἀπά 
σἤδΡ. Υἱ]]. τοῦ 51}}} ξυστοῦ ἰὴ ἴπ6 τυγιτηρ5 οὗ 
ῬμΙ]ο---ηά οἡ {πὸ οἴμοσ μαηὰ {π6 τοδολίηρς οὗ 
6 ΒΔδΌδῖ5, ψϊςἢ ἰάθη θα ΚΝ Ιϑάοτα τ ἢ 6 
Τογα, οὐ 1,ἃἅν. Ἐνδη ἴΠ6 ορεηΐης ϑεηΐεηςθ 
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2 Ὗηο ολπ πιυπιθεῦ τῆς 5δπηὰ οὗ 
1(ἢε 868. δηά τῆς ἀτορβ οὗ γδίη, δπά 
(ες ἀλγ8 οἵ εἴδγπῖ κἡ 

2 ὟΝἢο οδλη βηά ουκἋ {πε πεῖρῇῃϊ οὗ 
ἤδάνεη, δηά τῃς Ὀτεδάσῃ οὗ τῆς εαιτῇ, 
δηά δε ἄξερ, λπὰ ννἱβάοιι ἢ 

ἶν. 2-.. 

4 ιν βάοπη πδίὴ δε ογεδλιεά ὃεὲ- Β.Ὁ. 
ἔοτγα 41] τη ρβ, ἀπά τῆς υπάετγβίαπάϊηρ, ΄“--- 
οὗ ργυάεπος ἔγοῃι ἐνεγἰδβίίηρ. 

ς ΤΠε νογὰ οἵ Οσοά τηοβὶ πρὶ 15 
τε ἰουμπίδλίπ οὗ νἱἱϑάοπι ; δηά δεὶ 
ὙΓΆΥ58 ἅτ Ἔνδϊδϑείηρ σοτηπηδπάπιεηϊβ. 

οὗ Εςοΐυ5. (υ. 1) 15 ὈοΙΒ Οτεςίδη δηὰ Ἡδεῦγονν 
--ἰῇο ἔουπιοῦ εἰεσηθηΐ ἀρρθαγίηρ ἴπ ἴπ6 ψογά 
αἰ], (6 ἰαϊτῖογ ἰῃ ἴῃ6 ἀφο ναοη οὗ“ 411 νυ ϊϑάοτῃ ἢ 
ἴγοι Οοά. Απά {8ὶ8 “ νυ ϑάομι 15 “ἴὉΓ 
δυο ἢ ἢ} Οοά (ςοπῖρ. [οὐ χὶ!. 13). Τῆς 
ΟἹἀ 1,4ἴ.  εγβίοη [28 : “δηὰ ννὰβ ἢ ΗἸπὶ 
Ἔν, ἃηἀ 15 δεΐογε ἴπ 6 Αρὸ" (εἾ εωρ ἡ ἰο Μὰ 
σε: βεῦ,, εἰ εὐ απΐθ συ). 

Δ. ΤΊ ργοροβιτίίοη ἴῃ ἴἢ6 βοοοηά οἶδυδα οὗ 
Ὅ.1 8 ΘΓ οδιτιοα οὐ, ὈοΐΒ ποκχαίίνοεΥ 
Δηα ροϑβιτνοῖγ, ἴπ τς ΟΠ] ον ηρ γυοῦθεβ. Ὑμδῖ 
νυ βάοπι 5 τοδὶ νυ {πΠ6 1 οτὰ [ῸΓ δυοσ, 
ΡΡΟΑΙ5 ἕτοπι ἴπε ἰηβογ Δ] 6 τηγϑίογιεϑ ὈΥ 
ὙΥὮΙΟΝ ννὸ ῖο βτουηάεα (υν. 2,3). ΤΒ6 
ψὯο]6 Ῥαβϑϑαρὲ σϑηλϊηάβ 1.8 οὗ ΡΊΟΥ. χχχ, 4. 
ΤῈ ἀδγ8 οὗ εἴοσηγ "--Ἰ "ο7 2205." 
ὝΠΕ ΤΟΔΘΟΠΙΏΡ ΤΑΥ͂ Ὅς ἴἢ15 Ρδγδρηγαθοά: 
ἌΝΠοΟ ἕδη οομριΐς εἰἴμογ (6 ὨυπΊδεΓ 685 
εταϊῃβ νυιϊοὰ πλλ Κα τῷ ἴπ 6 βδηά οὗ 186 568, οὐ 
(86 ἀγορϑβ ἰη πε γαϊηΐλ]}, οὐ [ἢ 6 56 165 οὗ 4479 
ὨΙΓἢ σοηδαζιϊο οη ἡ Τὸ ι15 ἴἴ 15 4}} ἴῃ- 
βοσυῖδῦϊθο. ὍΤπα ἴθ ““ἜΟΩ "ἢ ΟσΟΌΓΒ ΥΕΓΙΥ͂ 
ἔτεα ΠΥ ἴῃ της ΓΧΧ.---αἰπιοσῖ ὀχο  ϑίνεὶν 
ἔος ἰτ86 Ηδοῦτοεν Οἷα. ὍΤῆε οὀχργοββϑίοῃ 
“ 44γ8 οὗ οη,᾽" ογ οὗ “πὸ “Ἔοη,᾽ 15 Ἰουηὰ ἴῃ 
τῆς ΧΧ. τεοηάοτίης οἵ ευΐ. χχχὶϊ, 7; [5. 
ἰχὶἱ. 9; Απι. 'χ. 1; Μῖς. ν. 2, Υἱἱ. 4; Μία]. 
11... ΒΒ: ΔΎ, ἴπ 6 οχργοβϑίοη “ βϑδπά οὗ ἴπ6 
568 85 ἔγεηυεηΐ ἴῃ (6 ΓΧΧ'. δηὰ ἴῃ τῆς ΒΙΌΪς 
18 αῃρὶογοὰ ἴο ἀσποῖς δη ἰηηιιπιογαῦϊα 4υ8ῃ- 
Εἰγ. Τα τείογεηςε ἴο ἴπ6 ταϊη-ἀγορβ γθςδ]}}5 
ἰοὺ χχχυὶ. 27, γῆοσγε ἴῆς ΓΟΧΧ. 566 ἴῃ 6 58 Π1|6 
ννογάβ, [{ Πα5, Βοννονοῦ, ὈθθῺ 50 συρεοκιοα 
τῃαϊ αν. 2 ΤῊΔΥ ποῖ ὃ6 ἰηϊεπάσδα ἴο πιλτῖκς (ἢ ς 
ἰὨϑοτ Δ 016 σπαγδοίογ οὐ ψῆδιὶ 18. ἴπογα τηθη- 
τιοηεά, Ὀυΐϊ ταῖμοῦ ἴο ἱπάϊςαϊο ἰορὶςβ οὗ σςοτὰ- 
Ῥασίϑοη νὰ (86 ᾿ηϑογυϊδθὶς σμάγαςῖοσ οὗ 
Ιϑδῖνίης νυιϑάομι. 

8. "πά οἰ. Ἀδίδογ, ἔσδοθ οαΐ. 

ἐδέ ἀερ.1] ἈἘἈΔΙποῦ, 189 δΌγ7γ88. Τῆρ 
Αττηθηΐδη Νεγβίοη ἢ848: “ἴπ6 δῦγβϑ οἵ ν]5- 
ἀομλ. ὍὙΠδ δγτγίας (45 αἷβο νεῖ. [,4ἱ. δηὰ 70) 
οὐ 5 “ δηὰ ννυἱϑδάοτῃ." Μή ε στοραγὰ {Π6 '᾿νογά8 
45 ἃ Ηοἰϊεη βίης δα ἀϊύοῃ Ὁγ [86 Οτθοκ ἴγπ5- 
ἰλῖουσ. ὍΤΙ Ἰαηριαρα τες 8}}5 {36 σΟΒΠΊΟΟΩΥ͂ 
οὗ ΡῃΠο (' ἀς Μυπάϊ ορίξ,᾽ οἀ. Μδηρου, ἱ. 6, 
7; οθἀ, Ἐτςοξ, Ρ. 6), ἰπ ψῃϊοι ἤγϑῖ ἴῃ6 “υη- 
θοαΙΪγ " ποάνθη δηά {π6 ““ὑπβθθὴ "ἢ (ἰην]510]6) 
οδγίῃ δηὰ “τῆς 468." οΟὗὨ δἱγ δηὰ νοῦ ΠΥ νν γα 
τηδάς ΟΥ̓ Οοά ἴῃ ἴδε “᾿πις] Πρ ἰ δὶς " (4641) 
νοῦ. [56 6π|8 ἴΠ6 πῆλογὸ ἱἰκοὶν τπαΐῖ (ἢ6 
ὕουπξοῦ ϑιγαοίάθ ΠΊΔΥ͂ ἤᾶνα δηϊοτίαϊηδα νἱονν8 
ἱπάγοά ἴο ἴποβε αἰζογνναγάβ ἀδνεϊορεά ὉΥ͂ 

ῬΏΠο, βίης [86 βᾶτὴε ἰάθ 45 ἀρρϑᾶγίη [6 υχΧΧ. 

τοηάδογίης οὗ Οςη. ἱ. 2: “Αηὰ [6 φαγί νγᾶ9 
ὉΠ56θη (Ἰην 5: Ὁ]6) ἀπὰ ὑηντουζῃϊ " (υπξογπιοὰ 
---ἰᾷδο νογὰ ὁὀσσυγβ ΟἹΪΥ Πεγα ἰῃ ὈΙΌ] 1 Δ] ̓τογὰ- 
ἴυγο). Ατηοὴρ ἴδε Καῦθ5 ψὲ δηὰ 5|π|}|8Ὁ 
Βροου Δ[ΙΟ018 ---- ΔΙ Πουρὴ ὑπάοῦ ὕλη οἵ ἴδε 
δυϊῃογι165---δουΐ [Π6 ργε-οχἰβίθηςς οὗ τηδίζεῦ 
δηά {6 ἕοτπιαϊίοη, ταῖμοῦ ἋἢΔη τῃς ογεαίίοῃ, 
οὗ {πὸ νου ἃ (ςοτηρ. " [υἱέε ἀηά ΤΊπι65 οὗ [651|5,᾽ 
νοΐ. ἱ. ΡΡ. 50,51). [ἢ ἴΠ656 5ροου 4110 ἢ} νγδῖοῦ 
45 ΤΊΟΒΕῪ Τεραγάθα 45 τῆς οἱ ρίηδὶ πηδίζεσ. 
πὲ Βδδὶ (Βεη ϑοπιδ) {ποιιρῶς παῖ ΟΠΪΥ 
ἴνο οὐ ἴδγος ἤηροῦϑ᾽ Ὀγεδάτη ᾿ηζετνεηθα θ6- 
ἔνδοη 186 ὉρΡΡΟΓ δηὰ ἴῃ6 ἰοννεσ ννδῖουβ (Βεγ. 
Ἀ. 1); δηά τδαῖ ἴΠ656 Ι5ϑυδαὰ ΠῸΠι ἴῃς Τῥεδονι, 
οΥ ἃῦγθ5. Το Ηε]ϊοηιϑιὶς οπαγαοῖον οὗ ἴδε 
γίον5 οἵ τῃ6 γοιηροῦ ϑίγαςιἀθ δοοουηῖβ [ῸΓ 
πε οἰ εγννίϑα ΔρρΑγΘΠΓΥ ἱποοηρτυοιβ Ἰυχία- 

5 ἴοη οὗὨἨ ““Δῦγ55" νυ} “ νϑάοσῃ ἢ" -πετε 
1η ἴῃ6 56η56 οὗ στοαίϊνθ, ἔοστηδῖῖνο νυ Ἰβάοπ]. 

4. μηδεγη παπάς οΥΓ ῥγωάεηςς ἢ Ἐδῖβεγ, 
ἐπτο!ροποο οὔ απ ἀοτδίδπὰτπρ [ρΡυγροϑεὶ 
του ]η655 }). ΤΒὸ Αγηθη. ν ογβ. 825 [6 
ἴνο ννογάϑβ ἢ Δρροϑιοηῃ, 85 βἰ πη υγ Ῥτον. 1. 4: 
{μεῖς οοηϊπποίίοη ἴῃ Ῥγον. ΥὙ1}}. 12, σΟΙΏΡ. ἱ. 4. 
ΤἼΘ νϑῦβα βϑϑεῖηβ ἃποῖβοσ οὗ ἴῃς Η 6] ]επϊϑς 
αἰϊεγαϊίοηβ Ὁγ [Ὡς Οτεοκ ἰγαηϑίδῖογ. ὙΠ 507. 
Τοηάοῦβ υ. 4: “Μογὸ δϑιπάδηϊς ἴπδῃ 41]1 {Π698 
8 νυ ]ϑάομι, δηὰ 5. ΓΟΏΡΟΓ 5 ἔδίιἢ.} ΤῬὍΏς ἰδίζοῦ 
ὑνογάβ δυρροβὶ ἃ (Ὁ γιϑτίδη ἤδηά. 

,ονι ευεγίασηρ [ἷῖ, ἤτοι ἅδον. 
Οὐ [ἋΠ6 πορϑίινα οἰαϊομπηθηῖ ΟΠ ΟΓΠΙ ΠΡ, 

“ ψυ ϑάοιι" (ἢ σύ. 2, 3) ἔο ον πον {πε 
Ροβίᾶνο. ΑἸ κο [πο ἢγϑοί δηὰ βοςοηὰ οἰἶδιιϑεβ οὗ 
τ. 4 5661 μαγα} 16] ἴο, ἀπὰ ἂγὸ Ἄχρ)δίποὰ ὃγ ἴΠῈ 
ἢγϑι δηά βοςοηά εἶδιιϑοβ οὗ νυ. 6. Ψεῖβα 5 5 
ἔουπα ΟὨΪΥ ἰη Η,, 23, 55, 70, τού, 248, (ο. 
δΔηὰ ἴῃ ἴῃς ΟΙά [,Αἴ., ἀηὰ [48 ὈόοῺ ΤΙΡΒΠΥ 
οὔ το ὉγΥ ΕτίΖϑοῖιθ. [τ 15 εν θην 85 
ἰηϊογροϊδεοι, ἱπιθηάθα τὸ ἀνογῖ Βοϊοσοάοχ 
[οδοπίης ΟΥ̓ ΔρΡΙἰςδίοη, 

ἴῃ τεγαγὰ ἴο [ἢ ἴσγτ “ σγοαῖς " ἴῃ υ. 4, ἴὲ 
15 ἴγυα τπαΐ ἰη ΕςοΪιι5. [ἴ [5 υϑϑὰ ἴῃ 1ῃ6 56ῆϑε 
οὗ “[ογηηηρ ἢ ΟΥ ῥγορασηρ (50 ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ, 
δουρὶ ποῖ σογίδ ΠΥ, 'π Εσςυ5. χχχῖχ. 25, δῃὰ 
ἴῃ χὶ τ, χὶῖν, 2, δηά τοσε ἀουδί}γ, χ ὶχ. 14). 
Βιυῖ ἴῃ ἴπο56 ραϑϑᾶροβ ἴπ6 ννοσγὰ 15 δου] κ 
οἰ ρὶογεὰ ἴῃ ἃ νίάθν, δἰπιοϑὲ Πρυγαῖῖνο 56η56, 
Βτοιβομησίεογ 15 [Ὠογοΐοσγε ποῖ ᾿υβεος ἰη σοῦ" 
[επάϊης ἰπαὶ [πὸ ψογὰ ἴῃ ΟἿΓ σόῦβο ἄοθβ ἠοῖ 
ἸΘΔΠ “ἴο ογοαδῖο. [Ιζ πηρῆϊ τσοργόϑοης (ἂς 
Ηοῦτον ΠΡ, ΒΓ ἢ ἴῃ. ΕΧΧ.. σοηάογ ἰη ΤΟΥ͂. 
ὙΠ]. 22 ὈΥ͂ “ σγεδῖθ " (50 αἷβο ἴῃ Οδῆ. χίὶν. 19, 
22, ΜΠ] ΚΟΏΘΓΑΙΥ [ΠΟΥ Γδηβιδῖς δὲ ὃγ 
κτίζωΣ,. ΑἸΓΒουρὰ [ἢ15 νἱονν οὗ “ΚΝ ἰϑάοπι 
8ἃ5 σγεδίεα Ὀεΐογς 411 1Βίηρβ 15 βεσα ὈσοῦΌ ΟΥ̓ 

200. 



τ δα ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞ. .ὕ 

ΒΟ. 6 Το ψἤομη παῖ ἰδ τοοῖ οὗ 
ἜΦ νυϊβάοπι Ὀεεη γενεαὶ ἡ ογ ψγνῆο δδῖῃ 
ἢ καἱ. 4. Κηρννη ΒΕΓ ννῖδε σου η5ε}8 καὶ 
Μιὰ. ο. η [ὕπο ψἤοπὶ πδῖῃ τῃε Κπον- 
ἔραι. τι. ἰεάρςε οἵ ννϊβάοπῃ δεθη πιδάς τηδηϊδβε 
τρις: απ ΜὴῸ Βαῖῃ υπάοιβιοοά πεῖ ρτεαῖ 
ἡὰ εχρεγίσηςε ὃἐ] , 

8 ἼΉΠοτα 18 οη6 ννῖ86 ΔΠὰ ργθδῖ]υ ἴῸ 
Ρε ἐξαγεά, τε Ἰ ογὰ 5ἰττὶπρ ὑροη ἢ 8 
τῆτοπσ. 

9 Ηε οτεαιθὰ πεῖ, ἀπά βὰνγ ἢεῖ, Β 
δῃηὰ πιμιηρεγεά ἤετ, δπά ροιιγεὰ ἢεγ 
οὐὔϊ ὕροη 41] ἢΐ5. ννογκβϑ. 

10 ὅῆε ἐς ψΠ 4}1 ἤεβὴ δοςογάϊηρ 
ἴο ἢἰ8 ρΙΕῖ, ἀπά ἢς ἤδὲὴῆ ρίνεη πεῖ ἴὸ 
τπεπὶ τῆδι ἴον ἢ ΐπι. 

11 ΤῊε ἔδαγ οἔτμε [ ογὰ 8 ποπουγ, 
Δηὰ ρογυ, δηἀ ρίλάπεββ, δῃἀ ἃ σγοννῃ 
οὗ τε]οϊςιῃρ. 

12 ΤῊς ἔεαγ οἴ τῆς [ογὰ πρδκοιῃ ἃ 

Οτοεΐδη, ἰἴ πλΑῪ 4130 Ὀὲ τείεγγεά ἴο Ῥσον. Υἱῖ]. 22. 
Τῆς Ἀδθὺϊ8 κυϊδϑιυϊοὰ ἕονγ “ ΚΝ ἰδάοπι" ἴῃ 
Τογαῦ (1.4.0, Μ Ὠϊσἢ ΠΟΥ τοργοϑοηϊθα 85 οἠς 
οὗ ἴδε εἰχ (ΐηρβ ογοαϊεαὰ Ὀεΐοσε τς νου] ά 
(Βεσ. Ἀ. 1), οὐ δοςογαϊηρ ἴο ἀποΐπογ ρβαββαρδ, 
2οοο γολῖβ δείοτο ἱξ (Μίάγ. οὐ ϑοηξ νυ. 11). 
ὙΠΕΥ ςοπιτηοηϊοά οὐ Ῥσχου. Υἱ}}1. 22 ἴο [δ 15 
οἴοςϊ, ἴῃ Οοὐ δαὰ Ἰοοκοά ἰηίο Π6 Τογαῦ, 
8435 8η δι.ῃίϊοςϊ ἰπῖο ἢἰ5 ρίδηϑβ, δηὰ 80 Ἵογοαῖϊθα 
τς νοὶ ὰ (Βεῦ. Κ. 1). Ταε Ξ5Ξθςοοηά οἴδυδβα οὗ 
α΄. 4 ΤὨΔΥ ῬΓΟΌΔΟΪ τοίογ ἴο ἴῃ6 ἀεῖδὶ 8 οὗ 
στεολίίοη. ὍΠα ρογϑοηϊοαρίίζοη οὗ “ἊΝ ἰβάοχι "ἢ 
ἴῃ ΟἿΓ σοῦβε 15 ΟἿΪΥ ἤιυγαῖΐνθ. [{ 18 ἰηζογοϑὶ- 
ἴῃς ἴο πιαγκ [πὶ ῬΏΙΟ 450 υοίε8 Ῥτον. ΥἹῖ!. 
22, ἱπίογρτειηρ ἃ ἴῃ ἃ πιδηποῦ 5ἰπιϊαγ ἴο ἴῃ 6 
διγαοίἀθ (ἀε Τει}. [εὐτιεῖ,]1, οἀ. Μδῃς. 
ἱ. 162; Ἐτςοΐ, ἢ. 244). 

6. Ἀδίδοῦ, δε τουδὶ θᾶ, Δὲ ἃ τ8ὸ ἘΠῸΟῪ 
ΒΟΣ δΌΡ[106 ἀονὶοο8::}Ὺ“͵ ““διυνῖῖ6Ὲ ἀονίοοβ,᾽» 
ν ἢ [ἢ 6 δά! οηδὶ πιοδηΐϊηρ οὗ ϑεογεςυ-- εἴ. 
1,1ῖ., αι. ἡ. ὍΤὮ6 ᾿ηϑογυῖδοϊο σμαγαςῖοσ 
οὗ “ ννἝβάἀοηι᾽" 15 ἔαυίθοῦ βἤοννη ἰῃ στοραγὰ ἴο 
ΠΟΣ τοοῖ---ἅἃ58 δείηρ ἰη Οοά, δηὰ ἴο ἢθγ ννοσκο 
ἴῃ. ὉΠ τείδγεηςθ ἰ5 ποῖ ἴο ὟΝ ἰβίάοτῃ 85 ἰῇ 
Οοά, Ὀυῖϊ ἴο ΝΥ ̓Ἰδάοτῃ 45 πιδηϊεϑιίης μογβοϊξ. 
ΤΠ ϑεοοπὰ Πα] οὗ ἴ6 νϑσϑὲ 15. οπιητϊθὰ ἰη 
(6 Αἰπηοηΐδη Νεγϑίοη. ΤῊ ὅ5γζ. Ὀερίηβ ἴΠῸ 

τεῖβα ἢ ῬΌΡΡ Ἰ0---ενἰἀεπεγ (6 “ἤἴτοιῃ 
ΚἜου "ἢ οὗ ἴδ εἷοβαὲ οὗ υ. 4 ἴὴ ἰἴὸ Οτοοκ 
Μεγβίοῃ. 

7. Τοἷς 15 ἀποίδον ἱηϊογροϊδίίοη, ἑουηὰ ἴῃ 
τς 5σαπιὸ (οάά. 45 υ-. 5. 

8. 019 δα νίβο, διὰ ἴο 6 οασοὰ 
ΒιοΔΌΙγ, δἰττἰὴρ ὍΡΟΣ δ ΤΒΓΟΣΘ: [890 
1οτὰ.}) “Τὸ δε ἴξαγεὰ ψγεδιγ," Τοοιαρ. [06] 
1.11, δῃηά Εςςοϊυ5. ΧΙ. 29. [ἡ Ηἰπι ὃν ἰβάοτῃ 
15 ἰοϊπορὰ ἴο ρονοῦ, δ πουρῇ τπ6 τοΐογοησο 
ΤΆΔΥ 4150 ὃς ἴο ΗΙ5 τηογὰὶ ργοροσγίίοβ: Ηδ ἰ5 
τὰς Τοτάὰ. Το 5.1Κ. ἀπά Αγδὺ. ν ογβίοηβ ἢν : 
“τ ] ΒΒ οΟΥὐοτ 4}} ΠΟΙ ἰγϑδϑιγοβ.) ὙΤῊς ὅγ. 
Ψεῖβ. δηὰ ἴδ6 ΟΪὰ [,Αἵ. οὐῖὶ ἴμ6 ψψογάϑ "" νσῖ86 
δηὰ,᾽ ννῖς ἢ ΡΓΟΌΔΟΪΥ νγεσγὸ ποῖ ἴῃ {πῆ Η οὔτοι 
οσί ίηδὶ. 

9, 10. Βερίπηΐηρ οὗ 5ίδηζα ἰϊ. (νυ. 9--15). 
ΤὮς τοῦ ῥγοσοοάβ ἴο γίνε δη δοοουηΐ οὗ 
ὙΝν Ἰβάομ 45 1) νίηο}γ Ὀεβίοννεά. ““Νυπιδογοὰ 
δεῖ ᾿- -50 [τεγαϊγ. ΑἸΒουρσὴ τῆς ννογά8 οὗ 
δε Ηεῦγενν ΟΥ̓ ΒΊΑ] γοτα ῬτοῦΌΔΟΙΥ ἴδκθη ΤῸ πὶ 

0 χχνυίῖϊ. 27 (566 τηᾶσρ.), ἴἴ ἀο65 ποῖ ἔΌ]Π]ον 
{παῖ [ἢὯ6 γουηροῦ διγαοιθ πηϊϑιγαηϑίδι θα {Π6πὶ 
Ὀαοδιι56 ΠΟΥ αἰεν ἔτοηι (6 γοηάεγίηρ οὗ ἴῃς 
1,ΧΧ. (ἐξηγήσατο). ϑοπῖς πᾶνε ἰγδηβὶαῖθά : 
“Ἡς ἀϊνιοα ποτ," δ. Ηὸ Ὀοσίονθα οὐ ἴῃς 
(Ὠἰηρβ ἴο 6 ογοραίεά, ἴο δδςῇ [15 ρμαγί οὗ 
ννυϊϑάοπι. Απὰ ἐπ ῖ5 ταλΥ Ὀ6 ἴῃ πγοδηίηρ οὗ 
[Π6 δαάϊκίοη ἴῃ {πὸ ὅγγ. δηά Ασδὺ. νουβι οῃΒ : 
“Ἡζς ηυμηθογοά δηὰ ρμᾶνὸ 11. Χνὲ δοεϑιίδῖα 
ςοηηθροίίηρς (6 Ἔχργοβϑίοη υὐἱ {π6 δοῤῥιέγο!ῥ, 
ΟΥ̓ “ Θηυπηογδίίοηβ ᾽ (οπιδηδίίοηϑ) οὗ ἴῃς Καὺ- 
04}15ῖἴ5, ΔΙ πουρὴ ἴο ““δηυμηογαῖθ" ταϊρῃξ ὃς 
οαυϊναϊεηΐ ἴο σγοδετεϊυ ἀοϊογτηϊηΐης δηὰ βεῖτηρ 
1 ἔοσίἢ, δῃά τη τηδὲ 5θηϑς γουθδ]ηρ 1. 

ΎΠΒοΤα οσδηποῖ δε ΔΗ͂ ἀουδὶ 85 ἴο ἴῃ 
τιοδηΐηρ; οὗ 186 ηεχί οἰδυδο, ἢ ἢ οἢ [Π6 
ἢγβῖ ραγί οὗ υ. το πχιιβῖ ὃ6 ἰορίο Δ} } Ὁ οοπηροςοίϊοα 
(ἴῃς ννογάβ “" δὴθ ἰ5 "γα ποῖ ἴη ἴδε οτἱίηδ]) : 
“ἩἨζς ρμουτοὰ ΠΟΥ προη }} ({π6 Ατπι. οπιῖς 
“4}1}}) Ηἰ5 νογκϑο---υ. το 4: [1ορεῖῃεγ]} τλτλ, 
811 Λο8}, δοοοζάϊπηρ ἴἰο Ηΐ. χοοὰ ψἱ]}} 
(ἀοηαίϊου)." ὙΠαῖ [[}]}5 Ἰαξἴοτ ἰ5 Πόσο [86 σογγοςξ 
ΤσΔηϊηρ γαΐποσ (ἤδη “ ἢ "---σεγίδ!}γ ποῖ 
“ δρροϊηϊοά ρογίίοῃ "---ἄρρεᾶγβ ποῖ ΟὨΪΥ ΠΤῸΠν 
[πε ὅγγ. δηὰ Αγαῦ. δ βιοηβ, Ὀυϊ ἔτοπὶ ἴῃ 6 
νυ θοῖὶς σοηίοχί, δηὰ 5θοπὶ5 βδυρρογίοα ὈΥ Εςοἴυ5. 
χὶ, 17, ΠΟσο ἴῃς ννοτὰ δόσις ἴῃ ἴῃ ἤγείϊ οἰδυ56 
5 Ῥαγδ}16] ἴο “ γοοά ρσάϑυτε ᾿" ἴῃ 1Π6 ϑεσοηά. 
ΎΠε ὀχργοβϑίοη “41 ἤδθϑἢ " τηϑδῇ8 ἤεγα “Δ]]} 
τηδηκίηα,᾽" 28 ἱπ Οη. ΥἹ, 12; [οεἱ ἢ, 1. ΤῊ 
ννογὰ ““ν ἢ "ἢ βθθπ8 δ ἢγξί βἰρίιϊ ἴο σοηεῦ 
1Π6 οχρίδπαϊίοη αἀἰδῆς!. Βυῖ Πὸ ΠΊΔΥ πιθᾶπ 
τὲ τυϊδάοσῃη 845 Ὀδθη Ὀδεβίονεά οὐ 4}} Οοα 5 
ννοσ ΚΒ ἰῃ σοηποχίοη ψἱὮ τηδη, [ἴ ἔο ονν5 αυἱϊῖθ 
ΔΡΙΪΥ (υ. το δ) 18διῖ "Ξ 9 δαρρὶ θὰ (δεκϊονν θα) 
ὯΟΣΥ δΔϑσππ ΔΉ Υ ἴο 91 (δ δί ον Η τ.᾽" 
Τολοδηρ 5:1] Γἴο [Π15, ΟὨΪῪ ̓Π τηογο ἄσθνεϊο 
ἔοττη, οσουγ8 ἰΓΟαΌΘΏΥ ἴῃ ῬΠΠΟ. ΝΟΙΔΌΪ, 
Ὧδε 16}}5 υ5 (' ἀε Ρτοῦυρ.᾽ οἀ. Ετςξ Ρ. 470) {πὲ 
Οοά ροιι8 οὗ Ηἰ5 οἴ πογδὶ ννιϑάομη ὕροῦ 84}} 
Βοποζοιι5 δηὰ ἱπαυϊγίηρ πιϊηά8. Βιυΐῖ σῇ] 
{ΠΕ τούοϊςθ ἴῃ ἰτ, [ΏοΥ Κηονν ποῖ {πε δυῖποῦ 
δΔηά 5οιισοο οὗ ἴ, ΤῊ Ϊ5 ἰ5 Οοά, ννῆο ἢΠᾶ5 κίνειν 
Η!5 νοσγὰ ἃ5 ἴῃς Ὀγοδά ἔἴτοῃλ βοάσθη. ὍΠ656 
1ινίπο ργεοσθρίβ ὑσίηρ ἴο ἴπε [5γδο 5}, ἐ.6. 
(6 τεοορίινα 9ου], ᾿ρϊ δηά ϑυνθοΐηθθϑ. Αἀπὰ 
Ἃ186ηὴ ῬΏΪΟ φῥγοςθθὰβ ἴο 5ῆενν πε βυρογίογ 
ΠΑρρίἢ6855 (48 ςοπηρατγεά νἱῖῃ (πὶ οὗ [Π6 πλοῦς 
ΡΒΠΟΒορογ) οὗ οὐεάϊεπος ἴο [6 σοπητηδηά- 
τηθηΐβ δηά (μ6 βεγυῖςε οὗ Οοά. 

41: 

Β. (. 
. 300. 
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14. “Το ἔεαλγ τῆς 1, ογά ἰ5 τὰς θερίη- Ἑ ΒΒ... 
πἷπρ; οἵ νυϊϑάοπι : ἀπά ἰξ νυγῶβ Ἵσγελιεὰ “πὶ 
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ΒΟ. ΠΊΕΙΤΥ Πελγί, δηὰ ρίνει δ [ογ, δηά 
ἝΞ ρίδάηςξβ, ἀπά ἃ ἰοπρ' Ππξε. 

12 ΜΝ οβο ἔξαγεῖῃ τῆς [1 ,ογά, ᾿ὸ τ τῆς ΔἸ Β] ἴῃ τῆς νγοπη. παρ ο 
82}] ρο τε] υυτἢ Ὠΐπὶ δὲ τῆς ἰΔϑῖ, ἀπά 15. ὅ8ὲ Βαῖῃς θυλ]ῖ Δπ ἐνευίδϑιηρ ἔτ απ 

Ὁ ΟΥὴ εἰσί ἢε ᾿5}}}} ππὰ ἔδνοιγ 'ἴπ τῆς ἀδὺ οὗ ἢ ἰουπάλιοη ἢ τπεη, δπὰ 838ὲ εν ἘΡΗ͂ 
᾿ ἀελιῇ. ςοπτίημς 4 τ ἢ τἢεῖγ βεεά, 20. 31. 

11 Ῥτγοῖὶ [Π]5 δοζοουπῖ οὗ ΝΝνβάοτῃ, 85 
Τὸ ἰνΠ Ὀεπίονεὰ ---ἰὦ ἩΒϊο σὺ. 14, τς 
ςοΥτοροπ (8εε {86 ἰηἰγοάπςοη}-.--ἴμο τον 
ῬΑ5565 ἰη ν. 11 ἴ0 ᾿λ'᾿Ιδάοσῃ ἴῃ [15 ὑσγδςιοδὶ 
ἀβρεςῖ, ννηϊςἢ 15 {1:6 ἔοᾶγ οὗ ἴῃς 1οτὰ, (οἰ Ἰης 
15 νῆδί ἴἴ 15, ἀπά ννῆδί 1 δεκίονβ, δἰ:κὸ ἴῺ 
|| διὰ ἀεαῖῃ. ΤΊ “ Ἄσγονγῃ οὗ τεὐοϊςίην Ἶ 15 
ἃ ἤξζυγε ΘΑΒ]Υ υπέετγεοϊοοί, ἐετίνε ἴτοῦὶ [δ 6 
ουδίοτχῃ οὐ ἔδϑδεϊνο ὁσοδϑίοῃϑ. 

12, ρσἸ)οδᾶάοθπε (ςἶε.15) [89 Βθασὶ.)] ὙΠῈ 
ΒΆΤΩΠΕ ΟΧ 'Ἰοῃ ὁσουγβίη ΓΧΧ, Ρχγον. χχνυῖ!. 9. 
ΤΙ τὸς (Αβια ατην δε ποϊορά, ἃγὸ δἱὶ ἴὴ 186 
ζυζυγε ἴεηδο. Εογ ἴδε ἰδϑὲ οἰδιιβὲ σοιρ. ᾿ευῖ. 
ἷν, 40, Υἱ, 2; γον. 111. 1, 2, 16, χ. 27; 
Εςου. 1. 2.6. ΤΠδ ἈΔθὺ 15 Α]50 σογαγὰ ἰεηρία 
οὗ 6 25 ἴμε σεννασά οὗ τὶ ρμηίεουβηῆσββ (Ρσον. 
Χ, 2): ἰξ ἀοϊνοτοὰ ὄνδη ἔσοπι πδῖισγαδὶ ἀθδίῃ 
(δμδδῦ, 156 δὃὺ, ἀηὰ ἀεφαίῃ δὲ βἰχίυ ννᾶ5 “Ὁγ 
δε Ππδηὰ οὗ Οοά᾽ ([6γ. ΒΙΚκ, 6.4. ε). διπιῖῖδσ 
βίδίεπιθηίβ ΓΘ ΠΕΥ σου ἴῃ ἴΠε ΜΙάγαϑμπι. 

18. [Τὸ ΠΙΔΓΡΊΏ, “ 38[|21] θ6 Ὁ] 556," δ! ἢ 
ΤΉΔΓ Κα ἴΠ6 θεῖον πηοδηΐηρ δηὰ γοδάϊηρ οἵ [Π]., 
Χ, Ἡ, 23, 70, αἱ., Οο., ἀπά {Πε ΟἹά [,αἴ. 80 
4.530 ἴῃ ὅγγ. δηὰ Αγδὺ. Νογβίοῃβ. Ὗνὸ βῃου]ά 
6 εἰδά ἴο Ὀδεϊξενε τπδί ἴῃς ὀχργοββίοη “"Σ 
Β8411 896 ΜἨΘΙ] δὶ 189 1461" (ἐπ᾽ ἐσχάτων) 
ννΔ28 ἱπϊεηὐεά ἴο ὕδαγ σοΐεγεηος ἴο ἴῃς αῇογ- 
ἀεαῖῃ. Βυῖ {86 ἴεγηι (ἴῃ [ἴῃς ρΡἱυγαῖὶ), νος ἢ 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ δὲ ἰοαϑῖ ἔνε οἴμοι ραββϑᾶροβ οἵ Εσο]υβ. 
(ἔουν οὗἁ ἴδοπὶ ὑυτοηὶ τπᾶγκοα ἰῃ Ὑ ΓΟΠΊπη1ι15, 
ὁ" (οποογά.᾽), Γείετβ ἰῇ ΟἿΪΥ οης οὗ ἴΠ686 ρίδοος 
(Εσςεϊυ5. χΙν, 24) ἴο ννδδὶ οὐὑς ψου]ὰ (8]} 
“τῆς αϑὲ τδίηφα,᾽ “τς επὰ οἵ {ἰπι|6. Οἡ 
18ε οἴδβονῦ παηΐ, [Π6 ἀγεάσυ τγεΐδσγθηςεβ ἴο ἀθδῖἢ 
Ὀγ Βοη ϑίγα (45 χυῖῇ. 12; ΧΧΧΥΠΙ. 17-2 ; ΧΙ. 
1-2} ἰηάοδῖο ἃ ῬΟΟΓ ΡἢΠΠΟΘΟΡΒΥ δηὰ δῃ δἰπιχοσί 
νόῦβα [ἤδη δαάδάμυςελη ἱποοίορυ, τ δ! ἢ δηΐεσ- 
(Δίῃβ ἢοΐ ΔΗΥ͂ τθὰὶ ἤορο ἔοσ αἰζογ ἀεαῖΐῃ, ὍὙΠα 
δίημὶε ρββϑϑᾶρε ἴῃ Εσοὶυβ. χν ϊ. στ, φυοϊοα οἡ 
ἴδε οἴδοΥ 5:46, γευῖγοβ βρθοίδὶ οοηϑίἀογαϊίοῃ 
(5εε ἴπ6 ςοπιπιθηῖ. Οἡ ἴδε βυδ]εςξ κοΠΟΓΆ ]Υ 
86:6 πε [Ιηϊγοάδυςίοη). Βγεῖϑομηοιοσ δηά 
Ἐτιἴζβομς υηάἀεγδίδηἀ ἔπε οἰδιι86 ἴο Γοίδγ ἴο ἃ 
ξοη[|ε ἀφαῖῃ (Εςοὶιι8. χὶ. 26). ὙτῊΐ8 566 18 
βοπιεν δῖ Ἰολιιη6. Βυΐῖ (Ὡς ἈΑΡὉΪ5 4150 βρθαὰκ 
οἴ 9οο3 αἰδογοηῖ Κιηἀ5 οὗἩ ἀφδίῇ [1015 ΌΥ σερια- 
“γα, οὗ ΜὨϊοΝ {πᾶξ “Ὁ πὸ ΚΙβ5᾽ (οἵ Οοὐ) 
ν)85 ἴῃς ρεπίεβί (Βοσ. 8 δ), ᾿Κὸ ἀγαννης ἃ ἢδὶσν 
ουῖ οὗ (ἢ τὰκ (Μοεά, Ω.., 28 4, δ), νν ἢ] ἃ 
γα ἢ] ἀθαῖμ νγὰ5 ἴο 6 [ἢ ἔδίο οὗ ἴδ νυϊςκοά, 
[πΐεγθησοβ 845 ἴο ἴδε σοηάϊξίοη οὗ 6 508] 
γνΈΓ 4150 ἀεγίνοα ποτ ἴμ6 ἰοοῖκ δηὰ ὄνεη 186 

ὑτε οὗἩ {π6 ἀγίηρ (ΑὉ. ἀς ΒΚ. ΝΑ. 25). 
ΕΓμΔΡ5 ἴῆ6 Θχργεβϑίοη ἰῃ ΕΟ] ι18. ΠΊΔΥ Τοῖοσ 

ἴο ἀεδῖ πβεη οδάγεη τὲ ἰεῆ ὑεδιπά, ἐϑρο- 
Οἴ21}}γ ϑοῆ5. Τῆς Ἀδοδὶς συρροβε {παὶ [ἢ15 8 
ταλικοά ἴῃ ϑογίρζυσγε ὃν ἴῃς ἐχργεββίοη “(21 ρ 
δ5ῖεερ," ἴπ ςοπιγδαϊδιηςίοη ἴο αἀγίηρ (ἴδε 
ἔοστοοσ ἰῃ {86 ςα56 οὗ Ὠλαν!ά, ἴῃς ἰΔλίῖοτ ἰη [Παὶ 
οὗ [ο40). ῬὍΤο βδεοοηὰ ΒΔ] οὗ {δε νετϑε, μον- 
ΘΕΥΟΣ, 566 π|5 ἴο τοίοσ ἴο ρυδὶις δοκπουϊεάρτηοηϊ 
ὍὌΡοη ἀεαῖῃ: δηὰ [Π|5, οὐδε δεοςορίίης ἴδῃς 
τοδλάϊηρ ἴῃ ἴῃς τηδγχείη, νυ ἢ ἢ ἰ5 ἴδὶ οὗ Α, (, 
δὰ οἴδες (οὐά., 45 νεῖ! 45 οὗ {πε ὅγτ. δηά 
νει. 1,4. νὲε Κπον νψιΒαῖ νδτιο ἴῃς Βλυδὶβ 
δἰἴϊδομεὰ ἴο ρυδ]!ς Ἰαπιοηίϊδίομβ οὗ ἴδε ἀοδά 
δηὰ ἴο δηςοπηυπι δ ΠΠΕΤΔ] ογδ[οΏ5. 

14. ΤΙ5 δηὰ υ. 1ς ἅἀγὸ ΘΧΙΓΕΠΊΟΪΥ ᾿Ἰηςογοϑί- 
ἴῃς ἴτοπι {Ποῦ σοῃπόχίου Ψ} συ. 9, 1ο, Δηὰ 
(6 Ἰισϊ τυ ῖς ἢ ΠΟΥ οαϑδὶ ὑροῦ ἴθση]. Το 
δα οηβ ἴῃ [6 νεῖ. [,41. ([4ἴη Νεσβίοη) ἅγε 
ὙΘΓΥ͂ οὐυγίου!ϑ Δηά σδαταοϊογιξες οὗ {πεῖν δουγος. 
Ἐογ ἴῃς ἤγϑὶ ἢδὶῇ οἵ συ. 14. οοϊῃρ. Ργονυ. ἱ. 7; 
Ϊχ. το. Θὅῆηε βεςοηᾷ [Δ] 15 φυϊῖο ἴῃ δοσογάδπος 
ψ ἢ (6 Ἰαῖογ τοδοπίηρ οὗ ΡΊΉΏΣΟ, ψῆο τεραγάθά 
858 ἴθ πίριοϑῖ οἶλ55 οἵ νἱγῖυς ἴπδὶ [πΤῸπὶ δη 
ἱππαῖς σοοά αἰϊδροβίίοη. (᾿ 'νεςξ. ΑἸἸερ.᾿ 1. 
οὐ, Ετςξ ὑ. 76; “" ἀς (οῃηρτγ. “. 5. Ρ. 429, δηά 
ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ “ ἀθ Ῥγοῖ᾽ Ρ. 474: ΠΟΙΠΊΡ. ΈΠΕΓΑΙΥ͂ 
διορεεά, “ΡΠΙΪΟ,᾿ ᾿. “όρ, δις., δηὰ ἴῃς ἅτί. 
“ΡΟ ἢ ἴῃ Νᾶςοο δηά δ) ὁ 1.1.) ΤΟ 
νίονγ5 οὗ τη6. ΒΔΌΡϊ5 ΟΤῈ 5: Π|}1|4Γ (ςοιῃρ. 51. 
[οδη ἰχ. 2; 5ε6ε “1,16 δηὰ ΤΙπιοβ οὗ [68115, 1]. 
Ρ. 178). “ὝΒε (δ πἢι]} ἢ ἄγ τῃ6 πεοριαηρη 
(1 Μδεος. ἱ. 2) οὗ ἴῃς [οννϑ.0. ΤΠ 54Π|6 Ἔχρσοβϑ- 
ΒΊὁ0ῃ ΟΟΟΌΓ͵5 4150 ἴῃ ἴῃς ΧΧ. δηὰ ἴπε Ν. Τ΄. 

16. Το τοπάογιηρ οὗ [Π]|8 νεῦϑ 85 ὙΘΥΥ͂ 
ἀἰδίσυ, [{ἰῖο γα! ν ἰγαηβίδῖοα, ἴμς ἤγϑι ΠΑ] οὗ 
ἴἴ ςουϊὰ ΘΟΔΓΟΟΙΥ πιοδῆ δηγτΐηρ 656 [ΏΔΗ: 
Απὰ ψ ιὶῖϊἢ ΤθΣ, 88 δὴ Οἴ011:8)] ζουπ δ ύϊοι 
(πὸ βαπῖθ ννογὰ ἴοσγ ἴῆς Ηςθ. ννογὰ “ρίαςε 
ὴ ΧΧ. [οὐ χΧΥἹ]. αἰ; [5. ΧΙ, 13}, 880 Β88 
ΣΙ ΒΘΣ ποβῖ---οίηςο [Π6 νοσὺ (νοσσεύω) 
16 ποῖ ἃ [γδηϑιῖννε. Βιυῖ 458 [Π|8 ου]ὰ ὑγε- 
β6ηΐ ἃ δβίγαηρο πχϊχίυγε οὗ ἤρυγεβ, ννῈ οδῇ ὉΝ]Υ 
βυρροδί {παὶ ἴἤοτε ἰ5 ΠόῈ ἃ πλϑγοδάηρ δηά 
τοϊβγοηοτίης οὗ (6 οτρίημαὶ, ἃ5 ἰηΏ ΧΧ, 
Ρτονῦ. χνὶ. 16--ογθαρ5 ἰῃ ἱσπαϊτδιίοη οὗ 11---ἰῃ 
ψ ΠΟ ςᾶ8ε ἴπ6 Ηδῦτγονν οὐ ρΊπδὶ γον τηθδηῖ: 
ἐς Απὰ 5Π6 [45 δἀοαηιίγοα δὴ εἴοιπιδὶ ἐουηάδίοη 
(ρίδοςθ, μιαδιϊδίοη) νἢ πιοη. Απά ἴ ἰ5 
Ῥτοῦδο!ς [παΐ ἴπ6 βυλδοίδηςζνε (νοσσιά) 15 υϑεὰ 
νυ ἢ ἴῃς 5ᾶ πιο δρρ]ἰςατίοη ἰῃ Εςς]υ85. ΧΧΧΥΪ. 26 ἐ. 
ΤΙαο τεπάεγιηρ οὗ ἴΠπ βεςοηά οἰδυ.56 15 ΒΟΔΓΟΕΙΥ͂ 
1655 αἀἰδῆσυϊς, ἘτιΖϑοῖς ἰγδηβίδῖεβ ννβδῖ Β6 
ΒΊΡΡοβε5 ἴῃς οὶ ρίπαὶ (91 15}) ὈΥ ““ 5:6 5841} 
Ὀε σοπίϊηυου5," οὐ “ δοοχσεάιιοα, ΔἸ] (4Ρ- 
Ρτονϑά)," δυῖ τὸ Ὀεῖζεῦ γεηάοσίηρ ϑθοῖῃϑ ἴο 



ν, 16---22.} 

16 Το ἔδαγ τῆς [,ογά ἰ5 ἔἶης688 οὗ 
υγϊϑάοι, δηὰ δ] Ι6ἢ πλεη ἢ ΠΟΥ 
ἔτυϊ5. 

17 8ῃς δΙΙΕΙἢ 411 τῆ εῖγ ἤουβα τῇ 
{Π]πρ5 ἀεβίγαῦϊθ, ἀπά {πὰ ράγησγβ ἢ 
ἢογ ἰηογθᾶβα. 

18 ΤἼε ἔξδαγ οὔ {πε 1, ογά 15 ἃ σγοννῃ 
οὗ νίβάοτη, πηλκίηρ ρεᾶςε δηά ρετγίεςϊ 
Βεολἢ το βοιπβῃ: θοῖὴ ψ ὶςἢ τα 
τε γῆς οἵ οά: διά ἰξ εηϊαγρειῃ 
πεῖς γε]οϊςίηρ τπδῖ ἰονα Πίπι. 

19 ννιβάοπη ταΐποῖῃ ἄοννῃ 5Κ|]} 

Ὅε: 58 8841] Ὀ6 οτοὰϊἐοὰ (446 ἀΐσπα δαόε- 
ὀέϊω, σεἱ γεβεγὶείγ). Α5 τορατὰβ ἴῃ6 πηθδῃ- 
ἱὴρ οὗἩ 1Π6 νϑῦβε, Εςς] 5. ΧΧΙΥ. 7, 8 566 5 ἴο 
ἰοᾶνο το ἐουδὶ {πὶ ἴῃς τεΐόσγεηςσς ἴῃ ἴπ6 ἤγϑὶ 
εἶδυϑθε 15 ἴο {πὸ Μοβαὶς 1,ἂνν, 85 νυἱϑάοπῃ [δῖ 
δά οδίαἰποα δηῃ εἴογηδὶ ἑουπααϊίοη ἴῃ [5 γδο], 
Δἰἰδουρσὶ [ἃ δθοπὴβ ἀουθδί} νυ ῃεῖΠου ὁ (ΠΟΙΓ 
δορά," διιοηρ Ποῦ τῆὴ6 [ἃἂνὺν 18 ἴο βῆσνν ἰ[56]}} 
ψοττῆν οὗ στεάδηςε, οΟΥ ἴο 6 Δρργοτεά, σείευβ 
ἴο τιρηκιη ΚΟΏΡΣΑΙΪΥ, οὐ ἴο ἴΠ6 ἀεβοεηάδηϊβ 
οἴ ᾿5γϑὲἷὶ. 

16. ΤΕ σόῦϑὲ ͵ἰβ ποῖ πΊογεἶν 4 σερεϊτίοη, 
Ὀιῖ ορεϑβ {Π6 βεςοηά ρατί οὗ ἴδε εδπαρίογ, απ 
δερίηβ ἃ ἢδνν σἴδῃζα (566 ἰηἰσοάιςίίοη). ὍΤΠῈ 
ςοηποχίοη Δ ὖ. 14 8ῃουϊά ὃὈ6 τηιλγκοά. 
Α58 “ἴο ἔραγ ἴῃς 1 οτὰ ᾿ς 1ὴ6 Ὀορμίηηϊηρ οὗ 
νυϊδάοπι ἢ (υ. 14), 50 “16 ξΌΪ]Π655 ἢ ΟΥ̓“ δϑιιὴ- 
ἄδηςς" “οὗ νἱϑάοτῃ "---[ἣς ἀειειτηϊηΐης 51:Ὁ» 
δἰδπῖννε δείηρ ΠεσῈ πδοὰ ἴῃ {πὸ 5θῆβε οὗ ἃ 
δυροτ]δίϊνο.--ἰ Ομσ 6 ΤηΟΤὸ “ἴο ἔεαγ ἴΠε 1 οτὰ ἢ 
--νϑάοηι θορίη5 δηὰ πᾶς ἴδεγε ; “ δηὰ 
ΣΑΘῖΣΘ8 ΘΙ ἀγ πη κ,᾽" 2.4. ἔ ΠΥ σα !5ῆ65 {Π 6}. 
866 ἃ 51Π1}}2Γ ιι5ὲ οὗ ἴδε ἤριιγε ἴῃ ει, ΧΧΧΙΪ. 
42, δῃηἀ ἃ 5} }8Γ ὀχργοβϑίοῃ ἴῃ ΓΧΧ. 5. χχὶ. 
5 (Α. Ν. χχιϊ!. 5). 

17. Οοπιρ. Ῥτον. υἱῖϊ. 18, 19. “ ΑἹ] {ποῖν 
Ὠοιιδο :ἢ τΑῖθογ, 411 ΘΓ ΒοπΒο6. Ἴδα ὅγγ. 
Ἦδ5: “8:6 ἢ] ἢ ΠΟΙ [ΓΘΑΘΕΓ165 νυ ἢ φυλνάογε 
Δηὰ ΠΟΙ ἐγόσσωγε:,,") ἄχσ.--ἴῃο ὅ5γγ. τεδάϊηρ 
ὈΣΌΌΣ ἴοσ ὉΌΜΟ, οὐ ροῦῃμαρα ΠΌΣΓΠ ἴοσ 
ποῦ. “πὰ πεῖ ἔτι 5: τροσο [ἰςΟγα]]γ, 
ἌΟΣΥ Ρυτοὰποῖθδ. νε ἢδνο [{π|6Ὸ ἀουδὲ τΠδὶ 
βεογὸ ἴ86 Οτοκ τσοηδογίης ρύδϑογνοβ [Π6 
Ἡ εὗτενν οτὶίηδὶ οἵ [π6 οἱάθσ ϑίγαςι 6. 

18. Τίς τοϊαδίίοῃ δεΐνεθη ἴδαν οἵ ἴῃ 1 οτά 
45 ἴπ6 Ὀορίηπίης δηά [ἢς ἔξ π655 οἵ ννϊδάουῃ ἴῃ 
αν. 14 ἀπά τό ἰ8 ἰηνογίοα ἴῃ συ. 18 δηὰ 21ο. 
ΤΠὨΙ5 ἰ5 ποῖ (6 οᾶθ6 ἴῃ ἴδ6 ὅγτ., νος [5 
οὔςς τηοτο “1ης δορίπηΐης οἱ ννἱϑάοπι," δηὰ 
4.150 πιοτὸ ΠΟΥΤΟΟΪΥ τοηάουβ ἴΠ6 βεςοηά οἰδιιϑ6: 
“ Δη ἱπογϑαϑοί ἢ Ῥϑᾶςο, δηὰ ἰ᾿ἰθ, αηὰ μοὶ τἢ,᾽» 
“ Ῥεγίεςϊ Ποδ ἢ : ἢ ΠΙΓΟΓΆΠΪγ, Β841} οὗὨ 8.66]- 
δι ΘΔ τεβίογεα, Τ89 ζθδι οὐ [890 Τοτὰ 
ἐοδότον οὗ τίδάοχα (ρογ Δ ρ8 ἴῃ [Π6 5656 
οὗ νν ̓ϑάοι δείηρ σγουγηθα νυ βθη [ἢ}15 ἔδδσ 5}}8]]} 
ὨΏΪΥΕΤΕΔΙΥ ὈΓΟΥΔ11), πλακίης τὸ δοπγίδὰ 

ΒΟΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΟΞΘ. 1. 

απ Κπον]εάρε οὗ υπάοηβιδηάϊηρ, 

Ποῖ ἔ3ϑι. 
20 ΤΠ ς τοοῖ οὗ ννβάοπι 5 ἴο ἔδαγ 

{πε 1 ,οτά, δηὰ {πεῈ Ὀγάποῖεβ τπεγεοῦ 
λτε ἰοηρ {[Πξπ. 

21 πε ἔδαγ οὗ τη 1], ογὰ ἀγίνεῖῃ 
ΑΥΨΆΥ 51Πη8: ΔΠ4 ὙΠΕΓΕ [ἴ 8 ργεβεπῖ, ἰξ 
τυγηοῖῃ ΑΥΔΥ ννγδῖῃ. 

22 Α ἔιτιουβ τηδη ςδηποῖ 'θα 1υ811- ! Οτ, 
Βεά ; ίογ τῆς 5.ὙΑΥ οὗ ἢΐ8 ἔΓΥ 5}|8}} Ὀ8 γρίνλνν 
ἢϊ5 ἀεβιγυοτίοη. ΠῚ 

(θεγε ργοῦδδὶνγ 4 Ηθθταίβη) Ρ986969 (Ὀδεΐννοθη 
ΤηΔη δης τΔΠ} δι ἃ 9410} οὗ μοδιὶπρ ([Π 6 
Βιοδιης οἵ 411} ργεϑεηΐ Ὀγεᾶςθ5). Τα 5εηῖὶ- 
τηθηΐῖ, νυ οἢ ἰη 115 Οτσθοκ ἔογιῃ ἰ5 οὔθ οὗ (ἢ 6 
τηοα!πολίίοηβ οὗ ἴμ6 οτγρίπαὶ ΌΥ͂ ἴ6 γουηρεγ 
διγδοὶάθ, γϑρᾶρρθασβ ἰῇ Ρμϊΐο. ὍΠοτο να ἢπά 
(6 54πὶ6 δηζοϊραίίοηβθ ἔΥ, ἀπά ἴῃ οχαςῖ 
ςογγοβροηάθδηςος, Ἔχργεβϑϑοὰ ἴῃ ἴῃς ἀθϑου ρι οη 5 
οὗ Μεβϑίδηϊς {ἰπιθϑ, 5ρθο δ! ἴῃ “ ἀε ΡῬγαπι. εἴ 
Ῥαη. εἀ. Μδηξευ, ἱἷ. 421, ἄς, ; εἀ. Ετοξ 
ῬΡ. 921-925. Το οἶδυ565 ἰη ἴῃς Α. Ν. δῇεσ 
“ὁ ο βουτίϑιι᾽ τηυβὶ 6 δίσυςκ ουΐ. 

19. Τῇ Α. Ν. οπ5 (νυν 252, 248, (ο.) 
ἴπΠ6 οροηΐηρ ννογάς οὗ ἴῃς νοῦβϑδο : Απὰ Η9 
ΒΔῊῪ διὰ ποτ ὈογΘὰ (ΟΥ Τενοδ θα) δθΣ, ΤΠῈ 
οἰδυϑε, νυ ἢ 8 Ῥγεο βεὶν ράγα]]εὶ ἴο ν. ο (568 
πα ποΐθ), οὔςδ ποτ ροϊηβ ἑογινασά ἴο Ρἢ1ο. 
Βυΐξ ἴξ οληηοῖ ὃ6 οπιριῖεα, ᾿ξ ΟΠΪΥ Ὀδοδυβο ἴἴ 
Β.ΡΡ 165 {πὸ σι ͵]εςῖ---(οά---ἶοῦ νἢαΐ ἕο] ]οννβ8. 
ΤΙ νοσά “ὙΝἸβάοπλ" ἢ ᾿ς ἢ τ. 19 
Ὀερίηβ ἰη ἴῃ6 Α. ΥΝ. ἀοδθβ ποῖ οσοὺγ ἰη [ἢ6 
ογίρίηδὶ, δηὰ {π6 βυδ)οςῖ 15 Οοά. Τῆε Ἰάθα 
οὗ ρῥγεβοητίηρ Ηἰπὶ 845 “ρουτίηρς ἄοννη, |κὸ 
ΓΑΙη,᾽ “511 δηὰ Κηονεάξε οὗ "παἀογϑίδησϊηρ,Ἶ 
ἰ5 ᾿ποτουρῆ Ηεἰ]εηϊσιῖς. [πάδοά, ἴ[Π6 ἢγεί 
ἵννο οἶδυβεβ οὗ {8 γϑῦβο, νηοῦ ἀγὸ αυϊΐθ 
ἀϊθβεγεοηῖ ἴῃ πε 5γτ., πγυϑὲ δὲ δι ττ δυϊοα ἴο [ἢ 6 
γουηροῦ δίγαςϊ 6. [ἢ {Ππ6 βδπὴ6 τπδπηοῦ ΡΏΙΪΟ 
ΔΌΡΙΙεα [Π6 Ἔχργεϑϑίοη “1 ν}}}} γαίῃ Ὀτγοδὰ ἔτ 
ποάνθη "ἢ (ἔχ. χνί. 4) ἴο {πὸ σῃοννοσίης ἀοννῃ 
ἔγοπι ἀῦονα οἵ δ ἰδάοπι οἡ 411 ννῆο ἂῦὸ σέςερ- 
ἴνο (' ἀς Ρχοΐ,᾽ ς. 25, δα. Ρτοῖ. Ρ. 470). 
“ Απηὰ οχδιίοίἢῃ {ποτ ἴο Ποηουγ:7 ΓαῖδοΥῦ, 
βοΐ ῖθπ:8 ([ΠοΓ64565) 86 ΒΟΠΟῸΣ Οὗ ΓΒ ΘΙ, 
ἄς. Οη ἴδε ψΠ0]6 σοιῃρ. Ρτον. ἰν. 8. 

21. ΤΙ}}8 νοῦϑς ἴῃ οὐγ Α. Υ. 5 ποῖ ἔοιιηὰ ἴῃ 
τη6 δοκῖ (οάά., ἀηά ταισὲ Ὀ6 οὐ. ΕΤΟΠῚ 
Ὁ. 290-27 ἴδ 5γγΓ. οοηϊδίηβ Δη δητγεὶν ἀϊβεγεηῖϊ 
Ῥοσχίίοη. 

ΔΆ. ΤἼΘ6 γεσϑο ὈΘρῚη8 ἃ ἢδνν 5[140ΖΆ. 
“4 πιγίοις »ιαη.} ΤΦὌΤῇθ Ὀοῖοῦ χοδάϊηρς ἰ5 

ποτὶ πίθου δηροσ, Αἰ Που ΡΒ ἢ Α. Ν. Γεργο- 
ϑ6ηῖ8 ἃ ςούτοοῖ ρὶοβϑϑ: Ἴορ. σου. χύ. 18. 
Β8411 ποῖ 90 ̓πβιϊ18οὰ--τηαδί ἰ5, Ὀείοτε Οοά; 
ΠΟΓ γεῖ ν»}}} 1 θὲ νἱηάϊςαῖοαὰ οὐ Θϑιδ Ὁ] 5Π6 ἃ 
Ὀεΐοτε θη. [ἢ σϑηοσγαὶ ἴῃ Ἔχργοβϑϑίοῃς πλι5ῖ 

«πὰ Β.Ο. 
οἷς. 2οο. 

Θχδϊτοῖ τπδπὶ ἴο ποποιγῦ τῆδὶ ΠοΙά ΄--- 
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Β. Ὁ. 
οἷτ. 

ΕΟΓΙΓΕΒΙΑΘΊΙΟΟΞΝ. 1.ὕ 

22 Α ρδίϊδηϊ τηδη ψ}}} δῶσ [ῸΓ ἃ 
τπλε, 4πα δἰζογνγαγά ἸΟΥ̓ 514}} βργίηρ 
ἋΡ ὑπο ίη1. 

24. Ηςε ν}} δίάς ἢϊ5 νγογάς ἔογ ἃ 
τἰπιε, δηὰ τῆς ]Ϊρ8 οὐὁἨ ΠΊΔΩΥ 5[14}} ἀε- 
εἶαγε ἢϊβ νν]βάοηι. 

25 ΤΠ6 ρᾶγδῦ]65 οἵ Κπον]εάρε ἂγα 
1ὴ ἴῃς ττῊδαβαγαβ οὗ νγβϑάοηι : διυῖ ροά- 
᾿ἴπεβ88 ἰβ Δηὴ Δδοπιϊπδίίοη ἴο ἃ βἰππογ. 

26 [{τλοιι ἀεβῖγε ννἱβάοπι, Κααρ τῃς 
ςοιηπηδηἀπηεηῖβ. Δηα τῃς [ογά 5}4]]} 
ρῖνε Πα πηῖο τῆδ6. 

6 ἴΑκοη ἴῃ {ΠΟΙ ννιάθϑί ἀπ πιοσῖ πλαηϊοϊά 
ΔΡΡΙΙσδίίοη. “ἼΠΕ ϑννΥ οὗ ἢἰβ δῆρεγ," ἴῃ 
ἴΠ6 56η56 οὗ »πορμθηίιη, ἐριβοΐς, “' 50.411 θ6. ἢϊ5 
ἀεδδιγιςίοη "--ταῖμογ, το πὲβ ζ41]--ἰἴ 5}8]} 
Ὀ6 [Π6 σαυ86 ΟΥ Οςοαϑίοη οὗ ἴ. Τῇδ βθοοοπὰ 
αἶδιιδε οἵ ἴΠ6 νϑῦβε ἄθθβ ποῖ μίνε [ἢ6 σθδβοῃ, 
θυ ταῖποῦ ἜΧρ αη5. ἴΠ6 τηθαπίηρ οὗ ἴΠ6 βἴδίε- 
ταθηΐ πη τῆς ἢγϑῖ εἰδι5θ, δηὰ σαγτὶθβ ἰξ ἔα γί ΠοΥ. 
ΤΠ ἰΓδηϑιτίοη ἤογὰ ἔγοπὶ τ. 20 ὁ 15 δὐυτυρί, 
Δ ΠΟΙ ν. 22 ΠΊΑΥ ΡΟΞΘΙΟΪΥ Ὀ6 Ἰηϊἰοηάοα 85 ἃ 
ἘΕΠΠΟΠΤΉΗΠΟΗ δηὰ ςοπίϊηιαίίοη οἵ νύ. 19 ἐ, 
20 ὁ. 

28. [πῃ οοπῖγαβξ ἴο 1ῃϊ5 “ἰπιᾶη οἵ ψγαῖῃ 
(Ργον. χνυ. 18) 15. ἢ6 ὴο 15 ραιϊθηΐ, ἰοὴμ 5 
ἴεγίηρ (μακρόθυμος, ὩΣ ΒΞ ἽΝ), 45 ἴῃ γον. 
χίν, 29; Χνυ, 18. 866 450 [πο 5: ΠΥ γοηάοσὶης 

Ὀγ Ααυϊϊᾳ οὗ ὉΞΣ ἡ Ν [οὐ νυἱ. τ1. [πϑῖοδά 

οὗ ““Ψ1}} Ὀδαγ," ΕσιΖϑοῖῆθ τοηάογϑ, δου δη- 
οἴβεν γεδάϊηρ (ἀνέξεται) : “ νΥ}}} ΒοΙ οἱ." Βιι 
186 αἰϊογαϊίοη ἀοδβ ποῖ 566 πὶ ἴο δὲ 5181 ΘΠΕῪ 
Βρρογίεα, πη {16 ΟΠ τοδάϊηρ αἂπά 
τοπάοσγιηρ Ὀο5ῖ ἀσσοτὰ ἢ (Π6 σοηίοχί. Ηρ 
ὙΙ11 ὈθΔ 7 111 [86 Οπιθ(πο “[ὉΤ ἃ {{π|Ὸ ἢ)-- 
ΤΡ Ὶ»--νΖ,, οὗ Π5. νἱπάϊοδίίοη ἀπά ἀεϊϊνοσ- 
δῇςε ὈΥ Οοα. 

924. Ηε «υἱὲ! ῥίαο ῥὶς «υσογάς Ἐ11Ὶ1 ἘᾺ 9 58] 
ΤΙΗΙ τῆς στῖρῃξ τπιὸ, {παῖ δρροϊηίθά οὗ ὅσο 
ἴοῦγ ἢΪ5 νἱπαϊοδίίοη δηὰ ἀθινογαποθ, ἢ6 νν}} 
ΚΟΟΡ ὕδςκ, γτοδίγαϊη, [15 δρθθο. (οῃρ. 
Ρβ. χχχίχ. ᾿; Ῥτου. χ. τς. Ἴὴ6 βεσοπά ρατί 
οὔ πε νεῦβα 5ϑῆθν 5 ἤν ΠΊρΡ]Ὲ ἢϊ5. ρα] ς νἱη- 
ἀϊσαίίοη 5.8}} 06. Οστοίϊι5 ἀρτὶγ: “ 5116η- 
{{π|πὶ 11ΠΠπ|5. 1ἴπ [οπ ΡΟ ἙΟΠΊΡΟΠΒΑὈΙΓΓ τηι}}- 
ἴογπη ἀδ ΙΡ50 δογπγοηϊδιι5. ὍΓῃς Δ Ἰϑάοπὶ 
Πατθ βροόκθη Οὗ 15 ποῖ ὠὐθϑίγαςϊ (σοφία), θυῖ 
Ῥγαςίϊοδὶ (σύνεσις) ---ἰ πιο! ΠΠροηςς, ρυιάθδηςθο. 

25. 1π [ΟΥ̓ 8:10}0} 80 ὕΥΘΑΒΌΣΟΒ οὗ 
σἰβᾶοιι 18 8 ΡΑΓΔΌ]Θ (ΟΓ 65. ἴῃ {11ὃὸ σο]]θο- 
{ἰνὸ δθηδο, “ἅΓῸ Ραγαῦ Ϊο 5 ἢ) οὗ ἂπἀοτβίδῃ ἀ- 
ἐπ ρ -- ἴῃ ἰαϊζογ ᾿Ἰηα]ςατίηρ {Ποῖγ ια! τ οὐ τῆ 6 
κιηά οὗ ρμαγδῦϊθ. Βιιῖ αι τη ορροβίζθ ἂγὸ 
ἴῃς νἱεννϑ οὗ 1 δηὰᾷ ἴῃς σοηνογϑαίοη οἵ πὸ 
δ ΠΟΥ, κ᾿. 25 ὁ. 

46. ΒΕ {προτγοίςα] δηά {πῸ ρῥγαςίῖςαὶ ἃΓα 
Βοτα σοιμηδίησα; (ἢς ΜᾺΥ ἴο ἀσηιγῈ νυ ]βοπὴ 

[ν. 23---.-30. 

27 ἔοτγ ἴδε ἔδαγ οἴ τῆς [νοτγά 15 ννῖβ- 
ἄοπιὶ δηά ἱπϑιγιςτίοη : ἂδπὰ ἔδἢ δηά 
ἸὭΘΕ Κη 685 ἅτ ἢΪ5 ἀοἰρῃς. 

,8 " Ὠιιδίγιβε ποῖ τῆε ἔδαγ οὗ {πε ἐΟε, δὲ 
Ι,ογὰά ψῆδη ἴμοι ἂῖὲ ροοῦ; δηά δέ 
σοπια ποῖ ὑπο Πὶπὶ νι 4 ἀουθ]α “σ: 
Πεαγῖ. 

29 Βεποῖ δὴ ἢγροοτγῖτεα ἴῃ τῃα βρῃς 
οὔ πιεη, δηά τὰκε ροοά ᾿εεὰ νῆδὲ 
ἴδοι βρελκεϑβῖ. 

240 Εχαϊς ποῖ {δ γε], ἰεϑὲ τπου [Δ]]. 
Δηὰ Ὀγίηρ ἀἸἰβῃοποιῦ ἀροη ΤῊΥ 50ου], 

'ἰ5 οδοάϊθηςα ἴο ἴῃς ςοτηπιαπαπιεηῖ5. Ὑεῖ [15 
νυ ϑάομι 15 ποῖ ἰῃ ΔΠΥ͂ ΨΑΥ ἴῃ6 γεευαγά οὗἁ 
οδοάϊεηςο: δπὰ {πὸ ᾿οτὰ ψ11}] αυππ ἀδηΥ 
ΖΌΤΕΣΒΕ {890 ΜΙᾺ 1. ΤῊΪ 5 ποῖ ἃ 415- 
Ἐἰηςεἰνοὶγ Ταὶς (ΒΑΡ ῖη1ς) βοπεπηθηῖ, Ὀυΐ 
[6 νυ Υ οςσυρίο5 ΟἹὰ Ταβίαπηθηϊ---τνα δά 
Αἰπχοϑὲ βαϊὰ, Νὸνν Τ ϑϑϊδπηθηϊ---ςτοιπά. 

27. ΤῊΝ νοῦβθ, νι ἢ Οροπ5 ἴῃς ἰΔϑὶ σἴδηΖαᾶ, 
ςοπίϊηιιο5 ἴῃ γτοαϑοηίηρ οὗ νυ. 26. [Ιἴ «50 
Ἰοοῖκβ ὕδοκ οἡ 16 ὑορίπηϊηρ οὗ ἴῃ6 Ῥγενοιιδ 
βίδηζα ἰὴ συ. 22, ἄς. Ργδςοίίςδὶ νυἱϑάομπι ἴπ 
1Π6 ἔξαγ δηὰ βογνῖςο οὔ ἴδε 1 ογά 15 ἤεσε γὸ- 
Ριδϑοηϊοα 45 αἰδοῖ, ρῬαίεπ Ὀεαγίηρ ἴῃ νν6}}- 
ἀοῖὶπο, ἴῃ ορροβιίοη ἴο ἴπ6Ὲ ψυδί}} 561- 
φϑϑουίίοη οἵ ἴῃς ῥγοιαἃ δίηποσ. “Ἑδιἢ δηά 
ΤΉ ΘΟ Κη655--- ΟΠ 6 Π658 --- ἃτὸ Ηἰἷ5. ἀρ: 
ΤΑῖΠοσ, βοοὰ ΡΊθδβασο, (παῖ ἢ ἢ Ηξ 
15. ΜΜῈ}} ρΙοαδθά, ἢ Ηδ ἄρργονοβ δηά ἰοτα5. 
ΤΙἼς ννογά εὐδοκία οσσιιτα 'η ἴῃ6 ΓΧΧ. οἡἱγ 
ἴη {π6 Ῥϑαὶπὴβ (ποτα οἰρις {{π|65} δηὰ ἴῃ ἴῃ 6 
ΑΡοστΥρῆα οἠἱν ἴῃ Εἰςςο]15.---ρίν πρὶ ΔποῖθοΥ 
ἰηἀϊςαῖίοη οὗ ἴῃ σοπηθχίοη ἴῃ ἔμπης Ὀεΐνθθῃ 
{Π6 νογϑίοη οὗ {πὸ Ῥ απ ἀπά οἱἱγ θοοῖκ. [1π 
(δηΐ. νἱ. 231-- ΧΧ. 4... [ἢ6 παπὶς Τισσαθ 15 50 
τοπάογοά,] 

28. ΤΠ6 εἶαιιβα ἐν ἤθη ἴδοι αὐτί ροογ᾽ 
ταυβί θ6 οπη θα, 45 ποῖ βιρροτγῖρά Ὀγ ἴΠ6 Ὀεσῖ 
Δ Ποστῖ65. 1 15 ον] ΠΥ Ὧ4η ΘΧΡΙ απδίογν, 
σ]οβθ. ὙΤῆδ τοηάογηρ “ ἀἰϊἰδίγασε ποῖ," “ ἦ15- 
Ὀδ]ενο ποῖ (ΠΟ Ϊ οι τῇ5 Βρρου θα ΡΥ ΧΧ. 
[5. ΧΧΧ. 12), Ἀρρϑάγβ ἴο σογγοϑροηᾷ δοζίεῦ ἢ 
{ΠῸ βϑοοηά ρατγί οὗ ἴδ νόῦϑο ἴμαη [6 “6 ποῖ 
ἀϊβουοάϊοπι" οὗ {πὸ τραγρὶη. “Α ἀἄοιδὶδ 
πραγ" (οηρ. 5. χὶ!. 2)πποπθ τῆαῖ αἰΐογ- 
Ππαῖοβ Ὀδεοΐνοοη ἰδ ἀπ ππὈο]οῦ; ςοπιρ. 
δῖ. [15.1.8 ; ν᾿ 8. 

429. Τὸ ᾿ἱπνναγά {τὰ} οὐ νναγὰ {ΓΙ Ὠ ἢ] Π 055 
πλιιδῖ σοττγοβροης. “Δ παῖ ἴῃοι βροακοβῖ: ἢ 
1νῖ. ὁἐη τῆγ 1105. ΔΎ ἀπὲ ὀχοορίοη οὗ 250 
1η6 Οαωτιόοκ Οοάά, χρη, ᾿ηϑῖθας οὐ “ἴπ τΠ6 
5 Πϊ οὗ τη," “1π ἴῃς τηοιἢ5 [οὐ πιοι}}} οὗ 
τοη." Τῇ Οὐοοκ ὑγδηβίαϊου οὐ θην Π115- 
τοδὰ 52 ἴογ 52. ΤῈ ὅυγ. γοδα 1 σοτγγοςίϊν, 
δηά τΠ6 ΜΝ οἵ. 1[,4ἴ. ΤΟ]]Πονν5 1, [ἴ δοοιηβ ἡδ 655 
ἴο ᾿ἰπλῖτ {ΠῸ νοῦβα ἴο ἃ βριιγίοιιβ ρι0]1]ς ῥγοΐθϑ- 
βῖοη Οὗ τοὶ ρίοη. Τῆς ΜΊΔΟΥ υἱὸν 15 {ΠῚ ν 
δοτης οι Ὀγ 1Π6 ποχί νθῦϑθ. 

Β.(α. 
οἷτ. 20ὸς 



ΒΟ 
εἶτ. γοο. 

᾿ππιαταιαπειταν. 

γ. 1---4.] ἘΟΟΙΕΒΙΛΔΟΤΙΟΌΞΘ. 1.1]. 45 

απ 50 (Ποὐ ἀἴδβοονεγ ΤΠ βεογεῖβ, δηὰ 
ςαϑῖ {πεὰ ἀοννῃ ἱπ τῆε τάξι οἵ τῆς 
ςοπρτεραῖίοη, Ὀαοαυβδε ἴποιι Τλπηεϑῖ 
ποῖ ἴῃ {γἢ τὸ τῆς ἔξαῦ οὗ τῆς [,οτά, 
δυῖ τὰγ ἤοατὶ ἰ8 [}]} οἵ ἀδοεῖϊ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚΝ 11. 
1 Οοα"';» σεγυανῖς τρῖοί ἰοοξ 29» ἐγομόζ, 7 αμα 

ἐξ ῥαΐζερί, απα γί ἐπε ἀϊρε. 12 2607 τοοῦ ἰο 
ἡάεσε σαί αο »οΐ “906.ἁ 15 Βδμέ τξφν “δα Κα 
ἐἀε Ζογαΐ εὐ αο 50. 

80. ΟοΡ. 851. Μαῖίί. χχῖϊ, 12; δῖ, [ὺΚ6 
ΧΥ. 14. ““ίϑοουου : ἴῃ ἴῃ6 5θῆϑο οἴ γονϑδὶ, 
πολ κο ΡΟ] ον Κπόονγῃ {πὶ νος μαά θδθη 
άάθεη. Οἡ [ἋπεῸ ἤτβθί ραγί ςἼοιῖρ. Ρτον. 
ΧΧΥ. 28: ου ἴποὸ ἰαϑσί οἴδυβθ, Αςίβ Χμ, το. 
ΤΙῈ 50Γ. [25 ἰῇ τῆς οἰοβίηρ νεῦβοβ ϑενεγαδὶ 
οἴει στοπεγίηρβ, βοῆς οἵ ψ Ὡς ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
ἀοροηά οη ἃ εἐἰϊοσγοηϊ γοδαϊηῃς οὗ ἴῃς Η οῦτον. 
Οπο ΥΕΓΥ εἰεαῦ ἰηβίδηςς οὗ ἴἢ 15 (ροϊηϊεά ουἍῖ 
ὃν Μν. Μαγροϊουτἢ) 5 ἴῃ ον. 30 ; ΤῸ “ἴδοιι 
οἀμηεσὲ ποῖ ̓  1Π6 δυγ. [85 “του Ὀοαγεϑὶ ἴΠ6 
Ὡᾶπης ̓  (ογ της “ποῖ ᾿).:--ενὐ Δ ΠΕ ἴΠ6 οὴς 
τεδάϊηρ 3 9), ἴ[86 οἴπεν ΠΡ). 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΙΠ. 

ΤΟ αὐγαηροπιθηΐ οὗ [Π15 σπαρίοσ ἰηῖο [ἤγεα 
ὑποηιδὶ βσἴδηζαϑβ (1- 6; 7- 11; 12-18} 5 νΜῈ]]} 
πιαυκοά. ὍΤῆς ἢγβί οἵ ἴϊπεπὶ (υν. 1--6) ςοη- 
ποοῖϑ 1156} ν ἢ ἴῃ 6 Ρεπυ πηγαῖς σἴδηζα οὗ (ἢς 
Ῥγενίουβ σπαρῖου (ἰ. 22-26). 81:1} ΑΥ]Ὺ, ϑἴδηΖ85 
᾿. ἀπὰ 111. οὗ σπαρῖον 1]. (οϑρθς δ! } Υ ϑἴδηζα 11.) 
ἰοοκ δε κΚ οὐ πὸ ᾿ἰαβῖ σίδηζα οὗ Ἴῆδρ. 1., δπά 
ἐγ ποῦ ἀθνοῖορ ἴῃ6 ἰάθα οὗ “τῆς ἔδαγ οὗ (Π6 
[τὰ τεξοιτϑα ἴο ἴπ [π6 ορθηϊηρ ἀπά ςοἸοκίηρ 
τ ῦ965 οὔ {πα σἴδηζᾶ (1. 27 Ζ, 30 6). 
Τῆυϑ νίοννοά, ἴπ6 ἢγοτ βίδηζα οὗὁἨ σῃπαρίου ἵ!, 

ςοηπυθ5 δηά σαττίοβ οὐἱ ννῆδὶ πα Ὀόθη 5εῖ 
ἴοι ἴῃ ἴπ 6 ργενίουϑ σμαρίοτ---Θρες Α}}} 45 ἴο 
δι, ραϊίεηςο, ἀπά ππρεῖπεϑθ. Τῆ]δ βοοοηά 
βίδῃζ (τοῖν. 7-,1} ἰδ νν6 }} πλασ κε ΌὈΥ ἃ ἴῃγεθ- 
(ο]Ϊά “ὉὙὁ τιδΐῖ ἔραγ (6 1 ογά," ἴο ννῆϊο δ 
Δαϊηοηϊ το ΟΥ ἃ ΡῬΙΟΠΊΪδα 5 ἴἢ δασἢ σδ856 
δἰιδεβοὰ. Ὅδε ἴννο ςοηοϊυὐϊηρ νογϑοβ οὗ τὰς 
5ἰδῆΖ8---ΟΥὍἨ Ρογῆδρα ἴσος γε γβο5, 5Ππ0 0 α'. 10 
15 ἀοι!016----ξἰγη ἢ τ[ἢ6 στουπὰ ἴον οδοῇ οὗ τῆς 
ργεςοάϊηρ δαπποηϊίοηβ. να πιαγκ {πᾶ οἀο ἢ 
οἵ ἴῃς ἴῃγοθ νϑύβοβ οἵ δαϊηοηϊ τ! 5 ἢα5 15 
«οἸτεβροηάϊηρ σουρίεῖ οὗ ᾿ἴπ65 τὴ τς ἴννο (οΥ 
Πγ66) [ΟΠ] ον πη νοῦβο5 (υν.. το, 11). 

ἴῃ βἴδηζα ||. (συ. 12-18}) (πε ἴῆχος “Ὑὸ 
δι ἔεαγ ἴς 1οσα "ἢ οὗὨ [πε ῥγενίοιιβ ϑίδηχη 
ἰᾶνο 45 {πεῖν σοιπηίογραγί ἃ [σου ο ἃ “γος 
(νυ. 12-1.4}--ἰὴ νΒΙΓἢ ννὸ αἰϑὸ πιασκ σοττο- 
βροηάφηςο νν ἢ [ἢ6 ἢγοί βίδηζα οἵ ἴῃ 6 σΠαρίου, 
ΤΠἼςΟ [Ὠτϑείο!α Ὑν ς᾽ ἰ5 ΓΟ] οννεα Ὀγ «ἃ [ἢγοὺ- 
[ο]ὰ “ὙΠ ΟΥ ραὶ “αν ἴῃς 1 ογὰ ἢ (υτ». 15--.7} 
----ὐυῖ Ποτὲ οἔα ἀδϑεογίρεϊννο, ποῖ (45 1η δἴδηζα 11.) 
ΟὗἩ ἃ Ποτίδίοσυ ᾿παγαςίοσ. ὙΠῸ ςοποιάϊην 
γΕῖΘ. (νυ. 18) [Ὀγη5η68 ἴῃ6 στουπαὰ οὗ νυῆαῖ 

Ὺ οη. 1Γπτῆοι σοηλα ἴο ϑ86θγνα Β.(. 
τῆς [,ογά, ργεραᾶγα τὴν βου] “πὸ 

ον τεπιρίδτίοη, Ἀ μονὰς 
2 δὲῖ τὴν πεαγὲ δγίρῃῖ, ἀπά Ἴοη- 3 Τῦα. 3. 

βΒἴδ {ΠΥ ἐπάϊιγε, ἀπά 'πιακε ποῖ Πδβῖα σ Ῥεῖ. 4. 
ἴῃ τἰπια οὗ τγου]α. "ὦ 

ον τς τ, λαείς 
42 ΟἸΙανε ὑπο ἢἰπὶ, ἀπά ἀεραγὶ ποῖ κολ᾿ 

ΑΥΨΆΥ7 ἴῃαῖ ἴῃοι! πηλγεϑὲ ὃς ἱπογθδβεά 
αἴ τὴν Ϊδϑῖ ἐπα. 

4 ΝΜ δίβοθνθσ 18 Ὁγουρῆς ὑροη 

μαάὰ ᾿πηϑα δον ὑγεσεάδά, δηὰ ἴδ5 σοττο- 
βροηάβ νυν ἢ) νύ. 10, 11 ἴῃ βἴδῃζδϑ ]. 

1, ΚΣ ἐϑοι εοριθ ““(οπιο ἔοτιυνατά," “5εῖ 
οιἱ. Ῥτγαςιίςαὶ δάνὶςθ ἰ5 πον ξίνθηῃ ἴο ἢΐτη 
ΨΠΏΟ ΓΟΔΙΥ νυν ῖϑῆεβ ἴο βδοῖγε ἴθ 1 οτά, ἰῃ 
οΡΡοϑιτἴοῃ ἴο ἴποϑβε τοξεγγοὰ ἴο 'ἴη ἴῃς οἱοϑίην 
γΟΙΘ65 οὗ οἰ. 1. ΤΠ ἤἢγϑι τδιηρ ἴο Ὀ6 τὸ- 
ΤΟΊ θεΓεά 15 (ἢ δῖ (οπηρίδιίοη νν1}} πλοοῖ 5 ὉΥ͂ 
τη 6 νὰν. ϑυςῇ (επιρίδιίοη ΠιΑΥ͂, ἃ5 ᾿τυβὶις 
ΓΙΟΥ͂ τοθαγκβ, σοῖο ΟΥ̓ δάνεογϑΥ οὐ ὈΥ͂ 
Ῥτοβρειῖγ. Βυῖ ἴῆ6 τεΐδγθοηςε Ποῖα 15 ἴο 
Δάνογβιυ, 45 ἴπε ο]]οννης νεγβο5 βῆσνν. 

2. Θυαϊὰθ ΤΥ ποατί δβίσαϊρεῖ, αἰγοςῖ, 
βονόσγῃ ἴἴ (50 ἢ ΧΧ,. ]οϑῆ. χχῖν. 2). “Γ}ῖ8 
15 ἴῃ ᾿ἰἴ6γ8] τηοδηΐϊηρ οὗ [6 νοτὰ. “Απὰ 
090 δίοϑἀαζαπί," ΠΟΙ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ εἶνεθ τῃς 
Ταδδηϊηρ ππογὸ ἔμ}}ν, 45 ἴΠ6 νοῦ βισηιῆθβ οί ἢ 
ἐζρ δ6 5ἴδιιπςἢ ἢ δηά ““ἴο δηάιγε ρδίθηγ. 
ΤἼ8 ἴῃ Ορροβιἰἰἴοη ἴο τῃδκίηρ δαβδίθ ἴῃ [Π6 
τὸ οὗ (τοι ]6---οὗ ἀλδίσϑθδβ ΟΥ ΣΙ ΒΟΣΥ͂ 
(ΒΙ556]1, “ νἱϑδῖοη") ὙΠ νεγ ἰ5 οἴξη ιι5οὰ 
ἰη Ρμῃηοηῖς νυσϊηρ8 οὗ Ποῖ οη8 σοηῖ. [π 
5.1 Γἢ ϑέᾶθοηβ ψὝῸ τὸ ἴο ὃς 5ίδυπςοῃ --- ποῖ 
ΡῬοτυγθοα ποῦ μιαϑῖγ ἴῃ (δπουρῃξ οὐ ἀθοά. 
(οπιρ. Ρ5. χχνὶ, 14, ΓΕΘ γεῦβα 15 "υδηίπε 
ἴῃ τῆς ὅγτγ. 

8. ἀεραγὲ πο. ΝΜ’. ἴγοπθη Οοά--ἰυγῃ ηοῖ 
αϑάς (ἀμ Ηδοθῦτον 2. 2). “Ἰπογοαβος:" 
'ἰθῃ {ῃ6 β8θῆβδθὸ οὗ οἼομηροηβαϊϊηρ οχαϊζαϊίοη 
αἰογνναγάβ, δ 5 θη, οὐ γαῖ ΒΕΓ δὲ 4 Ἰαΐθσ 
τἰπ|ὸ, Ποη δἰπιοϊΐοη ἀπά τοιηρίας!οη νυν ]]} 
δηάιγοά 5}1.1}} σῖνο ρυἷαςε ἴο παρρίηοθθ, Βυῖ 
ΠῚ 5 ΠῸ Γεοίοθγθησο ποῦς ἴο ἴῃ6 “ἴῸ γ 
ἀραῖῃ." Οομρ. 81. [45. γ. 11. ΕῸΣ “ τριαγοβῖ 
δε ἰπογοαϑοα αἵ [ῃγ 1αϑὲ δεηὰ " ἴΠ6 ὅυγ. μα5: 
“ἰ γηαγοϑῖ δ νγ150 1ἴὴ [ἢγ Ρδ[]15᾽ ---(Ὧ5 ἢὰ5 ὕθοπ 
ποῖο) γος Ἴ ΓΤ ΝΔ, ἡ 8116 τὸ Ουθοκ 
το ἽἼΣΥΤΝΔ. 

4. ὑγοιί προῦ ἐδεθ) ΜΨΜιΖ. ὉγΥ ΘΟοά; 
“ὁ {κο," νΖ. προη {Πγ50]} --οσορῖ τἴ, συδυηϊ 
ἴο . ἽΤπὸ νογὰ “ΠΟΥ "ἢ δηοι]ὰ ὃς 
ομο, 85 ποῖ ῬΙΌΡΟΣΙΥ δυςηοπίςαῖοα, 
ὦ Ύ Βρη ἴποι! ατί σμαηρμοα ἴο ἃ ἴονν οϑίεϊο " 
σῖνο ἴῃς πιοληῖηρ σοττοοίϊν --- τ. “ἢ [ἢ 
σπδηρὸρ οὗ ΤΥ ᾿Π}ΠΔ ΓΙ Οη,᾽᾽ 2.6. ἤθη σἤσηρμο5 
σοιὴο Ὀγ Μοὶ ἴδοι! ἀγί Ὀγουρῃς ᾿ηἴο ἃ ἰονν 
ἐβίαϊο, Βιιῖ τι6 τολάϊηρ οἵ 248, ἀλλάγματι 
((η 1ῃ8 δίῃ σι ατγ), 15 σα ρροσγίοα Ὀγ ἴπῸ ὅγγ. αηὰ 
Ὀοτίογ, 



46 ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΊΙΟῦϑ. [Π.ὄ ΞῚ 
ΒΟ. τπδε (ἀκα Ἴσμθεγβι γ, δηά δ6 ραῖίεπς Ὶ1ΟῸ ἴοοκ δἵ {πε ρεπεγδίίοηβ οὗ οἷά, 8. ς. 
ὝΣ ΜΜΏΘη του ἃτὲ Τπδηρεὰ ἴο ἃ ἰοῦγ δηά 8δεε; “ἀϊά ὄνογ Δὴγ τγυβὲ ἰη τε “Ξ Φ 

οϑῖδῖε. Ιοτά, δηά ννᾶ8 Ἴοηΐοιιπάδα Καὶ ογ ἀϊάὰ ἕὰ 37: 
ΤΈΙνν ς ὁ οσ ροϊ]ά 15 {πεά ἴῃ τῆς ἤγε ἀπά δὴν δϑϊάβ ἱπ ἢϊ8 ἔξαγ, λπὰ νγᾶβ ἴογ- 
διῶ. 3.6. Δοςερίαῦ]ε πῆρα ἐπ τῆς ἔμγηδος οὐ βάκεηὶ ογ ψῆοπι ἀϊά ἢς ἐνογ ἀεβρίβε, 

Δάνουβ γ. τῆδι ςα]]δὰ ἀροη ἢΐπὶ καὶ 
“ Ῥε.3. 6 “Βεῖϊενε ἰπ Πίπι, δηἀ Πα ψν}}} περ 11 7“Εογ τῆς ΤΙ ογά ἰς Α1]] οὗ σοπη- . Ρ-. 86. 
Ὁ {πες ; ογάδβγ ΤΥ ΨᾺΥ διίρῃῖ, δῃηὰ ραβϑίοῃ δπά τηδγογ, ἰοηρβυβετίηρ, πὰ ξδ΄ ἢ" 

ττυβὲ 1η ἢ ΪΠπ|. ΥΘΓῪ Ρἱτ δι], ἀπὰ ἐογρίνεςἢ 51Πη5) ἀπά 
4}5.37.7.. 17.ὕὲε τὲ ἔξαγ τῆς [,οτγά, ἐνγαῖς γ᾽ βανεῖῃ ἰπ εἰπε οἱ δ! ςτίοη. 

8 ΠΊΘΙΟΥ ; δπὰ ρὸ ποῖ 4514ς6. ἰεβῖ γε 
[1]}. 

8 Ὗαε ταὶ ἔδαγ τῆς [1 ογά, μεϊίενα 
ἴηι ; δηά γουγ γευναγά 5}4}} ποῖ [31]. 

9 Ὗε τδῖ ἔξαγ {πε [ογά, ἤορε ἰογ 
ροοά, πὰ ἔογ Ἂνευγδϑτιηρ ΙΟΥΥ̓  δπά 
ΤΆΘΓΟΥ. 

δ. ΤΙδο δίρθογ γϑάϑοη οὗ ἴῃς αϊγοςςζίοη οὗ 
ν΄. 4 ἀῃὰ πο σοπγοσί ἴῃ 1 ἀγὸ ἰηἀϊςαῖεά. δυςἢ 
σἰδῆροβ ἅγὲ αἰ γΊΠΕ]} οτγάοσγοα ἴο δηά ἴο 
Ρυτ τι5. “᾿Αἀνουϑιν : ἢ ̓ξ ΒυμΠ!]δίοη, ΤῊΣ 
ἤσυγοβ οτηρίογεά ἔγοαυςην τεσ ἴῃ ΗΟΙΪΥ 
ϑοσρίυγε (σου. ΧΥΪ. 3, χχυϊ, 21; ΖΘοοΝ. 
χὶϊ. ἡ; Μαὶ. κὶ..3; ᾿« Ῥεῖ. ὶ. 7). 

Θ. Ηεὶρ οὐ "ἴακο ρασί νὰ {Π66. ὟΎΠΕ 
ἰάοα οὗ μοϊρίηρ, 85 ἰῃ 81. [ὐκο ἴ. 54. ““ΟΥ̓ΔοΓ 
ΤΥ νΑΥ αὐ σης" ρίνεβ σογγθςῖΥ ἴῃ 6 5θηϑς οὗ 
[6 οτὶρ!η)---ἰϊς. φ αλὰθ (πᾶ Κ6) ΓὮΥ ψν8γ8Ἂ 
ιταϊδῖ {πὶ ἀϊγεςῖ 1Π6π|}.--- ΠαΓΙΔΙΩΪΥ ἠοῖ ἴῃ 
(ἢ 6 56η56 οἵ “ 5ἰγαι ςξογυναγάηοϑβ." “{Τριωΐ.:᾽ἢ 
ΤΑῖῃογ, Βορθ. ἔοῦ “δπορὲ ἴῃ Ηἰπι᾽ (πο ὅγτ. 
μα5: “δηὰ Ηε ν7}}] ἀϊγεςΐ [ἢγ ραῖ 5." 

7. Τηῖβ τοῦβο, ΒΟ Ὀοχὶη8 (ἢς ϑεοοηά 
βίδηζα (566 ἴδε ἱπίγοά.), ἔδυ ποῦ Ἰηάϊςαῖο5 {86 
ἀυϊγ οὗ ναἰηρ ἴογ [ΠῸ τηθγοῖ ἢ} ἀθ] νεγάηςθ 
οὗ Οοά, «ηὰ ἴμ6 ἀδηροῦ οὗ δἰζεπιρῖϑ δὲ δἰηξα 
56 ἔς ἀοἰγεσάθοθ. [Ι͂Ωἢ τηϊ5 δηὰ ἴδ6 ἰο ον ίηνς 
ὕνο νϑῖβεβ ἴπ6ὸ ργορτγεβϑίοη οὗ μοι ρῆϊ ἰ5 
ΑἰννΑΥ5 ἴῃ [86 5εοοῃά οἶδιι565. 

8. Το του ΐβ (ἢδῖ {Πεῖγ ὁ’ γενγαγὰ 5}4}} 
ποῖ [41], οὐ. δὲ ἰοϑῖ, τηυβῖ---αἴ ᾿οαϑ ὉΥ ι18--- 
ποῖ 6 ἴΔΚοη ἴῃ ἃ [υἀδῖς 56ῃ56. 

9. ΤΊ δἀπιοηϊτϊίοη ρ858685 ΠΟΥ ἴτοτὴ [ἰς 
ἱπαϊνϊάυαὶ ἰο [6 ρσοποσγαὶ, δηὰ μδθῆςα τηϊιϑῖ 6 
ςοηϑβίἀογοα 85 δρρὶϊοδῦϊε ἴο ἴΠ6 ῥίουϑ δὲ 81]] 
τἰπι65 δηὰ ἰῃ 8}} οἰγουτηβίδηςεθ. ᾿Γἢϊς 8ῃοι)ά 
Ὀ6 Κορῖ ἰῃ υἱοῦν ἰῃ ἴῃ ᾿ηογργείδθοη οὗ 86 
Θχργαβϑίοη “ ευθυ δϑίην ἸΟΥ͂ πὰ τηογογ." ΤῊΣ 
ἴογπὶ “ ὀνοσδϑτίης ἢ σΔἢ ΘΟΆΓΟΟΙΥ ὃ6 τεραγάοα 
8ἃ5 δαιιϊναϊθηΐ ἴο “ ἰαϑιϊη "ΟΥ̓ “Ἰοηξ οηάυτηρ.᾽» 
Νογ γεῖ ἀοεβ ἰξ ϑεδθπὶ ἴο γοῖοσ ἴο ψνηδῖ νψνὲ 
υηἀογβίδηα ΟΥ̓ “ ἐνεγ δϑιηρ." Ἐδίθου ἀοε8 1ἱ 
866ηὶ ἴο πηθδῃ παῖ [ΠΟΥ το ἴδασ (ἢς [οτὰ 
ΤΆΔΥ αἰαυαγ: Ἰοοὶκ ῸΓ ἸΟΥ͂ δπὰ τηΘΓΟΥ͂ ΠῸΠὶ 
Οοά, ὙὙπαῖ {Π|8 15 τὴς τίρϊ Ἰηϊογργείδιοη 
ἌΡΡοαγβ δῸΠπι τε ΓΕΟΥΪΟ ἴῃ ὖ. τὸ οὗ [δ6 
οχρουίδηοα οὗ θα θυ ῦβ ἴῃ [86 μαϑῖ. 

12 Ὗνοε Ρεὲ ἴο ἔξαγῆι μεδλγῖβ, δηά 
ἔλϊπὶ ἢδηάβ, δηά (ἢς ϑπηεῖ τῆδῖ ροεῖῃ 
ἴννο νναγϑβ 

12 Ὗννοε υπῖο Πίπι τΠλὲ ἰ5 δἰηϊ- 
᾿οαγίθά [ ἔογ ἢε θα] νεῖ ποῖ ; {Π6γο- 
ἴοτε 5}4}} ἢς ποῖ ὃς ἀεξεπάεά. 

14 οε υπῖο γοιι {πᾶῖ πᾶνε ἰοβί 

10. Τε Ἰαϑῖ οἴδυβο βῃου! ἃ 6 ννογάθα [ἰκὸ 
(ὃς ἴνο ψ Ὡς ἢ ργέσράς: “ΟΣ ἀἱὰ ΔῺΥ ο4]11} 
ὭΡΟΣ Ηΐ, διὰ Ηο ἀοερίϑεά τΠ6πὶ .᾽ γδῖδβοσ, 
Ἰοοῖς ποῖ ποίΐοο οὗ πο 

11. Απά {Πϊ5, ΔΕ ΠοΙΡ γα οδηποί ρῥἱοαά 
ἴτεεάοαι πὶ δίῃ δηὰ [5 11} ἀθβετῖ. Τῆς 
Ὑγογἀ8 ““Ἰοηρϑιβεγίηρ δηὰ τε ρἰξιὶ " 
βου ὈῈ οτποά, 85 ποὶ βυρρογῖεά Ὁγ (δος 
θεϑὲ δυϊπογ 68. 

15. ΤῊϊ5 γεῦϑα ορϑῆς (6 ἢϊγὰ ϑἰδηζᾶ. 
ΤὮς ν τεῦ ποὺν ἴυγη5 ἴὸ ἴο86 ψῃ0Ὸ πορίοςῖ 
ἷ8 δάἀπηοηϊοηβ. Τῆς δηςΠοϑὶ5 δοϊννθθη 
νυ. 12-|4, δηὰ δοίῃ {παῖ ψ ποῦ πδά ῥὑγὸ- 
ςοὐρὰ δηὰ {δαῖ ννῃϊο (Ο]]οννβ, 5μου]ὰ 6 
τηλυκοά, Το {Πγεοίο]ὰ “ ννοΘ᾿ 15 ποῖ ἴο ὃἊ 
τοραγάθἃ 88 ἃ ἀδηιηοίαιίοη οὗ Ἰυάρτιηοηίβ, 
Ὀυϊ γαῖῃοῦ 45 εαυϊναϊθηῖ ἴὸ “4188 ζογ [8066."" 
Ἑδςἢ οὗ ἴμεπὶ Ὀδ4Γ8 τοΐεγεησε ἴο νγδηΐ οὗ {παῖ 
βιοδαξηϑι δ δηα πηϑνυνεσνίηρ ἰΓυϑῖ ργενὶ ου 5} 
Τεοοϊησηθηθθα, ἴη {π6 ἢχβὶ “νοῦ " ἔφυγε 
ἴῃ ἃ βἰδιιπςῆ δηά βίγαιγξ σοιιγϑο 18 ἀδηουηςεά; 
ἴῃ ἴῃς βεςοηά, δ υτε οὗ σουγᾶρο δηα δεϑυγ- 
δῇς; ἰῃ [86 τὨϊγά, 18δῖ οὗ ρα δηξ δηάυγδηςο. 

“7 εἰπὶ δαπά..] Ἀδίμοῦ, βδπὰβ δὲ δδηρ 
ἄοψεη (Ηδεῦ. χίϊ. 11). Ὑῆθ δχργοβϑίοη 5 
ῬΆΓΑΙΪ6] ἴο {π2ϊ ἴῃ [οὐ ἴν. 3 δπά 5. χχχν. 3 
(([ῃς ἰαῖῖον δείηρ τεηάογοὰ ἰη ἴῃς 1[,ΧΧ. ἴῃ 
ὨΘΑΥΙΥ [ἢ6 54Π|6 τηδηηθγ). “ Εδδγῇι Ποαγίς ἢ 
ἶδ πο ἀουδῖ ἴδ δαιιϊναϊοηΐξ οὗ (6 Ηδφδ. ἐν 
Ὠουῖ. χχ. 8 ((π τὰς Α. Ν. “(οἰηϊ-οατγίοα ἢ), 
οτος ἴῃς ΓΧΧ, ΘΠΡΙΟΥ͂ ΟΧΔΟΙΥ ἴῃ6 5Δπὶὸ 
ὑνογάβ. δι ΑΥΥ 4150 ἴῃ 2 Οπγοη. χὶϊἹ. 7, 
θοῖ ἴῃ (86 Ηεῦ. δηά {δὲ [ΧΧ. Το “ξοὸ 
ὭΡΟΠ ἔῸ ΜΜΑγ5 ἢ Γείδγβ ποῖ ἴο ποσί, 
Ὀυϊ ἴο νναπὶ οὗ ἀεοεϊδίοη δηά ἔπε αδἰίεπηρὶ ἴο 
Κορ ἴῃ ψ] θοῖ 81.465. ὍΤῆα οἰΔϑβίοα] γτοδθσ 
Ὑ,111 τοιηθθεῦ ἴπ6 ““ἀυδθι8 56}1}5 ϑοάθγο᾽ 
(σἱὰ οὐγ ὑγονογθίαὶ βοαυθῆος οὗ “ (Δ]]ΠἸηρ 
Ὀδεΐνεοη ἔννο 58100]5); ψ8|6 τς ὈΙΌΠςδὶ 
διυάεηϊ νψ1}} ΓΘ Δ]}, θοῖδ 45 ἴο ἐχργεϑϑίοῃ δπὰ 



ΕΟΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌΞΒ. 11. 1Π]|. 47 ν. 15--4.} 

Β.Ο. ραζίεηποε  δηὰ ψῇῆδι νν}}] γε ἀο ἤδη ΓΗΑΡΤΕΚ ΠΙ|. 

ἝΞ τἢὲ Τμογά 5}8}] νἱβίξ γου ἢ 2 Ολέήϊάνειε μρρρρέ ἀρμομν ἀραὶ ἀφῖρ δοίῇι ἐζείν 
Ις ΤΠΕΥ ταὶ ἔσαγ τὴς Ποτὰ ψν}}} λαγέι. 21. Ὁ πᾶν ποῖ αἰεεῖγε ἰο ἐπιοῖυ αὐ 

7 ]οδπ τῳ. Ποῖ αἰβδοῦεν ἢϊ8 ψοζὰά ; δηὰ δΦγῆοΥ ΤἜπ6. ὉΠΟ. ΤῸ ΘΕ ΤΤ ΣΊΟΙΕ 71: ΠΕΙΘῚ ΒΟΥ: 
ἐὰ τηδὲ ἰονε ιπὶ νν}}} Κααρ ἢ ΐ8 ννᾶγ8. ᾿ ᾿ 

16 ΤΕΥ παῖ ἔξαγ τῆς [ογά νυν} ΒΑΕ πιὸ γοὺυγ ἔλίπεγ, Ο ςἢ]]- 
86εΚ (Πδλὶ ψΠΙΟἢ 15 ννε]]ρ] αβίηρ απῖο ἄγεη, δῃα ἀο τμεγεδίζεγ, τῆλ 
Ἀΐπὶ ; δπά τπῈῪ τῆδὲ ἰονα πὶ 5.41} 06 γα πηᾶὰνὺ δα 5δ[β. 
ἈΠΙεἀ ψ ἢ τῆς ἰανν. 2 ἔογ τὸ Ιογά ἤδῖῃ ρίνεηῃ “1 « Εχοά, 

17 ΤΕΥ τῆδῖ ἔξαγ τῇς [ιογὰ νν}}} ἔδῖθεγ Βοποὺγ ονοῦ τῆς ΤΠ άγεη, ἀπά ὅκως, 
Ῥγεραγςα {Πεῖγ μεαγῖβ. ἀπ Βυπ Ὁ ]6 {πεῖς ἤδίῃ σοπβτγπιααὰ τἢς ᾿δυςῃογ οὗὨ (ἢς 16. 
8011}5 [π΄ 5 βἰρῇῃϊ, τλοῖπεγ ονοῦ [Πξ 50Π8. 4; 

Ἁ ἃ ϑαπι. 18 δαγίησ, δῆ ε νη]] 6(ἃ}} ἱπῖο Ξ ἙἝἙᾧἑκ3 οβο Βοπουγεῖῃ [185 ἔΔΙΠΕΓ το, 
ΠΕ ΤΊΆ ΚΟΙΝΉ Δῃ δἴοπεπιεηΐζ ἔογ ἢ 5 51Π8 : Βῃάβ οὗ τῆς [,οτά, ἀπά ποῖ ἱπῖο {Π6 

Βδπαβ οὗ πιθη : ἔοσ 85 ἢΪ8 πιλ] εδΥ 159 
80 15 ἢ]5 ΠΊΘΙΟΥ. 

τηδδηΐϊηρ, ῬΤ͵ΟΥ͂. ΧΧΥΪ. 6, 18. ((οπιρ. 4͵530 
1 Κιῃρβ χυ!!. 21.) ὙὍὙὴδ6 ὑϑῦβα ῥγόβεηῖβ ἃ 
ΕἸϊπιᾶχ : ποασγῖ, πδηά5, νυνὶ ---τοσγαὶ ἀσίθοϊ ἴῃ 
ΕἸ ΒοΓ αἰνγαγβ ἰοδάϊηρ ἴο (Πδὲ ἰὴ ἴῃ 6 οἴΒοΓ. 

14, ““ Ῥαέίεπες : 7 ἴῃ ἴῃ 86η56 οὗ δηδυγδηςθ 
ΤΑῖβεγ 1ΠΔη οΟὗἩἨἁ Πορε (ἴπε ἰδίίζετ, ΕσΙ[ΖΒΟ ΠΕ). 
ΒΟΥ “ῥαυς ἰοσὲέ φῬαῖϊεηςε ἢ τῃ6 501, [45 
“ὁ βοεις δάυςδ ἢ --- ΡΟΓΠΔΡ8 4 ςοηΐυδίοη οὗ 
τὲ ἢ ΣΝ, 

15. Τῆς ορροϑβῖϊε σουΐϑα 5 ἰγδςθά 45 {παῖ 
τς ἢ ἙΠαγδςίοσιβο5 [ἢ 6 “ ἤξασ οἵ τῆς 1οτα,» 
Οὔος οἴ δα πιοβί νυ δῦ]6 ρατγὶβ οὗ [5 σμδρίογ 
8 ἴ8ες ΟΪὰ Τοκίαπιθηϊ νἱονν σοι ἴΕ ῥτο- 
δεπίβ οὗ ἴῆ6 “ἴδαγ οὗ (ες Τογὰ.Ὁ" “ΨἈ}ΠΙ 
ποῖ ἀΐϊξοῦδεγ "--ἰη τς ὅγγυ. “ψνἢ}} ποῖ Παῖς "-- 
ἃ αἰδεγευϊ τοηάδογίπρ οὗ ἴπ6 ψογὰ ὈΝ [ὴ 
16 οτίρι αὶ. "ἪΗἰ5 νοτσγὰ :᾽ σαΐπεσγ, νον 8. 
Μάαγκ παῖ 45 ἴῃ νυ. 7-9 ννὸ ἴδτο 4 {Πγϑοίο]ά 
δαπιοπίίίοη ἴο ἴποϑ6 τ ῆο “ἴξαγ τῆς [οτὰ," 
ἃῃα ἴῃ ν΄. 12-14 ἃ ἰῃγοοίοϊ “ψὸ6 ἢ ὑροη 
λιίϊυσο ἴῃ (ἢ 15, 50 ἰῇ νύ. 115-17 ἃ [Ὠγοοίο]ά 
ἀεβδοπρίίοη οὗ νῶϑδί ΠΔΥ δα εοχρεοίεα οὗ 
1ποπὶ ννῆο “ ἔδασ ἴΠ6 1 οτὰ "---ἰῃς ΘΧργοβϑίοῃ 
“86γ [δὲ Ιονε ΗΪπὶ" (υ. τό δ) Ὀεΐηρ αἰπηοβῖ 
ῬάΓΆ1}16] ἴο ἴζ, 

16. ἐφαὶ «υδίοῦ, ᾿’ «υεἰῥἐκαιίη τρο δίηι, 
ΤῊΪ5 15 τηϊϑἰοδάϊπρ. ὍΤΒὸ τῖρηϊ στοηθσῖπ 18, 
Ἡΐε ρφοοὰ ΡΙοαβῦτο (εὐδοκίαν). “ΕΠ]εὰ 
ΠΕ: ἴ΄ὴ (Π6 δεπθο οὗ βϑειαϊίηρς {ποηλβεῖὶνοβ 

τυ ᾿ξ, ϑοεκίηρ, δἰγαϊηρ, δηά Πἰνὶηρ ΟἿΪΥ ἀῇἴοσ 
Η!51.3υ. 

17. ΕὸῚ “ διρηδίς τθοῖγ 80115᾽ ἴπ6ὸ δὅγτγ. 
Πδς: “6 (Πδὲ ογϑακοίς πὶ 5}.4]} χω δὶ: 

"- τολάϊηρ (45 [5 ὕεξθπ ιιρρεϑίθα) 
ΓΤ ἴον ππῦῦν, 

18. »ια͵ε:1..γ.1] Ἀλίδεγ, ᾳτοδίποδθ. [ἰ ἰ5 
ΒΟΔΙΟΟΪΥ ὨΘΟΟΒΒΔΙΎ ἴο ροϊηϊ ουὖΐ ἴδε τεΐεγεησα 
ἴο 2 841. χχίν. 14: ΟἹΪ (δῖ ἴῃ ἴδ6 ῥγεβθηῖ 
ἐπϑίδληςο {με σϑάβδοη οὗ ἴπῸ οἰοίςθ 15 ἱπαϊςαϊοά 
ἴῃ ἴπ6 ῥγεοσεάϊης ςοηίοχί, δηὰ 4͵50 ἴῃ [ἢς 5: 
εἶλυδε οὗ [Π|5 τεῦδς, νυ Δἰς ἢ 15 (ΓῸΪΥ οταπὰ δηὰ 

4. Απά ἢ τῇδε ποποῦγθι ΠΪ8 πλο- ἐκ ηερκε. 
1Π6Γ 15. 48 οπε ἴΠδῖ ἰδγεῖῃ τρ τΓαλϑιγα. 

ΟΙὰ 7) εϑἰδιηθηῖΐ ἴῃ 115 οοησερίίοη. [ἴ 8δουϊά 
Ὀε εαὐἀάερά (δαῖ {π6ὸ ἈΔΌΌΪ5 4'5ϑοὸ ποίοα {παῖ 
ἉΠοΥΟσοΓ Οοὐΐβ ργθδίηθϑβ νγὰβ8 βροίζεῃ οὗἉ ἴἢ 
δου ρίυγο, ἴΒογε Η15 σοπαάδβδοθηβίοη ννᾶ8 4150 
ἱπη πη  ἀἸδίοῖυ ἰηάϊςαῖοά. ὅδοὸ ἴῃ Ὠρουξ. χ, 17, 
18 ; 15. 1ν]}. τς; 5. ΙΧυἱ. 4, 5 (Μεξ. 31 δ). 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΠΠ. 

ΤῊΝ σμδρίου βθοῖῃβ ἴο ὃὉ6 ἀτγαηροά ἰηΐο ἔουῦ 
δίδῃζαβ. Αἴἶεσ δὴ ἱπισοάυςζογυ [1η6, 6 ἢχϑξ 
ἴνο βίδηζδβ σοηϑίϑδί ες οὗ ἔουγίοθη 11η65, ἴῃ 
ςοπηπηοηάδίοη οἵ 14] ἀλγ (νυ. τό-; 1ο--τ16). 
ΤὨςο [δϊγά βίδηζα (υῦυ. 17--24),, αἶσο οὗ ἔοιιγίθθη 
1Ἰη68, 18 ἴῃ ῥγδίβε οἵ υγα γ; ΜΆ] ]16 ἴῃς Τουσῖῃ, 
οὗ ἔννεῖνε ᾿1η65 (υν. 26--2λὸ; τ΄. 25 πηιδῖ δ6 
οὨλ 64), βοοπβ ΠΠΙΘΗ͂Υ αἀἰγεςῖοα ἀραϊπϑι ῥυτὰ δ 
οὗ Βοατί δηά πιηά, δπά ἰηϊθηάροά ἴο ἰηςιιϊςαῖο 
Δ ΟΡΡοϑβίῖδ ἔγδηθ. 

1. γοωῦ γαϊδεγ] Ἐδῖδοσ, 89 ζδέβοτσ. 
ΤῊΙ5 Ἔχργοϑϑίοη, δηά [παῖ οὗ “ “πῃ ]άγοϑη,᾽ τηυϑὲ 
τοῖ Ὀ6 ῥγοβϑοᾶ {ΠΈΓΆΙΥ, Αἰπουρ [Π6 τυτίῖοῦ 
πηι  ϊδίεΥ ργοσεθαάξ ἴο ἀθβοσῖθε ννῆδΐ 5 [6 
ΡΙΌΡΟΥ 14] σοϊδτῖίΊοη. ὙὍΠὲ “54 ΕΥ̓ Ποτδ 
δροόκθη οἵ--ςἪ “αὐοὶ “16---ἀοθ5 ποῖ γεΐεσ ἴο 
τηδ ἴῃ {πὸ ποχί νου], 35 ἀρρθαῦβ ἔγοπι τνῆδέ 
᾿σηπηθ δῖον [Ο]]ονν8. 

2. “Οἰἴνθὴ βοηουγ ". --οχίο]]οὰ, Ετσ χϑοῆο, 
Πούνθυοῦ, Γοηο 8 “ ἢ, οὐ 'π, [6 οὨΠ]άγοη,᾽ 
ἴῃ {Π6 5θη56 [Πα δοςογάϊης ἴο 1) 1νῖπὸ δρροϊηῖ- 
τηθηΐ ἴῃς Ποπου οὗ ἃ ἔδίΠευ σοηϑβίϑῖβ ἴῃ (18, 
[παῖ 16 ἙσὨΠ]άγεπ ΠοποιΓ ἢἷπι. “ὙΠΟ δυῖμο- 
ΤΙ οὗ [86 πιοῖμοῦ ΟΥΘΥ 5οηῃ8: οπιῖῖ (6 
ἀΥΌς]6. ὙΠῸ νογὰ ““δυϊζδοσ ἢ ΡΥΟΌΔΟΪ, 
ΕΧΡΓΈββῈ5 δεγα [πε τηθαπίηρ δοιξοῦ ἤδη ΔΗ͂ 
οἴμοσ. ὙἼΤΠΘ Οτεεκ, κρίσις, πὸ ἀουδί ςογτὸ- 
βροηάβ ἴο (ς Ηδῦγενν »ιλεῤῥαὶ, ἴον ψΒΙΟΝ [Ὁ 
ΟΟΟΙΓ5 ἰὴ ἴἢ6 ΓΧΧ. ποῖ 1655 [ΠΔῃ 132 {ΠΠ168. 
Βυῖ »ιλοδῥαὶ αἰ50ὺ τηδδὴβ “ἃ στἱρῃς ἴῃ τῃ6 
86η86 οὗὁἩ ἴμδί σῆς ἰ8 ἀπε (50 ἴῃ δαί, 
ΧΥἑ]. 3, ὈΟ(Ὰ ἰη [Π6 Ηοῦτονν δηὰ ἴῃ {6 ΧΧ. 
--δηὰ {πὸ ““τὶρῆς " οὗἩ [86 πιοίδοσ, [πὶ ψῆΐὶς 
8 ὅυχε ἴο Πε6Υ, ἰ5 εφυϊναϊοης ἴο δεῖ ΔῈ ΠΟΣΊ. 

Β. 6. 
Εζ. 200. 

Μαιε. :ς. 

ΑΥκ 7. 

Ἐρῆ. 6. 2. 



ΕΟΓΟΙΕΒΙΑΘΤΙΓΟΟΘ. {Π|. 

ς ἍΝ οβο δΒοποιγεῖῆθ ἢϊ5 ἔδῖ μοῦ 
8411] πᾶνε ἸοΥ οἵ Ψίς οτυμ “ἢ Π]άγεη ; 
απὰ ψῆςδηῃ ἴς- πιλίςοῖ ἢ158 ργάγεγ, ἢδ 
8}]} Ὀὲ Πελτγά. 

6 Ηες «ιπᾶῖ ποποιγεῖῃ 58 ἔδῖδεῦ 
50.411} πᾶνε 4 ἰοπρ [πὸ ; ἀπά ἢς τῇδ 
5 οδεάϊεης ὑπο τῆς [,οτὰ 5}|2}} θὲ ἃ 
ςοηλίοτί ἴο ἢ5 τοί ογ. 
 Ἧε τῇδὲ ἔδαγει ἢ τῆε [,ογά ψ]}}]} 

Ποπου Πἰβ ἔδῖῃογ, απὰ ψν1}} ἀο βεγνῖςς 
ππῖο 18 ραγεηῖβ, 438 ἴο ἢῚ5 πηλϑῖεῖβ. 

ὁ νεῖ. ἃ 8 ὁ Ηοπουτγ τῇγ (πεν Δπα τηοῖδεγ 
Βοῖδ ἴῃ ννοτά δηὰ ἀεεά, τῇδ ἃ 
Ὀ]εβδίηρ ΠΊΔΥ ΤΟΠΊ6 Ὡροη ἴΠδς ἔτοπὶ 

ἔσει. .γ. ἴδει. 
27, 28,09. 09. Εν “ἴῃς ὈΙεβδίηρ οὗ 1π6 ἔλίμεῦ 
..ς- ὈΟ5(Δ0]5Π6Ὶ} τΠ6 ἤοιιβε5 οὗ ςΤμ]άγεη ; 

11 ποοὰ βοδγοεῖγ Ὀ6 ροϊηϊοὰ οὐὔἱ ονν πεεάξυ] 
115 δάπηοπιτοη ἰ5. 

3, 4. Τεβε υοῦϑο8 ΟΔΓΙῪ ἴδε ρῥγεςεάϊηρ 
ἱπῖο ἔωσεν ἀεῖδὶ!. ““Ἡοπουτείῃ ἢ 15 ἔδῖ ΠΟΥ : ἢ 
ΡΕΥΠδρ5 δεϊίεῦ σόνϑσοσθο08, ἡ Πσοἢ νν}}} 4150 
ἀἰϊδιίησυ πϑιι (ἢἰ5 νογῦ ἔγοτι ἰδὲ δρρὶϊθὰ ἴῃ ἴπ6 
Ποχί νϑῦϑα ἴο οὔδ᾽β πηοῖΐδογσ. “Μακοῖῃ δὴ 
αἰοπεοτηοηῖ "--- οσογάϊηρ ἴο ἴῃς Ὀεϊζεγ τεδάϊηρ, 
ἴη [ἢ6 ἔυΐζυγο ἴθη86: 8881} πιδῖζο δί οπϑτ θα, 
ποῖ ἴῃ ἴπ6 ΟΠ γϑίίδη 8θηϑο, Ὀυξ ἴῃ [παῖ 1ηἀ]- 
ςδιοὰ ἴῃ νυ. 14 δηά 15. “4.58 οηδ [παῖ ἰδγϑῖῃ 
ὋΡ ἰγϑάβυσςο," ργουϊϊηρ ἴογ {πο [πὸ οὗ πεεά, 
80 8 ὃς (δὶ ββονεῖβ ἀυθ Βοπουγ ἴο [15 
τιοῖμοσ. Ὑπὸ ψογὰ ἀποθησαυρίζω οςουΐβ 
ΟἿΪΥ πῃ 115 ραϑϑᾶρο (ποῖ ἰὴ ἴ!ε 1,ΧΧ.) δηά 
ἴῃ χ ΤΊ. Υἱ. 19. 

δ. “δα! θἘ6 τοΐοΐοοἃ---πἰδάς ὨΔΡΡΥ---ὈΓ 
εξ άγεη. ΑἸτΒοιιρ ἴΠ6 νοῦ ἀοαβ ποῖ οἵδεσ- 
υνῖϑα οσουῦ ἢ ὑπό, ἴθεγε σδηποῖ θῈ6 ΔῃΥ 
ἄουδὲ ταὶ τἢ!8, γαῖθου (ἤδη ἐπὶ τέκνοις, ἰ5 
ἴη6 Ὀοϊῖοῦ σγοδλάϊης. Ϊῖπ 189 ἀδὺ οὗὨ δἷε 
ῬΤΑΥΘΙ: {Π|5 γαῖποῦ πΔη 45 ἴῃ 186 ΑἹ Υ., 
ΘΒΡΘΟΟΙΔΙΠΥ 85 ἰξ βθοῖβ ἴο ροϊηξΐ ἴο 5ρθςῖδὶ 
ΡΓΑΥΘΙ--- ΡΥ ΠΊΑΥΪΥ, ργαυοΓ ἴῃ τἰπ|6 οὗὨ σα]δ ΠΥ. 

Θ. “Α οοπιξοτί," ἴῃ ἰδ6 βεῆϑθε οὗ ρίνϊηρ 
ΓΟΒΕ 685 δηὰ στο εϑῃηοηῖ, [Ι͂ἢ ἴδ ΧΧ, 
ἴἴϊ τοϑῖγ σοττεβροηάβ ἴο ἴδε νοῦ [3), ἴῃ 15 
ΨΔΙΙΟΙ ΌΓΠβ: δηὰ 2 88Π|. Υἱῖ. 1.11: 1 ΚΙηρβ 
ν. 4; 1 Οἤτγοη. χχίϊ. 9, 18; 5. χὶν. 3, δυῖ 
Φϑρϑο δ! ν σον. χχῖχ, 17) ΤΔΥ Πόσο Ὀ6 Τηδῃ- 
«ἰοηοά 45 Ρ4ΓΔ}16]5. 

7. Δοςοζαϊης ἴο ἴπε ννεΐρῃς οὗὨἨ δυϊβοσεῖο5, 
{π6 ἢγϑι ἢδ]ῇ οὗ {Π6 υϑῦβε δοιὰ ὃς οπἰοὰ, 
δυῖ «αἰϊκ6 τ 6 ρῥγεοθαϊηρ νοσβο απὰ [ἢς οἰδυιϑ6 
ψΠ]οἢ Ο]Ιονν5. δθοῖ ἴο σεαυΐγε 11---ἀπουρῇ, 
ου ἴδ οἴδοῦ Ὠφηά, 11 ΠΊΔΥ πᾶν οὐνοὰ 115 οὔ - 
αἰ ἰο 4 ἔδοϊϊηρ οἵ δυγυρίηθϑα ἴῃ (πὸ ἴοχὶ 
ψθους ἢ Τῆς ““βεσνίςς "ἢ Κοη οὗ ἰς 
|κ τπλὲ οὗ ἃ βἰανε. Ὑπὸ ἈδΌδ18 αἷ5ϑοὸ πο 
τ10δὲ ἃ ΟΠ] ἃ γννὰ8 θουηά ἴο ἀο ἃ 5'δνθ᾿ 8 βουϊοθ 

[ν. 5---14. 

δυῖ τῆς ουγβε οὗ τς τπηοῖδεγ τοοῖεῃ Βς- 
οικζ ἐουπάδεοπϑβ. ἘΣ 

10 ΟἿοιγ ποῖ ἴῃ τὰς ἀϊϑβοποιγ οἵ 
ΤΥ ἔδιμογ ; ἴογ τῇγ ἐδι πε  ᾿β ἀἰβῃοπουγ 
15. ΠΟ βογυ υπηῖο {Πεα. 

11 ἔογ τῆς ροῦν οἵ ἃ πιδῃ 5 ἔτοπηι 
1ηὴ6 Ποποι οὗ ἢὶ8 ἔδῖδεγ; δηά ἃ 
τ ΟΠ ΕΓ ἰπῃ ἀἰβῃοηουγ 185 ἃ γεργοδοὶ ἴο 
ἴδε ΤΠ] άγεη. 

12 Μγ οη, Πεὶρ τὴγ ἔβίβμεσγ ἰπ ἢἰβ 
56, δηὰ ρτίενε Πΐηι ποῖ 85 ἰοπρ' 25 δὲ 
᾿Ἰνεῖῃ, 

13 Απά ΙΓ ἢἷβ υπάετϑιδπάϊηρ ἐἱ], 
ᾶνα ραίίεηος νι ἢϊπι; δηά ἀεβρίδε 
ἢΐπὶ ποῖ ἤθη τῆου ἀγί ἐπ τὴγ (}} 
βδίγεηρτῃ, 

14. ἔογ τε τε]ϊενίηρ οὗἩ ΤᾺΥ ἐβιῃεῦ 

1 ΟΥ, ἐκ 
αἰ ἐλΐα: 

ἴο δὶ8 ΔΙΠοσ, δηά ᾿ἰκονσίθο ἴο 5 ἰδδοδοῦ. 
Τῆς οοηπίγυςζίοη τ ἐν (δουλεύσει ἐν) 
ΟὐουΓ5 ΟἿΪΥ ἀραϊη ἰὴ [ΧΧ.. {ετ. χχγ. τι. 

8. 1ῃ ἀοοὰ δπὰ ψοτὰ (ςοπιρ. 581. [μυκὲ 
ΧχΙν. 1090) ΣΟΥΘΣΘΣΘΟ ΤὮΥ ΤΖΔΊΒΟΣ, αὶ ἃ 
ὀέκεσίπσ »ιω7 εοπὸ ἰροη ἐδεε ἔτοτα Εἶτα. ΤὮυ3 
δεςογάϊηρ ἴο ἴμ6 δεῖῖοῦ τοδάϊηρ, ἀπά 1 ΤᾺ]. 

9. Βεῖζον [Π6 ἰηάοδηϊίο ἁτίϊςϊο : αὶ ζδί πο, 
ἃ Ἰοοῖμοσ. ἼΤπΠ6 Θχργεβϑίοη ““ ἤου 565 ἢ Γὸ- 
ἔεγβ ποῖ ΟἠΪὺ ἴο [ΠῸ Ῥγοβρογγ ὃυῖϊ ἴο ἴδε 
Ρεοιτηδήσηος οὗ ἃ ἰδπιϊγ. ΤῊΪΐβ ἀρρϑᾶτγβ 9511} 
ἔαγίπον ποτὰ [ἢ βεοοηά οἶλυδ6. Βιειΐ ΕΧ. ἱ. 21, 
4 858π|,. Υἱΐ. 11, ἃΓ6 5Οδγοοῖν ράᾶγ8}16]5. 

10. ΤῈ νοῦβα θερίη8 ἴΠῸ βϑοοηά ϑἰδῃζᾶ, 
ΜΠ ἢ ργεϑοηῖβ [6 περαῖϊνε ἀϑρεςὶ οὗ τ δδὶ 
μά ξοιπηογὶυ Ὀδοη ἱπουϊοαϊοα, “ΠὨἰσμβοηου "ἢ 
---48 ξοπ γα  ἶγ ἴῃ γείεγοηςς ἴο ἔΔ ΠΕ 5, ἃ ἀογίνας 
ἔνε οἵ τιμάω 18 ιϑε. Τῆδ σεῦϑε δοσυΓαῖεὶγ 
Γοργεβοηίβ δηοίοης Ηδεῦγονν ἔδεε! ηρ, δηὰ γὲς 
Ὀυκοβ (ἢ6 βρυτγίουϑ πιοάογηῃ δοαϑῖβ οὗὨ ἰηάε- 
Ροηάσπος ΠῸΠι ΔΠΟΟΘΕΥ. 

12 ὁ. Ἐὸγ “φγίουε ἰπὶ ποῖ (86 ὅτ. διᾶ5 
“ εαυε ἠοῖ ἢϊ5 φίοτγ "---8 85 θθθη βυρ εϑίοα, 
ἃ ςοηξυδίοη οὗ ἸΣΥΨ ΠῚ νΕἢ} 122 79). 

18. Μδῖξο δ᾽] ον 8809 --- ανα ἰπάυ]- 
ξοηςο "ἢ ψἢ πὶ. ὙΤῆς ἈΔΌΌΙ5 νγεσὸ σοηῖ [0 
δηΐοτος 8 ὈΓΥ δὴ ἀρρεδὶ ἴο ἴπε Ὀεδυῦπι! 
Ἰεζοηά δοοογάϊηρ ἴο ψῆἢϊοὰ ἴπ6 Ὀγοίκοη 1068 
οὗ {πὸ [ϑν»ν ννόγα ᾿ἰΚοννῖϑε ργεϑογνδαὰ ἰῃ ἴδε 
Ατκ (Βεσ. 8 δ; Βαὺα Β. 14. ὁ). “1 τὴγ δὶ 
δίγθηρίῃ : ἢ ταΐῃογ, ἐπ 841} ΓΔ δίσϑη δ. 
ΤΙο ὅυσ. μα9: “411 {π6 ἀδγ5 οὗ ἢὶ5 [ἴ "-- 

τοδαϊΐηρ Ὁ "Ὁ" 5 [ον Ὧ"2], ψΒ116 τη6 Οτεεκ 

τολὰ Ἴδη. 

14. γε ουΐηρ. ἘΒοῖϊίογ, Ὀγο Δ ΌΪΥ, [ἢ 6 τπογὲ 
ΞΟΏΘΓΔΙ ἴογπι “ΡΠ "ἢ ΟΥ̓“ ΠΊΕΙΟΥ." “ [πειοδά 
οὗ 5ϊη5,᾽ ταὶ 5 ἴῃ ῥίδος οὗἉ (86 δὺὖὲὶ δηὰ ἀθ- 
δίγυςοη νυ ]ςοἢ ΤΗΥ 5ἰηὴ5 σσουϊὰ μανὸ Ὀγουρῆῖ, 
ἐξ 88.811 Ὅ9 ῬῸΣΙ πρ το 1860 δε δὲ, ΥἱΖ. 

αὐλῥἐ!γ. 



Υ. 195-21. ΕΟΟΙΒΘΙΑΘΤΙΟΌΞΒ. ΠΙ. 49 

ΒΟ. 5841} ποῖ δθ6 ἰογροίίζδη : δηά 1ηπϑίθδα 18 “ΤῊΘ ρτεαίεσ ποι τ, (ἢεῈ 8.6. 
ἘΞ οἵ 5[π8 ἐξ 584}} δε δἀάεά το δι] 4 πιογα μυμη]6 τα γβα!ε, ἀπά ἔπουι 54] ἀτατι 

Βηά λνουγ δείοτε τἢς Ινογά. ἡ; 
19 Μδηγ ἅτε ἰπ Πίρῃ ρίαςε, δηά οὔ 

τεποόνῃ : δι “ πηγϑβίθγιθ5. ΔΓ γεν] εα “ ΡΞ. 25. 
9, 14. 

τες υΡ. 
1ς ἴῃ τῆε ἀδυ οἔτῆϊηε ΔΒ] ςτίοη 1 

504}} ὈῈ τεπηεπιθεγεά ; [ΠΥ 51:Π5 α͵50 
5.4]1 πγεῖϊς ἀννᾶγ, 45. [Π6 ἴσὲ ἴῃ τῆς ἔ1γὉ τπηῖο (ἢ πλεεκ. ; 
ὙΨΆΓΠῚ Ἰψελῖθετ. 20 ον τῆε ρονγεῦ οὗ τῆς ],οτγά 5 

16 Ηε τἢδὲ ἐουβακεῖῃ ἢϊ5 (μοῦ ἰδ στεδῖ, ἀπά ἢεὲ ἰ8 Πποποιιγεὰ οἔ τῃὲ 
45 Ὁ ὈΪΔΒΡΠαιηογ ; ἂδπά ἢε {παῖ δηρεγ- Ἐπ: 
Εἴ ἢϊς τπιοῖδθογ ἰ5 οιγβεά οὐ (ΦΞοά. 21 7ϑ8εεκ ποῖ οιἱε {πΠ6 τῆϊηρβ δῖ 7 τον. 

17 Μγ 9οη, ρὸ οἡ ψί(ἢ τῆγ Ὀυβὶ- τα ἴοο ἢαγά ἰοῦ τῇδε, πϑί ΠΥ ΒθΆγοἢ ἤσαν 
ΠΕ65 ἴῃ ΤΏΘΟΚΠ6885; 850 5121 (ἢοι ὈὉῈ τῇ6 τῆϊηρβ (ἢαῖ ἅτ ὔονε τὴν 153 
Ὀθεϊονεά οὗ Πΐπι τἢδϊ 5 ἀρργονεά. 

ΤΥ Ποιιδ6 (ΟΥ, ἢδρ5: “1ἴ 584}} Ὀ6 δά δὰ 
ἴο ἴδπος ον ὈυΠάϊηρ ὑρ ἢ). ὙΠ νογρ, νου 
πρός, Οὐ Γ5 γεροδίθαϊνΥ ἴὴ τς ΠΧ Χ., ΠοΙΔΌ]Υ 
ἴῃ Ὠουΐϊ. χὶι. τό; [6γ. ΧΥΠΠ. 9; Ζοοϊ. 1. τό; 
Μ4ι. 1}. τς. 

15. Ηο (ὅγι. “536 5888411 ΣΘΙΔΘΙΔΌΘΣ 
.90--ἰμε ὅγγ. Δ 45 20 ἐδεε---νἴΖ. ἴοσ σοοά, οὐ 
ἔογ Βεῖρ δηά ἀσϊινεγσγαηςσθ. ὙὍΠε ςσοττθοΐηοϑβ οὗ 
1Π15 τεηδεσίηρ 5 αἰϊεϑίε ὦ Ὀγ [Π6 ϑυγῦ. 1119 
αὶ. ὙΘΔΊΠΟΥ ΠΡΟΣ ἴἰδ6θ, 80 ΒΥ δὶ}8Β 
8.81} ὃθ6 ἀΐδβοϊυθὰ (πιεὶῖ δναγ). Τἢθ 
ΤΩΘΔΠΙηρ 15, ἰμαῖ υ5ῖ 845 {Π6 νναστηῖϊῃ οὗ ἤης 
ἡτεδί που ἀἰββοῖνοϑ ἴῃ ἴσο ψ ςἢ 15 1Π6 τοϑι] οὗἉ 
ςοἷά, 8580 ψνοιϊὰ ἀν 1 π655 ἰονναγάβ ραγοηΐβ 
Τεῖονυς ἴπ6 συ δη ςοηβοη 6 ης65 οὗ ΟἿΓ 51ῃ5. 
ΤὨοε πιοσδὶ δηὰ ϑριγιζιδὶ νἱονν ἤθγα ἴδίκθη δἰϊκο 
οὗ 5'πη δηὰ οὗ ἀυτγ τονναγὰβ ραγεηΐβ 15 {Π6 
οφρροξῖίς οὗ εἰεναίθσα. ἴῃ (6 ϑυγίδς, “85 
Ποαῖ αραϊηϑβί ἰσθ, ἴο ἴη6 δθο ϑῃϊηρ οὗ [ΠΥ 
δἰ: ἴῖὴ ἴῃ Αταδῖς ννθὸ ἤᾶνυο, ἰπϑίεδὰ οὗ ἴπὸ 
ἰωςὶ οἴδιιϑθ, ""5}4}} ἀγίνο ἀννᾶὺ δν}]5 ἔγοτὴ [Π66, 85 
(Οἷα 15 ἀσίνεη ἀνναὺ ΟΥ̓ [6 ἤογοθη 655 οὔ μεαίἢ--- 
Ὀοίἢ ἐχρ δηδίογυ γαῖμοῦ (ἤδη 16 γὰ] γοηοσίηρϑ. 

16. ἴπ ἴῇς Οτθοκ τἢ6 οτγάεγ οὗ ἴΠῸ 5οη- 
ἴδποςοϑβ ἰῃ ἐδδοΐἢ οὗ [6 ἴννο το 5 οὗ {Π6 
ΤΟΙΞΟ ἰ5 ἰηνεγίοα (45 ςοιῃηραγεα ἢ ἰδὸ 
Α. Ν.), δπὰ {815 πλακοβ {π6 τηοδηϊηρ τ] Οἢ 
ΤῆΟΤΟ οἸρἢδίϊς. “ ΕΟΥβα κοί :᾿ τΠ αἴ 15, ἰδανὸ5 
ὉΠδεΙροά. “ Αηρογοόίῃ : ἢ Ργοῦδοϊν, ΕΥ̓ τοδιϑιην 
αἷἰά. ΤῊς ἴοηο οὗ δῖ ἰϑδϑῖ ἴῃ 6 ἢγϑβί ρασί οἵ {1115 
ΔΟΥ͂ΞΕ Γ1565 ἴο ἃ γτεαῖεσ τηοσδὶ Πεῖρἢϊ. 

17. ἴῃ ἴῃ6 πονν βίδηζα νη οἢ ἤοῦα ΟΡΟΠ5, 
[86 τὐτῖῖεσ ργοςθοάβ ἴο δαπιοηϊδῃ ἴο τηοάθϑίῪ 
δηὰ ΒυπΈ  γ ; ἀπά [ἢ]5, ἢγϑί, 45 γοραγάϑ οιμ- 
νὰατὰ οοπάμςϊ δηα Ὀοαγίηρ (τυ. 17--20}); ἴΠ6η 
85 τοραγάς [ἢ πηηά (υν.21--24), δης, αϑῖϊν, 
85 τοραγάβ ἴπὸ μοατί δηὰ ἔδεϊ πη ρ5 (στ'. 25--28). 
ΤὨε δάμπιοηϊίοη ἴο ΠυΠΆ ΠΥ 15. σιιρροτίος ὃν 
ἴῆτες δγρυχηεηῖβ: 151, 1 δεσιιγοβ ἴΠς μοοά- 
ψ1}} οὗ Ρίοιιβ πηθη--- οὗ 5ι.(ἢ 85 ἃΓ6 “ ἀρργονοά," 
γἱΖ. οἵ Οοάὐ (ςοπιρ. 1. 5), Ὁ. 17; ἡπάϊγ, τἴ 
σαίηβ ἴῃς ἔδνουγ οὗ Οοά, τ. 18; ψ ΒΟ, 2γάϊν, 
15 ἴΠ6 βουζγςε οὗ 8]] βιισσθϑϑ, υ. 20. 

18. Ηυμ 7 μου] ἱπογοαθα τυ οὐἵ- 
ΓΑΙ 80.ςς6585. [{ δἰπιοβίὲ 560Π|5 ἃ5 1 ἰῇς 

“420ε.---- Το, 71. 

δΓΘΉΡΊΗ. 

Το Παά ἴῃ ἢἰ5 πη τΠδῖ οἰ πογννῖδα δη 
ΘΗΥΙΟΙ5 δία νοι] ἀἴβρθηβα σαἰδηλΥ. Α 5ἰπι]- 
ἰδτ δάπιοηϊίζίοη, δι ἔγοπι ἃ τλιιοῖ Πίρθοῦ ρΡοϊηΐϊ 
οὗἉ υἱϑνν, 15 ξίνεη ἴῃ τ Ῥεῖ. ν. ς. 

10. ΤΙ5 ἡεγθ6 15 δῃ ᾿ς γροϊδιοη. 

20. “Τ6 ροννεῦ οὗ ἴμε 1,ογὰ," ὅγυ. “τῆς 
ΤΏΘΓΟΥ οὗ (Π6 1 ,οτὰ "---Ρογῆᾶρθ 4 σοπέξιδιοη 
Ὀδίννθοοη ἽΟΠ δπὰ ὉΠ. ““Ηοποιτροά οἵ: 
ΓΑΙΠΟΥ, ρΙοσὶβοὰ ὃγ. [Ιηρίοδὰ οὗ (Π6 ]|αϑὶ 
αἶαιιθε ἴΠ6 ὅυγ. α5: ““δηά ἴο [Π6 πιθὸκ Ηἰ5 
βοογοῖθ ἂῦθ γουθαὶ θα ἢ ---- ργοῦδΪ τοροαϊοά 
ἔτοτι ὡ". 19 ὁ. 

21. ἴῃ {πὸ δαπ)οηϊτοηβ ἴο ἈΠ] ΠΥ νυ ἢ 
πονν ἔοϊϊονν, ([ἢ6 γϑαϑοηϊηρ 15 45 ἰοϊΐοννδ  ΑΌ- 
βδίδι η ἔγοπὶ ι1561655 ϑρϑοι)]αίοη5 δηα αδἰϊθηρίς 
ἴο σοιργοῃεης τπδῖ νῃῖς ἢ 5 ἀδονὸ Πιιπιδῃ 
τοάβοη (τυ. 21). Ργαςῖϊςαὶ ορεάϊθηοθς 15. σὸ- 
΄συϊγοά, ποΐ βρεσιυϊαδεινο Κηον]οάρο, νυ] ἢ 15 
Ὀάγγθη (υ. 22). Ἴ ΠΟ Ἰατίευ ΘΠ ΡΙΟΥ̓5 ΟἿἿΓ Ρον  Γ5. 
ἴο πὸ Ρυγροβο, ϑογθαβ 4} 1Πδὶ 15. τ ϑ ΠΥ 
ΠΟΟΘΘΒΩΓΥ ἢὰ5 Ὀδθη 4116 οἰ ΑΓ (ο]α ικι5 
(υ. 23).» [1 ἀ5{]ν, διισ ἢ βρεσυϊαίοηβ. μανὸ ᾿Ἰοά 
ΤΆΔΗΥ ἴδια! ἀϑῖγαν (πω. 24). ὙΤΠδ δὐριπιοηΐῖ 
15. ἀΘΟΡΙΥῪ ἰπιογοβεημ, ποῖ ΟΠ]ΥῪ 45 δῃθνίης ἴῃ δὲ 
ἃ 5ΡΙ ΓΙ οὗ ἸΠ4ΊΪΓΥ ἀης σροοι]αίίοῃ νν45 αὐτοδα, 
διιῖ ἃ5 σοηΐδίπῖπ πο οὗ ἴΠς ραβϑαροβ αιοίθα ἴῃ 
ΕΑ ΌΙηὶς νυτρ5 85 πα “Το Βοοκ οὗ Βοη 
διγα.᾿ ΤΠΟ διΠοσῖ γτοσοηθίοη οὗ 1 5 ἴῃ Βου. 
Β. 8 (θα. ναγβδιι. 17 4), ΠΟΥ Ὁ. 21 δης [Πα 
βΒιιθδίαποο οὗ “'. 22 ᾶἃὸ ᾳιοῖορα ἃ5 ἔ]οννϑ: 
“Ὁ ἘΡΡΙ Ε]Α αγ βαϊὰ ἴῃ [π6 πᾷπλὸ οὗ Βοη δ8|τὰ 
(30 αἶθο 'π [ογ. μας. 772), Δν αΐ 5. ἴοο 
ῬΓοαῖ ἰοῦ ποὺ, δοὸκ ποῖ οι; ἰἴο ψ Πα 15 
ἴοο δίτοιυςς (ρον }}) Ὅτ ποὺ, δόάγοι ποῖ; 
ἀν Παῖ 15. ἴοο μι ΤῸΓ [Ποὺ δοοκ ποῖ ἴο Κποῖν : 
ἱπῖο νυπαΐ 5. μι άοῃ ἴγοσὶ πρὸς παι γο ποῖ; 
ὙΠαὶ 5 νη τὴν ρον (παῖ ὙΠΟ ἢ 15 
ἢ (ἢ στοαοῖν, Πα ὙΠ ἢ 15. ῥγαοῖολ]}ν 
ὑείοτο τ), σοηϑι6γ, ἀηὰ θιιθν ποῖ {Πν 50} 
ὙΠ δοσγοῖ {πϊη.5. ΤῈ δαπιδ δαυηρ 15 
αιιοϊοά. ΜἸΠ ΘΠ ΠῪ ἀϊβογοηΐ ννογάϊηρ, ἴῃ {πὸ 
ον. Ταϊηλα (παν. 77 ἡ, ἀπά ἴῃ {ἰὸς Βα. 
Γαϊπιια (ΟΠ. 11 4--[ἤογο, α5 ποτα “1 Π6 
Βοοκ οὗ ϑιγα ἡ. διιῖ ππβοιῖ (πὸ ἢτοῖ ἴννο 
οἴσχιιθθς. σίνοη ἴῃ Βοῦ. ΒΚ. 8. ἼΠοΙΟ οαη θὸ 
{π||ὸ ἀοιθῖ τπαῖ τπὺ τεσοηβίοη ἴῃ [πὸ Τ πα, 

Ε 



50 ΕΟΟΓΟΙ ΕΘΙΑΘΤΙΓΟΤΙΣ 5. 11]. [ν. 22--30. 

ΦὧΦΞ 22 Βιυῖ νγῆδῖ 15 σοπιπηδηάεά περ, εν] δὲ τῆς ἴδϑὲ ; δηἀ ἢε τῇδῖὲ Ἰονεῖῃ ΒΩ 
της τῆεγειροη τοί γευέγέπες; ἴον 
1 ἰ8 ποῖ περάξῃ]! ἔογ τπεε 19 :-ἐέ τυ ἢ 
ἐλδίπε εγές τίς τπϊηρβ τπδῖ ἅγα ἴῃ 
βδοζοῖ, 

22 Βε ποῖ ουποιβ ἰπῃ ὑπ ΠΕΟΕΒΒΑΓΥ͂ 
πιδιίεΓγβ : ον πιοῦο {ΠῚ Πρ5 ἄγε 5ῃενγεά 

ἀδηρεῦ 5}|2}} ρεγιϑῇ τῃεγεῖη. 
27 Απ οὐβιπδίε ἤπεαγὶ 584}} ὃς 

Ἰλάδεη ἢ βογγοννβ ; ἀπά τἢε νιιοϊοά 
ΤΩΔ. 5}14}} Πρ 31Π Ὁροη 8,η. 

28 ἴῃ τῆε ρυπιβδῆτμηεπὶ οὗ [δε τοι Τὰ 
Ριοιιά τῆεγε ἰ8 ΠῸ γεηθαν ; ἰοῦ τῆς κεεπὶ κα 

λοαίοέ ἢ απο ἴἢδα 1Π4Π πιδη ππάἀετβιίδηά. 
24 Εοτ τῆΔΠγ ἅτε ἀεςείνεά ὃγ 

τιςεῖγ οὐσῃ ναἰη ορίπίοῃ ; ἀπά δη ενὶ] 
βυρίοίοη πδίῃ ονογιῆγονψηῃ {πεὶγ 1 ἀρ- 
τιοηῖ. 

Ὡς ΝΜ βουῖ ἐγεβ του 5Πδ]ς νγαπῖ 

Ρίδλπε οὗ νψὶςκεάπεβθ δῖ ἴᾶίεη τοοῖ 
πη ὨΙηι. 

29 Τῆς Βολγί οὗ {πε ρῥγυάεηις υἹ]] 
υπάειϑίδπά ἃ ράγαῦϊε; δηὰ δπ δῖ- 
τεητῖνε ελγ ἰ8 τῇς ἀεβῖγε οὗ ἃ νγ1|8ὲ 
ΠΊΔΏ 

ἀξ ψκε: 
ὑάκαι. 

20 ἐν δίεσ νν}}}} φυθης ἢ ἃ βαπιίπρ ἐ να 

ἔγα ; δηά δ]π)5 τηλκείῃ δὴ δῖοπεπηξηῖ ἤπιε τ 

ἴου 3118. Μλῖ. 5. 

᾿τρῆς: ργοίδϑϑβ ποῖ ἴῃ κηονϊεάρε τμεγε- 
ἔοτο τῆδλῖ ἴῆοι ἢδοῖ ηοῖ. 

26 Α ὐδῦοτῃ πιοαγὶ 5.2] ἔδγε 

σ ἢ 115 ἴΟΌΓ πο εΓ5 ἰῃ ἐχᾶςί ρᾶγ8]}}6] 15π|, .5 
ἴδε οσοττοςῖ ΟΠΘ6, ΠΟΥ γεῖ τπδί ἰἴ---ταῖμποσ [Πλη 
1ῃ6 Οτεεῖ-- -τοργεβοηῖϊθ ψνηδί μδὰ οὐ ΏΔ}}Ὺ 
Ὀεεη ψυγΣ τε Όγ τς ο]άογ ϑδίγαςϊάο. 

2. Το νογά8 “ἢ τονογοηςο ̓  ἀπὰ 
“0 566 Ψ| τὨΐη6 ογε5᾽ πιρϑῖ δ6 οπεὰ. 
ΤΠ ἰλϑῖ εἶδυϑε Ββου]ὰ τεδα : ζοσ τοὺ πδεῖ 
ὯῸ 180 (ΟΥ Εἶδ6, ΠΟ ΠπΠΕΟΘΘΒΙΥ) Ζ01. (πον 
}εγάμενέ αὐ 16) 1880 τ 188 819 
ἰὰὰ θ1--- ΠΟ. γ ἀγα ποῖ γεαυϊγοὰ ἴὺ Δηγ ρῥσγδς- 
τἰςαὶ Ρυγροββ. 

28. Ἀδίποῦ, 15 186 τπίηρε ΜΒΙοΝ 50 
Ὀογοπὰ (ϑυγράβ8, οχοςοά---θο τ ἴῃ αυληί 
δηά 4041} }γ} ΓᾺΥῪ του κα ((δ6 χοαυϊγεπηθηΐίβ οὗ 
Ῥτγδοζίςς, τείοστοά ἴο ἴῃ [6 ρῥγενυίοιιϑ νθυβθ)ὴ ὃ 
ποῖ 8 Ὀπδυδοὰᾶν--Π 6 58.η|6Ὸ ψοσὰ 85 ἴῃ 
 ΤΏ655. 1.11: ΠαγῈ ΡΓΟΌΔΟΪ ἰπ {86 586ῆβἊς 
οὗ πο] Ἰηρς 1 νυ ηδί ἀο65 ποῖ σοῃοοΓ ΟΠ6, 
ννγαϑίίηρ οὔδῖβ ἰάδουσ. ΕῸΣ ψμδὲ οχοθϑᾶδ 
(ἰ5 Ὀεγοηπά) 18ὸ ἐπτο11} 59:06 οὗ πι8ὴ (4. 
15 τΊογ ἴδῃ δπουρὴ ἔοὺγ ἢϊ58 σοιηργομοπβίοῃ, 
ἢ.]58 ῥσαςίίςδὶ σδραςιγ) 888 Ὁθθ; ΒΒΘΤΩ ἴο 
[8090 (πιάγκοά ουΐ δείογε ἘΠ 66). 

24. Τα δαάπιοηϊἴΐοῃ ἴο Βυχη ΠΥ ἴῃ δὉ- 
δίδίηἰηρ ἔγτοπι βοδγομίηρ ἰηΐο ψιδὶ 5 θεγοπά 
ΟὟΥ Κοὴ Τοποίυάεβ ψΠ 4 ννατηΐηρ: ΕῸΣ 
ἸΔΔΏΥ 8.88 (πον ποίξοι (ἃ ποϊΐοῃ οὐ {μπεὶγ 
Ῥατῖ, ΟΥ Εἶβθ, δὴ Δ5ϑ0ΠΊρΡ[Ι0η) 1θ9ὰἃ 85ΈΥ8Υ 
(πιί816ε4), δη ὰ ὁ ψσοῖπρ (ποχίοι5) δα ρΡὈοϑὶ- 
οι ὰδὰθ ἐμοΐὶν ἰπὰρηιοηΐ [0 δ] (5|146, 
[21] οὔ ἃ 53] 1ΡΡΕΎΥ ραςθ). ΟἸδβοῦβ, μποινθυύοσ, 
δᾶνθ δρρ θὰ ἴπὸ6 ϑιιϊθβίδηϊτινεβ “ ποιίοη ᾿᾿ δηά 
“( Β:ρΡοβίίοη "ἢ 10 οχοθϑϑοῖνθ ορϊπίοῃ οὗ οῃεβεὶῇ 
Ξξοοποεῖξ, ψ ΒΙςἢ Ἰοά ἴο δηΐογίηρ οὐ ἀδηρεσουβ 
δηὰ τη 5] εδάϊηρ βροουϊαίίοηβ. 

25. ΤΠ8 γεῦβο σαιϑδὶ 6 οὔτε, ἃ5. ποῖ 
ΒΌΡΡοχίθα Ὀγ ἴμε Ὀοϑὲ διιίῃογί(ἰϊεβ. [Ι͂ἢ {86 
5γγ. δπὰ Ἄταν. Ν γβίοῃϑβ ἴἴ ἔΌ]ον5 ΔῆῸΓ Ὁ. 27, 
δηὰ ἴπ [6 Αγδθ. γαῖβεσ 25 ἃ ραγαρῆγαδϑβδ. 

260, ογε δορίηβ σῇ ΐ [6 ἰα8ὲ βίδηζα ἴῃ 6 
φοπληεηἀδίίοη οὗ Βοαγί-υτα 7. ΤῊΣ το- 

ἔεγεποθ ϑεοὴβ ἴ0 ΜΠΠι1 ἀπά ργουα περίεοί 
οὗ ἴδε τναγηΐϊηρβ Ῥγου  ο ΒΥ αίνεη, Ἰοδάϊηρ ἃ 

ἢ ἴο τυὴ ἰηῖο ἴπε ἔαϊα! ἀδηρεγβ ἀδονε 
τηἀδιςαῖεα. γοῦν ἴΠῃ6 58π|6 Ἐχργοϑϑιοῦ 
ἴοσ ἃ “βιυδδογῃ μοαγί " ὁσουζβ ἰῃ ἴδε ΧΧ. 
Ὠευῖ, χ. τό; Ῥτον. χυΐϊ. 20, χχυῖ!. 14; ΕΖεῖ. 
11..7. [πα τ Κίηρβ (1 84πι.) χχυ. 3 ΜῈ διᾶῦα 
18 }5 δδουῖ Ναῦαὶ: ὁ ἄνθρωπος σκληρὸς καὶ 
πονηρὸς ἐν ἐπιτηδεύμασι. [Ἐς ὅγτ. τεηάεῖ- 
ἴῃς οὗ 26 ῤ, “6 [δαῖ Ἰονεῖ ροοά {διὴρϑ 
88}}} δαἰίδίη {86 πὶ, 15. σοῦ ἴο {86 ψ}οΐς 
βἴγιςζυχε οὗὨ [5 σἴδηζα, ἰῃ νυν] ςἢ τὰς οἰἶδυϑε5 
οὗ ΘΔ ἢ σοῦϑα ἅγθ ποῖ ἴῃ δῃς{Π65]5.} 

ΔΊ. ϑογγοαυ, ΟΥ̓ΪΔΌΟυ 8, σᾶγοβ, ΟὍδ]ε8. 
ΤῊ ψιὶοκοά τδη :᾿ γαΐμοσ, [8:8 δὲ π,0Γ. 
Ὗνε πιαιῖς 85 ῥάσα] οὶ ἴο [86 ϑβεςοιγκὰ αἰδυϑὲ 
τοῖς βαγίπρ οὗ Βεη Αζδὶ ἱπ ΑὉ. ἱν. 2: “πὲ 
{γδηϑργοβϑίοη ἀγᾶννϑ δῃοῖθοῦ ἈΕΟΣ ἴ{.᾿ 

28. ῬτΟΌΔΟΙΪΥ θεδὲ τοπαεγοὰ : ΒΥ (ἰῃ) ἐδ9 
6818: (ἐπαγωγῇ--Η, 248, (ο. ΡτΕΙ͂Χ ἐν 
«--τιδῖ ννῃϊςῇ ἰ5 Ὀσουρῃῖ ἴο Πΐπι ἰπ {{14] οΥ 
Ῥυηίβῃπιθηῖ) οὗὨἨ [80 Ῥτουὰἃ ἔδοσο 18 ποῖ 
Βοδιίηρ: ἃ ἀοε5 ποῖ Ἰεδὰ ἴο ἢἷβ5. βρίπιυδὶ 
ποαϊΐηρ. Το οοηποχίοη οὗ {πουρΐ 15 83 
ἔο!]οννβ : Ῥυϊάς οὗ μεαγτί ψ}}} ἰοδά ἴο ἀδηζεῖ 
δηὰ τυΐη (υ. 26); 5 Ψ11 ργονα Ῥγοβτεϑϑιῦε 
(υ. 27), δηᾷ ουθη {1418 Μ1|}} ἢοΐ δςοῖ 48 οὐΐ- 
τοςζνε (υ. 27). 

429-31. Τῆς ᾿ἰαϑὶ ἴπγος νεῦβεβ σεδά {{κε ἃ 
Ῥτγαςίοδὶ δρρὶϊοδίίοη οὗ (ῃς ρασαθοὶὶς ἰθδομιην 
οὗ 1118 ψ ῃοὶο σπαρῖοσ. ἴῃ ορροϑιζίοη ἴο ἴδς 
βίὈΡΟΤΏΠεβ8 δηά Ἴοηοεὶϊς νης Βαὰ Ὀεθ 
ςοηάεπιποά, ψὲ δᾶνα ἤοτο οὐ ἴδε ρΡατί οὗ ἴδε 
ΡῬγυάοπε υπάογοιδηάϊηρ οὗ ἴΠ6 ῬάγαθΟ] 1. ΟΓ 
ῬγΟνΈΓΌΪ8] ἰεδοίηρ 51 ξίνεη Ἀἰτη. --ἰϑ φαγησϑὲ 
ἀεβῖγε δείηρ ἴο Ἰεάγῃ δῃὰ οὔδὺ (υ. 29). ΤῈ 
Θχργεβϑίοη ““μεατὶ ̓  15 υϑεὰ Ιῃ 115 νοῦ 
Ἡδοεὗταϊς βθῆθδο ἔογ ἴδ6 σηϊπά, οσ ψ δῖ Μὲ 
ταὶς ἀεβίρηδῖε [ἢ6 ἸΏΠΟΥ πηδῆ. 

80. Τῆἷθ ρῥγδςίίςαὶ 6β80ὸη σοῖθβ ἴο 1.8 
ῬΑΓΔΌΟΙΙΟ411γ, ταῖς τὰς τιογὰὶ οβδοϊ οὗ 411π|9 



μα" Νν: Δ εννὐπ ιν Σου. ρϑν «οὐόά", ὑσσοσῦνο 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΣΘ. ΠΠ1. ΙΝ. 

ΒΟ. 421 Απά δε (δῖ τοαιυίζοι ροοά 
ΡΥ τυγη8 8 παϊπάξι] οὗ τῇδε νυν ῃῖς ἢ ΠΊΔΥ 

σοπια Βογοδλίζοῦ ; δπά ψῆεη ἢς (Δ]]ετἢ, 
ε 5[|}1 ἢπὰ ἃ ϑβίδυ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ Ιν. 
: 2 »"ἦν πο ἐδιῤίσε δε 2007 97 γαἰλεγίφες, τὶ 

ὁπε σε 07 τοϊάογε, 20 απα ποί ἐξ αελανιεά 
97) :ογκδ ἐλέμρε, "Ο7 ραΐπδαν {δε 1γμἐἦ, 10 1107 
ὁὲ ὧς ἤοηες ἔρε ΟἹ ἄσεϑές. 

Ὺ 50η, ἀεέγαυ ἀ ποῖ [6 ροογ οὗ 
8 ΠΠν] Πρ. Δπ 4 τηᾶκα ποῖ τς 

ΠΕεαγ αγαβ ἴο νγαϊῖ ἰοηρ. 

ν, 31---5. 51 

2 Μάᾶκε ποῖ ἂἃπ ἢιηρτΥ 800} 801- Β.6. 
ΤΟΜΕΩ ; πείτθεγ ρύόνοκε ἃ πιᾶη ἢ π΄ 
ἢ5 ἀἰβίγεβϑ. 

2 Αἀά ποῖ πιοῦα {τουδὶε ἴο δῃ 
Πεαγὶ τῆδλῖ 15 νεχβά ; δηά σαἀδίοσ ποῖ “ τον. 3. 
ἴο ρῖνε το Βΐπα τῃδξ 15 ἴῃ πεεά, δὰ 

4 ἘἈε͵εςς ποῖ τπ6 ϑβυρρὶ!ςδίίοη οὗ 
(ἢε 4Π!ςτεα ; ποιτῆεῦγ τυγη ἀΥΨΑΥ ΤΩΥ ς τορμε 
ἴλςε ἔτοτὴ ἃ ρου πηδη. 4: 

δ : αἴζ, δ. 
ς Τυγη ποῖ ΑΥΑΥ {Π|Ὶη6 αγα [ΠῚ 4. 

ἐΠ6 πεεάγ, ἀπ ρῖνε ᾿ἰπὶ ποηε οςςδ- ἴον 
Φ λαΐξ 

8]0η ἴο σιΓ86 ἴδδε : αεζείλ. 

ΡΟΠ 5:08 15 {κε (δῖ οὗἨ νναΐθσ Ἰροπ ἤγο--- 
ἴι ρυΐϊβ δὴ επὰ ἴο {δεὶῦ ἀεσβίγυςτινο εἰεςῖ. 
[οὐ 8ἃ5 15 ἴπε ϑριγίζυδὶ ἴοπς οὗ 5ιιςΐ ἃ βθη[]- 
τηοηΐ, 1 15 δύθῆ τοτὲ ρῥδϊηζα ἶγ δηὰ σγθδ] 5 ]- 
“8}}γ ἐεχργεϑϑϑὰ ἴπ ἴ[ε Βοοῖ οἵ Το (ςοτῃρ. 
ἷν. 8-ἰὰ; ΧΙϊ 9; χὶν, 11). 

31. ΤὮο τυοτὰ ““ δη᾽" πιυκί δ6 οὐ δὰ : δηά 
ἰῃϑιοδλὰ οὗ “παῖ νυ] ἢ ΤΩΔΥ σοπλο πεγεδῆεγ," 
δεῖῖϊογ: ῖ8ο {πη ὙΠῸ δΔ710 δΖΟΣ 
8980 (τὰ μετὰ ταῦτα)---ἰμαΐῖ 15, Δἤἴεγ {παῖ 
ΜΔΙΟΝ 15 ΠΟΝ βοΐϊῃρ ΟἹ, ΟἿΓ ρσγοϑεηΐ ςοηα!- 
ἴοη, ΗΓ Ὦ ΠΙΔΥ οἤδηρε ἴο οπς οὗ πεαα. 
Τῆς ὅ0τ. 25: “"δεπεῆςιιβ Ὄχρεάϊζιιβ ἐδ ἐπ 
υἷα 502"--τολάϊηρ ΠΊΠ ΝΣ ἴον ΠΥ ΠΝ. 1 
ἔγοποθ οὗ ορίπιοῃ ργύενδὶὶβ ψυποῖμοσ τἢΘ 
βιιδ͵εςς οὗ πε ἢγϑι οἰδιβε 15 Οοά οὐ τῆδῃ. 
ὙΠΟ ΤΌΣΟΙ νἱονν ᾽45 ὈγοῦΔΟΪΥ ᾿ἰοὰ ἴο ἴῃ6 
ἱπεοτίίοπ οὗἨἩ [6 ψογὰς “1Π6 1 οτὰ "ἢ 1πη τού, 
148, (ο., Η, νεῖ. 14. Βιιῖ 186 γεδάϊηρ ἰ5 
ποῖ {ΓΠ5ΓΥΟΣΙΩΥ ; πὰ 85 πΊδῃ ἴ5. ἴΠ6 ϑιιδ)εςί 
ἰη ἴῃς φοοοπά εἴδυδβθ, 1 5θο5 πδίιτγαὶ ἴο 
ϑΞυρρίεπηοπὶ αἰσὸ ἴπΠ6 βαπηε νογάὰ ἰπ (6 ἢγϑί 
εἴδυϑο. ὙΠ νἱοννοά, αὐ. 11 οττὴβ (6 ἢπηαὶ 
Ἰὴκ ἴῃ [Π6 ἰοαςοβίηρ οὗ [Π18 σμαρίοσ, ΤὍΤῆὸ 
τῆλ 80 τεηιυ τος ὈΘηςΒί5---ν12. [ῃο56 τυ Π]Γ ἢ 
6 δὰ τεςεινοαὰ ἴτοτῃ [ὶβ ραγθηίβ-- -18 σθ- 
ὩΘΙδοΙΘὰ ἰῃ 8Θ00ἢ σἤδηροβ ἃπα εὐοπίβ 45 
ἸΏΔΥ σοτθ ὕροη ἢϊπὶ Βεγοαΐεγ, δηὰ ἐπ 189 
4ἷπιὸ οὗ δὲδ5 7181} 8881} π ἃ ΒυΡΡροσχῖ 
(διΔγ, βῃςςοιγ). ΟορρΡ. Εἰ}. 1--ἰό, 

ΠΘΗΑΡΤΕᾺΚ ΙΝ. 

Ἐτοῖὰ ἴῃς ςσοποιάογαϊίοη οἵ ἀϊιν τονναγεὶβ 
Ῥατεηῖς ἴ8ε υυυιοῦ ῥσγοςθεάβ ἴο ψνῆηαΐ 15 γε - 
αυϊτεὰ οὗ τ.15 ἰπ τοραγά ἴο οὐγ πείρηθοιΓ. 
ἀ5 ἴῃ ἴῃ ργονίουβ σπαρίθσγ, ἀυΥ 5 ΠΟΓῸ 
ῬΓΙΠΛΑΓΙΥ νἱοννεὰ ὑηάετ ἴΠ6 ἀϑροοῖ οἵ δοπο- 
ἤςοηςο. Ηδηςε (δ6 χοϊαϊοηβ ᾿πάϊσαῖθα ἧτο 
ΤΛΔΙΉΪΥ ἴποσ6 ἰονναγάὰβ ἴῃ6 ροοῦ. Ἠδεγε α]50 
1ἴῃ6 τΓΙοΣ σἤον5 τμδῇ ἴσιο γε] ρίοη, νυ ο] ἴῃ 
ἢ15 πη σοηϑίοῖβ ἴῇ (ἢ ρῥγάαςῖῖς οἵ γμοοά 
ΜΌΤΚβ, ἰ8 ἴσυθ ψϑάοῃη. 7115 Ὄχρίαίηβ ἴΠ6 
ἰδηϑιτοπ ἴο ἴπ6 ῥγαϊβδα οὗ νι ϑάοπι (ττ'. 11-- 
19). ΝΥ ἰβάοπι ἰ5 ργαςίοαὶ γοὶσίοη ἴῃ ννῈ}]} 
ἀοίης ; οἡ ἴδε ΟἾΠΟΥ ΠΒαπά, ϑἱη 15 6.1] ἀοὶπρ 
δὰ {πὸ 1ο858 οὗ νυ  ϑάοτη. Ὅἢ15 ἀρρθᾶγϑ 4150 
ἴῃ τὰς Ἐγὰ σίδηζα, ψψῖςἢ, κα [ῃ6 σοποια- 

ἴῃς 5ίδηζα οὗ ςἸ!. 11]., 15 ΠΠΙΘΗ͂ οὗ ἃ νναγηΐηξς 
σπαγδςοῖογ (νυ. 290-28). Α,5 οἷ. 1.) 50 «ἢ. ἱν. 
αἰοϑοθ ἢ [γος νοῦβθβ οὐ ργαςίσδὶ Δρρ]]ο8- 
τοη. ὙΤΒ5 ἴπ6 σμαρίοσ σοηβίϑί οὗ ἴῆγοο 
δίῃ Ζ85 ---- ΓΟϑρθοι νεῖν οὗ ἴθη, οἵ πῖπθ, δηά 
Δραὶη οὗ πἷπθ ὑοῦθεβ (νυ. πο; 11-|9; 
20--28)---οὗ νν ΓΒ ἴΠ 6 (γος σοπο] ἀηρ νουϑ65 
ἴογπι (ἢ δρρ]ϊοδίϊοη. 

1. ΤῊΪϊβ νεῦβθα ΤΏΔΥ δὲ ΟἾ]Υ ᾿ηἰγοάιπιοῖοσΥ 
δηά σϑηογαὶ, πῃ νΠ] ἢ σᾶ56 δας οὗ ἴῃ βἴδηζαβ 
ΟΥ ννῆϊιοἢ [6 σμαρίογ 15 σοπηροϑδοά μνοι]ὰ 
ςοπϑίϑί οὗ πῖπθ νθῦβοβ. “εἴτδια," ΟΣ Ρο5- 
5:0 }]Υ ἴπ ἴΠ6 ΠΊΟΓΘ ξϑηογαὶ δθῆβθ ϑρθοίδ 
ΔΡΡΙΙσΔδ]6 ἴῃ τοραγά ἴο θοπονοίοηςο : “ Ὑν1}- 
Πο]ά ποῖ ἔγοτπι πὸ ροογ. ὙὍῃὸ νϑγρ 5. πιϑϑὰ 
ἴῃ τγείεγθηος ἴο ἴΠ6 ννγαχὸβ οὗ 1ῃ6 ροοῦ ἴῃ ἴπ6 
ΙΧΧ. Ῥουϊ. χχῖν. τό ((Δοά. ΑἸοχ. ; {πὸ Μαῖ. 
45 ἀπαδικήσεις) ἀπά ἴῃ δῖα]. |ϊ. 5. Ηοτγτο 
ἴϊ 15 ῬΥΟΌΔΟΪΙΥ 50 ἢ Ἡν]άθΓ δρρ]ϊςαζίοη 
1Π4ὴ ἴο νναροβ. ΕΓ “ἀόρτγῖνο ποῖ," ἄς., {Π6 
ΟΥΓ. Πα5: “ἀοτιάς ηοΐ {πὸ ᾿ς οὗ πο ροοτ ".-- 
δοσογάϊηρ ἴο Δῖγ. ΔΙαγρο ἢ, ἐπ οὐὸ ἀοτὶνα 
ἵπρ {πὲ ννογά ἔγοπι ἴμὸ σοοῖ Τ 3, [η6 οἴ ῦ 
ἴτοπι ΠῚ. “Ἢἰἴ5 Ἰνίημ : ἢ τὰ [Π6 56ηδο οὗ 4]} 
παῖ 15 Πποσόβϑαγν ἴο ϑιιβίαϊη 0, ΟΥ ἔὺσ ομθ 5 
6. ὝΠΟ βδασῆο πιραηΐης αἰΐασῃος ἴο (ῃδ 
[ογπὶ ἴῃ 81. 1 Κὸὺ ΧΙ. 15. ΟὈΠΟΓΑΪΥ ΠΟΠΊΡ. 
Ρχον. 1.28. Βοῖ! 1ναἴίη ἀπ Οὐκ ράγα] ]οὶβ 
γαρ ΐ αἶδο θὲ ποτ δἀάιμςρα, 

2. ἔριν Βα 05. ΠΊΟΥΟ κν150, Κι πα, δηὰ δι 
4016 τἰιαὰ {Π|5. [ἴ 15 ἴοο οἴζοη [86 πιάπηοΓ οὗ 
ΤΆΘη ἴο ποτα} 156 ἴ0 ἴΠο56 ἈΠῸ ἃτῸ 1 5ΟΥΓονν, 
ἀπά ἴὸ Ῥγονοκὸ ἴο ΔημΟῦ {056 ὙΠῸ ἀγὸ ἴῃ 
αἸΒΙΟιΠν, ἐπι θαγγαϑϑιηςηῖ, ΟΥ̓ αἰδῖγοθθ Απά 
ΘνΘὴ ΜΉΘη ϑνογάβ ἀγὸ ποῖ σρόκοη, οὐτ᾽ θολγίηρ 
τᾶν οἤτοι {Π|5.. ὙΠῸ ὅνσ. μὰ5. ποῦ “Τογροῖ 
ποῖ. 

3. Τιιὸ ἀϊγοσίίοη ηοΐ ἴο δά α {γι οΓ αἰβῖγοϑϑ 
ἴο ἃ ποαῖῖ αἰτγομν νοχοὰ σοὺθ. Ὀογομα {Ππ|ὸ 
Ρτγουίοι5 νοῦθο, [1 [15 ΤΟΥ 115 σοι ητογραγί {πὸ 
«ἀὐἰπιοη! το ποῖ ἴο «οἴ Γ ρινηρ (ἃ 1) ἴο οπὲ 
1ῃ πορά, 

4-6. [ΤΊῖς 50ὙΓ. οπιῖῖ5 4 ὁ απά ς «.Ἱ Ἐτοιῃ 
βροηΐσηθοι!ϑ σΟΠΊρΡ 55Ι0ὴ {Π|6 ἸυΊ ΟΥ ποχί [ΠΓΠ5 
ἴο [μα ΜΜἬ1Ο]} ϑῃ οι] [Ο]]ονν οὐ (6 ἀρροᾶὶ οὗ 
αἀἰϊδίγοβϑ: Βθῆμθβο ποῖ ἃ ΒΌΡΡΙ:δῃῦ ὙΠῸ 18 

1... 
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Β. Ο. 6 “ογ [ἢ οὐγθο (ἢδα ἴῃ τῆς ὃδ᾽11- τοὶ πλοῖποῦ: 80 8ὅπαῖΐζ δου 6 45. ΒΩ 
(ΙΓ. 200, τ λϑο ργποϑ8 οὗ Πἰ5 8οιι]}, ἢἷβ ργαγεῦ 5841} δὲ τῆς 8οη οἵ τῃε πιοϑὲ Ηἰρῇ, δπὰ ε “τὶ 

ἠἐβυρφι Πελγά οὗ ἢϊπὶ τῆδί πηδάς ΠΙηι. 58.8}} ἰΙονε ἴπεε τῆογε {ἤδη ΠΥ πιοῖδμεῦ 
 Οεῖ τῇ γε} τῆς ἴονε οὗ τῆς ςοη- ἀοτῇ. 

στερδῖίίοη, ἀπά δον [Υ Βεδά ὁ ἃ 11 ΨΝ᾿ἰβάοπι Ἵχδίςεῖῃ πεῖ Το] άτεῃ, 
δτοαῖ πηδη. Δηά ἰάγεῖῃ Βο]ά οὗ τπεπὶ τπδῖ 58εὲκ 

8 [,εἰ ἴ ποῖ ρτίενε ἴπεε ἴο ον Πεγ. 
ἄοννῃ {πῖπε δῦ ἴο {Πε ροοσ, δῃπά 12 7Ηε τμδι Ιονεῖ ἢετ Ἰονθίῃ [ΠῸ ; ΛΡΩνΣ 
σῖνε Μῖπὶ ἃ ἔπεπαϊγ ἀπϑυγεῦ ΜΠ ἀπά ἘΠΕῪ {πὶ βεακ τὸ μεῦ δα] 5}2]] 
γηξεΐκη 688. δ6 ΠΙ]εὰ νυιτἢ ἸΟγ. : 

«1... 09.“ εἰίνες δίπι τπὰᾶῖ ϑβυβεγειῃ 12 Ηε τἴδὲ μοϊάθιῃ μοτ ἔαϑι 5}α]} 
Ἰϊς, «... Ὑτοηρ ἤοπη τῆς Βαπά οὗ τῆς ορ- ἱπμεπς ρου ; δηά ᾿ψβαγεβοενεγ 88ὲ 

ῬΓΕβδοῦ ; ἂὯἂπὰ δὲ ποῖ ἐαἰπιπεαγίεά ὄδηϊεγειῃ, της [ογὰ ψν}}] Ὁ] ςε88. 
«ν᾿ Μἤση τῇσι δἰτεδε ἴῃ Ἰπάρπιεηῖ. 14 ὙὝΠΕΥ τπᾶῖ βεῦνε ἢοῦ 58.2}} τῦῖ-ὋὉ 
18. 10 “Βε 85 ἃ ἔδλῖδεῦ ὑπο τῆς ἔλῖμετ- πἰβῖεγ ο τῆς Ηοὶγ Οπε : δηά {πεπὶ "ῦτ 
1ςαἱ. 1. 17. 
7αιι. τ. 7. 1688) Δηἀ ἱπβῖεδά οὗ δὴ πυβδδαηά πο τἢδὲ ἶονς Ποῖ τῆς [,ογὰ ἀοτῇ ἴονε. ἐπα. 

α'Δἱοίοᾶ, Ι͂ῃ σ΄. 4ὁ δηὰ σ΄. ς [15 5. ἔδτίθοσ 
οαττιοὰ οὐΐ ΕΥ̓͂ σον πρ [86 σοηθοαυδηςοβ οὗ 
δἰ Γτοσηρ τπΠ6 500} οὗ [86 ἀϊδθιγοββοα ΕΥ̓͂ ἃ 
τοίιιϑδὶ οἵ δὶ δηίτοδίγῦ. Ὅδο δαἀπηοηϊίοη ροθ5 
ἰπάοεά ζυγοῦ [δὴ νῃδἴ ᾿νε σοδα ἱπ ἔχ. χχίϊ. 
22, 23) δηὰ ΠὨευῖ. χν. 9, θυϊ ϑολγοεῖὶγ Ὀογοηὰ 
Ῥγου. χχυϊὶ, 270. Ὑῃθ οἰοβίηρ νογάβ οὗ 
Ἐς οα5. ἱν. 6 ᾿πάϊςαῖς Αἰϊκοὸ ἴπῃῈ στοιπηὰ οἡ 
ψΥὨϊοῖ οὐ Οὐ] γαϊίοη ἴο [86 ρΡοΟΘΣΥ τοβϑίβ δηά 
[86 τϑάϑοη ΨΥ [15 συγβα 5841} ποΐ Ὁδ6 ἴῃ νδίῃ, 
γἱΖ, [πα [Π6 Οοά ἴο ψγβοπὶ Π6 ἄρρεδὶβ ἰ5. ΗΪ5 
Μαΐκσ, δηὰ αἷϑο ἴπὸ Μᾶκοσ οὗ υ8 ]1. Τῆς 
τοδοδίηρ οὗ Ργον. χῖν. 11 δῃηὰ ΧΥΪ᾿. ς, αἰ Βουρῇ 
ῬάγΑ] οὶ, 15 ΠΙΡΠΟΓ ἴῃ οδαγαςοίοσ. [ἴ πεοὰ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ ὃ6 δά ἀδά παῖ [6 ΟΟ5ρε! Π845 ροϊηϊοὰ 
ἔτ Ὀεγοῃά {815. 

7. ΤΠῖβ γεῦθα [258 Ὀδεη τεαγάθα ΌΥ͂ Ξοπῖα 
οὐ τἰςβ. ἃ5 ἰηϑογίοἀ ἴῃ 186 ψτοηρ ρΐδοο, θείης 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ υὑποοπηοοϊοα ψ ἢ 186 Ῥγονίοιβ 
δξυμηθηῖ. Τῆς 1,Δὕη Δ᾽ ογβίοη 885 σοι ρῃΐῖ ἴο 
τοῖηονο 1}18 οὈ]οοτίοη ὈΥ ̓ ηβοσγιηρ δέου “ οοῦ- 
δτορδίοη 16 ννογὰβ. “οὗ [ἢ6 ροοσ." Βαυῖ 
(6 αΙΒΊΟυΪΥ τοΐοσγοά ἴο 8 γταῖποσ ἀρραγϑηΐ 
[ΠΔὴ τεᾶ]. ΓΠεσα 18 {πνοΐοϊ ἃ ργορτεβϑίοη ἴῃ 
ὖὖ. Ἴ-ΙῸὸ 88 Τοοιῃηραγοὰ ψ ἴἤοσο νΠοἢ 
Ρτοοραρά : ἢγοῖ, ὕοπη ἴπθ ποραῖϊτο ἴο {πῸ 
Ροβίνο ; δηά, δ νον ἢ ἤῸπιὶ ΤΟΘΡΟΊδ6 ἴο 
ἀϊγοςοῖ ἀρρε815--- “ΠΗ ΟΣ σΠδΥγ---ἴο 5ροῦ- 
ἴδηθοι8 δοϊίοῃ τηάθσ σογίδίη οἰγουτηβίδηςεβ. 
Αἴ [86 ϑάπι6 {{π)ὲ ἴῃ δάνιος οὗ σ΄. 7 15 γαῖ ῦ 
Ἑλϑίοσῃη ἰπ οπαγδοῖοσ ἴθδη σοὶ ρίουβ, δηά 
τοῆεςοῖβ ὑῃδνου γα 7 οἡ ναὶ ξ0]]ονν5 ἴῃ [86 
ποχῖ Υ6 Γ568. 

8. Αςοογάϊηρ ἴο ἴδε δειίοῦ τολάϊηρ : 1Ὁ- 
οΟἸΐπο ἴο [89 ῬΟΟΣ Γδΐηὴ9 ὁ... ΤΠ15 δηά 
1ῃ6 ποχί οἴδιι5θ, δηἃὰ ΔΗΒΎΟΣΥ δΐπὰ ΡῬ68060- 
7201 τι 88 (ρεᾶς6) δ τ. 601Κ}}88, ἀτῸ {ΓΠ]Υ͂ 
Ηεὗῦγαϊςο. Τἢδ Ὄχργοβϑίοη ὁ ἰποϊ πὸ ἴῃς θᾶγ ἢ 
ΟςΟυΓ8 ἴῃ 5. ΧΥΪ. 6, [6γ. χὶ. 8: δηὰ {ἢ]5, “ἴο 
ΔΏΒΘΙ Ρδδςθ,᾽" ἴῃ Οδη. ΧΙ!. τό δηὰ ἴῃ οι. 
ΧΧΟΙΣ, ἴῃ δεῖ (δε ΧΧ. σεηάογ (ἢ ἰδίζοσς 
Ῥαβϑᾶρε ὈΥ ἜΧΟΥ [δα 88πλ6 ἴθ τη 8, 

9. Τιε ἢτγβί οἴδιιϑὲ ροσῆδρϑβ πιίϑϑεϑ [πε δῃΐ- 
(μεῖς ἔοτοθ οὗ ἴὰῈ οὐ ίπαὶ : 8 ὃ ορρτοββοὰ 
ἔχοιμι [6 Βδηὰ οὗ (9 ΟΡρσϑδβοσ. “Νοί 
[αϊηΠποαγίοὰ :᾽ [μδὲ 5, ποῖ δἴγαϊά ἴο ἀεεϊάε ἴῃ 
νου οὐ (ἢ ΡΟῸσ 898 δραίηδέ ἴῃς ρτγουά 
ΟΡΡΓ6β50Υ. 

10. ΤΠΘ ἤπαϊ δάπιοηϊϊίοηβ σϑςδ]ὶ Ὠευῖ 
Χχῖν. 17-2ι ; ἰοῦ χχίχ. 15-1ῇῦ, χχχὶ. 16, ἅς.; 
Δηὰ 138. 1. 17. ὙΠΟ οχργοββίοη “" Ης ϑμαὶ 
ἴονα {πες πιοτὰ ἴδῃ (ὮΥ τηοῖμοσ ἀοῖῃ," 5θο5 
ἴο ὈΘΑΣ Γοίογοηςο ἴο 58. χὶῖχ. 1 ς. 

11. ντ 158 νεγϑα σοι Πς 68, δοσογάϊηρ 
ἴο Εσχζζϑοδο, ἃ πον ϑοοίΐίϊΐοῃ : οὐ δάσο 
(ἰν. ττ-νί. 16)---σοπδίϑεηρ οὗ ἔνε ρματῖβ, πε 
ἢΠγϑῖ σοῃίδιηϊηρ 20 το 65 (10 - 10); [δὲ 
βοοοηάᾶ, 18 τηθηθοῖβ (6 { 6 -- 6); 186 (ἐϊγά, 
2λ4 (12 τ 12); ἴδε ἰουπῖμ, 28 (7 Ἐ τᾷ Ὁ 7)} 
δηαᾶ (ἢ ἰαϑῖ, πὴ πε ἐπ τ 6 Ὁ Τμυ 
ιγδηροά, Ραγτί 1. ννουϊὰ διηῦγαςθ ἱν. 11-16 
Ἢ ἶν. 1τ6-το; Ῥατχὶ 11. ἵν. 20--28 :- Ῥαχὶ 11]. 
ἵν. 29-Υ 3 Ἐν. 4-Ὁ7);} ῬαΥΓΙΝ. ν. 8-1ὸ {11- 
ῖς  νἱ. 1-; Ῥαστῖ Ν,, νἱ. 4-12 - 13-,6. 

« ὙΥ ἰϑάοτῃ Ὄχδὶ ει," υἱζΖ. τὸ στεαΐησϑϑ «πὰ 
ΠΔΡΡΙΏ655, ΘΓ δοη8: 866 81. Μαῖϊ. χὶ. 19; 
“ἸΑγοῖῃ Πο]ά οὗἨ ἴπεπὶ (Πδῖ 5θοῖς μοσ, ἰῃ δὲ 
56η58 ΟὗἩἨ δτίπρίηρ ἴμεπὶ μεῖρ.Ό Ὑμὲα ψογά, 
ν ςἢ οἴδπογνθα οἴἴθη οσουτβ ἴῃ τὰς 1,ΧΧ. 
δηὰ [6 Νὸνν Τοβίαπιθηϊ, 5 υϑοὰ ἴῃ 1}}5 
δἰ ηι βοδίίοῃ οὐἱὺ ἰῃ ΗΘθ. 1]. τό. 

12. ἐῤαὶ “εεἰ 1ο δὲν εαγίγ---Ἀδ Υἱδο ΘΔΙΪΥ 
δἴϊζον μοῖ--ἰο Ὀεῖδκο [Ποιηβοῖνεβ ἴο Ποσ : ἱπαϊ- 
οδίης 264] πὰ δαγηοβίηθβϑ ἰη [6 ϑϑασοῦ δῇεγ 
ὙνΊ βάοπι, 45 ἴδε τηδίῃ οὐἦεοῖ οηραρίηρς τοϊθὰ 
δης Ποασί. 

18. αυδεγεεοευεῦ “δὲ ἐπίεγεὶ δ. Ν 1 2ΖΟΝΝ ἰιϑάοσι. 
ΤΠ5 566 15 ἸΏοσγε Τοηστυουβ ἴο ἴῃς τυ θο]ε 
ἀρσιυμηεηῖ ἴΠΔη ἴο τεπάον {στ ἘτΙΖϑςοβε) 
ἐΥὨ Ποῦ πὸ ὀπίοσγει," ἴῃ [ἢ σοη5ε [παῖ νἢδῖ- 
ΒΟΘΥΟΥ ΒΟἢ 4 πᾶη υπάογίακεί, Οοά 1} 
0655 Ὠΐπὶ ἴῃ 1. 

14. Τί; ουϊἰναϊΐοη οὗ ὺοῪ υνϊϑέάομη ἰ8 



ν. 15---22.] 

Ις Ποβο ρίνειἢῃ δᾶῶγ υπίο Βα 
85Π4}} Ἰυάρε τῇς ηλίϊοηβ : δηὰ ἢξς 
τῆλι διιεηάετῃ ὑπο παῖ 8}4}} ἄννε]} 
5Εσ ΓΕ Ϊγ. 

16 {4 πιδῃ σοπιηλῖς ἢἰ πη56 1 τπῖο 
μετ, ἢξ 5814}} ᾿πῃθγις Πεῦ; δηὰ ἢΪ8 
δεπαγδίοη 8314} ἢ] Ποῦ ἰη ροββεϑϑβίοῃ. 

17 ογ δ τῇς ἢιϑῖ 886 ψν1}} νγδὶἱς 
τ τἢ πὶ ΒΥ στοοκεά νγᾶγϑ8, δηά δγίηρ 
ἔεαγ ἂπά ἀγεδά ὕροὴ ἢϊπὶ, ἀπά ἴογ- 
ταεπὶ πἷπὶ ἢ Πα ἀἸ8Ο 1 Ρ]πε9 1] 
8η6 ΠΊΔῪ ἴτυβῖ ἢ]8 8ου]. Δηἀ ἘΥ Πϊπὶ 
Ὀγ Ποῖ Ἰανν8. 

18 ΤΘδη ν}}}} 8.6 τοίη τῆς 

- τ -ππ'᾿-- ---.---. - -  ππ᾿πῳ-- 
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ΒίΓΑΙρ ἢ ὙγΑΥ ὑπο Πἰπὶ, ἀη4 σοπιίογε Β.Ὸ. 
Ἀΐπι, δηἀ 5ῃενν ἢΐπὶ ἢεΓ βεογεῖβ. 

Ι9 Βυῖ ᾿ξ Πα ρὸ ψτοηρ, δῆς “1}} 
ἰούβακὲ ἢϊπι, Δπ4 ρίνε ᾿ΐπιὶ ονοῦ ἴο 
ἢ158 οὐ τυ]. 

20 Οὔβεγνε (6 ορροτγίμηϊγ, πὰ 
Ὀενγαῖα οἵ εν] ; δῃά ὃς ποῖ δϑῃδιηηγδά 
θη [τ σοποδγηςίῃ τῆγ 80ι]. 

21 ἔογ τῇῆστγα 18 ἃ 5ῃδηγε τῃδί Ὀγίηρ- 
εἴἢ 81π; δηὰ {ποτα 5 ἃ 5βῆδλπ)ε νυ ῇῃϊοἢ 
18 σίου ἀπά ργᾶςε. 

22 Αςςερῖ 0 ρείβϑοῃ δρδίηβδε τὴν 
8011}. δηά ἰεῖ ποῖ τὴς τενοθηςς οὗ 
ΔΏΥ τηδη σλιι856 τῃ6ε το [2]]. 

1ἀοπίῖςαὶ ἢ ἴγὰθ τεϊϊσίοη. (Οπβεαιεπν 
[δε τοϊδιίοη οὗ Οοά τονναγάβ τ1.5 ψν}}} ἀδρεηά 
Οἵ ΟἿ τοϊδίίοη ἰονγαγάὰς ὟΝ Ἰβάπι. 

15. ΤΙ ἢγϑί εἴδυϑο ἴῃ τ[ἢ6 Οτϑεὶς βδθθπλ8 ἴο 
ἄανο ἴῃς γ»τεδλῖ Μεβϑίδηϊς ῃορὲο ἴῃ νἱονν, ἴῃ (ἢ ς 
56ηϑ86 [Πδῖ }ι:5ῖ 45 αἵ {πῸ 1αϑὶ [Παϊ {στ|6 νυϊϑάοπι 
ὙνΒοἢ στε ὶ ῃδὰ γοςεϊνεα ννουἹά ᾿οδὰ ἴο {ΠΕ ῚΓ 
τοῖο οὐδοῦ ἴῃ παίίοῃβ, 50 ἴῃ τηθάϑιισο τνου]Ἱά 
ἐϊ5 δοσορίδηςθ οὐ ἴῃ ραγί οὗ :πάϊνι άιιαὶ5 
ϑόουγα ἔογ [Π6πὶ ἃ 51Π|}|}24Γ ΠΊΟΥΑΙ ΒΟ ΡΓΕΤΊΔΟΥ. 
Βυΐ ἃ σοπῃραγίϑοῃ υνἱῖ (ἢ 6 ὅγγ. βῆσοννβ (δῖ 
1δς Οτεοκ ποτα ἀθρθηα8 οἡ ἃ πηιϊϑγοδάϊηρ οὗ 
18 Ηοὔῦτον οτρίηδὶ. [ηϑιθδα οἵ “ 584}} Ἰυάρε 
ΦιΔΌοΙ 5, [6 5ΥΓ. Π45 : “ 5}8}} ἱιάρε ἰγυτ"-- 
ΤΟΝ Σ, ΒΟ Β Πς Οὐτεεκ πιϊϑγεδὰ ΠΘκΣ, “ἡδ οης᾽ 
(38εε Οεποσγαὶ [πιγοάυςίοη, ξ ΝἾἼΠ1.). [π- 
βἰεδὰ οἵ ἴπε οοττεςῖ γοδαϊηρ προσέχων (ΑΙεΧ,, 
οἴδεσ Μ998., ΟἹά [1,Αἱ., ὅγγ., Ασ.) ἴδε Νἴίεδη 
8.45 προσελθών. ὍΠε φῥγοπιίϑε οὗ ἴῃ βεσοηὰ 
εἴλιε, τυϑίςμ ταρθαίεαϊγ οσςσυΐβ ἴῃ ἴπ6 ΟἹά 
Τοεβίδπιοηϊ, 4150 ροϊηϊβ ἰο Μεβϑίδηϊς Ἐπ|65 Ὸ 
15 ἤηαὶ ἔμ] πηθηῖ. [πὸ τι}ϊ85 σοηηοχίοη τδ6 
ΒΆΤΩΘ6 Οχργαϑϑίοη ὁσσυγβ ἢ υΧΧ, [6γ. χχῆῖϊ 6; 
Δηὰ νυ ΠΟΤῈ ρΈΠΟΓΑΙ δρρ ϊςδίίου, ἰὴ ΕΧΧ. 
Του. ΧΧΧΙΙ. 12, 28. 

16. Γ᾽ α »παπ εοριριῖ ὀίῥραοῖ τσιο δέν. 
ῬγοΟθΔΟΌΪ Ὀεῖϊϊεῦ: ΓΖ 8 δὴ ἴσαβὲ {τε|γ}} νἱΖ. 
Ἴπ ΘΓ, σοτηση Εἰ πιο! ἴο θ6 ἰοά δηα συ]εά ὉΥ͂ 
ΠΟΤ, ῃοΐ ΟἿΪΥ 5}8}} 6 ἱπμογῖς Ποῖ, δὰ ἢ]8 
«ἰεδοοηάδηΐϊβ αἷἰϑὸ 51|4}} δηΐου (ῃθ δεηεῆϊβ 
ὙΠΟ ΠΟΙ Ῥοβϑθβϑϑίοῃ σοῆνθυϑ. Τῆς Ψαΐ, 
μᾶ5: “1 του ἴγυϑὲ. . . ἴοι 541} ἸΏΒ ΕΓ." 
Βυϊ ἴδ6 οἴδεῦ τγοδάϊηρ ἰ5 [πὸ σοσγεςῖ δηκ Ὀοϑῖ 
βυρροτγίεα οῃα. 

17. ΤῊΝ νογϑὲ ἰΙοοῖβ Ὀδοῖς ὕροη [6 Ὀγονΐοιιβ 
ιδϊεπιεηῖ. Α πιλῃ Πιιιϑὲ πᾶνε “ {Γι 5 1η 
ν!Ίπάοπι, ἴοσ δ ἤγϑί ΠΟΥ ὑσᾶγϑ 1} βθοῖῃ ἴο 
θὲ πεῖῖμεν βίγαϊρῃξ ΠΟΥ ΠΑΡΡΥ, Ὀυϊ οτοοκεά 
Δηά {γγῖηρ---ἰ ΜΜ|1 δθαπὶ 85 18 ΤΠοὺ ἀϊὰ ποῖ 
Ἰεδὰ ἴο {πε ργοπιὶϑεά ροδὶ, ποῦ γεῖ δγουξβῖ 
οἰ μοσ δεουγῦ ΟΥ Πδρρίηθβθθ. ὙΠ18 βίγδηρθ 
«ἀἰοοὶ ρ ης ---ππ}} δ (ΝΥ Ἰ5ἀοτ}) μα νο ἔχαδβῖ 
ἀπ ͵8 8018] [[Π6 5απ6 οσὰ 845 ἴῃ υ. 16] σπά 

δεν Ῥζονϑθὰ ἷπιὶ ΌΥ ΟΣ δίδίπἝοϑ [οτάϊ- 
ὨΔΏΠ65). ΘΠ] ΑΓ π᾿ ΑὉ. νυἱ. 4 (6 ψ 7 οὗ 
186 [ϑὯνΚν 15 ἀεβοσ θεὰ 45 ςοηϊοηζπιχθηΐ ἢ ἴπ 6 
τηθᾶποβδῖ ουϊνναγὰ ργου βίου δης ΘΥΘΓΥ Ρῥγίνα- 
τίοη, σοιμηδίπεαά Ὠθνογίῃθ 685 ἢ ὑποραβίηρ 
οσςυραΐίοη ἢ {πῸ 1ἃνν. [ΙΓ δυο Ὀ6 ΟἿΣ 
ὈδΑτΙη, νγῈ 5881} ἱπῃογ [Π6 ρτεαϊεϑι δ᾽ θϑϑίησ 
ὈοΙ ἴῃ 115 δηὰ ἴῃ Π6 ποχί ννοσ]ά. 

18,19. Τ ρη---ν ἤθη ὟΝ ἰδάοπι σδη ῥὰΐ {γιιϑῖ 
ἴῃ ἃ πιᾶη, δηὰ ἢε6 85 φρργονθὰ ἢ πι56} ὉΥ͂ 
οδογίηρ ΠΟΥ ργοσορίϑ τ{πγοιρὶι 41} ἀΙ Βηου {165--- 
Ὗ11 β8)0 δρδίῃ [ΣῚ ἴο δἰπῃ δοοοσάϊηκ 
ἴο 180 δίταϊεϊς ΨΔΑΥ, δηὰ ἴπογε ν}}}} ποῖ 
ΔΏΥ Ἰοηροῦ ὃ6 ΕἸΓΠΟΥ ΒΟΙΤῸΝ ΠΟΥ γεῖ τ ]βι 6 Γ- 
βίδηαίηρ αδουΐ ῈΓ ᾶγ5. Ηδ ἴπδῖ [45 ἔδ:{- 
ΠΥ νγαϊκοὰ ἴῃ ἴΠοπὶ πη ἀϑδὲ {γα ]5. νυνὶ} ὃὈῊ 
σομηξοτίοα, ἀπά 4͵30 ρογοείνο ἴΠ6 πηϑδηΐηρ οὗ 
νυ δαῖ ἴο ΟἴΠΟΓ5 ἃΓ6 βθοσοῖβ. Οἡ [δ οἵμποὺ μαηά, 
ἱ ἃ τῇδῃ σδηποῖ ὁπάμτγο ἴπΠ6 ογάραδὶ, μα νν}}} Ὀ6 
δίνθη οὐογ ἴο [|5 οννῃ σι ϊη (Ὁ. 19). 

,ὯΟ, 21. Τε ντίζοσ ργοςσθθάβ ἰῃ ἴπ6 ηρχῖ 
βίδηζᾷ ἴο δεῖ ἔοσίἢ [ἢ ργδοῖοδὶ δδαρθςῖ οὗ σὰ 
ννϊϑάοπηι 45 ἴσιο σοὶ ρίοη, δηὰ [}15, ἢγϑί, ἰῇ ἃ 
Ὠοραῖνα τηδηηοσ. Ηργο ἢ νΑΓΠ5 τ15 ἴο ὃς 
οὗ Οὖν ριυλτγά Ἰοϑβῖ ννε [2}1 ᾿ἰπῖο βιη. ΤῊς βεοοηάᾶ 
οἶδιιϑα οὗ συ. 20 15 βοπηδννιδί αἰ βῆςσυ!. [5 
116 Γὰ] τοηάογίηρ, δα ἃ δθοπί [ςοΟῃσογηἸ ἢ, 88 
ΤΟραΓ 5] ΓᾺΥ Βοὰ] Ὀ09 ποῖ δϑοιδπϑᾶ, ἰθᾶνοβ 
ἴϊ ορδϑῆ ἴο τεραγά 1 οἰ ΠΣ 85 8η δαπηοη! τ! 0ῃ 
ἔογ [6 ργϑβθηΐῖ Οὐ 8ἃ5 ροϊπίίηρ ἴο ἴῃς ἰυΐαυγα. 
ΤΠΘ ἔουτηοῦ βϑοῖῃβ πιοβϑῖ δοοογάδηϊ ἢ υ. 21, 
ΜΏΙΟΝ 5οῖ5 ἔογίϊ [ἢς αἰ ἤἴδγοηςς Ὀεΐνγθθη [2156 
δηα ἴσιο ϑῇῃδηηθ. 
1,ΧΧ. Ῥγονυ. χχνῖ. 11, δῖ ἴη6 οἷοβε οὗ (παῖ 
Υ6 86. 

ΔΩ. Ἐαῖβο βἤδπιθ 5 ἔσο γ ἀδβογι 64 1 115 
ὙΔΙΙΟΙΒ ΤΔη 1 ϑἰδί]!0η5 ; πὰ ἤγβί ἢ γοραγαϊηρ 
ΟΥ δΔεοορπρ (ῃ6 ἴαςε οὗ ἃ ρεοιβοη---ἰῃδί 15, 
ἰακίηρ ΡῬαγῖ ῸΓ ΟΥ ἀρδίηβέ Ὠἰηὶ --ρδίηϑὶ ομο 8 
βοιυιϊ. ὍΤὸ [{Π|]8 ΔΡρ[ 165 186 νναγηϊηρ ἴῃ ἴΠ6 
βοσοηά εἴἶδιι5ο, ννϊο σῃου]ὰ Ὀ6 τοπάογοά: 
διὰ Ὀ0 ποὶ δ-δΔδβιϑὰ [0Γ Δϑῃδιηθά, 45 ἴῃ 
4 ἼΠ|658. 11}. 14; ΤΊ. 11. 8] τὸ ΒΥ ζ411, δυςἢ 
“ἐ ϑᾶπης ᾽, νου] ἰεδὰ ἴο οὨθ᾽5 οννὴ 8]]. 

[εῖθθ 21 ἰ5 ἰηϑογίθα ἰῇ 

ΕἸΣ. 200ο. 



ἥν 29: 

ΕΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟῦΞΒ. ἹΡ. ἵν ἀπ τὰ: 

22 Απάτείγαϊη ποῖ ἴο βρεᾶκ. ἵδη 
{Ποῖα 18 οσοδϑίοη ἴο ἀο, βοοά, «πὰ 
Ἀϊάςθ ποῖ τῆγ ννυϊβδάοπι ἰη Ῥδγ Ὀδδιῖυ. 

φίταυΐπφ. 24. Εογ ὈΥ 5ρεεςὴ τυἱδάοπῃ 5141} δ6 

Ἰ Οἵσ, σϑπαᾶ 
σέγίσο τοῦ 
ἡ ὑπάμν 

ΦΙΚΕΩ͂Ζ2. 

Κηονη : πὰ ἰεαγπίηρ, δγ (ἢε νογά οἵ 
τῃε τοπριια. 

25 ἴῃ πὸ να βρθβαῖ δραϊπβϑὲ ἴῃε 
(ταῖῃ ; δῖ 6 ἀραβϑῃθὰ οὐ ἢ. ἜΕΥΓοΓ 
σε επίπο Ἰρποΐδηςα. 

26 Βα ποῖ δϑῃαπιβὰά ἴο ἐπεῖδε ΤΥ 
51Π5 ; ἰδηἀ ἔογςος ποῖ τῆς σοιγβα οὔ τῃῈ 
ΓἶνεΓ. 

23. ΤῊΘ νοῦβο τᾶγκβ ἃ ΡΓΌρΡΤΘ55 οἡ [Πα 
Ργεσθαϊηρ οπθ. ΤῊδ τλαγρῖπαὶ σοπάογηρ οὗ 
1ῃ6 ἤγϑβί οἰδιιδεὲ 15 [Π6 τῇοτο οχᾶςῖ απὰ ὄχρύθο- 
5ῖνθ. Τ]ιε ἰαδῖ ψογὰβ οὗ ἴΠ6 βϑοοῃά οἶδιιδα 
(εἰς καλλονήν) ἀΥ6 ΟΧΙΓΟΠΊΟΙΥ αΙβΊςιΠ, ΠΟΥ ἢα5 
ΔΏΥ αἰϊογαϊΐοη ργοροβεά ἴπ [ῃ6 ννογάβ. οὗ {Π6 
Οτεοκ ἴοχῖ ΟΥΓ ΠΥ τστοίεγρηςο ἴο ἴῃ Ηθῦγον 
ΟΥΙΡΊηΑ] 85 γεῖ το πάογοα {Π6ῚΓ ἐχρ  δηδί!οη ποσὰ 
Θᾶ5Υ. ὍΤηθ τηοβί [ΠΕ ΪῪ τεηάογίηρ νοι] 
566: :ἱὰθ ποῖ ΤΥ ψίβᾶοι 70Τ θΟΘΌΤΥ 
([γΥ δηλ 65 πλθηΐ, ν]Ζ. οὐ 50}{) ; παῖ 15, ἴῃ 
οΥάοΣ {ΠεγΕΌΥ ἴοὸ δοαμῖγε κἰοσγ. Τῆς εἴδιιϑο 
ὙΠΙΓἢ 15 οὐ το 1 ἴπ6 Ν᾽ αῖ., ΑἸοχ., δηὰ δίη. 
15 Ἰοιιπά ἴῃ Η, τοό, 248, γξ3, ΟΥΓ., δηᾶ Υοῖ. 
[,«ἴ., Δηά 56 επὴ5 αἰπιοβὲ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

24. ΤῆὭις νοῦθο ᾿ηἸοαΐθα ἴΠ6 γραθοη οὗ τῇ 
Ῥσουίοιιβ δα πηοηϊίοη. 

25. 1Γ5}||1|6ῃηςς ΠΊΑΥ͂ Ὀς ᾿ΠΠ5ΘΑΒΟΠΔΌΪΘ, 50 ΠΠΔΥ͂ 
ΒΡΘΘΟἢ ὃς ἰῃ οσρτίδίη αἰγοιπηβίδηςοβ. ΤῸ 
ΒΡΘΩΚ δραϊηδὲ ἴΠ6 {τὰ τἢ, ὑν Ποῖ. ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ 
ΟΥ̓ ἴη ἱβῃπογδηςθ, πλιιδὲ 6 νος; ἴο ἴδε] ΟἹΓ 
ννδηΐ οὗ Κπον]οαρο, ἀπά ἴο ὕὉς δραβϑῃοαὰ ὃὉγ, 
δηά 1ἢτ5 ἴο δάχητ ἴἴ, ταδ δὲ στρ. Το 
Δ ΌΓα5 ΚΙ ὯΟῸ νῖϑ6 δροδκ," ὑπο ἀοροηά 
οὐ ἃ τοδάϊπρ' Ποῖ 50 ν}6}} βιιρρογίθα, πλιισὲ Ὁ 
αἰϊογοὰ ἴο δρϑαὶς ποῖ. Εογ {Π6 58 Π|6Ὸ γοάβοῃ, 
(Πὸ νοσαβ “οὐ [ἴΠ6 ΘΥΓΟΥ ᾿ἢ ἴῃ ἴΠ6 βξοσοῃὰ 
αἰδιιδα πλιιϑῖ ὃς οπιοά, 

26. Το {Π| φΔαἀπιοηϊ!ῖοη ποῖ ἴο θ6 γοβίγαιϊ πο 
ὃν ἔι]156 ϑῃδπηδ ἔγοπι σοπ θβϑιηρ ΟἿ ἜΓΤΟΥΒ δηςὶ 
51η5, ἴπ6 βάν! 15 ΔρΡΕΥ δα ἀρὰ ποῖ ἴο “ βῖσινα 
ἀραϊηϑί [Π6 βἴγεδπι ἡ ἴΠαΐ 15, ποῖ οπὶγ ἴο μῖνε 
ὮΡ βθοκίῃρ ὄχοιιθὸβ ΤῸΓ οἷἱγ ντοηρ-ἀοίϊημρ, δι 
αἶδὸ ἴο Τρ Π56 {Ππὰξ [ἴ 15 ἱπηροβϑίῦ]ο ἴο γοϑίϑῖ 
ἴΠ6 ςοηῃϑοηιιοησοβ οὗ ΟἷἱΓ 515. 1Ὸ “δἴγινο ἢ 
ΟΥ̓“ 5. ν1πὶ ἀραϊηϑὶ {ΠῸ ϑἴγοδιη ἢ (πὴ τορΓΩ͂ 
2ογγοπίονι, αἰγίσογο ὀγασρία τ. 1.) 15. Δῃ ΘΧργοβ- 
ϑίοῃ, σοπηη ἢ ΔΠΊΟΠι; 41} παῖίοηβ, ἴοσ αἴζεηλρῖ- 
ἴῃ [ἴῃς ἱπιροβϑίθϊο. ΕῸγ {Π|5 Ἰατζου οἰαιιδο ἴῃς 
ΟΥΓ, ἢά45: “δηΐ τοβίὶϑέ ποῖ ἃ ἴοοὶ,᾿᾿ ρουθμδρϑ 
Τοδαϊη {πὸ Ἰαῖοῦ ννογὰ ΠῸΦ ἴον ἢῶν). 

ΩἹ. Μαζε ποὶ ἐδγεεὶῦ αὴ ππάργ πη.) 1,1, 
ἐς ΘρΓΕΔΑ ηοῖ {Πν561Ὲ τπἰηθγ ἃ5 ἃ πιαῖ." ὙΠΟΓΘ 
15. ποῖ, Πονονεῦ, ΠΥ Οἴμοῦ ᾿Ἰησίδησο οὗ 1115 
γοΎν Τογοιἷὸ πιο ογῖσαὶ τι56 οὗ [ΠῸ το Γη,. 

28. ἐῤὲ 1 ογά.}] ΔἈσοογάϊηρ ἴο ἴῃς ὑείζεῦ 
τολάϊηρ, [89 ποτὰ 6οὰά. 

27 Μᾶκε ποῖ {π 561 δὴ υπάεη]!ηρ Β. (. 
ἴο ἃ [ΌΟ]5ἢ πλδῃ ; πειῖπεγ δοςερῖ τῆς ΕΙΣ 
ΡεΊβοη οἵ {πε περ μὲν. 

28δ διγίνε ἴογ τῆε τγυτῃ ππῖο ἄδθδίῃ, 
ἀπά τῃε Τμογὰ 5}4}} ἤρῇς ἔογ τῃεε. 

29 4 Βε ποῖ ΠδβῖΥ ἴῃ 1ῇγ ἴοηριια, σ 7ααι. «- 
Δη6 ἴῃ ΤῆΥ ἀδαδαϑ 5δοκ δπὰ γθπλῖϊ58.. “Ὁ 

20 Βε ποῖ 85 ἃ Ἰΐοηῃ ἴῃ τὴγ ἤουβα, 
ΠΟΙ ἔγδητοκΚ ἀπιοηρ (ΠΥ 5εγνδηῖβ. 

41 ὮΙ εὶ ποῖτῃϊης ἢαπαᾶ δὲ 5ιτγεῖςἢ- 5 Αςῖς 30. 
εα ουῖ ἴο τεςεῖνε, πὰ βἤυς ψεη ἢ" 
ἴδοι 5ῃουϊάεδς 'σερδυ. 10 τ, κέσε. 

29. ῥας!ν.] ὅδγγ. “ θοδβί}." ὙὍῆο τοδάϊηξ 
ταχὺς 56 6105 ἴον ΥΑΓΙΟῚΒ ΓΟΆ5Οἢ5 ὈΓΘίογΔΌ]6 ἴο 
[Παἱ οὗ τραχὺς, ΑΙ ΠουΡὮ πε ἰδίίετ (“τοιρὶ ἢ 
ΟΥ Δ ΒΑΓΒἢ .) 15 δάορίεα ΕΥ̓͂ τποάθγῃ [ηἴογα 
ΡΓΕΙΟΓΒ: ἴοσ (1) ἴἴ ἔουπηβ ἃ ροοά δης 6515 ἴο 
116 Ξβοοοια οἶδι156 ; (2) ᾿ξ σογγοϑροπαϑβ ἴο 510 ἢ 
ραβϑᾶρὸθ 45 ἔσοϊιι5. ν. Ια: ΡτοΥ. Χχῖχ. 20; 
᾿ςο]. γε τ, 2 (Δ. Ν. 2,31). Βορίάο5, 1 ππάβ [15 
Θχασί σουητογρατ ἴῃ Ε ΔΌΌΙΗΙς βαυηρ5. Τῆυβ 
ΑὉ. 1.15 (16 ϑαγίηρ οἵ 5)4πιπ|41}): “"ϑρθαὶς 
πὸ δηὰ ἀο τπυςῇ ;᾽ [Π6 ῥσγαῖβε οὗ 5:||6ηςο ἴῃ 
ΑὉ. 1. 17 δηὰ 1". 11, ἴῃ 65. 9ο9 4, δηῃά ἴῃ 
Μὸρ. 184: δηά 1η 5116} ραβδαᾶρθθ 845 Βαῦῇ. 
Μεῖβ. 874: “ΤῊἼῊΘ στιρΐθοιιθ 5ᾺῪ (ῬγΟΠΊ150) 
1 {16 ἀηὰ ἀο πλιςὴ ; {πὸ νυ] Κοα 54Υ πιο ἢ δηὰ 
ἄο ποῖ Ἔνθ Α {π||6,᾿ ([ῃ6 ἔουπηεσ Ὀεῖης 1{1|5- 
ἀγαῖει Όγ (Π6 σοηάαςΐ οὗ ΑὈγαπαται (Ὁ εη. χνΠ]. 
5. ζςοπρ. ΜΠῈ τ. 7); [ἴῃς ἰαίῖεῦ Ὁγ τῃαΐῖ οἵ 
Ερῆγοι (ὕδξη. χχῆς 15. σοιρ. 1 Ὁ. 16). 
(ὐοτρΡ. αἶϑο Αδ. ἀὸ κ. Ναῖῃ. χ. Ρ. 184 ([ο0ΡῚ. 

380. ἔογ “4 Ἰίοῃ ᾿ 16 ὅγ.γ. ἴθ γβ. [85 “ἃ 

ἄορ; ον  ἀ ΠΥ 55 ἴογ 205 (45 «4 ]Ἰοι). 
“.Α5.Δ ]Ιοη,"-]ῦοάα, Πασῖν, γοθητ]655, ἀθϑίτιο - 
ἴνὸ. ὙὝΠὸ νοῦ ἴῃ {Ππ|ὸ βδοοοηά οἰλι56 γοηἀογεα 
Ὀ6. ποῖ ἔγάποςκ᾽ γΈΔΙΥ τηθδη5. ἴο ἱπάιϊιΠρο ἴἢ 
νι ἴδηοῖοβ, ΠΟ ΡΥΟΌΔΌΙΥ ποῖ ΟΠΙῪ ἔδηςθ5 
δι ϑιιβριςίοηβ, ΜΓ ἢ ἀνοι]ὰ ἰοδά ἴο δια], 
πιοοάν, ἀπε γΥγδηηῖοαὶ σοπάιιοϊ ἰονγαγ5 ομς 5 
ΠοιιϑοΠο]ά. 

31. Οογήρατγο νυ {15 {ΠῸ ἔδτ ἰγαηθοθηάϊηρς 
ννοτγ5. οἵ Ομ γίβῖ, τοαϑυῦο ὑρ ὈΥ δῖ. Ραιὶ 
(Αεῖβ χχ. 35}: “ΤῸ Ι5 πιοῦθ Ὀ]οϑθοα ἴο ρμῖνα 
ἴδῃ ἴο γεςοῖνο." ΤΤῆὸ [Ο]]οννηρ βοηΐθησο ἰὴ 
{πὸ ΕρΙδτῖς οἵ Βαγηαραβ (οἢ. ΧΙΧ.} 15 50 5 ΠΩ Γ 
85 ΠαῖιγΑΙν ἴο δι κοβί ἀογιναίίοη ἴγοηὶ Ενσο] 15., 
ΟΥ αἵ ἰωαδῖ σοππόχίοη ἢ ἢ: Κ)Ὸ ποῖ δὲ 
ΤΟΥ ἴο εἴγεῖοϊ ἔοσῖῃ ἴῃς Παης5 ἴο ἴακὸ, θὰ 
ςοηίγδοῖημ {πὸπὶ 1η τοσαγά ἴο βίνηρ." [ἢ 
ΒΟΠΟΙΑΙ ἴπ6 νΠο]6 σπερίογ τη πὸ ΕρΙΒΉ]6. οὗ 
βαγτπαῦας σοηΐαϊη5. το ἴὼ τοι πὰ τι5. οἵ 
{πῃ Βοοκ οὗ ΕΟ] ϑ ΑΒΓ 5. 

ΓσΠΗΆΑΡΤΕᾺΚ ν. 

Το δι θ]οςξ 5. 51} {ΠῸ δϑαπὶς 8ἃ5. Ὀοίογος: 
ἀοροα πὰ βρόθοῃ. 145. οἴδοη, ἴῃ ορεηίηρ 
γΟΥδο οὗ [ῃ15 σμαρίοῦ 15 σοηηοοίοα ἢ {πὸ 
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Β.Ο. ΟΗΑΡΤΕΚΝ ν. ΔΠ4 τῆν βιγεηρίῃ, το νγαὶκ ἴθ τῃεὲ Β.(. 
“ἜΦΥ χ γ ὲ σμρΐ τοί 2γεωπι ΟΥ̓ ομν' τυσαᾷ απ ΜΆΑΥΒ οἵ τὴν ἢαδγί: ἘΞ 

ἀρ . ῬᾺ ι, ἐὐβὶ ὐΑ ἢ σοῦ; Ὁ πῆ 2. Απά 88γ ποῖ, ὟΝ Πο 5}|8}} ςοπίγου] 
νοι λοι ἐπεὀτο εάν. ὧν 6 ἔου ΠῚῪ ὑνοσκϑ ἢ ἔογ τῆς [νοτὰ νὴ} 

ἀναλει ὙΠ Γανθηρα Τγ ῥΠάς. ὁ Ἑρεῖοε, 
6. 17. ἐπεῚ ποῖ ὯΝ Βελγέ ἀροπ ΤΥ ἦ δΑΥ ποῖ, 1 ἢᾶνε βἰππεά, πὰ κ᾿ ἴξηι, 
δΊκικε τᾶ. ᾿Εν ποῖ, 61 Βᾶνε μὴ Βαύπι Βαῖῃ Παρρεηθβά υὑπίο πιοὶ 1 
ἜΠῸΣ ΕΗ με. ΓᾺΥ ἽΝ. “ἴογ τε [μοσγά ἰ8 Ἰοηρβυβεηηρ, 786 7 Εχοά. 
..5. 2 “Εο]ονν ποῖ τπῖηῈ οὐ πηπά ν}]} ἰῃ πὸ νψν δε ἰεὶ τῇδε ρο. εἶ, 16. 13. 

οἰοβίης νεσβε οὗἨ [πε ργενίοιιβ οὔθ. Απὰ γεῖ 
1ΒεγῈ 15 τη Δη 65 Ὁ} }7 Ῥτοργοϑϑίοη ἰπ ἴδ 6 
τπδηῖ. ὙΤθα οδαρίοῦ παίυγα!  αϊνι 68. ἰἴβεὶξ 
ἱπῖο ἴνο ραγίβ : (1) 85 ἴο ἔδεϊ!ηρ δῃά ἼἽοοηάυςΐξ, 
δηά μα ΕΣ, 85 ἴο ϑ8ρεεςβ. ΈΓΘΕ 1 πιιϑί θὲ τὰ- 

8ἃ5 ἃ δεποσγαὶ ἱπίγσοἀμποϊοη: 1 ἴο [ἢ 6 
ἔπει Ραγτῖ : Ψ8ΠῸ ὁ δἰγοδαυν [ηάςαῖο8. (ἢ ς 
βυδ)εςί οὗ {δι ϑεςοηά ρατί οὔἴδ6 σπαρίογ, ννἰσα 
156 ΘρεθςΒ. Ῥαγὶ [[. Ὀδρὶπβ ν ἢ Ὁ. το, ἴο 
ψ ἢ ϊο ἢ} ὦ. 94 ἰοστηβϑ ἅἃπ ἰηἰγοάυςίίοη, 816 
΄ 9 ὁ, ε ςοηῃοςΐ {μ15 πον ἱπιγοάυςϊοη Ψ ΜᾺ 
[8ε ῥγενίοιβ ραγί, [8 ἔοστηίηρς ἃ ἰγδηβιίομ. 
ΤΕΣ ΔΥτδηροτηθηῖΐ οὗ ἴπ6 σμδρίογ σὶρ 
δὲ τυ οὐκ]! ηοὰ -:-- 

Ῥατὶϊ. ν. 1. Οὔδηῆργαὶ [ηἰγοἀυςσίίοηῃ. 
. ὙἼΒοὴ ἔοϊον ἔοι νογϑαβ οὗ ἴννο 11η65 δδοῖ, 
ΔΑ ἴννο γεγϑεβ οὗ ἔουγ 1165 δδςοἢ. 

σ΄. 8. (οποϊ]υβίοη ἰῃ ἴννο [ἴπ65 ᾿ Ι οἢ ΡγΘΟΙβ6 Ὺ 
ςογγεβροηᾷ ἴο ἴΠοϑε οἵ ἴδε ἱπίγοά υςζ ΥΥ γεῦβα. 

σ΄. 9 α, ὁὄ. Ὑτδηϑιοη οοπησεοϊϊδηρ ψγῇῃαΐ 
ΚΑ νι Ῥασὶ 1.) δΔη ἘΧΔΟΕΥ Τοογτεβροπά- 
ἴῃς ἴῃ [15 ἴννο 11π68 ἴο [86 ἔνγο {|π65 οὗ σ. 2) 
ΨΥ ΠΙΟἢ ἰοττῃ5 ἴῃς οροηΐϊηρ νογβο οὗ Ρατ ]. 

Ῥατὶ 11]. σ.9.«. ΤῬγαπϑίίοη ἔγομι Ὁ. 9 α, ὁ, 
Δηα ΣΟΏΘΓΔΙΙΥ ἔτοπὶ Ῥαγὶ [. ἴο Ῥαγ 1. 
ΤΏ δη ἔοϊον ἔου νοῦϑοβ οὗ ἔπννο ᾿ἰὴ65 δεῖ, 

Δηᾶ ἴνγο υεῦβοβ οὗ ἔουγ [ΐπ68, ἱποϊυάϊηρ ἴῃ 
οἰ. ν᾿. ἴῃς οροηΐηρ νεῦβε οὗ οἢ. υἱ. (δες Ὀεϊονν.) 

1. δεὶ ποὲ 67 δεαγ.}] ὝὙὍΠε γεγῦ ἐπέχειν 
οὐςὺἴ5 ΓΑΓΟΙΥ {1} αἱ Ἰετεηΐ τιδδηϊη 58) ἰη 186 
1.ΧΧ., Ὀυὶ τερεϑδίεα!υ ἴῃ ἴπῸ Αροςγ. (ῃῖπθ 
ὕτηδς ἴῃ Εκοΐαβ. δηὰ ἱνῖοε ἰῃ 2 Μδοο). Α8 

ΒΕΓ } ἐπί δπὰ (δο ἀδΐ, 1 18 ΟὨΪΥ πεῖ νυ ἢ 
ἴῃ 19 γοσϑθ, ἰῇ υ. 8, Δηά ἴῃ ΧχΧΥΪ. 11. [Ιπ 
186 Ἰαϊῖογ ραϑϑᾶρο [86 ταεΔΠἰΠρ 8665 ἴο ὃὉ6 
“ἐ[ο ἀορεϑηά,᾽ ογ “" ΓεΪγ." Βυῖ ἰῃ Ηδοῦτον ἴο 
“ἀερεπα " οὐ “τεὶγ" 15 οἴεη βαυϊναϊεηξ ἴο 
“εἰ ἰης οπε᾿, δεαγί ὍΡΟΝ ἃ [πΐηρ. 80. ΘΕγ ΙΔ ὨΪΥ 
ἴῃ Ῥ5. ᾿χὶὶ. τὸ ὁ, οὗ σῇ ϊοἢ ΕςοΪυ15. ν. 1 566Π|8 
80 δοδο. Ὑμὺβ ἴμεγε ὑγουἹά αἷϑο δ6Ὲ ἃ ρσο- 
δτεββίοη οὗ βουρῆξ ἰη 1ῃ6 βεςοηά Ἰτης6, ννῆϊο ἢ 
νου !ὰ οη ἴμ6 οἴπεον ἢδηά δε ΟΠΪΥ ἃ γερεϊ το 
οὗ (Π6 ἢγδὶ οἴδιιϑο, 1 γὸ οῦο ἴο ἴγϑηϑαῖα 
ἐἐ το ]γ.᾽" [Ι [δὲ ϑεοοῃά {πὸ [ἢ ννογάβ8 “ ἴοτ 
ΤΩΥ ᾿ἴς " (Η, 248, 253) 308, (ο., νεῖ, [,Δἴ. σὲ 
»εῤῥί σωξείσεπ οἷα) ἅτὲ ἃ βρυτίουβ δῃά ποῖ 
ΥΟΥῪ ψ 156 δά ἀϊίοη. ὙΠ6 γογθο νγΑΓΠ8 ἀρδίηϑῖ 
βδιἰϑέδοεϊὶοη νι δηά σοηβάσπος 1 ΟἿΓ ροϑϑεβ- 
βίοῃβ. [18 ραγδ]]6}5 ἀγὸ 58. ἱχὶΐὶ. δηά δ1.ὄ ἔὰκ6 
ΧΙΪ, 15, 19. [ἡ “Ὑοπια, 86 δ, νγο γτοδὰ {παῖ 
186 αριιμάδηςς οἵ {Ποῖὶγ βῖῖνον δηὰ ροϊὰ πδὰ 
ΩΣ ΤῈ 13186}165 ἴο τῇδκο {ποπιβοῖνεβ σοῦ οὗ 
ἐν, 

. ἐδγ πιϊπά.) τῇ ψυχῇ σου ΞΞ ᾿πΠο] ἸΔΈ οη5 : 
τς “ποῖ ἐς ἀτε οἰβϊιιςα ἦν ἐπ 501. δ ΈΓΒ. 

“γεησίδ.) ἘΕΠΊΠΟΓ ρἢγ5164] 5 γεη ἢ ΟΥ̓ εἾ56 
ῬοΟνΜΕΓ δηὰ δ01}γ--- πο ζασογο φμίεφμά βοίες 
ας ἰδεῖ ( ΒτεῖβοΒη.). 

ἐδὲ «υαγ.. 2448, Ο(ο., ὁδοῖς ; δοςογάϊηρ ἴο 
16 σογτεςῖ τεδάϊηρ, [λ9 ἀοθ5ἐ:968, ἐπιθυμίαις. 

8. 3ῶν »ῦ «υογἐ..1ὺ ὙΠο86 ψογάὰβ πηυδὲ δ6 
οπιττοἀ, δοςοτάϊηρ ἴο [πε δοῖεν γοδάϊην. [πῃ 
186 βεοοπὰ οἴδιιϑα {6 ᾿γογάβ “ (ὮΥ φάθ 
ταῦ ΘαΌΔΙΥ Ὀ6 οπιῖεά. ὍΤῃς γχεδαϊηρ 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ δοςορίθα [45 σε, 'ῃ ᾿ς οᾶ86ὲ νν 6 
βου] ᾶγο ἴο ΓΑ 5]Δῖθ, Ἡ 111 ΒΌΣΟΘΙΥ ΡῬππὲ88 
1896. Βυϊῖ [ἴ 566 Π15 ΠΊΟΓΟ ἰῃ δοσογάδηςς νὰ 
[πΠ6 Ηοδγαίϑπι ἰη (ἢ ἰοχί (ἐκδικῶν ἐκδικήσει) 
ἴο βυρροβε ἴπαῖ μα οτρίπαὶ μδὰ ὮΡ8᾽ ὨΡ2, 
ἴῃ ψνΠἱςἢ σᾶ56 σὲ τηυ5ῖ δὲ οπλεἀ (45 ΟΥ̓ ΞΟΠῚ6 
Δυῖῃου 165), ἀπά ννῈ 5ῃουϊὰ ᾶνε ἴο ἰγαηβίδίθ, 
“0γΥ [86 1,ογά νν}}} βυγεὶν ἀνεηρε." 

4. Αοοογάϊηρς ἴο δε Ὀείίοῦ τεδάϊηρς, ἴπ6 
ννογὰ “ἤάττῃ " τηυβξῖ ὃς οτμϊοα ἔγοπι [Π6 
ἄγϑὶ οἴδιιϑο, δηά ἥοπι (6 βεοοπά ἰΐης [6 
ννογάὰβς “6 ΜΠΠπώ:10 πὸ ψῖ8ς ἰεῖ [Π66 ρο.᾽" 
ΤὮΟ ππϑδηΐϊηρ ἰ5: Μακο ποῖ ντοηρίι! ἰηΐεῦ- 
Θῃς6 ἔγοῃῃ [ΕΠΊΡΟΓΑΙΎῪ ἱπηρυ ΠΥ, ὯΟΓ γεῖ ἔγοπὶ 
ἴῃς ἸΔΕΓΟΥ οἵ Οοά. Οπἡ ἴδδ6 ςοπίγαιυ, ἴῃς 
Ἰαϊῖετ 5μου]ὰ Ἰεδὰ ἴο γτερεπίδηςς δηὰ τεϑιϊζι- 
[ἰοῆ. ΤὨῖ5 56 5 ἰηἀϊολίος ἴῃ Ὁ. 5. 
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5 (ὐοποεγηΐπρ; ργοριεἰδιίοη, θεὲ ποῖ 
“ΜΒ οιυ ἔδαγ ἴο δα ϑἰη ιηΐἴο 811: 

6 Απά 588Υ ποῖ, Η!5 πιεῦου 15 σγεδῖ ; 
δε ψ}}}} θὲ ραςϊδεά ἔογ τς ταιυϊτυάς 
οἵ ΠᾺΥ 51π8: ἔξοῦ τὩθγοΥ ἂδηά ψυδίὶ 
οοης ἤοπι ἢΐηι, Δηἀ ἢΪ5 ᾿ἱπάϊρηδίοη 
τΓαϑῖστἢ ὈΡΟΙ 51 ΠΠΕΓ8. 

Μάᾶκε πο ταιγυίπρ ἴο τυγη ἴο 
τῆς Γ,ογά, ἀπά ρυῖ ποῖ οὔ ἔτοπι ἀδὺ 
ἴο ἀδγ : ἔογ βυάάθη]γ 5}4]} τῆ6 ψυγαϊῃ 
οἔ τῆς [,ογά οοιης ἰογίῃ, ἀπά ἴῃ ΤΥ 
56 ΓΥ ἴοι 5Π4]ς Ὀ6 ἀεδβίτογεά, δηά 

4. Ρεγίβἢ ἴῃ τῃς6 ἀδγ οὗ νεηρϑδηςα. 
8 ἐϑεῖ ποῖ τηϊπε πεαγέ ὑροη ροοάς 

ν. 5--ξ[ἰ|2. 

ὉΠ} υ51]γ ροζίεη ; ογ {ΠΕΥ 531|4}} ποῖ Β0. 
Ρτοῆς τῆεε ἴῃ τῆς ἀδγ οὗ οαἰαπιῖγ. -- 

9 Νίπηον ποῖ νυ ἀναγ ψπά, 
ΔΠὰ ρὸ ποῖ ἰηΐο δΥΘΎΥ ἹΨΨΑΥ͂ : ἔογ 50 
ἀοῖ τῆ6 δίππογ τπλτ δῖ ἃ ἀουδὶς 
τοηριια. 

ΙΟ Βε 5ιεάξαϑξ ἴῃ ΤΥ υπάετειληά- 
ἵηρ ; δηά ἰδεῖ τῆν νογά δὲ [πε βδῃπδ. 

11 Βε Ἐς τὸ πεᾶγ; δπά ἰεῖ τῇγ "π᾿ 
[6 θὲ βίποεγε ; ἰδπά ψῆ ραίίεπος ων ρα. 
θῖνα δηϑβννεῦ. 15. 

12 [{τῆοὰ Παβῖ ὑπάεγβιδηϊπρ, δῃ- 
δυγοῦ τῆν πεῖρῃθοιγ; ΤΕ ποῖ, ἰΔΥ ΤΥ 
Βαπά τροη τῇγ πηοιτῇ. 

δ. Τα ϑυζ. Ὀδῆβροβεβ υὐ. ς δῃά 6. [ἴΐ 
πορὰ βοδιοοὶ ἃ Ὀ6 5α]!ἃ (παῖ ἴπ6 ἴογτῃ “ ὑχτῸ- 
ἰδίου "ἢ τὴυϑξ ποῖ δ6 ἴδκοη ἴἰπ ἴδ (τ ϑιίδη, 

[ει ἴῃ [86 [ἐννῖϑ ϑεη56. [πὸ Π]υκίγαϊίοη οὗ 
1}18 βαγίηρ, ννε φυοίε ἴδ [Ὁ] οὐηρς ἔτοπὶ [ἢ 6 
Μιβμπδὶ, “[ξ ἃ πιδῇ 54γ5 [{Π|ηΚ8], 1 νν}}} 5ἷη 
Δηᾶ τορεηΐ, 1 ψ}}}} βἰη δηὰ τερεηῖ---ο ἔυγΠοΓ- 
Δῆ(Θ 5 ξίνϑη ἴο 85 τερεπίδηςθ. (1 Βε 834 γΥγ85)}1 
ν0}}} σ'η δηὰ της ὨδγΥ οὗ Αἰοποιηθηΐ 5.41} πιᾶκε 
δἰοπεπηεηῖ (ργορίἰδῖ6), πε δΥ οἵ Αἰοπεπηοηΐ 
11 ποῖ ργορίταῖθ [γ᾽ Ἀΐπι] " (( Υοπια, νἱῖ!. 
9). Τῆς Μιβηπαμ δαά8 παῖ ἴβ6 1) 4Υ οἵ 
Αἰοποιηθπξ ΟἿΪ ὑγηρϑ ἄοη οὗ 5ἰη8 
δξζαϊηδξὲ Οοά; 845 τεραγὴβ ἴῃοβε δραίηϑέ οὐῦ 
ὨοΙθουγβ, τϑσοπο διίοη 15 ἤγϑε γεαυγεά. 
Τῆς Ταϊτηυά, ποννούεγ, οχρί δίηβ τὲ ραγάοῃ 
15 οχίθηἀοά [γος {ἰπ|65 οἡ ἴῃς ΠΔΥ οὗ Αἴοπε- 
τηοηΐ (αὔοῦ σοηζοββίοη), ὈυὰΓ ποῖ 4 ἔουπἢ 
εἶπιθ. Υεὶ 1 ἃ τηδη πδὰ 5ἰηηθὰ δηά κἰπηθά 
ἀραΐῃ, ἢὮΘ τψουἹὰ οοπιὸ ἴο Ἰἰοοῖς ὕροη ᾿ξ 45 
ἰανν} ζ Ὑοπι.᾽ 86 δ). [ἢ δῃοῖποσ ραϑϑᾶρὸ ννὲ 
ΔΙῸ το]ά {πὲ ἐογρίνθποβϑ 15 ργοσυγεα ὉΥ “ τὰ - 
Ροηΐδηοσ δηά ροοά νγογκϑ᾽" (ω. .. 837 4). [Βυϊ 
ἴλ6 [ογυ8. Τ᾽ αἰπιυὰ (ἐπ )ος.) δἰἰγθυῖοβ. ραγάοπ 
ἴο ἴῇ6 ΠΑΥ οὗ Αἰοῃειηεηΐ, εὐθη ψπουΐ 
τορεθηΐδῃςθ.)]--Τ ΤῸ δὲ νου ἴδαγ 45 τοραγὰϑ 
Ρτγορ ἰδέίοη ταϊρῃς ἰεδὰ ἴο δάάϊηρ 5ίη ιηῖο 
βίη (υ. 5 ὁ). 

Θ. ραεὶβεά 20 γν.}] ὍὌΠε βᾶπὶῈ Ἂχργβϑϑίοη 848 
ἴῃ 16 ργενίουβ τ γβο, “ ργορι δ! οη. [Ιἢ {86 
οὐ ξίπδὶ ἴδε ννοτάβ υϑεὰ ννεσε ργοῦδῦ ΓΒ 
(υ. 5), ἀαηὰ πεῖς ἽΒ39. Τα ῖβ νου] Ὀγίηρς {86 
δίαιδηηθηΐς ἰηῖΐο 511} οἴοβοσ δρτεεηθηῖ υυἱτἢ 
τνμδῖ νὰ στοδά ἰὴ 186 Μιβμηδῆ δρουΐ [6 ΠΔῪ 
οὗ Αἰοπείηθηῖ (7ο»ι ῥαξέίῤῥωγὶγα) . ΤΒΘ 
ΤΟΆΘΟΙ ἔογ ἴΠ6 νγαγηϊηρ 15 {πδῖ ποῖ ΟὨΪΥ ΤὩΘΓΟΥ͂ 
Ὀυξ «150 ψνυταῖβ σοπχεῖθ ἔγοαι Οοά. Τἢε 
Ἐχργεβϑίοη “ γεβίείἢ " ῬγοῦδΟΪΥ ςοττοβροησβ 
ἴο {86 Ηεῦτεν [3), νν ς ἢ ἱπαϊςαῖοβ ρεγηιδ- 
ποηςθ, σοητϊηυδηςο (80 οὗ ἴπε δρίτι! οὗ Οοὰ 
ἴῃ 15. χί. 2). 

7. Ου [πε οἵἴδον μαηά, τερεηΐδηςε 5δοι]ά 
ποῖ δ6 ἀεϊαγοεὰ. [Ιη 186 [Ἔγυ5. Ταϊπιὰ να 
Πᾶνε 4 ἀἰβουβϑίοῃ 85 ἴο ἴῃς ὑγϑοῖϑα τηοπΊθηϊ 

οὐ ἴπεὸ ὨΔΥ οὗ Αἰοποπιοῆῖ βθη γασγάοῃ ἰ5 
οὐίαἰηεά. ὍὙΠΟΓΟ αἶϑὸ ἴΠ6 ναγίοιϑ 5103 ἅσγὲ 
δτουροά ἱπῖο ἔοι οἶ455.685ϑ. ὙΠοβα σοηϑίϑίης 
οὗ (Π6 Ὀγοδοῖ οὗ δὴ αὐγρπαίδυε Ῥγεοθρί ἅτε 
βαϊά ἴο Ὀ6 Ρατάοῃπεα ἱπηπιοάϊδιοϊν οὐ γερεηΐ- 
ἃηςο, Ἰγγεβρεοίίνε οὗ ἴδε ὭδΥ οὗ Αἰοπεπιεηῖ 
(( [ἐγ. Ὑουμδ, 45 ὁ, ο).-- Τῆς Ἔχρτγεββίοῃ ἴου 
“το Πὴ ἋΔΥ ἴο ἀδγ᾽" αἷϑοὸ οσοιγβ ἰῇ 2 Ῥεῖ, ἰἰ. 8; 
δηᾷ ἰη ἴῃ 6 ΧΧ. Οσεη. χχχῖχ. το, Νιυπιῦ. χχχ. 
15. Ασροογάϊδης ἴο ἴπὸ Ὀδοῖζοσ γχοδάϊηνρ, ἴῃ 
ξο]]οννίης [Δ] }ςἰϑοὰ ννογάβ τηυσὶ θ6 οπιίϊεὰ 
ἔγοη ἴῃς δϑῖ οἶδυβο: ἐπ 227 “εεμσὶΐγ, δρὰ 
δὲ ἀεεἰγογεά, ἀπά. 

8. Ἀεΐυγηβ ἴο σ.1 (866 ἰηϊγοα. γεπιδγ 5}. 
ΤἢΘ τοδάϊηρ ὠφελήσεις, ψὨΟΠ ΕΥ̓ ΖΘΟΒΕ 
Ργοΐογθ, ἀοθβ ποῖ δἰΐοσ ἴῃ6 δοῆϑθσ. (οπρ. 
ῬτοΥ͂. Χ. 2. 

9. ΤῊΐϊβ νεῦθα ἔουΠ5 ἃ ΥΕΤῪ ἃρὲ ἰσγδηϑιτοη 
ἴο (Π6 ποχί βυδ᾽εςΐ : {μ6 5'π5 οὗ τῆς τοηργυς. 
Το πιοδηΐϊηρ οὗ ἴδ ἢγβί οἴδυϑθ βθοῖὴβ ἴο Ὀ6: 
ἷπ ογάεσ ἴο ρμεὶ νγ68}1}--ἰς τὺ 6 πη} 051}} 
(υ. 8).--αἀο ποῖ 5εῖ216 δυεσΥ Ῥοϑβϑ]ς ορροῦ- 
[απ παῖ πιᾶὺ οὔεσ : [815 ννου] ᾿δοεβϑιϊαῖα 
5: πῇ] [οι ρογίβιηρ δηά ἀρ) οἰ ἐγ. 

10. Οη [δε σοηγασΥ, ἱηννασὰ δηα ουϊννατὰ 
δβίεασξακί (τυ Π 1655 5 τεαυἱγοά οὗ 5. Σύνεσις 
8 ποῖ ἜΧΔΟΙΪΥ ““ υπάἀογϑίδηάιηρ," θυ τὴς το- 
8:1: οὗ ἱηννασγὰᾷ ρεγοθορίίοη απ σοηνὶοϊζΐοη. 
ΤΠΘ νοῦβα ΤΟΥ ἀμεσείοις ΠΟΠΥΘΥ ἴῃς 8δἀ- 
Τηοηϊίοη ἴο δάδπεσε ἴο παῖ οὗ ννῃϊς ἢ οὔθ 
ννὰ5 ΣῸΠΥ Ρεγβιιδάθα ᾿ῃ ομε 5 οὐσὰὰ τϊηπ, δηὰ 
ἴο θ6 αἰνναῦϑβ ἰγυ τ} ἴῃ [6 υἱογαηςς οὗ [. 

11, ἴῃ ογάδγ (παῖ βϑυςἢ ΤΥ Ὀ6 ἴῆς οδϑο, 
Ὅο6 ΒδΎ7Π ἰὰ [ὮΥ ᾿ἰοῖθηΐη, δὰ τἦὸἫὁῪἨΕ 
ἀοΙΣ θοτδίθη 988 (ΟΥ ἔογθεδγδῆςς, ρο- 
θυμία) ΒρΡΘδΔκ δονοσ. Οὐομρ. δῖ. [45. ἱ. 19. 
ΤΠἢο ννοσάς “ δηὰ Ἰεῖ (γ |Π6 θ6 βίῃ σο ᾿"᾿ 8.ὸ 
ΒριΓΟυ 5. 

12. ἴπ βίγίςϊ δοσογάδηος ἱἱ ασὸ. το, αἱ, 
ἴ ἰ8 δαάεά: 17 ἴβοὺ πδδί ΚσυιοσΊἪοᾶρκο 
[σύνεσις---Ἰ τοὺ Παϑὶ γίνε δὲ 4 ςἴδαῖο οἱ 
οἰεαγ ἱηννατὰ ρεγοθρ( 00], ΔΒ ΟΣ ΓΒ Υ π οὶ Ἐ- 
Ῥοῦσ: Βυΐ ἰξ ποῖ, (ὮΥ Βδηὰ 6 ὌΡΟΣ ΤΥ 



ν. 13-2.] 

12 "“ομοιιγ Δλη6 βἤδπι ἰβ ἰῃ τὯ]Κ : 
Δη τΠ6 τορι οὗ πηδη ἰ5 ἢ 8 (1]}. 

14 "Βε ποῖ οδιϊεά ὁ ἢ βρεγεγ, 
. 4πὰ [ἰἴ6 ποῖ ἴῃ νγαῖτ ἢ ΤΥ τοηριια: 
ἴογ ἃ ἔοι 8παᾶπηθ 185. προη τῆς τἢϊεῖ, 
Δηἀ δὴ εν! σοηἀεπιηδίίοπ προ ἴα 
ἀοιθῖα τοηριια. 

Ις Βε ποῖ ἱρποίδηΐ οὗ δὴν {πϊπρ 
1Πη. ἃ ρτγοδῖ πιδῖζεγ οὐ ἃ 5Π|2]]. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΨΥ]. 
2 2ῶὸο ποὲ εἐχίοί ἐλῆρις στρ εογιοεΐ, 7 ὁμέ 7μαξέ 

εἀοίεέ οὗ α γγίεμαά. 18 «“δέεξ τοϊταίον; δείζμεές. 

ΕΟΓΟΙΓΕΘΙΛΔΟΤΙΟΤΙΣΘ. Ν. ΥἹ]. 

20 “ὶ ἣ φγίευοιες ἐσ τοριέ, 28 γεΐ 41. ,γμϊς 
ἡλεγ αγό ῥίψαφα»μ, 
τοῖσό Τ1671. 

ΝΟΤΕΑΛΏὮ οἵα [Πεπὰ Βεςοηῖε ποῖ 
Δη ΘΠΕΙΩΥ ; ἔογ [{Πϑγεῦγ] ποιὰ 

85]. ἱπῆετς δὴ 11} πδηια, ϑ5Π8ΠΊ68. 
ΔΠα Γεργοόδοῇ : ὄνϑῆ 80 5}42]] ἃ 5 ΠΠΘΓ 
[δὲ δῇ ἃ ἀουθ]ε τοπριιε. 

2 χιίοὶ ποῖ {ῃγϑε] ἴπ τΠς ςοιη56] 
οὗ τῇϊ πε ον βιϑαγῖ ; δὲ τῆγ 8ου] 
θὲ ποῖ ἴογῃ ἴῃ ρίβςβϑ 85 ἃ ὃμ]} [5ἴγαγ- 
ἱηρ Αἰοπϑ]. 

τ οπίι,---[ῃὰ ᾿ατοσῦ ΘΧρυ ϑϑίοῃ ἜΧΔΟΙΥ 85 ἴῃ 
Ρχον. χχχ. 22, ΠΕΡῚ ἽΝ; [00 χχί. 5, ΠΒ᾿ὉΨ Ἵ», 

18. (οπιρ. Ῥγου. χυβὶ!. 21. 

14. ΤΏς ψοσγά “ἴου]" Ὀοίογθ “" ΞῇδπΊθ ᾽ 5 
ΘΟΔΓΟΘΙΥ τοαιγεά ; ἀπά ἴπ6 λϑὲ ννοσγάβ. μιδά 
Ὀεῖζογ 6 τοηάογοα 89 ἀοπὈ]θ-ζοπραθὰ, 
ΎΠΟ νόῦϑα 15 ἱπϊεηάθα ἴο ροϊπί οιἱ {μαΐ ἴο 
δἴθδὶ δηϊδι θὰ ΟἹΪΥ αἴδρταςθ, θυΐϊ ἴο ἀεῖγαςϊ 
ἴγοπιὶ ἴδε ροοὰ παπὶς οὗ δηοΐμογ ννουἹὰ ὑγίηρ 
6Υ}] σοηαετηηδί οὐ ὑροη δἷπὶ πα ννὰ5 β! ΠΥ 
οὗ τι ΤΙ5 βαγιηρ οἵ (πὸ δίγαςοϊἀθ τῦδυ ἢανδ 
Ὀδθη ἰπ {6 τηϊπὰ οὗὨ ϑῃάκβροασο ἤθη ἢ6 
ἀτοίο : “ ὙΝΒο 5ἴθαϊβ ΤΥ Ρρυγδα βίθαϊὶς {Γ45},} 
ἄς. (΄ ΟΙΠΟΙ]]ο,᾿ Αςξ 11. 56. 3). 

15. Με ποῖ ἱσπογαπί.) ΝΕΙΓΒΕΓ [15 τη άογ- 
ἱπρ ὯΟΥ γεῖ “οττ ποῖ ἢ 5665 ἴο ἘἼχρῦθϑϑθ [ἢς 
τιθδηΐϊηρ οὗ ἀγνοέω. ΤΕ γΕΓῸ ΡΓΟΡΕΤῚΥ 55 1865 
ἐἐ[ο Ὀ6 ἱρπογδηῖ,᾽ δῃὰ ἤδηςθ “" ἴο ουτ,᾿᾿ ον πε 
ἴο νγαπί οἵ Κπονήεάρθ. ΤΉι5 ᾿ἰὰ ΠΛΔΥ ΟΟΥΤΟ- 
5ροῃά ἴο [πε Ηῦτγεν 22 ᾽, δου ἢ [Π6 ἰαἰἴον 
ἴογΙΩ 15 Γαῖμοῦ τἰδοὰ 1ῃ σοη ΓΔ Ἰ5Ε]ποῖΊοη ἴο 
515 “ὙΠ ἃ Πρἢ Ππαπα,᾽᾽ δηὰ πιᾶὰν ἱῃογείογε 
ΔΡΡΙΥ ἴο 51η5 σαυϑεά ὈΥ ᾿νε 655 45 νν6}} 85 
ἴο ἴῃοδ6 παῖ ἂγὲ ἐθ ἴο νγδηΐ οὗ Κηον)εάρο 
(ςοιρΡ. Ὦ εἰ ἴζϑςἢ, " Οοπηηι. 2. Βγ. δῃ ἀ. Ηοῦγ. 
Ρ. 175). ἴῃ Ηρ. ν. 2 ἴπ6 ὀχργθϑϑίοῃ 5665 
ἴο τοίου δχο 5 υ οὶ ἴο 5ἰηὴ8 ποτ νϑνδηΐ οὗ 
Κηον]εάξε. δι πλ]αΥ, 'π τπ6 ρᾶθϑαρσε Ὀείοσο 
ι.5 (Εςοϊυ5. γ᾿. 15) ψὰ ννουϊὰ ςοηῆης (ἢ6 
τηθδηϊηρ οὗ ἴΠ6 ννογά ἴο ἃ ςυαηέ 97 ἀποαυϊεαῖσε. 
Ιη (Π3ἴ ςᾶ56 ἴῃ συϑσϑο ννοι]ὰ (1η δεςοτάδηςθ 
ὙΠ τ. 11, 12) ΘΟΠΥΘΥ ἴῃς δάἀπιοηϊτοη ἴο 
μάν ἀεοδηϊῖο, τὶρῃΐ, δηά νν6]]-ὅτουπαάθα νίονν5 
ΟΥ 811} βιιθ]οςῖβ, νυ ποῖπου ρτθαΐ ΟΥ 5π14}}. ὍΠῸ 
γετὺ ἀοθβ ποῖ ἀρδῖῃ οὐςσιῦ ἰπ Εσο]ι5., 
(Π6 υδὲ οὗ ἴΠε ϑδιιϑίδηϊίινα (ΧΧΙ. 3; ΧΧΥΠΙ. 7) 
βϑδοῃὴβ ἴο ὕξφαγ ουὖΐ [ἢ6 τῃηϑδηϊηρ Ἀν ΠΙΟἢ δ 6 
ἰῶτα δεβδίσῃθά ἴο 1. ὅνε οοιυ]ά ϑβοδτγοοὶν 
ἰγδηϑίδαῖς (06 νεγὺ ΟΥ̓ “ετγ,᾽ νυἱΖ. ἢ τῃς 
1οΏρΡΊ6, βίπσε [ἢ ἴοστῃη σδηηοῖ Ὀ6 ιι5δε οὗ 
Ρυγροβθά 5'π85, ὑγῃ]6 οὐ ἴπ6 οἴπεῦ παπᾶ ιἴ 
νου 6 ᾿προσβϑθὶς ἴο σμδγαοΐουδο 51η5 οὗ 
1.6 [ΟΠΡΊΙΘ 45 5[η5 οἵ ̓ ρῃοσδηςθ. 
ὑγ 115 (Βγβῖ) ᾿ἰης σἤαρ. ν. δηβ ἴῃ [Π6 

1,ΧΧ. δπὰ ἴπ ἴῃ ὅγσγίδς ΝεγβίΊοη. Βυῖΐῖ ιἴ 
566 Π|5 ΒΙΡὮΪΥ ργοῦδῦ]ο, 45 Εσ  Ζϑοῆο βυρροϑίδ, 

ἴηαἰ (86 ἢγδέ νοῖβε οὗ σἤδρ. νἱ. ϑῃουϊὰ ὃς 
δἀάερα ἴο ἴδε εἶοβα οὐ Ἴδῃ. ν. ἝἾὮδΡ. νἱ. 1ἱ 
θερίηβ ἰη 41} Μ55. νυ [86 νοσγὰ “ απά." [15 
ΓΟΑΒΟΠ ΠΡ ΟΥἀΘΠΓΥ ογηιβ ρατὶ οὗ Ἴῇᾶρ. ν.» 
γνἢ116 1Ὁ 5 ΠΟΙ πποοπηεοῖοα ἢ (ἢ 5ιὉ- 
)εοςῖ οὗ σἢδΡ. ν. Ασςοογαϊηρὶγ ννε ψοι]Ἱά Ἰοἷη 
γΠ|ΟῚ ἴον. 15, 85 [Ὁ] ]ονν5 : “"4ηα ἰηδίοδα οὗ ἃ 
ἔγιθπα θεσοπὶα ποῖ δὴ δῃοΠΊγ." Τὸ [ἢ]|5 νγ6 
νου] κἀά (Π6 τοβί οὗ νΥἱ. ἱ, οπιττηρ ἢ [86 
συγ. τῆς. ψοτγὰ οὕτως: ΕῸΣ 8ῃ ΟΥΣΙ πΔ81Ώ6, 
ΒΏΔΙΩΘ, πὰ ΥΘΡΙΟΒΟΣ Β888]11 [09 ΒΙΠΠΘΣ 
ὙΠ0 δ ἀου δ ]θ-ἰοπ ρα υθὰ ἐπ μοΥΣῦ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΥἹἱ. 

ΤΠῈ ομαρίεγ (ομλτἰρ Ὁ. 1) σοηδιϑί5 οὗ 
ἔἥνο ραγίβυ Ρατσγί 1., νηοῦ σΟΠΊΡΓΙ565 ἴοι 
γοῦθο5 (υτ. 2--5), σοπηθοῖβ ᾿ἰἴβοὶ τ ἢ τΠ6 
Ργονίοιιβ σμαρίοσ, ἀπα ϑοῖς ἕογῖῃ 4 ἰννοίοϊ ἃ 
ἀδηρογ---ἰῃαΐ δσιβίηρ ἔγοπι ᾿ναηῖΐ οὐ Ῥγορεῦ 
Κπον οάρε δη ἔΠπαῖ ἀϊὸ ἴο ἱπίθητομαὶ 517. 
ΤΠ ᾿ἰασὶ νοῦθο ἴῃ {ΠῸ βἴδηχα (υ. 5) ἴυυπ5 ἃ 
{Υληϑιοὴ ἴο [ἢ 6 δαμηοηιτοη ἴο πλακο ῬΓΟΡΕΥ 
ΓἸομἀϑῃ!ρ5. Ραγί {1., σοηπϑίϑίηρ οὗ ἴθ νΈσθῈ5 
(νυ. 6--ι.5), σοπίαϊη5. (15 φἀὐἰπηοηιίοη. Ῥαγί 
1Π1., οἵ ἴννο νοῦϑοβ (τό, 17), ἔουπιθ ἀποῖμογ 
{γδηϑιτοη, αηὰὶ ςοπηθοῖβ {Π|ὸ ργονίοιιβ 11 (6 
ΓΟ] νης ραγῖ5. Ὑτιθ ἔπι οηἀ58}10 15 ἴῃς » 
οἵ Οσοά, ἀπά πλιδὶ δ θαθοὰ οἡ Ηἰβ ἔδαγ ; 
ἴογ 5 ἴμε βεϑῖ [ΟΠ 5}}1}0, 580. 16 {χιοϑβῖ 
σουηδ56} σοπιοῖῃ ἴγοπι ἴῃς ΔΝ ἰδάοτῃ {πᾶΐ 15 
ἔτοπι αὔονοὸ. [}ἡ Ρασγίβ 'Ῥ. απὰ Ν., οαςῇ οὗ 
[0 νοΥβο5. (18-27; 288-17), {Π|5 1)ινη6 ἰη- 
δίγαυσίίοη 15 ἔπγί ποῦ 5οῖ ἔοσίῃ. Ὅο ἰαβί ἴοιυῦ 
ψΟΥΘῸ5. ἴοσπὶ ἃ ἰνοίοϊ ἃ ςσοπο]ιΞῖοι, σογῖθ- 
βΒροησίηρ ἴο πα οἵ Ρατί 11]. (τῦ. τό, 17). 
Ἢ δ νοΥυβὸβ. ἴῃ 115 σπαρίου τὸ οὗ ἴννο 11η68, 
ὀχοορῖ ἴῃ πὸ τη ά]ο (τ. 19) δηὰ δὲ 16 οἱοβα 
(τ΄. 37), νιοσο ἴῃς νΟΥ565 τὸ Οὗ ἴουΓ [1Π65. 

2. Ἐχαὶῖ μοὶ ἐῤγερί αι 1δὲ εομ πο 977 ὉᾺΥ 

5011]--ἃ σοιῃηοη οῦγαϊσι (Ὁ ἘΣ ΓΝ Ψ)) ἴον 
““Ἰηηοδ πιϊη. (ὑοπϑιίάογαῦϊς ἀπο} Υ 
αἰΐϊαομο5 ἴο ἴῃ ποχί οἸαιιδθὸ, ἃ5 1 ΟἿ ῬΧοδεηΐ 
Οτοοκ (ὐχῖ, ραγγ Ὀοσδιιδὸ {πὸ νοτὺ διαρπάζειν 
ἀοὺ5 ποῖ «ὐπηῖ [ἢ ΤΟΠἀ σὴν δ“ ΤΟΥ ἀναγ," 
ὙνΏ 116 1ἴ 15 αἀσ! τὸ δἴΐας!ν ΔΠΥ͂ πλόδηϊηρ ἴο 
Β110ἢ ἃ δίγδησο ἤΠριΓο ἃ5 “' ΤΟΥ ἴῃ Ρίεςθ5 κὸ ἃ 
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Β. (Ὁ. 
235 .8ὲ γεσαγ ἰο ἀξα»γ οἷσ. 2οο. 



58 ΕΟΟΙΕΘΙΑΘΤΊΙΟΟ5. 

Β. 6. 2 Του 512] δῖ ὑρ (ΠΥ ἰεαᾶνο8, 
“ἘΞ δπά ]οβα τὴν τυ, ἀπά ἰεᾶνς τῆγβεὶ 

ἃ5 ἃ ΟΤῪ ἴτας, 
4. Α ν]Ἱοκεά 8οι} 3}.4}} ἀδϑίγου ἢ1πὶ 

τΠδὲ Παῖῆ [ἴ, δηαὰ 8314}1} πηᾶκε ἢϊπὶ ἴο 
δε ἰδιιρῃεά το βοογῃ οὗ ἢϊ5 Ἔεπεηλεβ. 

"6: 5. ἰαδυγεεῖ ἰδηριᾶρε νν}}} πλυ ΠΡ Ὺ 
Ἄπυρέ (πΠρῃάς: δπηά ἃ [αϊτβρεακίηρ, τοηριια 
4 ομ. 20. ἍΜ] ἰπογθᾶβα ΚΙπά ργεεῖίηρ8. 
13. 6 Βε ἴῃ ρεᾶςς ἢ ΠηΔΠΥ : πενεῦ- 

{Π6 1655 ἤν δι ομθ σουηβοῖίοσ οὗ ἃ 
τ«Πουξαπά. 

δι}; θυῖ “δ Ὀεσαυδε ἴβεσγα 5 ποῖ ΔΠΥ͂ 
ςοηηοχίοῃ Ὀδεϊνοθη Ὁ. 2 δηΐ συ. 3, ψ ῇοτο, 
Βούνονεσ, ποῖ ΟὨΪ ἴδ6 ἀγρυπιεηῖ Ὀὰΐ ενθῇ 
[ῃς ἤριγε πιυϑδῖ Ὀ6 σοπίπιεά. ὍὙΠο ϑυγίδς, 
Ἔσθῇ 1 διηοηάοά, ἀοεϑ ποῖ βθθπὶ ἴο 8 ἴο οἶολῦ 
ὌΡ οΥ σεέγῖονο Πς αἰ ιοιγ. [ἢ ἴΠ 696 οἰγου πη" 
δίδηςοβ να ἔδεϊ ἱπο! πὰ ἴο δάορί (ἢδ 5ιισροϑβ- 
ὕοηῃ οὗ Βοϊίεμεν, ἐμδὶ ὉΥ οπο οὗ ἴδε τηοϑβὶ 
πιεαυεηΐ οἰογίοαὶ οττοῦβ ἰη Μϑ85. --- παῖ ὈΥ 
ΟΝ ψΒοη ἃ νοτὰ δηάβ ἢ (Π6 ϑᾶπηθ ᾿εῖτΕΓ 
845 [δαῖ ἢ} νυ ἰς (ἢ6 ποχὶ θοξίηβ, οὴς οὗ 
[Πε868 Ἰοξίεγβ ἰ5 ἀγορρϑά ουΐ---τνῆδῖ μδὰ Ὀδεη 
ὡς σταυρός ΤΔΥ ἤᾶγα ὈΘΟῺ τηϊπιντ 6 η ὡς 
ταῦρος. [ἢ {μαῖ σὯ56 [Π6 πηοδηΐπρ ννουϊά 6: 
“ὁ δεῖ ποῖ ὉΡ {δ γϑ6 1 ἴῃ τη οννῃ τηϊπὰ δηὰ 
Ἑςοποοῖξ (Κα ἃ ροΪθ οὐ δίδἰκθ) |εϑὶ (ΠΥ οι] ὃ6 
τοῦ θεά [ἤεγε ΞΞ σιτρροά] {π|κ6 (45 15) 4 ροϊϑ. 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἴθετε ΠΙΑΥ͂ ουθὴ ἤᾶνθ Ὀδοη ἴῃ ἴδ6 
Ἡοῦτον ἃ σέθεν δεΐννοοη τὰς ΠΥ, ἴῃς 
“ἐξουηβε} " οὗὨ ἢἰ5 5ου}, ἀπά 3), οὐ ἱπ Ιαἴθγ 
Ἡεοῦγενν ΠΥΝ, “ἃ ρο]ε." 

8. {015 βυρρεπίοη ἴῃ γτογαγά ἴο υ. 2 ἷ8 
σογτοοῖ, {πὸ ἤρσαυγε νουϊὰ Ὀ6 Ὀοαυθ ΠΥ σοη- 
(ἰυοθὰ ἴῃ στ. 3. Απά [Π6 Βγροίμοβὶβ 15 ξωγ- 
{πεῦ δυρρογῖθά ὈΥ {μΐ8, [δῖ ἔογ ὡς σταυρός 
οὗ Ὁ. 2 Μὰ πᾶν ἰῇ Ὁ. 3 ἴδ6 ρδγα οὶ ὡς 
ξύλον, ννηϊςοῖ ἰ5 (Π6 ννοτὰ ὈΥ̓͂ ψνἰσἢ {π6 ΕΧΧ. 
τα εγ ΥᾺ ἴῃ Οδη. χὶ. τῷ; Ῥουῖζ. χχὶ. 22; 
δηά Ϊοβὶι. χ, 26.0. ΝῸΣ σουϊὰ ΔΠΥ πίογα δρί 
ἀοϑοσρίοη οὗ 56] -οοηςοῖς 6 είνεη ἤδη {πὲ 
1 οαῖθ ὉΡ {86 ἰϑανεβ, ἀϑβίττοΥ  ([ΠΪβ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
Ὀεῖϊζοτ τμΔῃ “" Ἰοβ65,)) [86 ἔγιι 5, ἀηὰ Ἰοανοβ ἃ 
ΤλΔη 85 ἃ ΤΥ ἰγεο--ἃ ῥοΐ---ἰηϑιολά οὗ ἃ ἔγεβῃ 
ἴγοο, ςονογοὰ ἢ ἰοανοβ δηὰ ἔγι. 

4. Νν»ὲε βιιρροβο [δὲ ἴῃς ᾿οπιραγίϑοη 1} 
ἃ ἴγος βἰγιρρεά οἵ [5 ἰθᾶνθβ γεοδ δὰ ἴο τῃς 
Ὑτιῖεῦ ἴῃ6 ιι56 οὗ ἴπ6 5Ξᾶπι6 ἤρυτε ἰη 5. ἱ. 'π 
τοξατὰ ἴο ἴῇ6 νυοκοά, ὝΠΟ βοοοηά ᾿ἴης οὗ 
τ΄. 4 δὰ Ὀόϑιῖ 6 στοπάεγεὰ : Απὰ 5881} δ Κο 
εἰ [80 ἀοτίδίοι οὗὁὨ θη 01:ι:1ὲ906--ἴΠ6 νγοτά 
“ ἀργἰβίοη " ἱποϊάϊηρ [ἢ ἰάδα οὗ ἴπε Ἰογ ἔοὶς 
Ὀγ [5 ἐπειηῖθβ, Μνῃϊς ἢ 18 σοηνεγοά Ὀγ ἐπίχαρμα. 

δ. ἴπ οοπίγασς ἴο [8 5ε]ξοςοποεῖξ-- [ἢ 15 
ΤΟΙ δπὰ νυἱοκθάῃ658--- νυ ῃς ἢ νν1}}} ΟΟΪΥ Ἰοδὰ 
ἴο ἀεπιγυςσιίοη, δηά ταῖβα ὉΡ δηῃθηλϊεβ ν ῆο 
Ὑ1}1 γεΐοῖοε δ οὖν 411] δηὰ ᾿ἰδιι φῇ δῖ 8, 15 ἴδ ς 

ΥΙ]. 

γ 1 του νψουϊάεθε ρεῖ ἃ (πἰεπά, Β.(. 
! ρύονε ἢϊπὶ ἤγβι, ἀπά δὲ ποῖ Πᾶβιγ ἴ0. πὶ 
οτεάϊε Ηἰπι. Ὁ 

8 Εογ βοπιε πιδη ἷ8 ἃ ἔτ εηα ἔογ ἢἰβ ἐσμεν 
οὐ οσοδϑβίοῃ, ἀπά νν}}}} ποῖ δδιἀς ἴῃ 
τἢε ἀδγ οἵ τὰγ τγουδ]6. 

9 Απά τἢετα 18 ἃ ἤΠεπά, γγῃο δεΐηρ 
τυζηςά ἴο Ἐπ ΓΥ δηά 8εγ|{π νν}}} ἀΐ5- 
σον Γ ΤΏΥ τεργοδςῆ. 

10 ὁΑρδϑίη, βοπὴς ἔτεπά 15. ἃ Ἴοπι- ὁ ὦ 5. 
ρΡδηΐοη δὲ τῆς τῦ]ε. δημὰ νν}}} ποῖ 
ςοπτίπυε ἴῃ ἴῃς ἀδγ οὗ τὴγ «βῆ!οτίοη. 

[ν. 3---ο.Ψ 

ϑιρροκίεα δάνιςθ ἴο τπῆδκο ἐπ εηάβ, ννῦο 5.2}} 
6 ΟἿΚ σουηβο!]οῦβ (ἰπϑιοδὰ οὗ ἔο!ονίης ἴμὲ 
ςοηςεῖξ οὗ οὐγ ον 8001). Οηὶν ἰεῖ ἢεπὶ δὲ 
ξοοά, νῖϑε ἔτοη8. Απά συ. ς ᾿πάϊςαῖοϑ ΠΟΥ͂ 
ἴο πιᾶῖκα ϑιιςῖ ἔτ σμάβ. ὙΠῸ ἢγϑὶ εἴἰδυϑε [ἰΐ6- 
ΤΑΪΙΥ ταπάογοὰ 158: Α εινμψφοοϊ ἐμ τοδὺ [ΑΙΤΏΧ]) 
1] πὰ] ΡῚῪ δὲ [οης6 8] ἔτὲθῃ ἃ 8. 

Θ. Γοῖ πο {μδὶ δῖὸ δὶ ρΡοδοθ ΜΒ 
8909 ὈΘΏΏΔΩΥ; θα ΓὮΥ ΘΟ 86]1018 010 
οπί οὗ ἃ Ἰποποδπὰ.}] ὙὍΠὲ σεῖϑε δεξῖῃϑ5 
Ῥαγῖ 1].-- οοποογηίηρ ἔγιθηάϑμῖρ. [{|5 φυοίοά 
ἴῃ “Ὑοθδπι. 63 ὁ (ἰοννατὰβ ἴῃ6 Θη4): “ΜλΗΥ͂ 
(ΠΟΥ (παῖ 5θεὶς [ἰπ4υΐγα ἔογ] [ΠΥ ῥρθᾶςε: ἴδε 
ϑοοσοῖ γοναὶ ἴο οὔθ οιἋ οὗ ἃ τδουΞξαπά:᾽ 
δΔῃηἀ ἀραίη ἰῃ δαῃδ. τοὸ ὁ (}1ὴ65 1ο, 9 ἴγοπὶ 
Ὀοζίοπι) νυν "ἢ νΕΙῪ 5: ζῆ δἰζοσαϊίοηβ, δηά ἴδε 
δἀάϊιίοη οὗ ἴῃ6 ἰΔϑῖ οἶδιιϑα οὗ Μ|ς. υἱῖ. ς. 

7. 175 ἴδοὰ διΐ μοξίίπρ [δοηιϊίτιης] 8 
χτϊοπὰ, 5οῖ ἷπὶ ἐπ ἰγὶΔ]---τἰῆδῖ 5, ψγυπεη 
᾿ς θείην ἃ θηά 5}4}} Ὀς (ἱρά. 

δηὰ ἐταϑῖ ποῖ ἱῃ πἷπα πδδΈ}1γ.} Βὲ 
ποῖ ΑΒ ἴῃ ρΡυϊζτην ἴγυσὶ ἴῃ ἃ ρεγϑοῃ. 
ἰλϑῖ οἰδυιϑε 5Βοι)]ὰ Ἰορίςδ!ν σιδηὰ ἢγϑῖ, δυΐ [Π6 
Ῥοϑβιζινο 15 ἤοῦο δάνδηςθά δοΐογο [Π6 πορδίνε. 
ΓΒΕ γείογεησε 15 ἴο ἃ σεδὶ ἔπθης, ψυμοπὶ οπὲ 
ΤΩΔΥ͂ {Γιι5ῖ αἵ 4}} {π|ε58. [ἔνε ἄγο Ἰοοκίηρ ουῖ 
ἴογ βυςῖ, εξ 18 ποῖ Ὀ6 δαΞΊΥ ἴῃ τεραγάϊης 
Δοηυδίηϊδησεοβ 45 ἔγοηάβ, δυῖ ἰοῖ οὐγϑ ὃς ἃ 
ἐγίοά ἔγιοηά. 

8. θυ ΤΒΟΙΘ ἰδ ἃ ἔχίθηὰἃ ἱπ ὲδ (08) 
Εἰπλθ---Ἴ. 6. 45 ἰΟη 85 ἰΐ 5::115 ἢἸ τη. 

9. Απὰ {ποτ 8 ὁ ἔσίοιῃ ἃ [νῆο ψ]}}} ΡῈ] 
ομδηβθοὰ ἴο ΘΗ Υ, διὰ δ Ὑ111 τουθδὶ 
[ἀϊϑο!οβα, πιαῖκα Κῆηοννη} [89 δΘοπ δ 1οΐ οἵ [ΒΥ 
8} 8. π16--ΟἸ 2. [ἢδί σοηῆϊςξ τ ΓΟῸΡὮΆ νυ ἰςἢ ἴμοὺ 
βδάξε ἴο ρᾶ58, ἢ 4}} [ἢγ ἀἰβῆςου 65 δηὰ 
ὙνΘΔ ΚΠ 65565 δηὰ ἐδ υγΓ65, δηὰ [15 νν}}} τοπά 
10 ὉΠᾺΕ 5!84π|6 ὉΡῸ᾿ ἴδοα ἴῃ ἴῃς ορίηίοῃ οἵ 
ΟἴΠοΓ8. 

10. Απὰ ἔπβοσοὶβ ἃ ἔσθ ἃ, ὅς. Ῥογθᾶρδ 
[86 τνογά8. “" ςομηρδηίοη δἱ [με ἴδῦϊε ᾿" ἀο ποῖ 
ΓΌΪΥ οΧχργοβα [η6 πηρδηΐπρ οἵ [ες οτίψιηδὶ, 
ψΔ]ςἢ ἰ5, τ[ηδῖ 5 ἢ Δἢ οπο 5 τεδὰν ἴο δοςορῖ 
ΟΌΓ Ποβρι(α!γ; Ὀυϊ ψ πεη ὸ ἤανα ποῖ ΔΗΥ͂ 
ἸΟΠΣΟΥ δὴ ἰην  δίίοῃ ἴο ρῖνθ, ἢ15 ἐγ οηάϑ!ρ 
οο43685. ΤῊ5 Κιηὰ οὗ []Ἰοηἀ38]Ρ 15 8ὸ ἔγοηυεηϊ 
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1τ Βυῖ ἰπ [ΠΥ ργόβρεῦ ἢ νν]] 
θὲ 48 {πγϑβεϊ, ἀπά νν}}} ὈςῈ Ῥοϊά ονϑῦ 
ΠΥ ϑβογνδηῖβ. 

12 [{τοὰ θὲ Ὀτουρῇς ἰονν, Πα ψ}}} 
Ὅὲ δρδίηβι ἴ[ἢθε, δηά νν}} ΠΙάς ἢϊπ)- 
561} ἔτοπι τῆγ ἔδεε. 

13 ϑεραγαῖε ἴἤυβεὶε ἔγοπιὶ {π|ης 
ἐπεπλεβ. Δη κε ἢδεά οὗ (ὮΥ ἔπ 6 Πα. 

14 Α 01] ἔποπα 15. ἃ ίγοῃρ 
ἀείεξηςςε : πὰ Πα [δῖ Ππαῖῇ ἰοιιπὰ βυςῇ 
ΔΠ Οἠς δαῖῇ ἰοιιπά ἃ τΓεδϑιγα. 

Ι;ς Νοιδίηρ ἀοίἢ σουηΐεγνδι ἃ 
Γαι! ἔπεηα, ἀπὰ 8 χα ]επον ἰ8 
1ῃνδ Δ  ]ε. 

Ι6 ἃ (Δ } [ΠἸεπά ἰ5 τῆςῈ πιεαὶ- 

τὲ ἴῃ6 τεσ δα ἀθ βοπὶὲ δισῖμεῦ ἀείδι5.--- 
ΨοΥϑο5Β 9 δηὰ το ἃῖῈ οχητεἀ ἰη {πε ϑυγίας. 

11. Βωιἢ Ἀδίδεγ, Α πὰ. 
διὰ δροαῖκ ΤΊῪΘΟΙΪΥ δρδίὶπβὶ (ΟΥ̓ οἶ56, 

“0 ΤῈΥ βουνδῃῖβ.) 850 ἰηϊπιαῖθ 15. Π6, 
85 ᾿ἔ δὲ ψεγὸ [ϊ]η6 αὐΐεῦ ἐσο. 

12. Βυῖϊ ψνἤοη [ΠΥ οἰγοιπιϑίδησθς σῃδηρο, 
15 Ὀοδγίηρ 4150 σιδηρθβ. [ηϑῖθδα οὗ θείης 
“5 ἴῃοιι,᾽ ἢθ 15 ἢονν “ αραϊηϑῖ ἴῃ 66 ;" 1ηϑιοδὰ 
οὗ γτιδλίκίης ΠΙπλϑεὶῇ αἴ Ποπὶρ ἴῃ ΠΥ οιι56, 6 
δΒιάδδ5 ΠΙπι5ο} ἔγτοτῃ ἴῃ 66, 50 [ἢδϊ ἢ ἴπου βοοκοϑῖ 
πἰτὴ πὸ σδηηοῖ Ὀ6 ἔοιιπα. [{ 15 Ὠἡδθίϊε85 ἴο 
4υοῖε (45 'π τπλοϑὲ (οπ)πιθηΐαγ 65) 5:Π|11 47 5ΑῪ - 
1ῃ 65 ἔγοπι οἰδϑϑιοδὶ νυγιἴεῦβ. ΤῊς ο456 ἀεβοσι θα 
15. ΟΠΪΥ ἴοο σοτητίοη ἰη 4]} σουηίγίοβ δηά ἴῃ 4}} 
ἅδ65. 

138. Τίιοϑο, ἴἤθη, ἂαὔὸ ἴῃ6 ἴἢτοθ ςἸ.5565 οὗ 
ἔτιοπάβ ἴο ΡῈ ανοϊἀφά : 4 τε ΤΟΥ Πῖ5. ον ἢ 
αὐναηῖδρο; ἃ ομαηροδῦὶες ἔτεηα ; 4 {{π|6- 
βογυὶηρ πο. Ὑν}Η16 τπογοίογε οὴς 5ῃοι4 
Δ ΒΟ αἴ Υ βοραγαῖς οπθβο]ῇ ἔγτοπι ΘῃΘΠΊ165, “ οὗ 
(ὮΥ [τἰοηάβ (οὗ βιις ἢ ἔτιε πη 45) μᾶνα ἃ Τςαγα: 
[ΔΚῸ σδγ6 ἴῃ τεραγὰ ἴο {Π 6]. 

14. Τὸ {Π656 ἴῆγθο οἰαϑθοβ οὗ ϑριιγίου δ 
ἔπι ἐπάς ἃ [ῃγθεϊοϊ ἃ ἀδογιρίοη οὗ ἴσια ἔτιοηά- 
5810 5 ΠΟῪ Ορροβεά. [Ι{ αἴογαβ ὑγοϊθείοη, 
Βεβῖοννβ ἃ ἰγϑάϑιισθ, δηα Ὀγηρ5 πρα]ὴρ ἴῃ ἴπὸ 
ἴσου ]ε5 οὗ ἴδ (υν. 1.4.--1:6). 

15. ΟΥὗἨ [ζο7] ἃ ζαϊ: 701 Τσίοθπὰ ΤΘῚ9 18 
ποῖ ΔῺῪ Θθααϊνδ]θπῦ (ὁν αὐαν 9 ἐχεῤαησεὺ; 
διὰ [019 ἰδ ποῖ ΔΙΗΥ͂ ΔΙ π06 [ὈΥ̓ ΜΥΟΙΜ 1] 
οὗ ΗΪ8δ. 6Χ601101:06.}] ἀντάλλαγμα 85. ἴΠ6 
1,ΧΧ. τοπάρχης ἕο ὝΠΟ ἴῃ 3 ΚΙηρθ Χχ. 2 
((οά. Αἰεχ.); [οὉ χχυῖῇ. ας; δπά [6γ. χν. 12. 
Βυΐ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴπ6 ἢγϑὶ οἵ ἴβοβθ ραϑϑαᾶρβθβθ ἀο65 
ἰϊ τποβὴ δὴ δαιϊίναίθηΐ ἴῃ ΤΔΟΠΘΥ ΟΥ̓ ΝΥ οἵ 
Ῥυγοβαβο, ἰὼ ἴπῸ οἴθεγ ἵἴννο δὴ δαιίναϊοηῖ ΟΥ 
ΨΑΥ οἵ Θχοβδῆρε; δηα νἱἢ [815 ἀρτοθθ {Ππ|Ὸ 
156 οὗ [ῃῆ6ς ννοτά ἴῃ δῖ. Μϑείϊ. χνὶ. 26, δῖ. ΔΙαγκ 
ὙΠ. 272ω. ὙΠ Ὁ. τό ψοι]α σαΥΓΥ οὐΐ ἴῃς 
ἰάοα οἵ (τἰεπάβ!ρ 45 ἃ ““{Γ6άβυγ6," Ὀτγοδομδα 
ἂ ἴῃ εἶοδο οὗ Ὁ. 15. 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΓΥἱἹ. 

εἶπε οὗ ᾿ξ ; δπὰ {ποὺ τῃδλὲ ἔβαγ τῆς 
Ι,οτὰ 5}4]}} πὰ Πϊπὶ. : 

17 ὟΝ Βοβο ἔξαγεῖ ἢ {πε Ινογὰ 58}1]]} 
ἀΐτεςς ἢϊ5 ἔπεη ἀβῃ!ρ γίρῃϊ: ογ 85 Π6 
15, 80 5Π4]} ἢ8 πεῖρῇθουγ θὲ αἶβο. 

18 Μγ 8οη. ρδῖπεγ ᾿πϑιγιςζοη ἔτοτὶ 
ΤΥ γουῖῃ ᾧρ: 80 88αῖς τῇου. βηά 
ννϊβάοσῃ {1}} τἢϊπ6 οἷά Δρ6. 

1Ι9 ὕὔοπηβ ιἱπῖο δῦ ἃ5 οἠβ [Ἃἢαῖ 
Ρίονγεῖῃ απά βοννεῖῃ, δηἀ νναῖς ἔῸὉγ ΠῈγ 
σοοά ἔγυ8: ἔογ ἴπουὺ 5ῃ!ς ποῖ το 1] 
πὰς ἢ ἰῃ ἰαδουγίηρ αδοιζ ἤδγ, δυῖ 
του 8ῃαἰς εαἴὖ οὗ με ἔγυ!5. τρῆῖ 
800ῃ. 

20 ὅΠ6 ἰ8 νἜΥῪ πηρίδαβαης ἴο τῆς 

17. Βο 8180 ἰβ δὶβ ποίββρουσ ὉΤπῃὲ 
ΤῊ ΘΔΠΙΩΡ 15 ποῖ τπαΐ 4 πιδὴ 50 ἰηΠιθηςθ5. [115 
παρ θουγ παῖ (Π6 Ἰδοῦ ὈδοοπΊος κα ἢ1πὶ- 
5016. δυΐ 1Π4ἴ ἃ τῆδῃ σῇοοβοβ 85 ἢ5 σοπηρδηϊοη 
οὔθ Ψο ἰ5 οὗ {Π6 βᾶπὶὲ αἰϊβροβίίιο ἢ 
μι πλβϑ! ἢ, 580 [Πδΐ ννὸ σδη ἡιιάρμε οὗ 5 σμαγδοῖογ 
ὈΥ ταὶ οἵ Π]5 ἀϑϑοςδῖθ. Α 5: ΠΊΠΑΥ “ σοΙηπΊΟ 
Ῥγουύοσθ᾽" ἰ5 ἔοιιηά ἴῃ ἴῃς ΜΙΙαγαϑῇ ΘΠοσ ΑΓ 
Τοῦῆ οἡ Ρ5. εἶν. 1. 

18. ὙΠῸ ἴἔννο ῥσουοιιβ γ ῦβο 5. Τοσπλοα {ΠῈ 
{γδηβίτἰοη ἴο ἴΠ6 ἡδῖν ϑδιιδήοςξ ορθηθά ἴῃ “'". 1.8, 
ΤῊ σοηποόχίοη Ὀοΐννδθη {Πππὸπὶ 5. 45 ἴο]ονν5: 
ἴγιι6 ἔπ ἀ5}}}0 πλυδῖ 6. νυ ]βοὶν ἀϊγοςῖοα ὃν τΠ6 
ἔραν οἵ (ῃς 1, ̓ογά--- ἀπά {815 ἔδαγ 5 ἴγ6 νν Ἰβάοτη. 
Βοπ, ἔσο ΤΥ ΥὙΟΌΓΕ 6Β0080 [ΞΞ εἰσε ἐκ 
αἰ! 6] ἱπϑοϊτπαούξοη [1Π6 νοσὺ ηο ἀοιιδὲ τορτὸ- 
δοηΐῖβ {πὸ Ηοῦτγονν ἽΠ3), διὰ ὑπὸ Κ᾿, ,ΘΥ͂ 
ΔδὶγΒ ἴδοι 5811 πὰ τὶβᾶομ. 115 15 
οπὸ οἵ {Πὸ πιοϑῖ {μοι μι μτι] ϑδοπίσησοβ 'η Εσο 5. 
Μαγκ τἰὸ τυνοίο αὶ αἰδοίου δεῖν οοη σΠοοδ5- 
ἱηρ ἐηεέγμοίίοη, πὰ πηάίηρ πυϊράϊογε ---ῖ ἢ Οὴ6 
Ὀϑιηρ ἴΠ6 δασὶν σμοῖςο, {πε οἴμοῦ [Π6 σοπιϊημδὶ 
ΓΟ ἴο πὸ ὁπα, 

19. Το ἰάθαᾳ οὗ «'. 18 15 ἤονν ῥγοβοηςοα 
ἀπο ἃ δοα} ἥπιγο. ὙΠῸ νοῦβο μοι] 
σάϊῃ ἴῃ ἔοτγος ἢ ννὸ δύ ηροά ἴπΠ6 ννογὰβ 85 Ἰἢ 
{πὸ οΥμῖηα]: Α8. ὁ589 ὑμδῦ ΡΙιοσοίδ δπὰ 
ἰμαΐῦ βοχοϑίδ, σο9 ἀπῦο ΒΘΣ,. .. ΖογῪ ἷπ 
ΓΥ ΙΔΌΟαΣ δθουϊ δοχ [{᾿ὸ ἤριιγε οἵ τῆς 
ὙνΟΥΚ ΟΥ [π6 Βυθαηάπηδη ὈοΙηρ 51}}} σοπίϊ πιο] 
ἴΔ)οὰ 8810 (δι:1] 4 1Σ1{{16 [{|π|60] 84 78 
ὙΘΑΣῚ 688 [1011], )π ἃ ΒΡΘΘΟΙΥ Β8 6} ἴμοὰ 
θεῖ οὗ ΒΟΥ ἔσχυαϊΐβ. ΓΠὸ βδιιδίαηζινε ἴο Ὀὲ 
ΒῈΡΡΠΘα ἴῃ θοῇ οἸαιιδο5 15 Δν ἰδάοιῃ. 

20. Α5. οὔθ ἰμαῦ ἰβ ΓΤΟΌΡὮ 6ΧΟΘθᾶ- 
ὑπ 5} [16 ἤματο 156. ΡΓΟΌΔΟΙΥ͂ 51Π] παῖ οὗ 
[Π 501}: ΟΥ μοῦ ρ5. οἵ [πὸ το] 586 15 ἴοὸ 
ἴ 9 πηϊπρίτποςοὰ (9 ἐφὲ μρίμίογοε, ἴἰχὸ 
ἀπαιδεύτοις, ἴῃ ρροδιτίοη ἴο ἴπῦϑο ννῃῸ ἔγοπὶ 
{Ππ6 1 γοῦτ σποοβὸ παιδείαν, α΄. 18).}] Βιιϊῖ 
1 ὰ5 θη βιιμμοϑιοά {παϊ σφόδρα, " ὀχοοριυή- 
ἰησῖν, 15. ἃ Οἰογ αὶ ΕΥΓΟΥ ἴῸΣ σοφία, “" Δὲ 15- 
ἄοπι," νλῖοιν Ὀοϊῃ [πὸ 5γγ. δηὰ τῆ Κὶ εἴ. 1,1, 
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[Οσ, 
«εοἰΐα». 

αἱ ίδιϊ. 
ΣΙ. 20. 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΓΟΌΟΌΞΘ. ν]. 

ὉΠπ]εαγηεά : ἢ6 τπαῖ 15 ψίπους 'υη- 
ἀετβιαπάϊηρ νν}}} ποῖ σαπιδίη ννιῇ 
ἢδΓ. 

21 δὅΠ6 Ψ}}}} [ἰῈ προη ἢἰπὶ 85 ἃ 
ἐπ σἢΥ 5ἴοηθ οὗ {ταὶ ; δπὰ ἢς ν"Ἱ]]} 
ςαϑῖ ἢῈΓ ἔτοπι ἢϊπὶ ογα ἴ Ὀ6 ἰοηρ. 

22 Βοῦ νψίβάοηι ἰ5 δοςσογάϊηρ ἴο ἢδγ 
Πᾶπηδ, Δπα 506 ἰ8 ποῖ πηδηϊίεβδῖ πηῖοὸ 
ΤΑΔΏΥ. 

23 Οἶνε δᾶγ, ΠΊΥ 50η., γεσεῖνε ΠῚΥ 
δάνίςε, Δπ4 γεῆιβε ηοΐ πΠΊΥ σομη8ε, 

24. Απά ρυζ τἢγ ἔδει ἱπίο Πεγ ἔεῖ- 
ἴ6Γ8590 ΔΠἃ [ΠΥ πεςκ ἱπίο ἢεγ 'σβαίῃ. 

25 Βον “άοννῃ τἢγ 5ῃου]άεγ, δηά 
ὈεαΓ παῖ, Δηά 6 ποῖ ρτίδνθεά ννἢ 
ἢεγ Ὀοηάβ. 

Ὦανο. Τα ὀχργοϑϑίοη “ Ποῦ υπηάἀογϑίαηά- 
1πη5,᾽ ἀκάρδιος, 15 1η ἐχᾶςῖ τοηάοτιηρ οὔ πὸ σοτ- 
Γοϑροπάϊηρ Ηοῦτενν ἴογπιβ ἰὴ ΤΟΥ. Χυ]. 16 δηά 
ἴῃ [ΕΓ Υ. 21; ΠΟΠΊΡ. 4150 [6 51:Π}|18Γ ἜΧΡΙΓΘ5ϑΙοΙ. 
ἴῃ σον. χυ3. Βεῖ ᾿η [6 Ηοῦτγονν ραγλ}10}5 
18ς “ πηαἀογοίδησιηρ "15 [δἰ ἀβροςοῖ οὗ [ἴ ννῃιςοἢ 

15 ἀϊγοςιοα το ννῆδί 15 ἔν μοσ-- -τῆς Ὁ. 

21. ΤΟ ἤρξιγο 15 ἢονν σβαηροῦ, Νοῖ ΟΠ]Υ 
ἀοὸ5 νι ιϑάοπὶ δοὸπὶ τοιρὴ 5011, απ {Π|ὴὸ 
πηϊηδίγυςοα ηοΐ ρούβονοτο ἰῇ [πὶ νόσκ; 
Ὀυΐ 25 ἢ6 ἈρΡργοδοῇπθδ ἰἴ, ἴ Ῥγονοβ ἃ ἤΠόλνΥ 
νεῖ. νῃοἢ ἢς Θρο ΠΥ ςαϑῖ8 τοπὶ ἢ τη, 
“ΤῊς βἴοπο οὗ {{1] ᾿᾿ 5θεπὶ5 ἴο μανὸ Ὀθοη οἠδ 
ἴοΥ {Γγιὴρ ϑἰγοηρῖῃ. 851. [οσγοόπης ηοΐοβ οἡ ΖθΟΠ. 
χι. 23 (Δ. Ν. «δηὰ ἃ. Ν. “4 δυγάςῤηδοπιο 
βίοῃβ 7) {παῖ ἴ δ) θόοη δὴ δησϊθηΐ αἰιδζοτη 
ἴῃ Ῥαϊθϑεπο, σοπτηιθα ἴῃ ἢΪ5 ἄγ, ἴο να ἴῃ 
ἴονν 5 δης υ]]αρὸ5 ἃ γουπα σἴοπα οὗ νοῦν στοαὶ 
νεῖ, οὐ ν]ηοἢ τ. γοιηρ πιὸ πηαίο {{14] 
οὗ {ΠῸῚΓ δίγοηρίῃ, ἤονν Πῖμ} τΠῸγ σοι] Πτ, 
δηά ποϊά ἰἴ ἴπ {Ποῖγ Παπ58. ΕῸΓ “Ἰ16 ΠΡΟ 
Ὠ τη, ΤΑΥ͂ 86 ὌΡΟΣ πὲπι,--δὲὴὰ 86 Ὑ1ΠΙ] 
ποῖ ἀθ01Δ} ἴ0 οδδβ Βοῖ ὕσοιι ἐπὶ [ςἘΒ]550]}]. 

22. Τί 560ΠῚ5 ἱπΊροϑϑιῦϊο ΟΥὉ ΔΠΥ͂ οΥἰτἰςα] 
ἱηρόπιΥ ἴο ἐχρίαϊη ἴῃς ἢγβῖ οἰαιιδὸ οὐἩ (18 
νοβο, δίησο {ΠῸῚῸ ἰ5 ποῖ τὴν Ηοὔτον οὐ Οσοοκ 
τνουγὰ ν Ἀ]ο νοι] δάπλς οὗ ἃ Ρ]αΥ προη πὸ 
ννογὰ “ νυ Ἰϑ οι. [ἡ {Π6 δι ρποβίοα ΟΧρΙΔηᾶ- 
τίοη οὗ Ηρ, 5σο0ὸ. Νόνναοκ οὐ Εἰσο]οβ. π1. 11 
ἴῃ {πὸ ὁ Καιχροῖ, χορ. Ηαδ.᾽ Ρ.. 229.7] δὺο 
ταιιδὲ (ποσγοῖοῦο δαρροδὸ τὸ Ἡοῦγονν τοχῖ ἴὸ 
μανὸὼ Ὀύζοη ἙογΓ ρα οὐ τϊϑγοδα, δ τηᾶῪ 
εγὼ χιοῖο, ποι αὐορίῃςρ τῦ, {π᾿ διιρεοῦς 
τίοη οἵ τ. Η ογονν τ (ΕΥ̓ΔΉΚΟΙ 5. ΔΙ δίδβο τ. 
τ. σσέδοϊ. αι. Δ Ιϑϑόπϑοβ. «. [ἀοηῖῃ.,᾿ νο]. χῖν. 

Ῥ- 197) παὲ τὴς Ηοῦγων οὐρίπαὶ πιαὰ ΠΡΟ, 

“ὈΥ ηφηλὸ, ἡ Ὥς] ννὰ5. πλϑγολα ὌΡΙΟΣΑ ἐἐ 30" 
Ἑςοτάϊηρ ἴο ᾿Γ παπιὸ. Ης δβιρροβὺθ {πὸ 

οὐ σίμαὶ ἴὸ παν θόοη: ΝΠ ΠΟ ΡῚ ΠΏΖΠΠ 

ὅν. (ἰγγίδθοπι ἴδ [ιἶδ []χὸ Ῥοβϑόββοϑ [1] Οὐἱγ ὉΥ 

[ν. 21--- 30. 

26 ὕοπιε υπῖο πεῖ ψΊ (ΠΥ ψ οἱε 
ἢεαγῖ, απὰ Κεαρ ἢεῦ νγὰγβ γῇ 4} 
ΤΥ ροννγοῦ, 

27 ϑεδςῇ, δηά 8εεκ, ἀπά 586 5}4]]} 
Ὀ6 πιδάα Κπονη το ἴπεε: δπά 
ννἤεη ἴδοι Παβὲ ροῖ Ποϊά οὗ δεῖ, ἰεῖ 
Ποῦ ποῖ ρο. 

28 Εογ αἵ {πε ἰδλϑὲ τοι 8ῃ4]: ἢπά 
ἨΕΓ γεβῖ, ἀπά τῇδι 514}} θῈ τυγηεα ἴο 
τγΥ Ἰογ. 

29 ΓΒεη 514}}] Ποῖ ἐετῖειβ ὃὉὲ ἃ 
ΒΓΟηΡ ἀείδησα ἰοῦ ἴπεθ, δηά ἢεγ 
σἤδίῃ8 ἃ τοῦδε οἵἉ ρίοσυ. 

20 Εογ {δεγα 15 ἃ ροϊάεη ογηδιηθηῖ 

ΠΑΠΊΘ,᾽ ΟΥ̓ΡΕΓΠΔΡ5 “1 ΟἿΪΥ οχϑίβ ΠΟΠΆΠΩΪΙΥ 
ἴογ .ἴπ|,᾿ Ξξ ἢὸ ΟἿΪΥ Κηονν5 οὗ ἴξ ΟΥ̓ παπιὸ. 

(Τῆς οοττεοίίοη ᾿πίο ΠΣ ϑ,, “ΟΥ̓ δαγβαυ,» 
πδρα ΘοδγΟΟΪΥ ὃς ἐἸϑοιι55064,} [ἡ [Πδΐ σα50 ἴῃ 6 
(ΓΑΠϑἰαΐοσ, ὑπαῦϊς ἔτοπλ [}}5 σηϊδγοδάϊηρ ἴο 

δοοσοιπῖ ἔογ {πὸ τ, νοι πᾶν ἀτγορροά [ἴ 45 
ἃ ἙΙοτγῖσαὶ ουγοσ, Βιυιῖ ΠῸΓῸ τὸ βοσίοιιβ [|η- 
διυιϊδεῖς οὈ]εοςοη5 ἴο {πὸ βυρροβίίοῃ οὗ Ηοτο- 
νυν. ὍΤ)ι δνγ. μα5: “Ηογ παᾶπὴὸ ἰ5 {|Κ6 Ποὺ 
τεδο ίηρς [πιάἀάδη }], ἀηά 5ῃ6 15 ποῖ ἀρργοτεὰ 
ὃγ ἴοο]5." 

23, Ηδνίης ρβίνοη διισ ἢ [11 τνατηϊης, (δς 
ὙΥΤΙΟΥ ΓΟδαπλ5. πὸ εὐδ)]οοῖ οὗ ΠΏ ἢ Βὸ 15 
{τοδί ηᾷ. 

αάκερ.] ῬοΥμαρϑ “) ἀρτποηῖ," οΥ “ορίπιοη.᾽" 

24. εὐαὶ.] Ἐαΐμοῦ, “ ΠΟ] Αγ," 45. ἴὶη {Π6 
τηᾶγρη. ὙΠῸ ννογά5 οὗ οι !οτὰ (δῖ. ΜΙ αἴ. 
ΧΙ. 29) ΜΊ] ογὸ Τοδ ΠΥ οσςσαγ ἴο ἴπο τεδάου. 

25. βοτυ ἀοτυη.] ἘαῖμοΥῦ, ρα ὑπο ξ 
[Β1556]}]. 

ὧν ποὶ σγίουιρ] Ἐαῖμοῦ, θ6 ποῖ ΨΘΔΑΓΣΥ, 
σα ποῖ. ὙΠῸ ἤρξιιγθ ι5 ποτ οὗ Ὧη δηϊπιαδὶ 
τἱπαςςσιιοτοτηοα ἴο τὸ νΌΚο. 

26. ῥιαγ ἢ Τατογα]ν, “ 5οι}." ὍὌῆὸ ἤσιυτα 
15 ποὶν ἀγορροδ, Δ γδὺβ 2.4, 25 ΤΌΓΠῚ δῇ δι) -ς 
{[Π0515 ἴο “«'. 20, ας γοΙβῸ5 26, 27 ἴο «. 21. 

28. ἐραὶ σῤαϊ δὲ Ἱμγπο.)] ΕΥΟΤΆ α΄. 29 νν»ὲ 
ἴον (Πα ἴΠὺ τοϊούθησο ἰ5 ἴο {πὸ ΡΓΘΥΊΟΙ5 
ττοι]ς. ἀπὰ ἸΆθΟΙΓ {π'τ’. 25. 26), ποῖ ἴο 
ἐν 50}. ΛΔ νοι] {πογοΐοσς {γΓαηβίαίο - 
ς (1ΤῊΥ̓ Ργονίοιιβ ἰαῦοιΓ) Β8811 09 ζὰτπθᾶ 
ἴο [8690 ἱπῖο Ἰ0Υ. 

29. θ6 ἴο 890 70Γ 8 βίγομῃρ ἀθἔθπο6θ, 
διὰ ΘΓ ΟΟ]]Δ18 [1Π ἴΠῸ δύπϑς οὗ “γόοκο ἢ] 
ἴ0Υ 8 ΣΟῦΘ οὗ 510ΥΥγ.) 1]}8 τπὰγκ5 ἴὸ 
σμαημοὸ ἸηΠςαῖος μὲ π᾿. 28. 

380. Τὸ ἤξυτγε ἰ5 ον δοπιονν αΐ οἰ 5 ΠΥ 
νατιθα. Τῆς τοϊογοηοο πιαῦ ὃς ἴο ἴδς 
Η Ἰπ|ν- ΡΥ ]οδ 5 τηῖῖτο, νυ πιο νου] ὀχρίαίη [Π6 

ΒΒ. 
ΕἸΣ. 200. 

᾿φρανπεπεικατεσασαεπεν 

τον, α νι 
᾿ ὀαμαΐ οζ 

ἸΡΟη Ποῖ, δηα ἤἢεγ Ὀαπάβ ἀγα ἵρυγρὶε ἀνε ὦ 
ἰλςο. 38. 

:5 



“ἃ. 8. 9. 

ν. 31-..] 

41. ἼΤΠου 54] ρυξ Πεῦοη 845 ἃ τοῦς 
οἵ ποποιῖ, δπά 5ῃδϊς ριῖ πεῖ δρουΐ 
[Π6ε ἃ5 ἃ σίόνῃ οὗ ]Ου. 

22 Μγ οη, ᾿ξ τδοιι νυν], του 5Π411 
Ὀε τλυρῆς : δπὰ 1 ἕπου ννῖ]ς ΔΡΡΙΥ (ὮῪ 
τηϊηά. τῆου 5Π4]ῖ ὃς ργιάθηϊ. 

23 [Ἐτλοιι ἰονε το Πεατγ, τπου 584] 
γεσεῖνα υὑπάετγβίδηάίηρ : ἀπά 1Ε τῆοιι 
ον τῆϊης εαγ. ἴδοι 5ῃδ]ς Ὀὲ ννῖβ8ε. 

24. ϑῖαπά π᾿ τῆς πιυϊίίτυάε οὗ τῆς 
ΖΕ] άογς ; δηά οἶεανα υπίο ἢϊπὶ τἢδζ 18 
ν]156. 

ἃς Βε ψ|]Ππηρ το Πεᾶγ ἜνεγΥ ροαϊγ 
ἀΐδβοοιτγβε ; δηά ἰεῖ ποῖ τῆς ραγδῦϊεβ οὗ 
ὈΠαεγβίδπαϊηρ Ἔβοᾶρα ἴἢε6. 

36 Απά 1ξ τοι βεεϑῖ ἃ πιᾶη οὗ 
πηἀεγϑιδπάϊηρ, ραῖ [Π66 ὈεςΠλ65 τπῖο 
ἢϊηι, δηά ἰεῖ ΤΥ ἔοοϊ νγεαγ ἴῃς βδἴερϑβ 
οἵ ἢϊ8 ἀοογ. 

27 [με τὴν πλπά 6 ὑροη τῆς οἵ- 
7Ρε χ. 2. ἀϊπδηςεβ οἵ τῆς 1, οτὰ, δπά “7 πιεάϊταῖε 

Οὔϊϑϑίοη οὗ υτ΄. 29 ὁ δηά 20 ἴῃ {πΠ6 ὅ5γγσ. Βυΐ, 
οὔ ἴῃς οἴδοῦ Ὠδηά, σοιρ. ἴΠ6 Θχργοβϑίοηβ ἴῃ 
[6τ΄ ἵν. 30. 

31. α γοδεο᾽ αἴοτγ ... 
“ αδουΐ {π66.᾿ 

382. Ἰδομ ῥαΐ δὲ ἰπβίταοῖοὰκ.] 
νυ σοίδγοηςο ἴο υ-. 18. 

33. ΤἼο τνοτγὰ “ πηάἀογβίδηδίην ᾽ (σύνεσιν), 
ποῖ ἰουπά ἴπ [6 δεϊίεγ Μ55., 15 ΟἿΪΥ ἃ ἀ15- 
τυγδίης δα άἰϊτοη. 

84. ἐῥε »νιμἰμάΦ.7ὺ ῬτΟΌΔΟΪΥ ὅπ. ν.4.1] 
ἐδ ττὶδο (ΞΞ ἸΕΔΩΥ 15 ν}156) ἴο πὶ 0108: 09. 

ὍΡΟΙ" [869.] Νοῖ 

ΤΉΙ5, 

35. Ησγο αἷδο ἴΠ6 ογάεγ οὗ (Π6 βοηΐθποθ 
μβδὰ Ὀδεσῖ 6 ἱηνογίθ. “Β6 νην" 15 
ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ ποῖ 5σἴγοηρ δποιρῇ ; δηά [Γ1ΠῸ ννοτὰ 
ςογτοϑροπάσδα (25 Εσ Ζ25οἢ 6 5 ρΡΟΚ65) ἴο Πὺὶ 
ΟΥ̓ 151, ἴ ννου]ὰ ἱπιρὶν “ ἀοϑῖγε δῇογ," δπά 
“ὁ ρίδαβυγο ἴη." Απὰ θ΄ ποῦ [1:9 ῬΣΟΥΘΙΌΒ 

οὗ πηὰδοτβίαπάαϊΐϊηρ (1[Π}}2 δ) θΒ808}Ρ9θ 
ἤτοι 1:96. ΑἸμοιΡἢ ἴπΠ6 σΟΠΙΠΊΟΙ ιἰἰϑαρὸ 
τοῦ Ἱα διιρροϑῖ ἴ[π6 γοπάργίηρ “ Ἔβοαρο {Π6Ὸ,᾿ 
τίΖ. ἔγοπι [ΠΥ ΠλΟΠΊΟΓΥ, γοῖ [ῃ6 οἴΠΟΓ {γϑηβ]α- 
τίοῃ ϑοοπὶβ θεῖίογ βιϊτοά ἴο [Π6 σοπίοχί. 

36. χε ἐῤέε δείιριε.1] ἘἈδίπεν, δὖ ΘΑ ΣΙΥ 
ΣΩΟΤΐηρ. 

397. 1,451 Ἰἰη6: Απὰ ΓῈΥ ἀρβὶτο ζο0᾽ μι 18- 
ἄσπι 588811 ὈὉ09 ρτδιηξίθα [1090 [ ΒΙ55611]. 

ΠσΗΛΑΡΤΕΒΝ ΓΥἹΙ. 

ΤΠΙ5 σπαρίου πιρῆς Ὀς σκοπογαὶν Ἰπϑογθοά : 
Ἀπ ]ο5 ἔοσ ἴῃς ΝΊβΒ6. [1 σοηϑ᾽ϑίβ οὗ ἴννο ρασίϑ : 
Ι. Ἀι16ὲ5 τοραγάϊηρ οποϑοὶ (υτ. 1-17)»}ὲ'; 
11. Αὐ]ὸ5 τοραγάϊηρ οἴμεῖβ (υν. 18--30).Ψ 

ΒΟΓΙΓΕΒΘΙΑΘΤΙΓΟΌΞΒ. ΓΥἹ. ΝΠ. 

σοητ ΠΥ ἴῃ ἢ]5 Πσοπηπηδηάιμεηίΐϑ : 
ἢδ 54]}] βϑίδθ 5 της Πεαγῖ, δηά 
δῖνα ἴῃες υνυϊδάοηι δῖ [ἢ1η6 οὐνῃ ἀεϑίγε. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΚΝ ΡΥ]. 
Ι φε αγέ ἐχλογίε γγοῦε σἱρι, 4. Κορε ανιδεξέονι, 

8 2» Ρ1071, 1Ὸ πα γαϊ,ζέρρ ὑς 2γαγέῦ : 
12 γονει ἐγέγρ ἀγα ὀσεξῥίζέρρ, 18 αμαὶ ἄστυ 10 
ἐπίέεηι ὦ γγίόμαά 19 ἃ ροοα τοῖγε : 20 ἃ “47- 
φαριέ" 22 ΟἩ7 αἰ: 23 ο"" ἐλ άγοε αμαὶ 
2αγοιίς: 31 116 Ζογα αηια] λὲς ῥγίείς: 32 ἐλε 
2οογ, «πα {λο46 ἐλαΐ »ιοτῦνε. 

Ο πο ενὶϊ, 450 541] πο Βδῖπι “ 
ςοπΊ6 τηἴο ἴΠ66. 

2 [)εραγῖ ἤοπη {πὲ υπ]ι8ῖ, ἀπά 
ἸΠΊ4 ΙΓ 5141} τα γη ἀυνΑΥ ἔγοηὶ τἢες. 

2 Μύ οη, ἦδον ποῖ ὑροη τῆς ἔμιγ- ὁ 
ΓΟ 8. ΟὗἨ υῃτρῃϊθοιβηεβδβ, πα ἴδοι 
8]: ποῖ γϑὰρ ἴπεπὶ δενεηίοϊα. 

4 ϑεεκ ποῖ οὗ τῆς [μογὰ ργβεεπηῖ- 
πεπςα, ΠΕΙΠεγ οὗ τῆ6 Κίηρ τε 5εδῖ οὗ 
Βοποι. 

Το δὲ πιοτα ἀδία δα: Ῥαχΐ 1. Πδ5 (1) ἃ ῥβγοοε- 
γη1 μη ἴῃ ΤΠΓΘΘ ν Υβ65, ὑνάγηϊηρ [Π6 νν156 ἀραίηϑί 
5[η ; (2) ἴδθη ἕο! ]ονν ἵννο βίδηζαβ οἱ ἔοιιγ, αδηὰ 
ὌνΟ 5ἴδηΖαβ οἵ {Π ΓΘ Ὲ γε 865 (ΞΞ 2 χ 7), βίνίην 
ννδγηΐης ἴῃ τοραγὰ ἴο γηη (υλ!(ἰοπ, “τ. 
4-7); ἴο ῥέαγὲ (ργεδυτηρίίοη, οὖν. 8-11}):; ἴο 
σῥεεο (τ. 12--1.4}} Πα, ᾿Δ51]Υ, ἴῃ τοραγὰ ἴο 
ἐὰ (τ. 15-τ). Ῥατῖ 11., ΙΓ ἢ μῆνα Κα]ος5 
1ῃ τοίθγθηςε ἴο οἴμοῦβ, σοῃϑίϑῖβ, ἰκὸ Ρατὲ 1., οὗ 
ἴΟΌΓ βἴδηζχαϑβ (γεβρεςίίνεῖν οὗ ἔουσγ, σονοη, [ἤγοο, 
Δηκ ἴοισ νεγ865), ΜῈ ἃ σοΠΟ]ιδίοπ (τ. 36) 
ὙΜΏ1ς]}} ἴα Κοσ ἴΠ6 ρίαςθ οὗ {Π6 Ρσόομι οὗ Ρατί ]. 
ΙΪῃ Ῥαγῖ 11. ἴπ6 ἢγοϊ οἴδηζα μῖνοβ γι 05. 48 
ΤΟραγ5. “ηϊοπες πὰ ἀρβῥεπάαπις (πὐυ. 18--21))}; 
[πὸ βοςοπά, ἴῃ τοραγὰ ἴο ῥγορεγν πὰ γαρην 
(υτ΄. 22-28}; ἴπε {πἰγά, ἴῃ τορασγὰ τὸ ἐῤο Ζογά 
απο Ὶς ῥγίεις (πῦ. 29--11ὺ): [ῃ6 ΤΟυγίῃ, ἱπ 
Τορσαγὰ ἴο ομσ ποίσῥόοιιν (ἴῃ ΡΟΟΥ͂, πιο ΠΟΓΘ, 
1ῃς 51 Κ, τ. 322-15). 1 5 ΕΠ], α«΄. 36. ἴΌτΙῺ5 
Δῃ δρί ᾿οποϊϑίοη ἴο νυν μαῖ μαὰ ργοσοάοά, 

1, Ῥὸ ποῖ 67], δῃὰ πατηὶ [0Ν}}] 5881] 
ποῦ ὈΘ07411 8: 96.}] [ΙΓιιδιι5: κακά, γμαίω 
εμέραξ; κακόν, γ»ιαέμηι βοεηαρ. 

2. ΓΒ νΟΓδο ΠΊΔΓΚ5 δὴ δύνδηςο ἰη ἱΠοιρῃῖ: 
ἀορατὶ ἔσο 8018 πη͵]πυ5ύ, ἀπ ἃ 1 Β8884]}] 
ΓΥΤΗ ΘΎΔΥ ἴτσοπι 806 [01550}}}: 2.6. τποιῖὶ 
δια ποῖ ἘΧρΡΟγθπο6. 1ἴ5. ΟΝ] σοηβοηιθηςοδ. 
ΤΠ6 ἤπιγο οὗ «΄. 3. γοροσΐοα γ οὐςσιιγα η΄ Πὸ 
ΟΙἀ 1 Γὁπίαπιοηΐϊ, ἃ5 ἴῃ [οὐ ἷν. 8, τον. χχὶϊ, 8, 
Ηοϑ. χ. 12, ἀπε ἴῃ Ομϊ. νἱ. 8. 

4. ΔΛ ἢ τ}15 νοῦθο θορίη5 τῆς οπιιπηογαϊΐοη 
οὗ τὸ νατίοιθ οσσαϑίοηθ. ἴο δϊη, ἀμαϊησὲ {ΠῸ 
ςοπϑογ]ιθηοῦβ οἵ ΜἜΙΓῃ ἴδ Ὀγονίοιι5. νοῦ 5 
μαὰ ννατηρα. 

Ργυορποησο.) ἘἈΔῖμου, 198 ἀθ τ 5 1} (ἃ οίλςο 
οὗ σοιπιηδη 1), “ἐς δορὶ, ---θοῖζοτ, ἃ 5981. 

13 
Σ Ρεῖ. 3. 

]οῦ 4. 8. 
Ῥτον. 22. 8. 



ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΓΟΌΣδ. ΓΥἹ]. 

Β.Ο. -. ς “7507 ποῖ τῆγϑεϊ θεΐογε τῆς 
ἜΦΗ Πμογτά ; δπά θοδϑὲ ποῖ οὗ τῇγ νυ ]βάοῃη 

62 [ν. 5---ῖι, 

8 Βίηά ποῖ οης 8[π προη δῃοῖπεγ; 86 
ἔοσ ἱπ οπὲ ἴδπου 8παὶὲ ποῖ δὲ υῃη- 

μήν 9 55. Βεΐοτε {Πα Κίηρ. Ραμ 5 ῃ θά. 
Ἐςοϊεβ, 7. 66 ϑεεῖὶς ποῖ ἴο δὲ Ἰυάρε, θεὶηρ πος 9. “ϑᾺγΥ ποῖ, Οοά ν7}}] Ἰοοῖκ ὑροῃ ὁ Ῥιοντι 

τε πτυϊτίτάς οΥἩἁ πιγ οδδιίοπβ, δπά 
ΜΒ εη 1 οὔἶδεγ το τς πιοϑὲ ἢίρη Οοά, 
ἢε ψ1}}} δεςερε ἰξ. 

τό. ἤ;. Ὁ, 
1ακε 18. 4016 ἴο τὰκε ΔΑΥ ᾿ΠΙ4ΌΓΥ ; ἰεβὲ δῖ 
τὰν ΔΠῪ τῆς ἦτῆοιι ἔδαγ τῆς ρϑίβοη οὗ 
Αἰ πον  τἢς πιρηϊγ, πὰ ᾿ΑΥ ἃ ιυηδιηρ- 

ὈΪοοΚ ἴῃ τῆς ννὰὺ οὗ τῇγ υρτρἢϊ- 
Π688. 

η Οἤεμά ποῖ ἂἀραϊηβδὲ τῆ6 ταῦ ]ῦ- 
τυάε οὗ ἃ οἰ.) ἀηὰ τῆδη τπου 8141 
ποῖ οαϑὲ τῆγϑβοϊ ἀοννῃ δπιοηρ [δε 
ΡῬεορία. 

δ, 6. ΤΊΣ ψΑτγηηρ οὗ ο. 4 νν»ὰβ δραϊηϑβί 
διηδιτοη, τ βοῖμοῦ Ὀεοίοσε σοά οὐ τδη, δυΐ 
[86 ἀγρυπιθηῖβ ΌΥ ΙΓ ἢ (15 δάνϊοθ 16 ΠΟῪ 
δυρροτίοα δγὸ ΟἿΪγ οὗ ἃ ργιάθημαὶ δηὰ ννοσ] 
Ἑμαγδοῖοσ. Ὑἢ6 σοπησχίοη δείννθθη υοῦβοϑ ς 
δηά 6 866Π18 βοϊηδννῃδῖ ἀἰβῆο. ΚΝ ὁ νουϊὰ 
ῬΙΌΡΟΘΕ ἴο ἃγσδηρε ἴβεπι 85 [Ὁ ]ονβ. ὙΠῈ 
δάνιοο ἴἢ ς, 8106 ποΐ ΓἘΥ861Ζ7 ἰπδὲ 
Ὀοζοτο ἔδο Ψοτὰ (ρτοῖδθββ ποῖ ἴο Ὁ τ ῃῖθουβ 
δηὰ ρογίεςϊ), 8 δι ρρογίθα δγ 6 ὁ, 1981 δου 
9 ποῖ ΔΌΪΟ ἴο Ρυᾳΐ ΕἾὟΑΥ ἱπϊᾳυϊίὶοα; ἴῃς 
δάνϊοθ 'ἴἢ 5 ὁ, ΔΘ ποῖ ΓΆΥΘΟΙΖ ΜὯ8βδξο 
Ὀοζοτθ [89 Κίπᾳ (ργοΐεβϑ ηοῖ δηὰ ργεϊεηά 
Ὡοΐ ἴο θὲ ἃ νγῖϑε Πη8})}, 15 βυρρογίεά ὉΥ 6 ε, 
1988 ἘΔΡΙῚΥ ἴΒοὺ δῃουϊᾶβέ ζθδζ (δ6 {{π||4) 
Ὀοΐοχο {80 7860 οὕ [80 χαϊοτ (Ἰοσά) ; δῃά, 
ἸΔ5Ε }Υ, 6 « ὉΥ 6 4, Β00Κ ποῖ [0 ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ 
ἡπᾶρο---ιὰ [1651] ἔδοὰ ΒΒου]ᾶθοί γμηΐ 
[5εῖ ὉΡ] ἃ δέ απ Ὁ] ρ-ὈΙΟΟΚ ἴῃ [Πὴ γεΐεγεηςς 
10] ΤᾺ σἰβμίθοῦδη98586. Βιιῖ σςοτῃηπιοηίΐδίουβ 
ΞΘΏΘΓΑΙΙΥ τορασα οἰδιιϑθθ ὁ, ες, 4 85 οοηποςίοα 
ἢ οεἰδιιθε ὦ οὗ Ὁ. ό, δηἀ 85 ᾿ηὐϊ᾽ςαίίηρ ἴῃ 6 
ἀδηρεῖβ οὗ θεοοιηίηρ 4 Ἰυάσε. [|ἢ (δῖ σα56 
ἴη6 ἴνο οἶδυιδεβ οὗ συ. 5 ου)]ά ςοστοϑροηά ἴο 
1Π6 ἴννο οἾΔιι565 οὗ υ. 4. Βιιῖ 5ιιοΐ ἃ Ῥαγβ]]6]- 
ἰδ οὗ νϑῦϑοϑβ 15 ῃοΐ ςοπηῆοη. ΕἸΓΒΟΊ, υ. 6 
ννουϊὰ θορὶη ἃ πον βυυὺ]οςϊ, ἀπά οἶδυϑθ αὶ θ6 
βυρροτγίοα ΌΥ ἠοῖ 655 ἴδῃ ἴῃχος ἀϊδιϊηςῖ 
ἀισυμηθηίδβ.. 

. ΤῊϊ8. νοῦϑθ Ἥρϑηβ δποῖδοσ βιιδ)]εςί, δηὰ 
Ἰηαϊςαῖο5 ἴποϑα οδυ565 οὗ ουἱἹὶἹ ψἢϊοἢ ἢδνο 
{Ππεὶγ σοοῖ ἴὴ ἴΠ6 Ὠραγῖ, 48 ἴπθ οἴπουβ (ρτ δ 
δΔη4 ἀπ ἱτοη) μδὰ {ΠεῖΓ5 ἴῃ [ἢ σηϊηά. 

δὶπ ποίῇ Τῃο Ἡεῦτον ἐξ --ἰς ϑαπὶα 
ςοηδίγυςσίίοη τ εἰς ἰη 0 ΧΧ. Οεη. χχ. ό, ο, 
ΧΙ, 9, χιῖν. 12: 1 Κίηρβ 1ἴ. 27, ΧΙχ. 4, 5) 
χχὶν, 12; γον. τἱ. 26, Χχ. 2. Ηδρῖο ᾿ξ 15 
υϑοά ἴῃ [ἢ6 56η86 οἵ “οἴξηᾷ ποῖ. Οη [Π6 
οἴπον παηά, ἴ[ἢ6 ψοτγάβ: διὰ οδβδῖ ποῖ [ἘγΥ- 
8017 ἀοχη διθοπρ [89 ὈΘΟΡΙΘ, ὈδΑΓ ἴΠ6 
ΒΔΙῺΘ ΤΘΑΠΙΩΒ 485 ΟἿἿΓ ΕΠ Ρ 58} “(γον ποῖ 
[ΠΥ 56] ἀΥΑΥ "ἢ (16 ἐριε αὐήλείες εἰ ῥγοσίεγηεο, 
ΕἸἰςογο), ογ ἴς Οεττήδῃ, σοῦ «υερτυεγξη. 

8. Το ογάογ 15 ον ἰηνοσίοδ, ἴῃ (ἢο 
Ῥτουϊουβ βίδηζα ἰξ νγὰ8 ὑγί 6, ἢγϑί Ὀεΐοσε Οοὰ 

Ιο Βε ποῖ [δπιοαγίοά τνῇδη δου 
τη καβῖ ΠΥ ρῥγάγογ, δηά περ]εςῖ ποῖ ἴο 
δῖνε 4ἰπ|8. 

11 [,Αυρἢ ΠΟ πηᾶῃ ἴο βςογῃ ἴῃ [δε 
διςΓΟΓΠ655 οὗ ἢϊ5 8δουὶ: ἔογ Ζῇ ογε 1537 18 
οπα ψἜΙΟΝ Βα θ]εῖς δηὰ Ὄχδίιειῃ. ὅἤ7 

δηὰ ἴθ θοίοτε τηδῃ : δεῦὸ ἴξ 15 ργοϑυπιρύοη 
ἢγϑὶ Ὀεΐογε τηδη (υ. 7), ἴθ δεΐοσε Οοά-- 
(15 δοίην, ἴῃ δᾶςἢ} οᾶϑε, ἴ86 τοῦτο πδίυγαὶ 
ΟΥάοσ. Βὶπὰ ποῖ ἔψίοοϑ δίῃ: 70:1 ἐδ [80 
Ο.9 ἴδοὰ 8881} ποῖ 0 πηρυκπίοποιδ, Ἀδ- 
Ῥεαΐ ποῖ 51η ; ὄνϑὴ ἰζ58 ἢγβξ σογῃηπι!ϑϑίοη 
ῃοΐ ξὸ πηρυηϊΞποὰ. Βετεϊβομηθί ογ ὀχρί δίῃ 
[86 ψογάβ, “ Ὀἱηά ποῖ ὮΡ (48 ἃ τουπάλ)) 5ἰῃ ;" 
Ὡς νεῖῖο, “ ρα] ]} δῖος ποῖ; ΕτγιἴΖϑοδο, “ δίοῃς 
ποῖ {ν]ς6. Βυΐϊῖ (δθ56 γτεοπάογίημβ 56 6πὶ 
ἔογοθά, [ἢ χεΐθσεησο ἴο [ῃ}5 δηὰ (ἢ ἐοἸϊονπος 
γΕΓ56, ἯῈ ΟΠΓ(6 ΠΊΟΓΟ ΓΕΟΔ]] [με βαγίηρ ἴῃ ἴδε 
ΜιββηδΗ: “1 ἃ πιδὴ βᾶγ5 [{π|ηΚ5], 1 ν]] 
5η δηὰ γορεπῖ, 1 τ" δίῃ δηά τορεηΐῖ, Ὧ0 
ἔν Πογᾶῆοα 15 ψίνθη ἴο ἢΐ5 σορεηΐδποο ; ἱ Μ1}} 
βίη, δηά {86 ὉΔΥ οὔ Αἰοποιηθηΐ 50} τρᾶκε 
αἴοῃοπιοηΐ --- [ἢ ὈΔΥ οὗ Αἰοπεαιοηΐ Μ]]} 
ἔχε ῃοΐ Ργορί(ἰαῖς [πιᾶκα δἰ ΟΠΕΡΠΊΕΠΗ, [τ 
1π|} (“ Υοπιδ,᾽ υἱῖῖ. 9). Απά δἱϊπουξὶι ἴδε 

Ταϊπιιά ταῖμεγ τυεάῖκθηβ [8 βαγὶπρ οὗ [δε 
Μίβπηδῃ, γοῖ ψγὸ πιᾶτῖκ ἰη ςοπηοχίοη 
[16 νΑγηΐηρ οὗ [ἢ6 ϑοὴ οὗ δίγαςιβ. {παῖ (δὲ 
ἘΔΌΡΙ5. αἰϑὸ ἰῃβίϑὶ παῖ, ἢ ἃ τρᾶπ ΤφομπΊΠΙ 5 ἃ 
βίη δηὰ σεροδῖβ ἴϊ, ἴξ ἀρρϑᾶγβ ἴο ἢἰἷπὶ 85 ἰξ ὶ 
ἍΌΓΟ ἰλύν] (΄ Υοπηδ,᾿ 86 ὁ, 87 4). 

10. ΕτίϊΖϑομα βιρροβοβ πὶ [Πϊ8 τεῦϑε ἷ5 
ἱπίεπάορα ἴο ἱηάϊςδίο “16 τίς τηθδπη8 [ῸΓ 
Ρἰοαϑίης Οοάἀ. Βιῖ ἴῃ {παῖ ςα56 ἰξ τνουἱά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἢξ ἴῃ ἢ [86 ργονίουβ γοῦθο. ὄνε 
Γοραγὶ (6 ψοσγάβ 25 πηοδηΐ ἴο ἽἼοστσζοςῖΐ δΔῃΥ͂ 
Ῥοϑϑι]Θ τηἰδυηάογβίδηίηρ. [Γ (ἢ6 ργὸ- 
ΒΟΤΊΡΓΏΌΟΊΙΒ ΒΙΠΠΘΣ ΤΏΔΥ ΠΟΐ ὮΟΡςο ἴοσ δοσθρίδῃσε 
ΌΥ 5Δογῆςοβ οὐ ἴδ {|κ6, οἴβογβα πεϑὰ ποῖ, δπά 
τηυκῖ ποῖ ὃ ἔα -οαγιθά ἰῃ [Πεὶγ ργάγετβ, δηά 
ΟἿΙ [εβῖ βδοσῆςεϑ ἅτε δἰπι8. [ῖπ [ῃε Ταϊπιυὰ 
( Ετυδῃ.᾽ ός 4) ἴδε ἢγϑι ἢ21]} οἵ τῆς γψεσϑὲ 15 
δαάδυςοά, ψδουϊ πτηεποηϊηρ 185 ϑοῦζος, 
δυῖ ἴῃ ἴδ6 5ᾶπι6 ΔΉΠΟΥ ἰῃ ἩΜὨΙσ ἢ ΟΥΑΙ ΠΔΤΙΥ͂ 

ϑοσιρίυγε 18 φυοίοά (1Π}" διὲ ἼΧΖ2 ΟΝ). 
ΟομΡ. 81. [45. 1. 6. 

11. ΤῊἷβ γοῦβα 966 πὶ8 ὨΔΙΌΓΑΙΥ ἴο Τσοπηξοΐ 
156} νὰ τ[λ6 Ἰαϑὲ εἶδιιϑα οὗ συ. το. ΟΡ. 
Ῥχον. χνὶϊ. ς. 

12. ΤὮς νεῦϑὲ θερίῃβ ἀποῖμεῦ βίδῃζα, γεΐεῦς 
τίηρ ἴο 5η8 οὗ [ἢς ἡοηχμε. (ΟἸδγδςίεγιϑ- 
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ΒΟ. 12 ᾿Πενίθδε ποῖ ἃ 11ὲ ρδίηβδε Γ[Υ {ΠῸΓ ἧμ ὐμ ἄψῆιο τὴοεο χπηορῖ Β.6. 
“ἘΣῪ Ῥγοίδεῦ; ποιοῦ ἀο τὰε [ἰκῈ το τγ Ηἰρῃ Βαί "ογάφίπεά. ἐξ τοι 
'σν. δίσω ξγ]δῃά, 16 Ναπιθεγ ποῖ τΠγ561Ἐ ἀπηοηρ; [Π6 ὁ αἶα, 3: 

152 ε ποὲ ἴο πιᾶκε ΔΠΥ πιᾶηηοῦ πιυϊτίτἀα οὐ βἰηπεγβ, δας Γετη ἘΠΊ ΕΓ ΤῊΝ 
ΟγέαξζεΩ. οὔ]Ἰο : ἔογ τῇδ εὐβίοιῃ (ῃογθοῦ 15 ποῦ Ἃδδῖ ψγδίῃ νν}}} ποῖ κῶν ἰοηρ. 

τῶν ὕςε ποῖ πηᾶπΥ ψογάβ ἰῇ ἃ 
ΓΈροιες. παι ϊττὰε οὗ οεἰάετβ, Ζαπά πηᾶκε 
ἧμη, 6... ᾿ς ὑὈΌδπρ νμεη τποι 
Ι0ν, ταῖν ὈΓΑΥεϑῖ, 
πκα. ἃς διε ποῖ ἰαρογίοιιβ ψογκ, πεὶ- 

17 Ηυπλῦ]α ἘΠῪ 5ουὺ] ρσγεδίὶγ : ἴοσγ 
τε νεηρεδηςε οὗ [ἢ6 πΠροάΪγ 15 ἤγα 
Δηἀ νγου 18. 

18 (Ἴδηρε ποῖ ἃ ἐπεπά ἰοῦ δὴν 
βοοά ὈΥ πο πιδδῃβ ; πεῖτπεγ ἃ [81 }- 
ἔα] Ὀγοζῆδγ ἔογ τῆς ρο]ά οἵ Ορῆιγ. 

ὍςΔΙγ, ἀυ 8 Βοῖα οπσθ τοῦτα ρῥγεβθηΐθα 
ἔἴτοτι ἃ πογϑίϊνο δϑρεςῖ, [με νυ εῦ Πα οΔτηΡ 
ἰπ τδἰ5 ἀπά {6 ἔοϊ ον ηρ νοσϑεβ {Π6 νδγῖοι5 
ολυ5ε58 οὗ οἴξηςς νῃΙςἢ ἀγε ἴο δε δνοϊα θὰ. 

Ιευδε πο ἢ Ἐαῖπογ, Ρ]οῦσΒ ποῖ ΟΥ̓ 
“{}}} ποῖ. ὙΠΟΤΟ σδηποῖ ὕὑ6 αϊοϑιίοη (ἢαΐ 
ἴδε ἜΧΡγεββϑίοη νγὰ8 ἴπΠ6 βαπὶθ 45 1ἴη Ῥ,Όν. 11]. 
29, Ὀυῖϊ ὄνο ἴπετὸ (ῃ6 ψοτγὰ ὕΠ βθεπὶβ ἴο 
ταθδῃ “ ρἰουρῇ ταῖπεσγ ἴλη "" ἀθνῖβε" ((86 
Ἰαϊῖογ πιοϑῖ σομπηπιοηῖ. δὰ Νοιναςῖ σ΄ 7ος.). 
Ετοῖι ἴμ6 ννδοΐο σοηΐοχί νγὸ ραΐμογ ἴῃ [Πε 
τεοΐδγθηςο 15 ἴο 51η5 οὗ ἴπ6 ἐολσις, ποῖ ἴο [ἴῃς 
ἀγροβὲ οὗ βἰηηίηρ. ὙΠῈ βρεεςῇ οὗ ἃ πιδῃ 

ΤΑΔῪ ὃς κε Ρουρμίηρ δηά {Π||πῸ {ΠῈ 501] ἴο 
δτίης ἔου ἢ ἃ ἊοἴῸρ οὗ [65 δραϊηδῖ ΟοἱἹε᾿β 
“ δγοίθογ :᾽᾽ τ ἴοεῖτῃ Ὀεΐηρς μοῦ δαιϊναϊοηὶ 
ἴο “ πεῖρῃθουγ." Νοῦ περὰά ννὲ ἴῃ {παῖ σᾶϑ86 
ἔξεϊ βυγργίβα αἵ {πὸ δάάϊποη ἴπ (6 βοσοπὰ 
εἰδλυβθ, ϑίπος υπΐογίιπδίοιυ ἴπ6 ρῥτδοίίος. οὗ 
“ φἰουσπίηρ δηὰ ἘΠΕῚ ρΡ 1165 15 αι 45 σοπι- 
πιο, ᾿ἶ ποῖ πιογα 80, ἰῃ τστεραγά ἴο “ἔγιθηά 5," 
ἃ5 ἴο οπο᾿ 5 πο ΒΟΌΣ ρΟΠΘΓΑΙΪΥ. 

13. Τῆς Α. Ν., που ρ ἢ ποῖ ᾿ἰἴογαὶ, σοσγοςγ 
Ἔχργοβϑεβ {πε τηθδηϊηρ οὗ {π6Ὸ νεῦβο. ΕΣ 89 
δοπεἰπαδηοθ μογΣθοΐ (15) ποῖ ἀπο ροοὰ, 
---δυςἢ 4 παῖ Ἰοδάβ, ΟΥ σοπλθϑ, ἴο πὸ ρβοοά; 
ἴ [85 ἃ δαὰ οη. Α χαῖπογ ἴον, διιξ ργὰ- 
ἀδθηῖϊίδὶ, πποῖϊνο ἴοσγ δὐϑίαϊηΐηρ ἔγοτῃ ραγί!ς!- 
Ῥαϊίοῃ ἰπ σαίϑηξ ἃ ἍσῖῸΡ οὗ 165. 

14. Τῃς τυτίϊοῦ δὰ ὈγΟΌΔΟΪΥ ἱπ υἱθνν 5ΟΠῚΊΟ 
ρόγϑοη οὗ ἱπιροτίδηςο ---νμεῖῃοσ ΓΕΔ] 5010}, 
ΟΥ ΟἿΪΥ ἴῃ 5 οὐ ΟΡ πἰοη---ἴο γ Ποπὶ (ἴῃ 1ν15 
ἰηΐδηϑο 56] -]σοηϑοϊ οι 5η655) ἢ6 δά άγθϑϑθβ σοιῃς 
5ε]5, [Ἐ1π {Π6 ργεσίοιϑ νεσβϑε 6 δαὶ δάν]βοά 
ἴο ἁτοϊὰ ᾿γῖης [4|Κ δδοιυΐ οἵἴμογϑ, νΒ] ἢ νου] 
Ιελά ἴο πο ροοά Ἂεπά, με ποὺ νγᾶγπβ ἀραϊηβί 
“1416 τ2|κΚ. Ῥταῖο οὶ ἐπ [89 πια]ζϊπὰ9 
οὗ οΙΔ6τ8---ἴ4|Κ ποῖ ἰαΪγ, Ὀ4ὈΌ]6 ποῖ. [η {86 
ΧΧ. τῆς νοῦ ἀδολεσχεῖν 15 αἰννᾶγδθ ιιδοὰ 
σέπαμ ὅοπο, Ἔοχοορῖ ἴῃ ἴπ6 50] ἈΥῪ ᾿ηδίδηςο 5. 
Ἰχυῖ (ἰχῖχ.) 12-τ-τδαὰ πᾶ κὸ ποῖ σϑρούϊξυϊοι 
ἰῃ ΆΥ ΡΥΘΥ͂ΘΙ: μὴ δευτερώσῃς λύγον--ῬΓο- 
ὈΔΟΙΥ ϑοπηενν δῖ ἀϊἴδεγοηΐ ἔτοπι ἴΠ6 βαττολογεῖν 
οἵ 5ιέ. Μαῖί. νἱ. 7), νοι ννὰ5 πολυλογία 
ταῖμεγ ἴῃδῃ δευτέρωσι. Τὴη6 νεγὺ βαττολ. 
ἀοοϑ μοὶ οἴ βεγνυνίβο οσσὰγ οἰ πο Γ ἰη [ἢ 1 ΧΧ',, 
ἴῃς Αροςσ., οὐ ἴδε Ν. ΤῸ ϑις} 51:}γ, ἰά]ὸ 

1Α1Κ Ὀεΐογε πιδη οσὐὁ Οοά ργονεβ ἃ πιδὴ ἴο ὃ6 ἃ 
ἔοοὶ, 1 ποῖ 4 1ἴαγ. 

15. ΤΏΙΒ νεῦβα Ὀορὶπθ [ἢ 6 δπυπιογαίίοη οὗ 
{πα ΒΟ ἴῃ ΟἿἹΓ ἐγ τ ΔΎ ἰθδά ἴο ον] σοπβ6- 
αἰιδῆοθβ. ὙΠ6 ἔρον πρ ἀγα Πογδ ΘρΘΟ Δ ΠΥ 
τηθητοηϑά : (τ) ἀἸδηθ55, οὐ ὑηνν μη 655. ἴο 
ἄο Βαγὰ ννοσκ, Ὄβϑρθοῖδ! ἴο οηρᾶρὸ ἴῃ ᾿}8- 
Ὀδηάτγν, Ὡς ἢ ν᾽ 85 ἀρροϊηϊεά οὗ σοί, Ὁ. τς: 
(2) δν}} σοπιηραῃίοηβ, συ. 16; (3) ργοιιὰ 56]ξ- 
βοοκίηρ δηὰ 56] ϑυ ΠσΙθηοΥ, τ. 17. [πη [86 
Ἰλί[ογ νϑῦβθ ἴΠ6 νυγ  Γ Γ565 ἔγοιῃ ἴπ ποραῖῖνα 
ἴο [{Π6 2ουϊζέυε. ὙΤῊΘ6 Θχργοβϑίοη τἰϑοα (“ ἴο 
Πυπαῦ]θ οἠς᾽ 5 5οιι᾽}}) 15. ἴῃ {πὸ ΓΕ ΧΧ. ἱπάθοά 
ΔΡΡΙΠεὰ ἴο ἔδδίης (ΧΧ. [μον. χνὶ 29, 241; 
ΧΧΙΙ. 29, 32; [5. ἱν1}}. 3, 5). Βιι Ποῖ κἴ 
ΟὈν]ΟΙΙΒΙΥ Γοΐεγθ ἴο ϑδιυιδηλιβϑίοη ἰο Οοὰ ἴῃ ἃ 
56η56 ΡᾶΓΑ4]]6] ἴο ΔΙΙς. νἱ. 8. Αἱ ἢγϑί δἰ ἢ 
5665 αἰβέΠσιΠ ἴοὸ τοΐογ “Ἴμὸ θτο διὰ [89 
ὙΌΣ " (5ἰηρ., ποῖ Ρ]0Χ4]}, ΠΟ ἢ ἀγὸ ἴο θ6 
9 Ῥα Βαηθπΐ [{Π}15 ΓΑΙ ΕΓ (ΠΔ “νη - 
δαηςς οὗ [80 πιυροὰ]γ," ἴο οἴποσ τἤδη 
(Π6 Ρυπηιδηπιεπί αἤευ ἀθαῖι, ΜΒ ἴη [πῃ 
ΧΥΪ. 17 [Π6 54Π16 ΘΧργΟβϑΙ ΟΠ 5 ἃΓῸ πἰϑο ὦ 1η τοραγά 
ἴο {π6 ῥγΘδιιΠΊΔΌΪΥ [ΟΠΊΡΟΓΑΙ ᾿πἀριμθηΐβ οἢ 
(Π6 μοαίμοη ἴῃ ἴῃ. Μ'βϑίδηις ἐαγ. Δ (ἢ τ} 15 
(6 ἀθδογιρίοηβ ἴῃ {πὸ Βοοῖς οἵ Ηοποςὴ χιὶνὶ. 
δηςὶ χ ν!!, 4150 δοσοτᾷ. ((ὐομρ. τ ἴχϑομο οἡ 
]υα. χνὶ. 17 ἴῃ το “ ΚΌΓΖΡΟΣ ἔχου. Ηδηα.᾽ 
2 1εξ, Ρ. 2ο8.) ὙΠόδὸ ῬΆγΆ]}6}15π|5 ἀπα 116 
ΒΘΠΕσΔΙ αὔβοηςς ἰη Β΄ ο] 115. Οὗ ΔΥ τοΐογεησα 
ἴο {ΠῸ τονναγάθ ΟΥ̓ ῬὈΠΙΒΗπιοηῖ5. οὗ ὩΠΟΙΠΟΥ 
"ἴδ, Ἰεδά ἴὸ {πὸ ἰπέργθηςθ [Παξ διισ ἢ τὸ ποῖ 
ΔΙ ἴο ἴῃ ΟἿΓ νοῦθθ. ὙὍὙΠὸ δὐπιοηίτίοη ἴο 
ὨμΠΉ]ΠΥ (17 4) πλαν Βανο σα] ]οὰ πὰρ ΕΥ̓͂ ννὰῪ 
οὗ οσοηϊγαπξ ἴΠπὸ ΥΡΙ Δ] “ὁ ῥσοια "--- [ἢ ἴοος 
οὗ ἰ5γδ6] ---απ {ποὺ ἀοοπι ἴῃ 1Π6 Δίοϑϑίαηϊς 
ἀν (νυ. 17). 

18. ΔΝ ΊΠ [Π]15 θορΊη5 Ραγὶ 11.. νυ σῇ ἀοἴδ}}5 
{Π6 τα ]ο5 ἴο Ὁ ουδογνοὰ τον αγὰβ οἵ ΠΟ ; δηά, 
ἢγϑῖ, ἴῃ γορασὰ ἴο γηϊέπάς ἀπ ἀρρεπάαηϊς (υο. 
18-.21). ἽΠογς σαηηοῖ δὼ δὴν ἀουδὲ {παῖ 
(ῃς τίσι σοδάϊης ἀπά γοηάογίηρ ΟΥ̓ α'. 18 α ἰ5: 
ἘΣΧΟΒΔΩρΡΘ ποῦ ἃ ἔσγίθπᾶ ζοσ [λνΠαΐ 15] 1- 
ἀἰ οτϑαζ, ἀδιάφορον. ὙΠΟ Ἰατίοῦ ἰ5 τῆς ἰο ἢ - 
ΠΙσΑΙ ἴοπη οὗ δἴοις ρῃ]οβορῆν ἴον {πὸ »ιεάϊα, 
{πὸ 7 μα, ΘᾺ Οἢ ἃ5. Ν᾽ ΤΊΟ] 5, σι γοπεῖῃ, 
ΔΡΡοδγαηςο, Βοποιγθ, τ]ὸ," ἃς. (δεηοςα, 
“ΕρΡΊβι. Ιχχχῇ 12). ὙΠ πηραπίηρ ἰ5, ἴου (πὸ 
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Β.Ο. 19 Εοϊεροὸ ποῖ ἃ νίϑβε ἃπά ροοά 
ΕἸΣ. 20ο. ὰ . 

ἘΠ σοπηδῃ : ὁίοΥ ΠΕΓ ρσΊᾶςε ἰ5 ἄῦονα ρο]α. 
ἐῬτον. 3... 20 ἜΜ Βεγεδβ ΤΥ β8εγνδηῖ νογκοῖῃ 
“ἴεν. το. ἴγυΐγ. δηῖγοδλῖ ἢἰπὶ ποῖ εν], ποῦ τε 
τοῖς ἐπε δα τμδὲ θεβίονγειῃ Ηἰ πιβο ἔν ΠΟΥ 
ἃ 34..18. [οΥ ἴῆ66. 

21 1, εἴ (ΠΥ 500] ἰονε ἃ ροοά 58εῖς- 
νδηῖ, ἀπά ἀείγαιιά πὶ ποῖ οὗ ᾿ΙΒεγίγ. 

ἘΠ 22 [Ηξκ5ϊ τβου σδἴε]ε ὃ ἢᾶνα δὴ ευα 
Ῥῖον. 7. ἴο τῇ πὶ : ἀπά {ἘΠ εγ θὲ ἔοῦ τὴν ργοδῖ, 
“» ὅς. ΚΘΕρ {πεπὶ ψ ΙΓ ἘΠ εα. 
πῬῦον. 23 Ηδεῖ του ςΠἰ]άγεη ἡ " ᾿πβίγαυςς 
Ἐρμε, τἋ8δ6η|, ἀπά δον ἄοννῃ {ῃεῖγ πεςκ ἔτοπὶ 
6. 4. τΠεὶγ γουτῇ. 

88Κε οὗ νυνῆδί ἰ5 ἀδιάφορον, ἀο ποῖ ρατί ν]|1ἢ ἃ 
[Ἰεηἀ-- ΠΣ ΟΣ ὙΣῈῈΝ ἃ ἔσπο [γνήσιος ΠΕΓΕ 
ΓΟσΙδίηΪΥ ἰη [δῖ 5εῆϑ8 ; σοιῃρ. 2 Μδςς. χῖίν. 8; 
1 Μᾶςς. ἴ. 23] ὉΤΟΙΒΟΣ 70. ἴμο φοϊ]ὰ οὗ 
ΟΡπὲν [Σουφείρ, 85 ἴῃ ἴῃς ΠΧΧ.]. 

19. ΤΌΣα ποῖ ΔΎΔΥ ἴσοι ἃ ψὲδ0 διὰ 
ξοοὰ νὶζο0.7] Νῆᾶὲε πᾶνε τεηδεγεὰ ἀστοχεῖν ὮὈΥ͂ 
“ὨΓΠ ΑΥΑΥ,᾽ 845 Ὀεΐηρ ἃ πιοσὸ σοπηργοβοηβῖνα 
ἴοτῃ ἴἤδη “ἴοσεξο οἱ." Βιυῖ να πᾶν πῸ 
ἀουδὲ [δαῖ {Π6 πιοαπίηρς 15, 85 ρίνεη ὈὉγ Δ Δ] : 
ποῖ τοραγαγὶ αὖ χοῦς «αρίεπίο. ΤῊΪϊ8 ΔΡΙΥ 
[οἸ]]ονν8 οἢ νυ. 18. Ογαχὸ Ξξὸ- στο 658. 

40. ΑΗΘΡ τς ΨΗῈ οοπηο8 ἴδε βογνδηΐῖ: Α 
ἐπ αν δΒουσυδιηξ ΨῈῸ ΨΟΣΚΟΙΒ σον 
ΤΟΔΙΪΥ, ΠΟηΘ51}Υγ} 11 χοδὶὲ ποῖ, ΠΟΥ ἃ ὲσο- 
Ἰΐπᾳ ψὸ ἀονοΐοίι πὲς 608] [11[6],-ὐνθὸ 
εἶνεβ ᾿ἰτηβοὶ ΠΟΙ ἴο ἢ, Τῆς οχργεββϑίοῃ 
ἰδ ΡΓΟΒΔΌΙΥ ἰάκοη ἔτοπι Π δαί. χχίν. 15: δὲξῦ9 
ἸΦΌΣ ΠΝ. 

21. δὰ ἐπ ο!!ᾳοπίὶ δοσνδηξ... ἐςγαμά 
ῥὶνι ποὶ 9 γτ916860.1] (ομρ. [6γϑηι. ΧΧΧΙΥ, 
8--τ6ό. 

4Δ. Ἀυ]68 ἴῃ τορᾶσγὰ ἴο ῬΓΟΡΕΙΥ͂ δηὰ Δ ΠΉΪΥ 
(υν. 212-28); δηά, ἔγβῖ, 8ἃ5 ἴο Κιηάῃεββ ἴο- 
ννατὰ5 δηὶπηδῖβ, γεΐ [8 ἰοηρογοὰ ὉΥ ῥσυ- 
ἀδηζδὶ ςοηϑβίἀογα !0η8. 

23. πίγμ Ἐαῖμον, ἔσδὲπ---ἰὴ [Π6 5θῆβα 
οὗ ἀϊϑεῖρ]η6. [ἢ 86 ϑγτγίας Νεγβίοη ἴπῸ βεοοηά 
οἶδα ἰ5 τοηἀογοὰ: “δηὰ ρίνε Πθηὶ τνῖνεβ ἴῃ 
{πεῖγ γου." ὙΤὨΪΒ πλῖρῃξ ϑθεηὶ ΟΠΪΥ͂ ἃ 
ΒΑΤΟΔΘΙΙΟ ΡαγΔρΡΏγαϑο οὗ νδδῖ ψγὰ τοδά ἴῃ {Π6 
Οτεεκ. Βυϊνπεη ἰη Οἰάά. 30 α (φοΙΉΡ. 29 δ) 
νὰ τεδλὰ ἴπε δάνος ἴο ΠΊΔΕΤΎ ΟὨΘ 8 850ῃ, δηά 
ἴῃ ςοπποχίοη ΜῈ ἃ δηὰ [6 οχργοϑβίοῃ, 
Ψ}Π6 ΚἸὮΥ μαπὰ 8 ὕροη" 18 ““πεοὶς "ἢ 

ΟῚ ΥΕΣ ὃν ὍΝ), ἀκ. ψπΠς μὲ ἰβ 
γοιπηρ, ψὸ σοποίυάς (Παΐ [185 ννᾶ8 δῃ οἱά 
[εν ]ϑ βαγίηρ, δηά [παῖ [6 ϑγγίας Ν᾽ εγϑίοῃ, 
ΨὨ ἢ (Βγουρδουΐ {Π|8 δοοϊΟΩ 18 ΥΟΥῪ δρῖ, 
δοουγδίοὶΥ στεργοβεηΐβ τς Ηεῦγον οσί ρίηδὶ, οὗ 
ψπἰοῦ [πὸ γοιηρεῦ ϑίσγαοίἀθ ΟἿΪΥ̓ τείδ πὰ 
80 τιιιοἢ ἰῃ 18 ἰΓΔηϑίδίίοη 85 βεεπιθὰ (0 ἢΐτὰ 

ΕΟΓΟΙΕΘΙΑΘΤΙΓΟΌΞΘ. ΥἹΙ]. [ν. 190-28, 

24. Ηκλϑι τῆου ἀδυρἢζεῖβ ἡ ἢᾶνε ἃ 8. 
οᾶτε οὗ τμεὶς θοάγ, ἀπά 8ῃενν ποῖ “- 
{Ἀγ 561 σῃδαγίι] τονγαγά τἤεπι. 

25 ΜδγῖΥ τὴν ἀδυρμίεγ, δηά 90 
8ῆ4] τῆοιι Πᾶνε ρεγίογπηεά ἃ νεῖ 
ταλῖτεγ : δυῖ ρίνε ΒΕΓ ἴο ἃ πιδῃ οἵ 
Ὁπάἀεγϑιδπάϊηρ. 

26 Ηκβε βου ἃ νῖέξε δἴεγ (ἢ 
τη Ϊη4 ὃ ἔούβακε ἢεγ ποῖ : Ὀυΐ ρίνε ποῖ 
τῆ γ 561  ονεγ ἴο ἃ "Πρῆς νγοιηδη. ῬΑ 

27 "Ἡοπουγ τὴν ἐδίμεγ νχτῃ ΤΥ κτρι 
ψνΠ0]ς Πεαγῖ, ἀπά ἰογρεῖ ποῖ τῇε 5οζ- (Ὁ. 
τονγ5 Οὗ ΤῊΥ πιοῖδετ. 5, ἃς. 

28 Ἐεπιοθεῦ τῃδὲ τπου νγαϑὶ δὲ- 

8:}{40]16.0 Απά ννὲ ἃσγὲ σοπβστηδα ἰη 1} 5 ΥἹεῖν 
ὈΥ τΠ6 εἰγουπιβίδπος ἴηδλὶ γον. χχί!. 6, ἴο 
ὙΠ ἰοἢ οΥΪἀοηΕΠΥ ἔπεα 18 τεΐεγεησε ἰῃ Ἐσοοία8. 
Ψ]]. 21, ἰ8 ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ αμποϊεά ἴῃ Οἰάά. 10 4, ἴῃ 
οοηποχίοη ἢ ἴῃς δάνϊος ᾿υ5ῖ τιθητοησά. 

24. εαγε 9 ἐδεὶν δοάγν ὙδΒδῖ ἴξ Ὀ6 ργεϑβειτεὰ 
Ρυγα δηά ςἢμαβῖίϑθ. 

διὰ τιδῖο ποῖ ΤΏΥ ἴδοϑ οδβοοσίυϊ ἴ0- 
ψδιὰδ {π61.1 [,εἴ ποῖ ΤΥ δεασγίης ὃὲ 
Ἰοουϊασ, Ὀυϊ ταῖδοσ διβίοσε δηὰ ϑεῦεγε. ἴἰη 
ψμδῖ 18 Κπουν 845 ἴῃ " Εἰγεὶ ΑἹρμδδεῖ οἵ Βεῖ 
δίγα᾽ (4) ννε Βπά τῆς ΤΟ] ον, νυ οἷν πηδᾶν ὃς 
ἃ ΡΑΓΔΪεΪ ἴο Ὁ. 21: “Οο]ά τοηυΐγεϑ δεδιηςξ 
Δηά ἃ γουῃρ πιᾶῃ ο᾿δϑι βίη." δ:π|}}ΑΤἹῪ, ἴῃῈ 
Ταϊπιυὰ οὔουβ ἃ βοπιοννμαῖ σοᾶγϑο ράγα]]οὶ ἴο 
ν. 24, Δηῃἃ δυὐθὴ πιοῦσα 50 ἴο Ἐςο 5. ΧἸ. 9, 
ἴῃ ΒΔ ἰξ 58 οὗ ἃ ἀδυρῃίεσ 45 ἃ ἀουδίδι 
Ὀοοη ἴο ΠΟΥ ἐδῖμοῦ (588. τοὸ δ). [ἢ βεηεγαὶ, 
41} βυςσῇ βαγίηρβ βϑεοπὶ ἴπῃ6 ουξοοτῆς οἵ ἴδε 
Ἀδοδίηϊς πιαχὶπι τπαὲ “ ΥΝ οπιθη δῖ οὗ ἃ ᾿ἰρεῖ 
τηϊηἋ ἢ (ἴογ Ἄχδηρίε, ΟἹ ἀἀ. 8ο ὁ). 

25. Μαντγ] [1ἰν, εἶτα ἄνσαυ, νἱζ. ουΐ οἵ 
[Π6 Βουε; ἃ οοπηηοη τηοόθ οὗ Ἔἐχργεϑϑίοη. 
ποὺ ΜΠ1Ὶ βδνϑ ροσζοτια θὰ [ςοπιρ εἰεὰ, 

ΔΟσοΟΙΊρ]15864] Δ ζτοδὲ ΨΟΥΚ: δπὰ ἴο ἃ 
λάδι οὗ πιπδοτεϊδιάίϊης αἰνο 861.] ΤῊΣ 
Ταϊπιυὰ σοοθβ πιο ἔασίθοῦ τμβδὴ 1815, δυὰ 
δανίϑεβ ἃ ἕδίῃεν, ᾿΄ ἢἷ8 ἀδυσηϊοσ ἤανυὸ δἰζδιπεά 
ΤῊΔΙΤΙ ΡΟ ΌΪ6 ἅρθ, ὄνθη ἴο δεῖ 815 ίανε αἱ 
ΠΌΟΓΙΥ ἀπά ἴο πιδύτΥ ᾿ἰπὶ ἴο ΠῚ (68. 113 4). 

26. ἀο ποῖ οδεῖ μος ουΐ [ἴῃ ἴδε 5έῃϑε 
οὗ ἀϊνογοθ]. Η, 248, ὅγ1., νεῖ. 1,αϊ. δἀὰ ἴπὲ 
ξο!οννίηρ οἶδιιβθ, 85 ἰὴ ἴ Α. Ν.. : δεῖ ξένε παῖ 
ἐῤγεεῖ ἐο οπε δαὶ ἐς ῥαίει. ΤὨ15, εἰἴδογ τὰ 
{Π6 5δθῆϑ6 ἰῃδῇ ἃ νουἹὰ Ὀ6 ἀδῆροσγοιβ ἴο {τυϑὶ 
ΒΟ Δῃ ΟΠΘ, ΟΥ̓́Θἶδε ὙΠ πε τηϑδηΐηρ αἰδοῖ" 
ἴηρ ἴο ἴἴ ἴῃ {πΠ6 ὅγγ. οσὐ ἰῃ ἴ86 Αγδῆ. Ὑεγβίου. 
ΎΤΠΟ 50Γ. μ48, φμοΐ “οἱ “οἷ᾽ ἐΡΓΟΦΩ πὸ ἐξ εοπ- 
ἐγεάας ἐδ; ἰῇ Αταῦ., πες Μαΐδνγε πα ῥίδεας ἐξ 
“1 διογὶ: ἐπιρμάϊεα. ΤῊ οσυγτεοηΐϊ νἱονβ ΟἹ 
ἀϊνοτοθ δὰ 8. ΠΟἸ θη Κηονγῃ, δηα σοοεῖγε 
ἔυσίῖμον Π]υπιγδίίοη ἴῃ [ἢ15 υογβα. 

47. “ογγοςυ.. 1.2. ὈΓΓΓΠ ΔΉ ΡΒ. 
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29--- 36. 

δοϊίεῃ οἵ τπεπὶ; ἀπά ἢονν σδηβί ἴοι 
Γεςοιήροηβα ἴΠ6πὶ [ἢ τΠϊηρ5 [Πδῖ ΠΟΥ 
ἢδλνα ἄοπε ίογ τπεθὺὶ 

29 ἔεαλγ ἴδε [ογά ψίἢ 411 τῃγ 8ου], 
ΔΠα τενεγεηςα ἢ]5 ῥγιεβίβ. 

20 Ἶ,ονε ἢἰϊπὶ τπδῖ πλδάε {πες νυ ἱτἢ 
411 τὰ γ 5ἴγεπρτῆ, 2 δη4 ἔόγβακε ποῖ ἢ]5 
ΓᾺΪΠΙ5ἴεΓβ. 

21 ξαγ τε [,οσγά, ἀπά ἤοπουῦ ἴῃς 
ῬΓίεσῖ ; δηὰ ρίῖνα ἢϊπὶ ἢϊ5 ροχγίίοῃ, 
425 ἰἴ 15 σοπηπιδπάδα ἴδε; τῆς ἢγϑῖ- 
ἔτυϊῖ5, δὰ τῆς ἴτΓεβρᾶβ8 οἤεγίηρ, δηά 
τε ρς οὗ τῆε 5ῃουϊάειβ, ἀπά τῆε 

᾿ βαογίῆπος οὗ βαποιβοδζίοη, δηὰ δε 
Πγϑττιτ5 οὗ της Ποῖγν τῇϊ Πρ. 

22 "Απά 5τιτγεῖςἢ τῃϊηα ἤδηά υηΐο 

428. 16 ἐδίηε δαὶ ἐδὸγ δας ἀοπο ον ἐδεε.] 
1,1, 7υδῖ 25 ΠΟΥ ἴο {πεο.᾿ 

29. Τιγοοτοη5 85 ἴο οἱγ ἀν ἴον αγὰβ [Π6 
Τιογὰ δηὰ Ηἰ5 ὑτιθβϑίβ (υτ'. 29-1). δὲς ἴπὸ 
ΤΑΔΥΡΊΠΔ] Γοίογοησθθ. [Ι͂ἢ [86 ὅ5γγ, δ ογβίοηῃ δ]] 
16 οἶδιιϑοὸ ἰῇ τ. 31 ΔΕον “'δ5 ᾿ἴ 15. σοπὶ- 
τιληδοὰ {ἢδὲ ἂγὸ οτηϊί(ε. [ἢ {πε ῚΓ ρίαςθ 
{Π6 [Ο]Ποννῖπρ τνογάβ ἀαγὸ δ(ἰἀδὰ : “ τηὸ Ὀτγοδὰ 
οἵ οὐϊδίοηβ δηά {πὸ ἤγϑι 5 οὗ ἴῃς Παηκ5.᾽ 
ΤἼΪ5 ἰ5 υπάοιδίθα Υ 4 (γϑίίαη αἱϊοσγαϊίοῃ, 
ἁηὰ οἰπογυνῖβε Ἰηϊογοϑίίηρῦ 45 ὈγΓΟΌΔΟΪΥ τρατκ- 
πε ΕΑΓ ΟΠ γι βίη Ὀγαςίῖςθ. 

382. Οἱιὺ ἀιιῖϊε5. τονναγάβ οὐ πο θοιΓ; 
ἐβρεο δ! (ἢ 6 Ροοτ, ἴΠ 6 5ιςκ, δηὰ Π6 ΠΊΟΌΓΠΘΓ5 
(νυ. 32-35). ΤΒΟ ἱηϊαποίοηβ ΔΙῸ ἴῃ ΘΓ 
δοςογάαποθο ψῇ Βαδθίηϊς ἰοαο ηρ, νυ ῃϊςἢ 
Ῥοϊηίβ ἴο Οοα 45 ρίνηρ {πὸ δχαπηρὶς οὗ 
ἙοἸοίπιης ἴα πακοὰ (Όδηῃ. 111. 21}, Υἱϑιῖ την [Π6 
βιςκ (Οεη. χυῖϊ. α), Ὀαυγγίηρ {πΠ6 ἀοαά (Π ει. 
χχχῖν. 6), δῃά ςοπγέογζίηρ [ἢ6 πιουγηεῖβ (Ο ες. 
Χχχυ. 9). [80 οἥπξῃ ; 566, ἴοῦ ἘχαπΊρὶθ, Βογ. 
Ἀ. 8 ΥΒε “Ὀϊεβϑίηρ." εὐλογία, πο ἀουδῖ 
Τερτεβεοηῖβ ἴΠ6 Ηοῦτον ΠΟ 3, ἴῃ [6 56 056 
οἵ Ὀ]επδῖπς τεςοϊνϑα. 

33. ΤἼ5 γοῦβο βθοῖὴβ ἴο ῥγοϑοηΐ ταὶ ἀ1Π}}- 
ευϊν. ψνε ροόοροβε ἰγδηϑβίαἰίηρ, ϑυρροβιίηνς 
16 ἴοχί ποῖ ἴο δὲ ςοιτυρίοά: ΒοΒβίον αὶ] 
Γδοοη, βδενίπρ οὗ ἔδνουγ, ἀἰβρίαν οἵ Κιπά- 
Ὠδ55; οὗ αἰζὸ [οὗ είνιπρ)] [οατὰβ ΘΥΟΣΥ͂ 
9Π9 δΙΐγνο, διὰ ἤτοι {89 ἀοδὰ ψΙΙπᾶσαν 
ποῖ Βοδίοψαι. Ανὸ θοϊίονα [Παΐ {Π6 Η Ότονν 

ΟΥ̓ ΒἾΠΑΙ ἴον χάρις δόματος ννἃ58 ὉΠ ΓΛ 9, 
ἀπὰ νὸ δήάιιςς [πὶ ἔο]οννίην ἃ5. δη [10 ν 
ἰγδῖϊνο ραγα} }|6] ἔγοπι ϑῈΚΚ. 49 ὁ (ΠἸπ65 12, 
12. τἴ ἔγτγοτῃ Ὀοίζοτῃ) : “[ἢ ἴπγεο {πἰρ5 ἀο65 
πε ὀεπολείης [Ὀοοη, ἕμνουγ] οἱ σεῖς φῇ ἀἰπε- 
σιῦσ ΘΧΟΟ] ΔἸ πησρινηρ. Αἰπιδρίνιη. 15. ὃν 
ΤΊΟΠΕΟΥ, γεριἑρ ἐὐατσαίιν»ε αἴἰκὸ ὉγῚ τποῆοΥ 
ΠΩ ΡΟΙΘΟΏΔΙΪΥ ; δἰπιϑρινηρ 15 ἴῸ {ΠῸ ΡΟΟΓ 

(πιᾶγκ ἰῃς ργθροβ. 5), χέρι. εἴας. ἰβ. αἰῖκοὸ ἴὸ 
1πῸ ροοῦ δπὰ ἴο πὸ τις; αἰϊηϑρίνηρ 15. ἴο 

“120κ.---- οί, 71. 

ΕΒΟΓΟΙΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΝΠ]. ΝΗ. ό ο᾽ 9 

(6 ροοῖ, τῇδε "ΠΥ Ὀ] βδίηρ πὰ δε Β.6. 
Ρεγίεςτεα. 

23 Δ ρῇῇς Πα ργδοα ἰπ [ἢδ εἰρῃῖ 
οἔ ἐνεγυ πηδῃ ἰ᾿ἰνίηρ ; δῃηἀ ἰογ {πε ἀεδά 
ἀετδίη 1ἴ ποῖ. 

Εἷγ. 2οο. 

ἴον, “ἂν 
ἠδέ αἰίν. 

24 " δὶ] ποῖ ἴο δὲ νι ῆ τῆδπὶ τῆδῖ Ἔθδι 12. 
γΘΕρ, δἂηά πιουση ψΠ ἢ τῆδαὶ τῆδῖ δ" 
ΤῊΟΌΓΗ. 

25 Βε ποῖ 8ἷονν ἴο ν]βιῖ {ες εἰςκ : ΠΕ 25. 
ἔογ τῆδλζ 5Π4}} τδκΚο {ἢδε ἴο δε Ὀδοϊονϑά. 

426 Ῥνμαίβθδοενεγ ἴδοι ἴακεϑθὶ ἰπ 
ἤδη, σγεπιδιῦεγ τῆς επά, απά τἢοιι 
5] Πδνοσ ἀο Δη,185. 

(ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΝΠ. 
1 Ἰρλονε τε νια» πιοέ σἰγίσε εὐἱά, ὃ 1107 ἀδεῤΥτξ, 

10 50» ῥγουοῦξφ, 15. "07 ἦστε [9 αο τοῦδ. 

{π6 ᾿ἰνίηρ, χέρι. ἐῤας. 15. Αἰκὸ ἴο {Π6 ἸἸνηρ δὰ 
ἴο {πε ἀεαά᾽ (ΒΥ αἰϊεπάϊπρ ἴο {πεῖγ Ὀοα 65, 
Ὀυτγία], ζἄς.). Απὰ ἴ6 Ῥάγα 16] 15πὶ 5 {Π|Ὸ 
ἸΏΟΓΟ Ἰπαγκοά, [Παἴ ἴῃ «΄. 32 {ΠΟΤΕ 15 ΟΧΡΓΘ85 
τοίεσεηςσα ἴο αἰπιϑρί νίπς. 

34. ἀοιηρ. ἴπ6 ἔο]]ονν Πρ η “ ὨθΓΥ. ογ, Ζαῖα, 
γ. Ρ. 344 (κτἴ {Π6 εοἷοδε οἵ νοὶ]. 1χ. ἴῃ {86 
Ταϊπιυά): “ΚΑ πιδὴ δμοιϊὰ ποῖ δ6 ψ ορίπν 
αιηοηξ ἴμο56 ννῆο ἰδαρῃ, ΠΟΙ ἰαπρ]ήηρ ἀπηοης 
ἴῃο86 ννῆο ννεορ." ὍΤῃ6 ϑ5ᾶπὶ6 βδϑηςπηθηΐ 15 
ΘΧρτγοβϑοα Ἰη Ἐοπι. χὶϊ. 1 5, διιῖ [ΠῸγε πιοσε ἴγοὶν 
αηὰ δοΔι τ ]]γ. Α βοπιονναῖ 5: ΠΉΠ|αν δἀπιοηΐς- 
τίοη ἴο ἴακα ραγί ἴῃ πιουγηΐηρ ΤῸΓ 6 ἀσακ 
οὐσυγβ ἰη Μορά, Ω.., 28 ὁ, νν ἢ) ρος] σοίοτ- 
δῆς ἴο Εἰ σοἸεβί αδίθϑ ΥἹ]. 2. 

855. ζοΣ τοῦ 1086 ((Πἰη85) ΤΒοὰ 
8810 Ὁ0 ὈοΙ]ονθὰ. 

86. πῃ 8411 ΓΔΥ Ὁδίη 5 (λόγοι ΞΞ Ὧ) 2 -- 
αςοῖ5, ππάογίακίηρ9). Α 5ΠῊ}]ΔτΓ ϑαυηρ ΟΟσῸΓ5 
ἴη Αὖὔ. ε.«1π τῆς πᾶπλὸ οὗ Α]αθῆγα {ΠῸ 5δοη οἵ 
Μδιηδίαϊοὶ : “ (οπϑιοσ ἴῆγος {π|ηὴῦ05 (Ὁ. 2), 
δα ἴῃοιι 5.41} ποῖ σοπὶθ ἰηΐο ἔγδη 5 ΤΟ 5510} --- 
ἔγοπι ννυθηςο ἴμοιι σοπιοϑῖ, αηπαὰ νι ΠῚ τἢοιὶ 
Βορβῖ, δῃ Ὀεΐογε ν]οπὶ ἴποιι δια] ἤᾶνα ἴο 
Βῖνθ 4 ἡιάιςϊα] δοςοιπῖ. ὙΤλὰ5 πὸ ἅτ οἡ 
«ποτοῦ ἢν [ον δι σγουηᾷ [ἢ ἘΠ656. νουβο8. 

ἐῤοι ραὶϊξ ποῖ οὐοσ βὲ5.}] Ὅθὸ εἰς τὸν 
αἰῶνα [5 δυο ΠΕ Υ ΠΟΓῸ ἃ ΤΟΙ ΡΟΓΑΪ ΠΊΘΔΠΙη 

ΠσΗΆΑΡΤΕᾺΝ ΠΕ. 

Ἐτοπῖ σἢ.ΥἹ1. {πὴ {Γηϑ! [ΙΟἡ 15 οαϑν ἴο ργαςίςαὶ 
Γι] 5 οὗ Πξ τη οἢ. ἡ, ὙΠΘδο ἅγῸ Οηοδ ᾿ποΓὸ 
ἀϊνἀθ τηῖο ὕνο ρατῖβ: Ραγί 1. ἀοα!]5 {Πο5. 
γορσαγάϊην ΟΠΌΒΟΙΡ (πα΄. 1-ῷὨὌ} Ῥαγὶ {Π-᾿ τῆῇοθο 
ον Ὀθαγ τοϊογοηςσὸ ἴο ΟἴΠοΥα. (τπ'. 8-,,0). 
Ῥατέ 1. σοηϑίδί5. οὗ πγὺὺ βίδηζαϑ, 51] ]Ἰ Πτ|ν 
᾿πάἀιοαῖο ὃν 1Πὸ ᾿ππ|4] ννοτάϑ.: “ δίγινο ποῖ," 
αοα; “7061 ποῖ," «..41 “Νορίδος ποῖ, αὐ. 8. 
ὝΠὸ ἢγοῖ βἴαηχα 15 οὗ ΤΠ ΓΟ γΟΥ505 (2 Ἐ 4. Ὁ 2). 
16 βϑοοπῃά οἵ ἴοιιγ νϑῦϑδὸβ (4.Χ 2), ἴο {ηϊγὰ 
οἵ ἴνο τοῦδοβ (2 Χ.4). Ῥατῖ 11. σοηβιϑίθ. οἵ 

᾿ 



6ό ΕΟΓΙΕΒΘΙΑΘΤΊΙΟΙΒ. ΠΙ. 

Β. (Ὁ. ΤΕΑΙ͂ΝΕ μοὶ ἢ ἃ πιρῃιγ πιδη, 
ΕΙΣ. 20ο. 

φαβαθακαισην ζερενν 

5 Μδιῖ. ς. 
25. 

ὁ (ἢ. 3:. 

ἰεβὲ τπου Ε8]] ἱπῖο ἢΐ58 ἢδηά9. 
2 “8Βε ποῖ δῖ νδῆίδηος ψ τ ἃ τς ἢ 

τηδῃ, ἰεβῖ ἢ6 ονεγνγεῖρῃ ἴδε: ἔογ 
6. οἷά ἔβδῖῃ ἀεβιγογθά τληγ, δηά ρεῖ- 

νεγίεἀ τῆς Ποαγίβ οὗ Κίηρβ. 
4 ϑέσίινα ποῖ ψνῇ ἃ πιδῃ τἢδΐ ἰ5 

ἐβαν σὰ [11 οὗ τοῆρις, δηά περ ποῖ μοοά 
ἔρημο. ὉΡΟΩ ἢΪ8 ἤγα. 

4 Ϊεβϑῖ ποῖ ψ ἢ ἃ τὰς πλδη, ἰεϑὶ 
ΤΥ Δποαϑίοῦβ δα αἀἰβρτδοβά. 

ἔτος, ς “Ἀερτοδςὴ ποῖ ἃ πῆδη [παῖ (υγη- 
θαϊ. 6... εἴὴ ἤοπὴ 531η. θυ τειμεηθεῦ τῆλε γα 

8ΔΓ6 41] ὑγογῖἢγ οὗ ρυπίβηπιεηῖ. 
ὠἰλι9.. 6 Δ ΞΒομουΓ ποῖ ἃ πιᾶῃ ἴῃ ἢΐβ 

οἷά ρὲ: ἰοῦ ὄνθὴ 80πὶῈ οὗ ιτ15 Ἂχ 
οΪά. 

η Βε]οῖίςε ποῖ ονϑῦ (ΠΥ ρτγεαῖαβί 
ΘΠΘΙΩΥ Ὀείηρ, ἀελ4, θυῖ γαπηθθεγ τΠδῖ 
να ἀἰϊε 4]]. 

ἴουγ δἰδηζαβ. [{ ᾿γΑγῃ8 δραϊῃηϑὶ ἔθου ἰϑῃ οοπῇ- 
ἄδθηος ἰῇ ΟἿΣ ῥγίναϊε ἀεδιίηρβ (ἢγϑὶ βίδηζδ, 
σὺν. το, 11), ἰῇ Ὀιυι51Π 688 ἰγδηβδοί!οηβ (ϑεσοηὰ 
ϑίδῃζδ, υυ. 12-14} 10 ΡΌὈ]1ς αϑϑοςϊδίίοη ((Πγὰ 
ϑίδῃζαᾶ, νῦ. 15, 16), δηά ἴῃ ῥγίναϊε δϑϑοςδίίοῃ 
(ουστἢ βίδηζα, συ. 17-19). ΤὭιυ5 [πε ἀτδηρο- 
Τιοπὶ σνουϊὰ 6: Ῥατΐ [., ἴῃγος ϑἴδηζδϑβ--- 
ΓΕΘΡΟΟΓΥΟΙΥ, 2 4.2; 4Χ12; 2Χ4. ῬΑΠ1., 
ἔουγ 5[ἴΔ}289 ---ΓΕΒΡΕ ΓΙ νΕἾΥ, 2 Χ 12; 3 Χ2;: 2Χ 4; 
3Χ2. 

1. διεγίυε ποί.)] ΨΜΊΖ. ἴῃ ννοσάβ. 

Ὡ. δὲ ποὶ αὐ υαγίαπεο [ταῖμοσ, οοπ ξθπὰ 
ΠΟ]... 511 δὲ ουεγαυεῖσ ἔδεε [τδῖποσ, 1968 ἢ 9 
Ρπὶ δρδίπεϊ ἴμο0 πολ ]}---ἰῃαῖ 15, Ὀγίηρ 
τονε [Π6 ορροϑίίε βοδία ὈὉγ ἴδε ννεῖρῃς οὗ ἢ15 
Ὑ ΘΔ. 

ἀεείγογε.}] Ἐδίδοσῦ, οδοσσυρίθᾶά. ΤΠ 
τοΐεγθησε ΠΊΑΥ ὃδ6 ποῖ ἴο δείυδὶ ὈΓΒΟΥΥ, Ὀυΐζ 
ἴο ἴΠ6 ἰπἤιιοηςο οὗ γγοαίου γος θ8 οἡ ἴδ6 πιά 
αηά ἴῃ ἴδ δβίδεπηιχ οὗ οἴμογϑ. 

8. Με} οὔίοηρι.) Ἀδίδον, ΚἹὐὉ οὗὁὨ ἔοπα6. 
νεῖ. [,«ἵ., ἑπρμαίω. 

4. ἃ γμάε »απ.} Ἐδίδογ, ὁπ πποπ]πτοὰ. 
ΟΥΥ δηοοβίοσβ πιρῃϊ ὃ “ ἀϊδρταςθ ἢ Ὁγ 
Ροβϑβίθὶο γσοβοςοπβ ὑροη 1Ποπι. 

5. Οτχῖὶ “ἐυῖϊ᾽ ἴῃ (Π6 βοσοηά [ἴπ6θ. ΤῈ 
ΓΟΔΘΟΠΪηρ 5, ἴ8δῖ ἃ5 ψγῈ ἤανθ 4]} βἰῃηηθά, 50 
νν6 4}} ἄδϑεσνο ρυηιβῃπηθηῖ. ϑϑηθοδ: 7): ἐἠἊ 
σεπίαηι γαεῖΐε, ἐμὲ ὐδηλα ἐπ ορίο. 

Θ. διυδοπον ποῖ [1 ουρ {815 15 ΡΟΓΠΔΡ8 
ΓΑΙ ΠΟΥ ἴο0 5[ΓΟΠΡ Δῃ δχργοβϑίοῃ Ὁ ννᾶπὶ οὗ 
ΤΌΒΡΘΟΙ] ὦ »45 ἐπ δὲς οἷά αρε, 70 συεη σορς 
1 δἂτὸ Ψδχίηρ ο]ἀ. 

7. Κοίοίτε ποὶ ουεῦ 6 ἃοδἃ.} ἩἨ, 248, 
Ωο.,) δά ; “(ὮΥ ρτοδίοϑε δῆσον Ὀείηρς ἀςδά;," 

[ν. 1-12. 

8 [)εβρίβε ποῖ τῆς ἀΐβοουγβε οἵ τε 8.0 
ννῖβ6. δυῖ δοχυδίπε τῆ γβεϊ χιτἢ {ῃεὶγ 
ΡΓονειῦβ : ἰοσ οὗ τἊδεπὶ του 58ιαἹῖ 
ἰεάγῃ ἰηβιγυςτίοη, δηά ἤπονν ἴο 8εῖνε 
οιεδλὶ πΊθη ἢ 6ᾶ56. 

“ἸΜ|55 ποῖ τῇδ ἀἰϊδοοιιγθα οἵ το ὧδ» 

εἰάετγβ : ἔογ {πεν αἷβο Ἰεαγηβά οἵ {βεὶγ 
ἔλιῃεῖβ, ἀπά οἵ τμδπὶ τῆου 518} ἰεᾶπὶ 
ὉΠ εγβιΔΠάΐηρ. Δηά ἴο ρῖνε ἌΠΒΙΤΕΓ 48 
ποοά τεαυΐτγειῃ. 

10 Κιπάϊε ποῖ (με ςοδἱβ οἵ ἃ 9ϊη- 
πεῖ, ἰεβὲ τῆου θὲ Ὀυγπῖ νὰ τὰς 
ἤλπιε οἵ ἢΐ5 ἢτα. 

11 Εἶδε ποῖ ὺρ [ἴῃ δηρει] δἵ ἴδε 
ΡΓέβεηςς οὗ δη ἱπ) υγίουβ ρεγβοη, ἰεβῖ 
ἣς 1ἴὰ ἴῃ νναῖξ "το ἐπίγαρ ἴπεε ἴῃ ΣΝ 
ὑνογάϑ. 

12 [μὰ ποῖ υπῖο Ἠἰπὶ {πδῖ ἰ5 
τσ τεῦ τῇδ τῆγϑβεϊξ; ἕογ 1 τθου 
Ἰεπάεβε πἰπι, σους ἰς θυλ Ἰοϑῖ. 

---οΥΓΘ ΟΕ 88 ἴο 5εῆβο, θυῖϊ ἠοῖ Δοοογαϊην ἴ0 
{Π6 Ὀθεβῖ γοδάϊην. 

8. ΤῊΐϊβ8 τοῦθ οροπβ ἰδς [μἰγὰ 5ετίες οἱ 
ὙΥΆΓΏΪΏ (5. 

εερέμο ποι] Ἐδῖδεσ, ποα]οοῖ ποῖ. 
αεφμαὶπὶ ἐδ)εε}] Ἀλδίδοεσ, Β6 οοπυοσδδβηῖ, 

Ὀυδὺ {Πγβο 
διὰ ἔο δῦ ζτοδί π6}.] Οπιῖξ “μον " 

Δηά “ΜΠ εα56"---Ἰη 411} ργοθαθι γ ἴῃ ἴδε βᾶπιε 
86ῆ886. 85 Ηογδςοοῖβ: ομὸ ἑαπάεη ῥαείο ἀεζεαὶ 
»ια)ογίδμε μὲ Ξῷ νευϑατὶ οὰπὶ τηλρηδιθυς. (ρΡ. 
1. χυῖ!. 67.) 

9. εἰάεν..7] Ἐδίδεσ, οἱὰ τῶϑι, [1,451 οἰδυϑε: 
διὰ ἱπ εἶπιο οὗἩ πορθὰ (νἱΖ. γνβεπ ἰἴἰ ἰ5 τὲ" 
αυϊγοά) ἕο χὶνο δὰ ΔΙΒΨΟΣΙ. 

10. Ηετγε Ὀερὶηβ Ρατί "1. 
«υἱὴό ἐδε  ανιε.] Βδῖβογ, “ἀπ τμο βδπιο." 

11. Επὸ ποῖ μρ [ἸΏ ΔΏρΡΟΓ οσ δ] δγοδῖϊομ) 8 
ἴοτο δὴ ἱπδο]οπί έγοη.} Τὸ Ἰυάφε ΠῸπ 
ἴπε στεοὶς εχ (ἀπὸ προσώπου), ἴ!ς Ηεὗτεν 

οτἱβίηδὶ πιυϑί αν δε 25, ποῖ ΣΡ; (φετμδρ5 
ἴῃ ἃ οδυιϑαὶ 5βθη86). ΤῊδ τεπεσίηρ “ Ἰη5ο πὶ ἢ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΠΥ ἐχργεβθεβ ἴπ6 πηοαπίηρ οἵ ἴδε 
Οτθεοῖς ννοχγὰ, ἴοσ νςἢ ἴῃ6 Οσγγάδὴ ὠδεγηπι» 
ἐδὲσ, νὰ [86 δαάάϊοηδὶ θα οὗ ρμοα]οβϑθεϑ,, 
Βα ἴῃ δρργοργίαίΐθ δαιΐναθηῖ. [Ι͂η (δὲ 
ΧΧ. ὑβριστῆς οσουγδ ἥνθ τἰπηθ5 ἴοσ ὃὲλ ΟΓ 
δ. ὙΠ5 ννᾶϑ Ῥγο Ὁ τἴπ6 ποσὰ υϑοὰ ἰη 
[ἢ οτἱίπαὶ τνοσγκ οὗ Βεθη 51γἃ---᾿ὈγοδΌ ]γ ἴῃ ἴδε 
5ΔΠΊ6 ἔοστη 85 ἰπ ἴῃς Τάγρυπι, ΠΣ ΤΠ. Οτοῦυ 
ΒΌΡΡΟΞΒε5 ἴῃς βοθῆβ ἴο 6 8ἃΠ Ὡιβϑευῃγ. 1.86, 
9 δοδῖ [οἵ΄ 861] ἰτη 8917 δϑ δὴ διὰ Ὀ688 [43 
Ἰγίῃς ἰῃ νυν] ἕο ΒΥ που ξἢ---ἰο νυμαΐῖ [δου 
ϑαγαϑβί, 

12. ΤΠῈ πιοδηϊηρ οὗ ἴδ ϑοςοῃᾶὰ οἶδιϑὲ 

ΟΙ. 2, 

“πϑαϊὰ. 



ν. 13-.-2. 

Β. Ὁ. 13 Βε ποξϑιγείγ ἀδονε τἢΥ ρον: 
ἝΞ (ογ 1 τῆοὺ δὲ βυγεῖγ, ἴᾶκε σᾶγε ἴο 

ΡΑΥ ἴτ. 
14 Οο ποῖ ἴο ἰανν νι ἃ Ἰυάρε ; 

ἰὸς ἔογ {π6 γ ψ|}} 1υάρε ἔογ Βϊπὶ δοςογά- 
υδδεῖρα, ἱπρ' ἴο ἢὶ5 ᾿'ΒΟΠΟΙΓ. 
τΟεη.. ιῖτ΄ς 7 Τγανεὶ ποῖ ὃν τε νγὰῦ ν τ 

͵ 8 Ὁο]4 ἔεί]ονν, ἰεβὲ ἢς Ὀεσοπλα ρτίενοιιβ 
υαηῖο τῇδε : ἰοῦ ἢδ ννἢ}} ἀο δοςογάϊησ 
ἴο 5 οὐσσῃ ψ1}], ἀπά του 5}4]{ ρεγιβἢ 
ἢ ἢΐπὶ τῆγουρἢ ἢϊ5. (]]γ. 

ΣΕ ΘΕ: 16 “δεῖνα ποῖ ψ ἢ 811 ΔΏΡΤΥ ΠΊΔη, 
ἈΠ ρῸ ποῖ ΜΙ Ὠϊΐπὶ ἱπίο ἃ 580] ]1ς1ὰγῪ 
Ρίδος : ἔογ δοοά ἰ8 45 ποιῃίπρ ἰῃ ἢ] 
βίρῃϊ; δηὰ ψγῆδγε τἢθγα 18 πὸ ἢαῖρ, ἢε 
ὙΜ}1}1 ονεγίῆγονν τἢεα. 

17 (ὐοπβιῖο ποῖ ντἢ ἃ ἰοοὶ] ; ἴογ 
ἢς ςδηποῖ Κεερ σςουπϑεῖ. 

ννουϊὰ Ὀ6 ΡῬγΟΌΔΟΪΥ ὈΕΓΟΓ τεργοϑεοα ὉΥ 
τεδηβίδιηρσ, ᾿ησίοθαδὰ οὗ “σουπί ιἴ Ὀιιϊΐ ἰοϑκῖ,᾽ 
ΤΆ ΚΟ δὲ 17 (ἴδου παάϑι) 1οϑῖ,---ν Ποῖ ΠοΓ ἰη 
ῖῃς 56η96 οὗ ργεϊοπάϊηρ ΟΥΓ οὗ σοηϑιἀογίηρ {παῖ 
1 τὐὯϑ Ἰοσῖ. [ποϊοδὰ οὗ “ ἴον " ἰγαληϑίδίς δπὰ, 

18. διὰ... οοπδίὰοτ [πᾶν (Ποιιρῃῖϊ, μᾶνο 
ἃ Τλτο] μδΓ [πο 684] [ἢᾶνε [0] Ρ84.γ.)] Β6 
ῬΓερασεά ἴογ ἴἴ. 

14. α ἑμάσε.)ὺ ἘΒτοιβοβηθιθσ, πονιόνου, 
τοραγὰβ κριτοῦ ἃ5 ἴδ ρθη. ποῖ οὗ κριτῆς, “8 
7ιάξε," Ὀυϊ οὗ κριτός, εἰρείμα, ἐστοχη, ῥγαές 
“1425, ποδὶ. Δόξα, “ Βοπουγ,᾽" ““ ἐϑιἰπλαίϊοη.᾽ 

15. δοίά4.1] ἘἈδίῃοῦ, σοπίπτοπαοῦ ἀδεΐπᾷ. 

1961 86 ὈΘΟΟΙΔΘ 8 Ὀπτάθη [διΓαἀσπβοπΊς] 
7190 [80ὁ0. ... δηὰ ἰδοὺ 581810 ῬΘΟΥΣΒὉ 
ΤΕΤΟΌΘΆ [1οροῖπον 1} 16 ζ011γ.)})ὺ Υεῖ. 
1,.«ἴ.: δε ὥογίς σγασυεῖ γιαία «μα ἱπ ἰὲ . .. εἰ 
“«σημΐ απ σἐμἐἔα ἐς ῥεγίσς. 

16. τἱτὰ 6 ζυτίου δ [ρογμαρ5. ἱγγι40]6] 
Δ 8Ὴ 80 ποῖ δῖτγ:70.7] (ΠΡ. ΡῬτον. χν. 
8, ΧΧΙΪ. 24, ΧΧΙΧ. 22, ΠΟΙ η τῆς [,ΧΧ. αἰ5ὸ 
τς νοτὰ δυμώδης 5 υι5ε(, 

ἡπ|0Ὸ ὦα σοίμαγν ῥίαεε.)] Ἐδίπεῦ, τοῦ ἢ 
10 ἀοδοσχί. 

ουεγίδγοαυ ἐῤεε.]Ὶ [Ιῃ τῆς 56ῆϑβε οὗ ΚΙΠηρ. 

17. ἴ105.ὉὨ )Ὧ0Θ6 οδῆποΐ ΚΟΟΡ 8 Δ. 6 7 
δϑοσοῖ) λόγον στέξαι Ὁπάοιιδίεοα γ ἰπ [ἢ ς 
οσείπδι, ἽΔ Ἵ ΠΌΣ. 

18. α “ἰγαπσογ. ῬτΟΌΔΟΪΥ, αἰ ποιρ ἢ ρ γα ρ5 
ποῖ ΘΧο 5 ΝΕ] Ύ, ἃ ὨΟΠ-5γδο}1ἴ6. 

ὀγις ,ογι}---οησεπάογ, Ὀδερεῖ, τίη ἰηΐο 
186 νογὶὰ : ψνῃμαῖ Κιηά οὗ σὰ πῈ 1} σης 
ἰηἴο ἴπ6 ννογ] 85 γσεργοβϑεηξίηρ μα μαϑὲ ἴῃοιι 
ἀοηο. 

19. “51 δὲ γεφιμίς ἐδεε, ὡς. ἘαῖδοΥ, 1681 
80 ΣΟΓΌΣΩ 8606 111 ΒΔ πἶκα [8|550]}: δηά 

ἘΕΟΟΙΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΒΘ. ΝΙΠΠ. ΙΧ. 

18 Ὧο πο ϑ8εογεῖ τῆϊηρ Ὀείογτε ἃ 
βίγδηρου ; ἰοῦ του Κπονγαβῖ ποῖ νγῇῆδῖ 
ἢδ ψν}}} Ὀγίηρ ἐογίῇ, 

19 Ορεη ποῖ τῃϊπε ἢεᾶγὶ ἴο Ἔνεῖῦ 
ΓΔη. ἰεβῖ ἢῈ τευ τῆθε ἢ ἃ 
βῃγεννἀ τυγη. 

Γ(ΗΑΡΤῈΒΚ ΙΧ. 
1: Ἦ αγε αάνζεαά ἄστυ ἰο “49 ο“.7 του. 4 δλαΐ 

«υογόρς 0 αυοία., τὸ “41π4 ποΐ 19 ἐλαριρό (72 
οὐδ γγίομα, 13 Λίοΐ 1Ιο ὁέ γαρε αν τοίέὰ πῆρ 
ἐμ αμέλογήν, 14 ὀμέ ο ξησιῦ “7 πεισλόσμγε, 
15 αμα (9 ἐοεσε75 6 τοίὰ τοῖδό Ῥιόρ. 

Ε΄ ποῖ 1βαΐοιιβ ονεγ τῆς νὶε οὗ 
(ἢ Ὀοβοπὶ, ἀπά ἴθαοῇ ἤδῦ ποῖ 

Δη ΕΝ] ἰεββϑοη ἀραϊηβῖ τῇ γ56], 
2 Οἷνα ποῖ (ἢν 5οὰ] υπἴο ἃ ννοπηδῃ 

ἴο 5εῖ ἢεσ ἴοοϊ ὑροη τῆν βυρβίδηςα. 

80 βοΐ δὴ 11] τεΐυγη]. ὅ0Γ.: πὲ 1ε δεπεβεῖο 
αάεἰγίπφαί. 

ΠσΗΑΛΡΤΕᾺ ΙΧ. 

ΤΠΟ ργιιάθηξιαὶ σι ]θ5 Ὸσ ϑδοςῖαὶ ᾿πίοΥσοΟΙΓδα 
ΑΓ Ποιὸ σοπίηιοα: δηΐ, ἤσϑί, ἴπ γοραγά ἴο 
νοπΊθη (υτν. 1-9), ἴΠ6 δαπιοηϊοη8 Ὀεΐηρ 
ΔΙΓΔΏΡΟ ὈΠῸΟΓ γόων ραγί οι δῦ (υυ. 1, 2: 
3,411 κ,»δ; 7-9)}; βδθσοπάϊγ, νυν ἢ τοίθγοηςθ ἴο 
νῆα 15 ἴο Ὀ6 δοιιρηϊ ΟΥ οἶδε ἀνοιϊἀδὰ ἴῃ ᾿ηἴοῦ- 
σουγϑα ἢ δοηπαϊηΐδηςο5. ΤῊ ἀγγδηροπΊοηῖ 
Ϊἴ5. ἃ5 [Ὁ ]Πονν5: ἢγϑδῖ, νμαΐ ἰ5 ἴο δὸ ἀῤϑιγοα ἴῃ 
γοραγὰ ἴο ἔγιθηάς (υ. 10); βεσοηάϊν, ψ παῖ 15 
ῃοῖ ἴο ὃ6 δοιιρῆϊ ΠΟΙ νυ ]ϑῃθα [ῸΓ (ττν. 11,12}; 
{ΠιγαΪγ, νν δῖ ἰ5 ἴο ὃς δεῖ δ!}}Υ ἀνοιάοα (Ὁ. 11); 
ἸΔ5:}γ, ἀραίη, ννμδῖ 5 ἴο δὲ ἀδϑιγοὰ (τ΄. 14-16).Ψ 
ΤΠΟ ἴννο οἰοϑίηρ, νϑῦβθβ, ννῃϊοῖ αἵ ἢγϑῖ δἰμηΐ 
5δθεπὶ αἸΒΊσυ ἰο ἀγγδηρο, [ΟΓΠῚ ἃ ΨΟΓῪ ἀρῖ 
σοπο δῖοι : Ὁ. 17 τοίουγιηρ ἴο οἴδηχζαᾳο σττ". 
14-ό, ἀπά σ΄. 18 ἴο {Ππ᾿6 βίδῃηχα οὗ 5ἰχ ᾿η65 ἴῃ 
υ. τ3. 

1. Βγοιβομηοίοσ ἀοϑίμησίοβ {Π|5 ὀσγοσ μι 
»ιορπώη. ὙΠῸ Ἀαθθϊ5 α]ςὸ οἴθη τνάγῃ ἀρεϊηβῖ 
ΒΤΟΙΠἪ 1655 ἰοαίοιιογ. ΤῊδ τοάθοη ΠοΓδ ρίνοῃ 
15 ται ἴἃ τηϊρῃῖ ἀγοςῖ [Π6 πη οὗ ἃ ννς ἴο 
{πὸ νΟΥΥ {πίη ἰρατο, Βιοιϑο ἢ ΠοΙ ἀοσ αιιοῖοδ 
ἔγοπι ΤΙθ.]15: 1ρ56 γημερ ἀοομί, φμὸ ρου 
ἐμάεγο βαείο. 

2. Οἡ τὶς οἵἴποῦ μαπά, ἴπῸ ορροϑιῖς ὃχ- 
[ΓΘΠῚΘ ἰ5 ἴο δὸ ἀνοιοά. 

αἷνο ποῦ ὼὋρΡ ΤὮΥ 800} ἴο ἃ ΨΟΣ8Σ, 
1μδαῖ 880 δβοῖὺ ποῦ 807. ζοοὺ [5ἴῖἴ6ρ ποῖ, 
τγαηρὶς ποῖ] ἀροὰ ΤΩΥ ΡΟΣ [ΔυτΠοΥΙν ].]} 
Τῆὸ Τ αἰπιιὰ ἢ δ5 11: "ΟΥ̓ τγϑο τῆ 11 ἰ5 ποῖ 
α ᾿πἴἶὸ ; οὗ εἴπη πο Πορο5 [Π00Κ5] ἴον {πὸ τ]. 
οὗ Πῖ5 ποιειθοιῦγ, οὗ πὶ ΟΥ̓ ΚΠ οπλ ΠῚ5 νυ] 0 
πο] στιι]ὺ, ἀπ οἵ πὶ Ἀν 80 5. «Ποςῖοα ἢ 
ἀἰδοαβο ἴπ 15 ὑοάγ. [Τὸ ἴποβο δυὰς δά, 5 
ἃ ἴοισγί, πὶ ν Ὸ 5 ΟὨΪν οἠὸ 51ε|ττι}] « Βοῖδ. 
3:2 ὁ, αῃηᾷ οἰ πογῦνν σὺ.) [Ι}ἡ “ Βα. ΔΙοῖΝ.᾽ 7.5 ὁ, 

τ» 
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Β. (. 2. “Μεεῖ ποῖ νιῆ δὴ ἢδιοῖ, ἰ 8. “Τυτγῃ ἀνγὰν τῆϊπε ἐγε ἔτοπη ἃ 8. (. 
ΟἸΥ. 200 . 

,τ-- ἴδου Δ] ἱπῖο Πεὲγ 8πᾶγαβ. Ὀεδιτῖβι} νγοπιᾶη, ἀπ ἃ ἰοοκ ποῖ ὑροὸη. --- 

᾿ ἈοΤς 4. ὕε ποῖ πιιςῇ τε σοπΊραην οὗ ἀποῖμεγ᾽β θεδιγ; ἔὉΓ ΠΊΔΠΥ ἢᾶνε μον 
ον, ἃ ΨΟπΊίδη ἴῃδῖ 15. ἃ 51ηρεγ, ἰεδὲ του. θέε ἀεοεῖνεα Ὀγ τῆς δεδιν οὐ ἃ 3 ὅλαι. 
κυ, θὲ τάκεη ψ ΒΕΓ διτεπηρίϑ. νγοπΊδη ; ἴοῦ Βεγον ἢ ἰονε ἰ5 Κι πα] 6 7υάῖεν 
ἐπεῖγι: ς ὀ(σαζε ποῖ οὔ ἃ πιαϊά, τ[ῃδι ἴῇουυ 85 ἃ ἼΙ Ἀ τὸ τὸ 
δ1οδ..... [41 ποῖ ὈγῪ τῃοβε «πίη (δῖ ἃτγο 9 81: ποῖ δῖ ἃ}1] συν ἢ δποῖμεγ πιδη᾿ 8 δέρει. 5. 

ΡΓΘΟΙου 5 ἴῃ Πεγ. 
6 (Οἴνε ποῖ τὴν 8οὺ] υπίο Βαγὶοῖβ. 

τῆλε τποιι ἰοβα ποῖ τῆϊπε ἱπμογτδηςα. 
7 Τίοοκ ποῖ γτουπηά δϑουΐῖ τῇςε ἴῃ 

1ῃ6 5ἴγεεῖς οὗ τῆς οἰτγ, ΠΕΙΓΠΘΓ ννληοΓ 
τπου ἴῃ τῆς 50} Πταῦν ρ]δςθ5 τπδγθοξ, 

ΓΕΘ ἃ16 δημυπιογαῖθα γῆ ΟΥῪ ἴῃ ναίη: ὸ 
νν ΠΟ Ἰοηά5 ΠΟ ΟΥ Ποῦ νυν !πο5565; πὸ 80 
δοῖβ5 δ πΊβο] ἢ ἃ ἰοσὰ ονοῦ δἰπὶ, δηὰ ἢ6 ννῆο 15 
ὑπάογ [6 σα]θ οὗ Β15 νυ ο. 

4. ὕε ποὶ γιμορ ἐδ εοριῥαην 9.7.1] ἘΔΙΠΟΥ, 
Βο ποῖ Ἰοῃᾳὶ ψ τ. 

δ. ὁ ψνοιυ]Ἱὰ ρῥγοίογ γαπϑίατηρ ἴῃς βοσοηά 
εἴδιιϑε : “ ἰεβὲ ἴοι δὲ τηδάς ἴο οἤεης [Ὠγοιρα 
τῆς ΠΟΠΟΙΙΓΘ Ραϊὰ ἴο πεγ:"--ἰῇ {815 τηθδηίης 
οἵ ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς ςου]α μ ϑβι δ! ἰσμιοί, 
Βυῖ 1 ΜῈ] θὲ δαΐογ ἴ0 τόπάουῦ 1: 1981 τ8οα 
δ0 οὔἶοπὰοὰ (Δηπογοα) ὉΥ͂ [86 ΡἈΘ1η810198 
ἴον Β67,--ἴῃ ΠΊΟΠΟΥ --ΟΥἮ ΟἴΠΟΓ ροπα [65 οἡ 
ἢν δοσουηΐ, Ροβϑιθὶγ χὰ τοίοσεηςσο ἴο 61. 
ΧΧΙΙ. 29ς. ΤΠΙ5 566ΠῚ5 αἶ5δ0 ἴο δοςογά ννυῖ{] 16 
ογγίας Νογβίοη. Τὴ πιούὰὶ σοάς οἵ ἴδῃοὸ 
ΕΔΌΌΙΪς5 ννεπὶ πιυς Ὀογοπά {Π|5, ἀπά ἑογυδάς 
Ἔύθη ἴο ἰοοκ δῖ {πῸ Ππροσ οὗ ἃ ννοπηδλῃ, οἵ δἵ 
ΠΟΙ 5Π|06, 85 ΜΜῈ]}} 85 ἴο Ἔχοῃδηρε ΔΠΥ͂ Προ 655 
νος νι Πμοσ. ὙνῸ 4015, 5ΠΟΘΙΊ  ΚΟΥ5 
Ὁν τδάθ, ἅγὸ πιϑηζοποὶ 845 οχιγδογαϊηδγν 
Ἰηδίδηςθϑ οἵ Τογθθδγηρ ΔΠΥ͂ διισῃ ἰογδι θη 
ϑ41206, σΥθη ὩΠ6ΔΟΓ (6 ἀδῃ}ν ἰοπιρίαςοη οὗἉ {Πλοῖγ 
(γαάὸ (Ρ65. 113 4). 

7 ὁ. ἘῸΥ “ "πε δοῦ νναάοτ ποι ἐμ ἀφρὸ σοἱἰ- 
ἐαγν ῥίασος ἐδόγεο ἢ τὰς οἴ. [,4ἴ. 5: “πος 
ΟὔΟΥΓαν σα. ἴῃ ρέαϊσίς {1115 -ορόγηδρ5 δου 
της ὅγγ., αηὰ γεδάϊης ΠῚ ον ΠΣ ἽΠ. 

8. δεαμ ἐμ. ἘΔΙΠΟΥ, δπᾶ βοσιο, σΟΠΊΟΪΥ, 
45 Γοίογσηρ ΠΊΟΓΟ ἴο ἸΟΤΙΏ. 

απο δογς δοαμίγ.] ΤΊ ὈοΔΙΥ͂ οὗ οἠς Μ]Ὸὸ 
15 ἀῃοίῃοῦ δ. 

“εεοϊαοά.] ἘΔίδοΥ, 19 ὰ ΔϑΊΤΑΥ. 

ον δογοπυρὴ ἘΔΙΒΟΥ, δα ἃ ἘΒΟΙΟΥΤ οι. 
ΤΗϊ5 απα «'. 9 ἃγΓὸ διλοηρ ἴῃς ρισϑᾶμοβ αιϊοϊοςῦ 
ἴῃ τῆς Ἴ αἰπιια ἃ5 ἴγοτη θη δίῖγα (ὅ4η}. 1οὸ ὁ, 
γεῦλπι. 63 δ). Α5 Ὀολτησ οἡ πο τποις οὗ 
ἡμοίατίοη ἴῃ ἴῃς Νὼν Ἵ ὁοζαμηοηξ, 11 [5 Ἰηβίσιις- 
ἔνα ἴο Πηκ {παῖ {π56 7 αἰηλιάϊς οἰϊατ!οη5 ΤΓΟΠὶ 
Βεοῦ δι. ἅγὸ ποῖ Πτῖογαὶ, θα ργοῦαῦ)ν πιις 
ἴγοπι τποπλοσῦ. ΓΙΟΝ ατὸ ἃ5 [Ὁ] ον 5: “ Δνοσῖ 
(πη οὐὸ ἰοβὲ ἴῃοὰ δὼ ὡδαρινς ἢ ΠΟΥ 5ΠΆΓῸ. 
1)0 ποΐ γοϑογί ἴο ἰοῦ πυσυαπα ἴο ἀτηῖκκ ἢ 
᾿Ἰἶπὶ νης πὰ οἴγοην ἀτηκ, Εοτ ὈΥ τῆς 

να, ΠΟΥΓ 511 ἀοννῃ νι Πεγ ἴῃ τπΐπε 
ἈΓΠῚ57) Πα βρεπά ποῖ ΤΥ πηοποΥ νγ]τἢ 
Βεγ δ ἴδε ψῖπο; ἰοϑὲ τῆϊηθ ἢραγῖ 
ΠΟ] 16 απῖο δῦ, ἀηἀ 50 τῆγουρῃ ΤΥ 
ἀεβίτε του [8] ἱπτο ἀδϑβεγυςτίοῃ. 

Ι0Ο Εογβακε ποῖ δὴ οἱά ἔτὶεπά ; ἔογ 
Ἰωδωμοι.: τς, ΞΘ - ξσβ σεν ΠΕΡ ΟΞ ΘΕ ΝΕΘΡΕΟΘ .. ';- ΘΙ ΨΘΒΟΒΕΕΕΞΟΘΟΘΟΝ 555. 5. σὰν ας ταν 

ξιϊγηθβ5 οὗ 4 δοδιτ αι! ννοπηδη πΊΔΠΥ ἰἰᾶνὸ θθθη 
ἀοβίγογοα, δηᾶ τ [ΕἸ ΠΟΥ ἴῃ ἴΠ6 5θηβ8ς 
Οὗ ΠΠΊΕΓΟΙ5, ΟΥ̓Οὗ ΒΙΓΕΠΡΊΠ] ἅγὰ 4}} ΠΕ βἰδίη᾽ 
(Ρτγον. νἱῖ. 26).  ΦΜΔΗΥ γα Ἃδ6 ννοιιηάς 
σαιδεά Ὀγ ἴΠ6 ῥϑά αν [νγ ἢ 56}}5 γζίοίος ἀφ ἰωχὸ 
ἴο ννοπΊθη], νν Ὡς ἢ Ιοδα ἴο πὶ σογατηηρ οὗἁ 
5ῖη, ἃ5 {πῸ ϑρασῖκ Κιηάθ ἴπΠῸ σα]. ἭΔ5 ἃ 
Παρ 15 0}} οἵ δϊγάβ, 580 ἀγὸ {Π|0Ὸ]Γ ἤουδ65 [0}} 
οὔ ἀεςεῖς᾽ (ἐγ. ν. 27). ΤῈ δγγ. ρίαςθβ 
«΄. 8 ΔἰΕΥ τ΄. 9. 

9. Αναγηίϊηρ ἀρδιηϑὲ Γδπ Π]ΑΥΙΥ νν  Οἢ. ΤΩΔΥ͂ 
Ἰεδά ἴο βίῃ. Α ϑἰπηϊασ, ᾿ἔ ποῖ {116 5ΔΠΊ6, ΒΑ ΥΠρ, 
ἰ5 δἀάιιςο ἴῃ ἴπὸ ΜΙΒηΔἢ ἴῃ {π6 πδᾶπὶὸ οὗ 
]οβέ Ὁ. [οσβαπαη (ΑΌ]Ν. 1, 5). 

απο ῥοῦ »ιαης «οἱ...70 Α πιδττὶθὰ ψοτ8Π. 
ΤΊιο ποχί οἴχυβο ἴῃ [ῃ6 Α. ΝΥ... “ΠΟΥ 511 ἄοννη,᾽ 
ἄς,, πλιδὲ Ὀὸ οπιῖῖοά. [{ 15 Θν] ἀ ΠΕ ἃ 
ΡΑιΓΔΡὨγαβζιο ρ]Ο 55. 

διὰ 6 ποῖ οαβίϊηκ ὙΣΓΠ ΒΟῸΣ αἵ 
αἰἷπ9.] ΤΊ]ιῈ Ἔχργοβθϑίοη (συμβολοκοπεῖν) ΡΓΟ- 
θαθῖν τιθδηβ ἔγοαιοηῖ ἱπάπΐσοηςο ἴῃ ἴδαϑίβ ΟΥ 
οηϊογίαιπιηοηῖ5. ΠΟΤΕ νὴ ἰ5 ἀἄγαηκ. ΔΥε 
ατὸ ηοῖ ἴο ρσῖνο ἰῇ ΠΟΙ ΠΟΠΟΙΙΓ ΠΟΙ ἴο ἴακο ρατῖ 
ἴῃ ΠΛΟΥΥΨ ννῚ ΠΟ - ΑΓ 5 νυ} ΠΟΓ (Ποῖ ΠΟ ΘΘΑΓΙΥ͂ 
'ηΠ ἴῃς αὐδόηος οὗ ΠΕΥ Πιιβθαπηα ---- ΡγΓΟΌΔΌ]Υ 
γαῖμοῦ τὴς σοηΐγαγν). ΕΤΙΧβο]ο Δρρ]ὸ5 1 ἴο 
Πα μῸ σ4}1}5. “ ΡΙΚοηῖκὸ," Ὀυῖ Μν͵ὸ μανὸ ποῖ 
θόθη αὐἷς ἴο (ἰἰβοονοῦ δὴν ἴγασο οἵ ῥίςπὶοβ 
ατποησϑί {ΠῸ δηοϊοηῖ [ὸνν5.. ΓΠῸ νοῦ 15 υδοὰ 

ἴου ἴῃς Ηοῦγονν ΟΣ ἴῃ 1π6 1 ΧΧ. Του. χχί. 
50, αηὰ αἷθϑὸ ὃν ἀᾳ.: απὰ οἰ ΛΓ ἃ5 νυ γῸ οὐ 
διιδίαπτ. ἴοὼγ τ δῆς Ηοῦτονν νοσὰ Ὀγ 
ΤΠοοά. ἴῃ γον. χχὶ. 30; ὃν Αη., ὅγτη., 
πα ΤΠποοά. ἴῃ Ῥτον. ΧΧΙΠ. 21, απ ὃὈγν Δη. 
αηἰ ΤἩΠποοά. τη Ῥτον, ΧΧΥΠ. 7. (δος {πὸ ποῖς 
οἡ {πὸ ας Υ ράθδαμο ἴῃ. ΕΠ 5. Ηόχαρίαὰ ᾽). 
ΘΟ ΠΟ 5ΠῸΥ (σα α"ο6.} αἰτλοίιο5. ἴὸ [6 ννογὰ τὴς 
δοπιο ιν παῖ δίγαησο τυδηϊησ οὗ σομίοπαϊηρ ἴῃ 
Ἰοκοὸβ, θαπάνιημ γο5ἴ5. 

ἐῤγομσ δν ἀξ γο.] ΟΥ̓ ῬΑ ΒβιοΏ, π01188- 
τἰοπ---πνεύματι (πνεῦμα ἰιοτὸ ΞξΞ Π)). ΕἔΕσοτ 
πνεύματι (ΠἸοιηΘη5. ΑἸὸχ,, τῆς 5γτ., Ατδῦ., αηά 
Δ οΚ, 1,1. μανο Ξξξ αἵματι. (ΤΟΠΊΡ. [νον΄ χχ. τὸ; 
οι. χχῆς 22; σον, νἱῖ. 26, 2 

10. ΤΊιο νοῦϑο θορίη5 ἃ πον δοςτίοη. ΤῊ 



ν. 11---τϑ.]} 

τῆς πεν ἰ8 ποῖ σοπιράγαῦΐε ἴο ἢϊη: 
ἃ ποῦν ἔποπα 5 25 πεν νης; ψ ἤδη 
ἴ 5 οἷά, τῆῇου 8ῆαϊς ἀτηκ τ ἢ 
Ρ]εάβυγα. 

11 “ἘΉνΥ ποῖ τῆς ρογυ οἵ ἃ 5|η- 
ΠΟΙ: ἔογ ἴῆοιι Κποννοβῖ ποῖ νγῇῆδλῖ 5Π4]]} 
Ὀ6 Π᾿5 εηά. 

12 [)εἰρῆς ποῖ ἴῃ τῆς τιϊηρ {δαῖ 
τῆς ἐσεῖς ἢ ἤανε ρίθαϑιγε ἴῃ; διυῖ 
ΓΕΘ ΕΓ [ΠΕΥ 5}2}} ποῖ ρὸ υη- 
Ρυπιϑηεά πηίο τῆ 6]Γ σάνε. 

112 Κεερ τῆεὲ ἔλγ ἔἴτοπιὶ ἴῃε πιδῃ 
τῆλι Βαῖῃ ρονγεῦ ἴο ΚΙ]; 80. 884]: 
του ποῖ ἀουδὲ (Π6 ἔξαγ οἵ ἀδδίῃ : 
δηὰ 1( τῆοιι σοπηα υπῖἴο ἈϊπΊ, πιακα πὸ 
ἔλυϊς, ἰεβὲ ἢς ἴακε δυγαὰὺ τἢγ [᾿ξ 
ῬΓεβθητὶν : γαπιεηθεῦ τῆδλί τῆοιι ροαβῖ 
1η ἴῃς τηϊάβξε οὗ βϑηλῦεβ, δπὰ τῃδὲ τῆοιι 
νγΆ Κεβὲ ὑροπ τῆς δι επηεπῖβ οὗ {πε 
ςἸγ. 

14 Ας ΠΕΔΓ 245 ἴπου οδηβῖ, ριι688 

βεοοηα οἶδυ86 τνουἱὰ 6 τποσγο δάδαιδῖίεὶυ 
Τοηάετοά : ζοσ 89 ἵσοδὰ ομθ--ἣθ τνῖο [5 
ΠΕΎΪΥ τηδὲς (πρόσφατος ; σοιηρ. Ὠ 6] 1128. οἡ 
Ηεῦ. χ. 12ο)--ἰἶα ποῖ θ484]1 ἴο πἷπι, Τἢε 
τοῖϊγά 1ἴπη6 μαϊηβ ἰπῃ ἕογοθ ΟΥ̓ οὐ τρ (48 [ἢ 
186 οτὶρίηα]) τῇς ννογάβ “185 439. ὍΠὸ 
50-ΟΔ]εἀ “ Εἰσεῖ ΑἹρῃαδεοῖ οὗ θη ϑδίγα᾽ ἢδ5 
ἴῃς 5Δπ|6 ΟΥ̓ ἃ 5:14 δαπγοηϊίοη: “ Αἡ οἷά 
ἔτιοηὰ ἀρὴν ποί." 

11. 2δεὲ π΄ογγι] [ἢ [Π|6 56ηβ86 οὗ “' ῬΥοβρετιγ.᾽" 

12. δυο ποῖ ΡἸ]θδβῆσχο ἐπ [δῖ 15] [μ 9 
Ῥιοδεῦσο οὔ δο ππροῦΥ: ΤΘΙΔΘΙΒΌΟΣΥ ἰμδὶ 
ἘΒΟΥ {111 ποῖ 90 ἡπειϊβοὰ (:.5. Θβοδρθ 
Ρυπίϑῃηιοηΐ 45 ἴῃ βϑεπΐδεηςς οὗ 16 ]γ σοπάδπι- 
Ὠδίίοη) ππίο 86 ἄσδυο (ἢ δ465); [δῖ |5, 
ΡυπΙβηπιοπηΐ νν}}} βυγεὶν ονοσγίδκε βοπὶ Ὀεΐοτε 
1 μεῖς οηά. 

138. 1ὖὸ στὖν 11,12 δαᾶ ἱπηάϊοαϊοα ψδδῖ ἃ 
τίλῃ 5μβουϊὰ ηοΐ 56εἰς Ὁ ΠΟΤ τν]ϑἢ, τ. 11 σοῦ 
ἤπηυο5β ἴΠ6 52π16 γαϑοηΐηρ δηά 5ῃεδνν5 νναῖ Π6 
5δουϊ]ά δεΐυδ!]ν ἀνοϊὰ. “Ὑπὸ πιδῃ ἴμαῖ Ππαίῃ 
Ροινοσ ἴο ΚΙ] 15 Ῥγοβυ Δ ΟΪΥ “(ἢ βἰηηογ ᾽" οὗἉ 
σα. 11 δηὰ “16 υπροῦϊγ ᾿ οὗ ν΄. 12, δηά 115 
“ροῦγεσ ἴο ΚΠ] " ςοηϑ,5ῖβ ἴπ “15. δ] ΘχδπΊρ]ς, 
δῃκὶ πη ἴδε ἀδηροῦ δοογυίΐίηρ ἔτοπι ἢ 8 (ΟΠῚ- 
Ῥδηϊοπϑδρ ἀπά ἔτοπὶ Ὁ] οννϑ ἢ! νυ ἢ 5 ἀθοάς, 
νοῦ 1} οηΐδῖ! βυοἢ Ρῥαησῃηθηῖΐ οὐ (δ6 
ἄοεσ. Κεὸρ ἴσ ἔτοτῃ ἢἴηὶ,--- “διὰ ποῖα 
861} ποῖ Ὀ6 ἱπ 80 διυκπΐε οὗ ἔθασ οἵ 
ἀοδιῖδ: διὰ πο πὰ ΔΡῬΤΟΔδΟΙ [οΓ σοπς [0] 
Βὲτι, ἀο ποῖ χουν τοῖς [ΕΥ̓ ποί, ᾿η ἴῃς πιογαὶ 
5656], 195: 86 ΔΚ ΔΎΔΥ [ΓΟὉ] (ΒΥ 1176: 
ΚΗΟῪ [τεςορηΐϊ56} ἴπαξ ἴπου βοεϑὶ ἴθ 1ῃε 
τηϊάβὲ οἵ βδηδίοβ, δηὰ (δὲ του νναϊκοσῖ οἡ 
ἴδε Βαι[[οπιοπί8 οὗἁ ἃ οἰγ :" [Παΐ 15, ἴῇου τί 
κὸ οὔἊ ο δ κοί οἡ (ἢς δαι(]επλοηῖβ οὗ 

ΒΟΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌΣΝ. ΙΧ. Χ. 

ἂὲ τῇ πείρηδουτ, δηὰ σοπβυϊς γ τ Β. Ὁ. 
1ἢ6 ννῖ56. 

15 [εἰ τῆν ταἱκΚ ΡῈ ψντἢ τῆς ννῖβα, 
“Δα 411] τῇγ ςοτηπιιηϊςδίίοη ἴῃ τῆ “Ρε.". . 
ἴδνν οἵ τε πιοϑὲ Η!ρῇ. 

16 Απά Ιεῖ }υ8ῖ πηδη εδἴ δηά ἀτγίῃΚ 
ἢ τῃεα ; δπα ἰδεῖ τῆν ρ]ογγίηρ ΡῈ 
ἴῃ τῆς ἔξαγ οἵ τῆς [,ογά. ᾿ 

17 ογ τῆε δαπά οὗ τῆς δι ῆςογ 
τῆς ψγουκ 5}4}1} 6 ςοπιπιεπάεά : δηά 
τῆς ννῖβα τυ] ογ οὗ τῇς ρεορὶς ἔοσγ ἢΪ5 
ϑΡεεςῆ. 

18 Α πηδη οἴ δη 11] ἴοηριε 8 ἀδη- 
βΈΓΟΙ8 ἴῃ ἢ]5 ΟΕ ; πα ἢς τἢδῖ 8 γαϑῇ 
1} 18. (ΑἸΚ 5}}} δε παῖδά. 

ΓσΗΑΡΤΕΒ Χ. 

1 776 εο»πρισα δες ρα τοῖφε γε 7, 4. Οσα τοἰείλ 
λένε. 7 724 ἱπεομυφμίοηεες Οὗ γίαάδ, ἐρ- 
γερηζο, ἀνα ἐοσυείομσηέςς. 14 λαξ Οοά λαίλ 
ἄρ ἐσ {46 ῥγομμά. τὸ Ἡνάο «ἠἀαίΐ δὲ ἀο- 
ηομγαΐ, 29 αμαὶ τυο »:0έ. 

ἃ ΟΙΕΥ ὑεδιορες --- σους ἢ δηὰ 50 ρτϑαΐῖ 15 1ὩγῪ 
ἀδηροῦ, δηὰ 50 ννδίς μι πιυϑὲ ἴῃοι Ὀ6. 

14, ΤΠ δάνῖςς [πα ΤΌ]Π]ονν8 15 οἰ οϑεῖν σοη- 
ποςοϊοα ἘΠ ννδαὶ δά ργοσθάθά : Αδοοσ ἀΐπᾷ 
ἴο ΤᾺΥ Ῥονοσ [ἴο ἴδε υἱπιοϑῖ οἵ [ὨΥ͂ ΡΟΨΕΙ, 
50 ἴδγ 45 ἴδοι Ἅοδηβί] 5960 1Κ [0 τι δῖ οπΐ 
[56 ΓΟ ἢ οὐ] ΒΥ ποϊΌουτ (ἴο Κηονν νμδῖ 
6 σϑαὶγ 15). ““ οηϑυϊε᾽ ἴῃ (Π6 8εῆβε οὔ 
ἰλκίηρ σουῃϑεῖ. 

15. Σοῦ ΓΒῪ 6001 79 79109 (διαλογισμός) 6 
“10Ὲ [1080 οὗ ππδογδίδι ἀΐπᾳ(. 

16. Οπξ “ δηά." “1,6ἴ Ἰυκὲ [τἱρηίεδοιυ 5] 
τῇθη 9 (ὮΥ [8010- ΘΟΙΏΡΔΙ ΣΟΙ δ᾽" (80 ἀΐπο 
δηἀ 5ὺΡ ψ ἢ 166). 

17. 10 80 δαπμά οὐ ατιίβοοσε ἐδ ΓΒ ΟΥΚ 
εο»γ»ε1 4.4.1] ὍΤΠΘ 5Κ|}1 ἀγα ποοῦ ργοάπςεβ 
ψνοσκ τπαΐ ὈΓΙΏρΡ 8 [18 Οὐ σοι )θηἀδίοῦ : {Π|6 
Οογδη, ἐας ἤἥεγξ .ο] ἀτη Μειεογ ἰοόεη. 
“Απὰἃ {80 ΓΠ]Ο0Υ" --- ρογθδρ8, σαΐῃογ, [ἢ 6 
Ἰοδάοι--- ΟἿ [9 ΡΘΟΡ]9 ἐδ τἨἂ890 ἐπ 6)}0Ρ}600}.᾽ 

18. ϑτοαάοϑὰ [ἃ τιδίίον οὗ ἔδαγ]) ἐπ δὶς οἱ 
(15) α »παη αἱὶ οὐ ἐοπῦο[ςἠπρμαλι], ἀπά δὲ 
ἐδαὶ ἐς γασό ἐλϑϑ τα ΡΕΓΠρ5 νυἱο θη] ἐπ δὲς 
ΒΡΘΘΟΣ ῥα] δὲ ῥαϊεά.) Ὑδὺ5 ἴΠ6 ἴννο ἰδϑῖ 
νΟΓ568 ἔογηι 4η δρῖ ςοποϊυβίοη οὗ [πε ργοοθάϊηρ 
ἀγριυμηεηΐ. 

ΠσΗΑΡΤΕᾺ Χ. 

ΤΠ βοοοπά [πὸ οὗ σἤλρ. ἰχ. 17 δυιθητγ 
Ιοδάβ υΡ ἴο εἰδρ. χ., Μοὶ γεαὶβ οὐ συ] ]ογβ, 
Ὀοΐῖῃ γοοά δηά ον]. Ετομῃ 15 βιιδήεςϊ (86 
{τδηϑι ἴοη ἴο {παΐ οὗἩἨ ρῥγίάἀδ 15 βαϑύ δηὰ αἰπιοβῖ 
ῃδΐυγαὶ. ἘΪογβἢρ δὰ ρῥγιάθ ἔοσγηι ἴ6 {πο π16 
οὔ τῆ6 ψἤο]α οπαρίογ. [8 αἰνίοίοη ἱπίο ἵψο 
Ραγίβ 5 οἰεασὶγ πιαγκοά. [ἡ Ῥατί!. (νυ. 1-17) 
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ἐν τε Δ ΨΥΊΙΘΕ υάρε ν]} ἱπδῖπιςς Ηἷ8 παπά οὐ τῇς [,ογά, δηά ἴπ ἀις τἰπε 5. 

Ρεορΐε ; δληά τῆς ρονεγητμηεδηῖ 
οὔ ργπάεης πλδη 18 νγεὶ] ογάογεα, 

α Ῥτον, 59. 2 “Α5 τῆς υἀρε οὗ τῆς ρεορὶς ἰ8 
ΒΙπη56] , 80 δῖα ἢϊ5 οἴοειῖβ ; ἀπά ψῆδῖ 
ΓΛΔΠΠΕΓ οὗ τρδὴ ἴδε τυΐεῦ οὐ ἴδε 
ΟΥ̓ 15) 50 ςἢ ἅγα ἃ}} τηῈν τῆι ἀννεὶ] 
τΠεγείη. 

2 Α͂ὴ υηνῖβ6 Κιπρ ἀδϑίγογθῖῆ ἢ 5 
Ρεορὶα ; δυῖ τῆγουρῇ τῇς ργμάδηςε 
οὗ τμδπὶ νυ] ἢ ἅγα 'ἴῃ δυῖπογτν τῆς 
οἰ 5384] ὈῈ ᾿πῃδθιταά. 

4 Τῆς ροννγεῦ οἵ τῆς δδγῖῇ ἰδ 'π τε 

ΤΟ] ΒἢΡ δηὰ ὑσίἀθ ὅγε υἱεννεὰ ἴῃ σχοϊδίίοῃ ἴο 
Οοά. Τὸ ἀγρυπιοηΐ ἴυγτι5, 50 ἴο βροαΐϊς, οἡ 
[86 αἰϊογηδῖο ἕοσττηυϊδ: “ οτῃ Οοά " δηά ““δε- 
ἴογε Οοά." Το ἤγβι οἴδηζα, νυ. 1-- (3 Χ 2), 
Βῇσνν5 ΠΟ ἃ ΡδοΟρΐθ 18 δοιπά ὑρ νἱῖ 115 
τυΐϊετβ. ΤῊ 5 18 ΤΟ] οννεὰ ὉΥ ἃ πιογδὶ γεβεςοῃ, 
ἰπίοπάρα ἴο 5μον {μδὲ (ἢ 5 15 οὗ Οοὐ 8 δρροϊηϊ- 
τιδηῖ, Ὁ. 4, 5 (1Χ 2). Τα ποχῖ βίδηζβϑ, 
τνυ. 6-ὃ (1Χ12), ΓΟΥΟΓΘ65 [88 γϑαβοηϊηρ, δηὰ 
Ῥοϊηΐβ οι {παῖ ἴῃ6 δῖε οὗ γσυϊεῦβ 15 ςοπηθοῖοα 
νὰ τῆς 5ἰδῖο οἵ [Π6 ρϑορῖὶς, δηὰ νυ πάβ τ 
ν ἢ ἃ ποτὰ] τγεβοςοϊὶοη οἡ ἴπ6 ΤῸΪΠῪ οὗ ῥγία δ 
δηὰ (ἢε τγδηβίοπε οδδγδςοῖοσγ οὗἨ δνοιγίίης 
ΘΑΓΊΒΙΥ, υτν. 9-11 (1 Χ1). ΤῈ Ρατί σοποίυ 68 
ἢ ἃ ϑίδηζᾷ οὗ 51χ νυ ῦϑοβ (συ. 12-17} οὐ (ἢςδ 
Ῥτίάς οἵ ῃδίοῃϑ--- ποινὴ [πδῖ (ἢ 6 οτἱρίη δηὰ 
ἴῃ6 Θββϑθῆςο οὗ ργἱάθ ἀγὲ ἀδραγίιισε τοι Οοά, 
δηά [δὶ (6 ἰϑθυδ οἵ βυςῇ ργιάθ τὸ ἴΠ6 Ὠ ἱνιης 
ἡυάρτησηῖβ (2 - 4 ἀπά 4Χ 2). [Ὁ ῬΑΓΕΙ]. ὑγάθ 
18 ἰγοδίθα 1 ἃ ῥαγεπες τ ηοΥ, Ὅῆς ἕοϊϊονν- 
ἴῃς ἅτε [6 ῥγηςῖραὶ ροϊηῖβ : (1) Τὸ [δο 
ηιιοϑίίοη, νβογοίῃ ἴσὰθ ΒΟΠΟΟΣ ςοηδίϑῖί5 ἀπά 
ἢοΥν 15 1ἴἴ ἴο Ὀ6 δου ρῃῖ, [Π6 ΔῆσνΟΓ 15 Ὡνο Ὁ]: 
ἢγϑι, ῥοσίυς, υὖ. 18-λὲλ (2 Ὁ 4; 2Χ 14); 
δεςοηάϊγ, ποραίέυε: ἴῃ ἴννο ϑδἴδῃζαβ, συ. 231-25 
δηὰ νυ. 26, 17 (1Χ2; 2Χ2). (2) ΤῊΪ5 ἰ5 
[ο]ονεά ΟΥ̓ 16 υϑυ4] οδιιίοη δραϊηϑσί τῆς 
ΟΡΡοϑίϊε Ὄχίγεπῃηβ, ὕὑυ. δ, 2 (1Χ 2). (3) ΤῆςἊ 
σΠαρίοῦ σοποϊυ 65 ἰπ ἃ βοιηθννδί Ηδί ΠΊΔΉΠΟΥ 
ἰη ἃ βίδῃζα οὗ ἴννο γϑῦϑοβ (συν. 30, 231; 2Χ 2), 
οὗ ννῆϊς ἢ Ὁ. 30 ΤΑΥ͂ ΒρΡΘΟΙΔ}Ὁ τοίου ἴο ἸΠΕΠΊΕῚ 1, 
δῃηά ον. 11 ἴο ἴποπὶὸ 2 οὔ Ρατ 1]. 

1. Α φοποῖὰᾷ] ἰηϊγοάιιοιοη ἴο [ἢ}]5 ρματί οὗ 
τῃ6 5διιυ]οςῖ. ““Πιάρε 5 υδοά ἴῃ {Π6 βεηϑβε οὗ 
ΘΌΡΓΕΟΠΊΘ τηδρ ϑῖγαΐθ, γυΐοσ, ΘΙ, “ 1ηδίγαςϊ» 
ἴῃ ἴῃ6 86ῆη86 οὗ πιογὰὶ συϊάδηςε, ἀἰ5ς Ρ 1 η6. 
ΤΠ6 σοηογαὶ ργοροβίτἰοη ἰ5 8εῖ ἔοι ἰῃ [6 
βοοοῃηα εἶδιιβα οὗ [πὸ σνεῦβδο : “πὰ {δὲ 
ξονογημηθηΐ οὗἨὨ οὔθ οὗῇἨ πυπὰδοσδῖδι ἀΐπρ 
Β14]1 Ὅ6 νν» }}] ογάογοα." 

Ὡ. ΑΒ ἴῃ σ᾿. 1, [Π6 φονθγῃοῦ 18 ργοβθηϊζοα ἴῃ 
ἢ 158 ζυνοίο] ἃ σα ρδΟ Υ, 45 υάσο δηὰ 85 γυϊεσγ. {[{[1{. 
Αοοοτάξϊηα ἴο [80 πὰρο οὗὨ δἰδ ΡΘΟΡ]θ, 
80 δ'δο πἰβ οἕοοσς ἰ{π|]η5 γδηΐβ), δπὰ 
δοοοσάξηρ [ὁ ἴδ ΣΌΪΟΣ οὗὨ [890 ΟΥΓΥ 4]] 
ΆΟΥ τπδὲ ἱπ ΔΌΣ, ἐτ, ᾿ 

με 1 8εῖ ονεῖ ἰξ οπβ τῃμδῖ ἰβ ργοῆϊ- τ 
ΔὈΪε. 

ς πη τῆς παηά οὗ Οὐοἀ ἰΞ (ἢε 
ΡΙΌΒΡΕΓΓΥ οἵ πιᾶη: ἂἀπά τὑροη [δε 
ἐραγβοη οὗ ἴῃς βοῦῖδε 5841] Πα ἸΑΥ̓ 15 10τάαι 
Βοπουτ. 

6 ὁ Βεᾶγ ποῖ μιαῖγεά τὸ τῇγ περ θουγ ἐἴατν 
[ΟΓ δνεῖῦ Ψτοηρ ; ἀπά ἀο ποιβίηρ δἵ ἥμαι.ι 
411 Ὀγ ἰπ) υγίουβ ργαςτὶςεϑ. 

7 Ρτίάε ἰ5 μαῖείῃ! θείογε (οά λπά 
τΔη : Ὧἀπὰ ὈΥ δοῖῃ ἀοίῇ οης (οπι- 
τ 4. 

8. παυΐε.1 Ἐδίδογ, πὸ ὶπδέτποῖοἂ: Βεῖὲ 
4͵5ο ἰῃ ἴΠ6 ΤῃΟΓΔΪ 56η96, 88 πῃ τ. 1. ΤῊΘ 
ΔησϑνεΙβ ἴο ἴῃς Ηεῦτγενν Ὁ", δηὰ ἴδε οοιθπιοῦ 
τοπαοτίης οὗ 2") δηὰ ΟῚ ἴῃ τε ΕΧΧ. κ 
παιδεύω δἃηῃὰ παιδεία. Βπΐὶ ἃ ΟἱΤΥ 684]1 ὃ0 
ὌΡΡαΣΙ [ἢ ἴπῸ ϑθῆϑθε οἵ “βουγίβηϊηρ 
ΚἈχΟΌρΡΙ τλ9 (ζοοῦ) πιπᾶδοτεϊαπάϊπῃ οἵ 
Ἐο69 ἐπ ΔΌΓΒΟΣΣΕΥ. 

4. ἱπ ἐδε ῥαπά Γ᾽ ἐδὲε Τογά (15) ἐδὲ ἂρ’ 
τοϊπίοι 9 δε (Β0|6) εαγεῤ.1 [ἡ ἴῃ ΕΧΧ. 

ἐξουσία ἰ5 ἴ6 ννογὰ υδοὰ ἔοΓ ΠΟΡΌΌ δηὰ ἴδε 

Ομιαϊ]ά. ἸΌῦν. Ηδρηςο ἱἰξ πιιιϑὲ μογο ὕθ6 τεῆ- 
ἀετεὰ ΟΥ̓ “ ἀοπιηΐοη " ΟΥ̓ “τιυ]ο.." “Δπὲ 
δὲπι ΜἘΠῸ ἰδ δοσυΐοθδῦ]ο [ργοπίλθὶς, υβοδιὶ 
ἔογ ΠἸΠΙΪπρ Οοὐάΐβ ρυγροβα! ΜΠΙ1Π Ἀ9 τδίδθ 
ΠΡ ἴῃ ἀυς Ὠπ6 προῖ τ᾽ (υροη ἴῃς φαγί). 

5. 7π1δὲ δαπά οΥ ἸἈ6 Τιοτὰ ἐν ἐδε ̓γο ΓΙ 
9 α »ιαπ2 1.2. ἢὨΪ5 βισορβθ----ἤογα ῥοῦ Δ 
(86 ρῥγοπιοΐϊοη οὗ δὴ ἰηάϊνι ἀυδὶ ἴο ΡΟΨΕΓ. 
Απὰ ποῖ οπἷγ ἀοεθβ Οοά 80 ργοπιοίε μίπι, δυῖ 
Ης «αἴετγιναγάβ βυβίδίῃβ ἀπά ἰηνεβῖβ εἰπὶ στὰ 
ΗΪΐβ οὐῆ διξβουγ. [πδοιοαὰ οὗὨ “53.Πθεν 
ΓΑΙΠΟΙ ΟἹΘΟΣΥ ΟΥἩΣΈΪΟΣ; ἴῃς ψογὰ γραμματεὺς 
Ὠεγα θείης ποῖ ἴῃς βογίδε ἰῇ 86 ογαϊπαῖῦ 

]εν δῖ βθῶβο, Ὀυῖϊ ἴῃς οαιυϊναϊοης ἴὸγ "Ὅ, 
"ἐ ΟΒΊΓΟΓ " (85 ἴῃ ΕΧ. ν. δπὰ οἰποσυνβε), Μ οὶ 
ψογὰ ἰ5 ἰη (δὲ ΧΧ. οὗ ἴπε Ῥεηϊαδίευςι 
αἰννᾶγ5 τοηάεγεαὰ ὈΥ γραμματεύς, οἵ (ἰὰ Ὠει) 
ΌὈΥ ἃ οοπιρουπὰ οὗ ἰΐ. 

86. Τταηϑιτίοη ἴο ἴδε πεχὲ βυδῆεςῖ. ΤΙκ 
ἔλιο οὗ τυ]εῦβ ἀπά Κίηράοπιβ ἰ5 σοπηςοϊοὰ σ]τὰ 
(πε 5ἰδῖα οἵ [6 Ῥβορῖβ. 

ἔΌεΓ7 «υγοηρ.}] ἈΔΙΒΟΥ, ΔῺΥ ὙΣΟΠΕ. 

διὰ ἀο ποῖ δΔιγίδὶπε δὲ 411 ἐπ ψΟΣΚῈ 
ο7 νοὶ θπ06.}1] ῬγοῦΔΟΪΥ ἴῃ ἘΠῸ βθῆβε: λεῃ 
νἱοϊθηςο ἰ5 νγουρῆξ ἀραίηϑὶ ἴἢς6. ὍῊΪ5 ταῖβεγ 
1Π4η τΠδῖ ἃ Ρεύβοη βῃουϊά ῃἤοΐ σοϑθηΐ ψτοπηῦ 
ὈΥ νυἱοΐθηςθδ. 

7. Ηαϊεγμὶ δεΐογε Οοά «πὰ δεΐογε "πη ἱ: 
2γι4ε} ὙΠὲ ποχὶ 1ἰπῈ ἰ5 ἀϊβίοσυ!ς, δηὰ νεῈ 
τοηάογῦ 1 ψ ΠΠ βόπηο μοϑιϊαϊίοη: δῃ ἃ δοϑοσὰ- 
ἐπα ἕο Ῥοΐὰ (ἐ.5. ἰπ {πε ῥαάρπιεπε δοῖλ οἵ 
Οοά «πὰ πιᾶη, ἐξ ἀμφοτέρων) ἐξ (ρτἰἀε) 
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56.} ἱπῃεγίς ἐσγθθρίηρ, τίη ρϑ, δεαβίβ, 8.0. 

ν. 8--τ4.] 

ΟΕ. 8 .Βερᾶυβε οὔ υπηρῃζεουβ ἀεα]ΐπρ, 
1Π]υ 68, ἀπά ΓΟΠ685 ροῖ Υ͂ ἀεςεῖϊ, 
τἢε Κιηράοπι ἰ5 τΓληϑίδτεά ἔγοπι οἠς 
Ρεορΐε ἴο δηοίπογ. 

9 ΝΥ 18 βαγ δηά δβϑῆεβ ργουά ἡ 
ΎΒεΓα 15 ποῖ ἃ πλοῖα ϊοκεά τπίηρ 
(ἤδη ἃ ςονεῖοιιβϑ πῆδῃ : ἰογ βδυςἢ δ 
οπς 586ζζει ἢ 8 οὐγῶὴ 8οιϊ ἴο 84]6; 
Ὀέσλιθε ἢΠῸ πε νεῖ ἢς σδϑίεςῃ 
ΔΥΤΑΥ ἢΪ5 δονναἶβ. 

10 ΤῊς ρῥῇηγϑίοϊδηῃ οὐυτίεῖ οἱ ἃ 
Ἰοηρ ἀΐδθδβϑε; δηά ἢς τῇῆαλϊ ἰ8 ἴο ἀδυ 
ἃ ἰκίὶηρ ἴο ΠΊΟΓΓΟΥΝ 512]] ἀἴε. 

11 Εοτ ψ ἤδη ἃ πιᾶη 15 ἀεδά, δε 

88.411 οοραἱέ τόρ [οὔδηὰ ντοηρ]. 
Βγειϑοπηοίαον τοραγάς ἴπ6 ἐξ 45 ΞΞ ἔναντι. 
Οτοίυ5 ᾿ννου]ὰ τοδά εἰς ἀμφοτέρους ; Ὀυὲ 118 
6 ἴο «οἴ Γαΐποῦ πὴ ὑπγάνοὶ ἴπθ Κπηοί. 
Ῥχγιάθ ἰ6 ποῖ ΟἹΪΥ δαίοξυ! Ὀοΐίοσγε Οοά δηὰ 
τοθη, Ὀυΐ 1ἴ ἰ551::65 ἴῃ ννῦῆδί 15 ὑτοὴρ δοςογά- 
ἴηρ ἴο Οοά δηά τηδῃ. 

8. ΤῺ5 ἰάδ4 18 ποῦν ἔυγίθοσ ἀονεϊορεά : 
“Βεοδιιδὲ οὗ πυνὶ ξθουδηοθ88, Υἱο 1000, 
διὰ ὙΣΟΙΘῚΥ δοῖϊέοι 'ψ04]0} (ξτοεή οὗ 
ὍΔ 2). δϑ0ςἢ ἅγὰ [Π6 πιογαὶ γοάϑοηβ ΠΟ 
ὮγΥ ἴδε Ἰυάρτηοηΐ οἵ σοά δηά ἰῃγουγὰ [ἢ 
ἐποῖγυ πη } Ὑ οὗ πιο ἰεδὰ ἴο πδίϊοηδὶ 
ἀξεο]ηο. 

Θ. ΑἹ] τπ6 σΔ]Δπι 165 τηεητοησά ἰῃ Ὁ. 8 ἀγὰ 
ΚῸΔΙΪΥ [ἢ 6 ἀμ εξ ον οὗ [παῖ ρηἱάς ἴο Ὡς ἢ 
΄΄.- 7 τοῖοῦϑ. αὐ ἔογ δυο ὑηάς ἴδογε ἰ5 
Φ5ΞΌΓΟΟΪΝΥ 0 γεαϑοῦ. “ὙΝὮΥ 15 εαγίῃ δηά 
δι5865 ὑγοιά)᾽ -ῃδὲ 15 1 ργουὰ οὗ Ὅῆςε 
Ὠεσχί ἴννο οἴδυιθ65 ἰη ἴδε ΑΝ. (“ ὙΠεγε 15 ποῖ 

500} ἴο 5416 πιυδκῖ 6 οὔποθ, ὍὙΠεῖν 
15, ἢ δηγνθεγα, δ τη6 οἷοϑθα οἵ υ. 8. 

Γδο |αϑὶ [πὸ 15, 1ἢ νὰ τὶ ΒΕ υηάοτγοίδης [, 
ποῖ ΟΥΪγ τελὶἰϑῖῖς, θυ οοαγβο. Της αυσβίίοῃ 
γύπα τηδη [845 ἴο Ὀε ῥγοιὰ οὗἉ 5 δηϑνεγεὰ ὈΥ 
1815 ἸΓΟΏΙΟΔ] ϑδυρρεέβίίοη: ζοσ ἰπ 1179 [τυ ἢ ]16 
πο Ἰνεῖ ἢ} 86 οδϑδίες οὔῖϊ [οὐ δεοςογάϊηρ ἴο 
τῆς οἵδε γοδάϊηρ : στ οδαῖ οὐ] ὲβ Ὀο918. 
1 ἰπάϊυ5, “ ἔῤῥιψα Ῥτο ἔῤῥιψε υ ἴῃ ρῥἰυγίθυ5 
εοἀὐϊεῖθυ5.) ΑἸοχ,, 157, 248, Οο., ἔῤῥιψαν ; 
ΨΝεῖυβ 1.«Αἵ., Οτῇρ., 2 γοίεείέ; Ὀυῖ τλοϑβῖ το θτῃ 
οτῖτοβ δάορί ἴπ6 Υαῖ. τεδάϊηρς ἔῤῥιψα, “1 ςαϑῖ 
ουϊ. Το τγεπάογίηρν οὗ ΕΣ! [ΖΘΟΠ 6 56 6115 ἴδ Γ - 
ἐεῖεπεά : “ογ ἴῃ 16 [1116 Β6 ᾿νε ἢ} 1 πᾶν 
οδοῖ ἀονη [υρϑεῖ, 554 Κ6}}] ἢ 18 ἰηνναγὰ οἵ - 
φλυΐσπι." ὅγτγ.: ες ἰαίεγα, ἄτι υἱ οἱ, σεγητές 
 εγγεέβισ. ΑΥΔΌ.: 6 φμὸ τέγη σοσίμγίμπὶ 
ρη υἱοῦ! ΤΆθδα νδγίδίίοηϑ βῃεῖν δὲ ἰεδϑεῖ 
ἴς ἀ! ΒΠςυ] Ὁ. οὗ ἴ[η6 ράβϑαρθ. [{ 15 ποῖ ἱπὶ- 
ροβϑθ!ς [Πδΐ, 85 [885 Ὀδοὴ ϑβυρρεσίοά, ἴδε 
Οτεεῖκ ἀδρεπαάβ οἡ ἃ πλϑγεδαϊηρ οὗ ἴῃς οὐ Ίηδ] 
Ἡοῦτεν : ΠἽ, ἡαεῖγο, ἀείεσγε, ἴον ὈΘ, 1αδε:- 
ἐέγε. Υεῖ, ου ἴδ6 ψ ο]ς, 1Π6 τεηάεγίηρ ῥσο- 
Ῥοβοὰ (τ οἢ τοίου ἴο ἴῃ6 ογάϊ παι ἥωχι 
ΖὈΓβοΓὶ:) 5δθτῊ 8 ἴο 1.8 ἴδε πιοϑβῖ {ΚΟ ]γ. 

Δηἀ ννουπΊ8. 
12 ΓΠΕ Βαρίπηΐηρ οὗἁ ργάς ἴ5 θη 

οπς ἀεραγίεῖ ἢ ἔοηι (σοά, «ἀπά ἢΪ5 
εαγ 85 τυϊπεά ἅννὰγ ἔγοπι ἢ18 
Μᾶκεν. 

12 Βογ ῥγίἀβ 15. (ῆς δερίὶπηΐηρ οὗ 
8'η7 δηά ᾿ς ταὶ δίῃ 1 584}} ρουγ ουξ 
Δῇροπικίπδίίοη : ἂδπά τῃεγείογε τῆς 1 οτά 
δτουρῃξ ὕροη [Π6Π} ϑἴγδηρα οΔἰ τ 168, 
Δηἀ ονογίῆγον ἤδη τςζεΓ]Υ. 

ΣΙ. 

14 “(ΓΒε Ι,ογά μαίῇ οδϑὶ ἄονγη [με 4 α 86πι. 
τῆγοηςδβ οἵ ῥγοιὰ ργΐηςββ, ἀπά δεῖ ὑὕρ [κε ς. 

52. τὴ6 πιϑοῖκ ἴῃ το ῖγ βἴοδα. 

10. « ἰοης ἀΐσεασο, 9 ΡἈγείοΐδη [0.68.1 
ΤἼἢ5 οἰἴθοῦ ἴῃ ἴΠ6 δ6ῆβδε {πὶ δ ἰγοΟΏ ΔΙ ΪΥ 
Τοίουβ ἴο ἰζ 858 βυιςἢ, ΟΥ οἶδε ἴῃδΐ πὸ 5ρθδι.β8 οἵ 
1Ἐ ΠΡ ΠΟΥ, 85 ἃ ον ἀἴϑθαβϑε ΟΥὁἩ ΘΔ κη658.; ἢ} 6 
ἴῃ (τυ ἢ ἢς ψἢο ἴο-ἀδὺ 15 ἃ κΚίηρ ν}]} ὄυθῇ 
ἰο-πιοῖτον Ὁ6 ἐς. ΤΠ νουϊὰ ρὶνο ροοῦ 
56η56. Βυῖ [πΠ6 ὅυτ. οἰθαγὶ ϑἤοννβ ὺ5 ποῖ 
οηἷν ννβαῖ ἴπ6 οτιρίηδὶ Ὀογεο, θυ: ἢονν ἴῃς 
ΟἸΤΟῸΥ ἴῃ ἴΠ6 ΟΥ̓́ΘΕΚ νουϑίοῃ δἴοθθ. ὙΠῸ ὅγτ. 
8458 ἴῃ ἴῃς ἤγϑβί οἶδυδο: “ Το ἀΔΥ ἢς να 5," 
ἰηϑοδὰ οὗ ἴῃ Οτεεκ: “(ο-ἀδῦ ἃ Κίηρ. Α5 
Ροϊηϊοά ουἵ Ὁγ Μτ. Μαγροϊοιτα, [ῃς Η οῦγον 

νν 88 ἼΡΠΟ ΟΥ̓ Ἴρυ, “Ἐἢ6 φνδῖκοῦι," πος [Π6 

Οτοεκ τϊϑγοδά ἩΌ, ἐᾷ ἴηρ." Τα οοττοςῖ 
τοπάοτίηρ οὗ υ. το ἰ5 ἰβογοίοσε : Υ8, 89 
ψΔΊΚοΙΣ Γο-ἀδΥ, διὰ ἐΟΊΔΟΣΤΟΝ 86 81.8]} 
ἃ ἐο. 

11. ϑυιςὴ 5841}1 Ὀ6 Πὶ5 ρογίΐοη. Τἢῖ5 δηά 
ν. το ὁ μᾶ5 Ὀόδθη δΥΓΟΠΘΟΙΘΙΥ τεραγάθα 88 
τοίουτίην ἴο Αηθοσμ ΕΡΙΡΏΔη65 (1 Μδςς. 
τὶ. 8,9;  Μᾶδος. ΙΧ, 9), ἀπά ἤθῃςς 85 ἃ ἰδίθγ, 
βρυτγίουβ δἀάἀ!!ίοη. Βυῖ ἴπε τεβίογαϊίοη οὗ 
1ο ὁ ἔγοπι ἴ8:6 5.0Γ. ἰδᾶνθβ ὯὨῸ ΣΌΟΠΙ ἴο τ 500 ἢ ἃ 
ςοπ͵δοίαΓο. 

12. ΤὮδ γϑῦβα Ορϑῃβ (ες κίδηζᾷ (νύ. 12-- 
17), ΜΆ ττεδῖβ ρος δ! οὗ ρτίάς, ἀπά πλοῦς 
Ραγ ΠΟ υΪΑΥΥ οὗ τπαιϊοηδὶ ῥγάθ, 85 ἀρρθᾶγβ ἔγοπι 
τυ. 14-ἰ|Ί. Ιηδοορά, ργάθ δὰ 411] δἰίοῃξφξ ὕδθη 
(Π6 δυδ᾽οςξ οὗ πιο δίς. (Ἃομρ. ν. 7.0. ἴῃ 
ν. 12 ἴῃε Ξουγοῦ οὗ ὑγἱάδ 15 ροϊηιθα ουΐ. 

18. Το θεῖον τοδάϊηρ ἰ8: ΕῸΣ [89 ὃ6- 
αἰππΐης οὗὨ ὑ»τἱᾶο ἰδ εἰὰ. ὍΠε τεδαϊηρς οὗ 
{π6 Α. Ν. ἰ5 (παῖ οὗ 248, (ο., ϑὅγΓ., Οἢγυϑοβί. 

“ἰγαηχε αἰανῆ. ἘΔΊΠΟΥ, πποχρθοῖοᾶ, 
ππνοπῖοα, ὩΔΙΎΘ]]οσ 5. ὍΤὨὮΘ τεσ (παρα- 
δοξάζω) 5ἰαπάς ἴῃ ΕΧΧ. Ῥευῖ. χχνυῇΐ. 59 

ἔοτ οΌΒΠ, δηὰ [ἢ νογὰ βϑῆργα! νυ θεατβ (ἢ15 
ταοδπίηρ ἴῃ {πὸ ΠΧΧ΄., ἩΠΟΙΠΟΥ σέησε δ00 ΟΥ̓ 
»παίο. 

14. Το τοῦβο ροϊηῖβ οὐξ ἴῃ6 ἢη8] ἰϑϑι6, 
δαῃὰ δὲ ἴπὸ βδπλθ {ἰπ|6ὸ δΔοσουηῖδ ἔοσ ἴῃς οχίτα- 
ΟΥ̓ ΠΑΣΥ͂ οαἰδηλ [65 τεΐεστεά ἴο ἰη νυ. 12. Οχί 
“ ρχουά," δηά ἴῃ ἴῃ βεοοπὰ οἶδιι88 “ ὑ}ὈΡ.᾿ 

ι καὶ τ: 



Ο τ, 
τπ:είαδἴξ 
ΓΟ  Ν 
Ζοκ. 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΓΟΌΘ. 

ΙῖΙς Τῆς [,ογὰ διῇ ρἰυςκεά ὑρ. τῆς 
τοοῖβ οὗ τῆε ργοιιά πδίίοῃβ, δηὰ ρἰσητθα 
ἴῃς ἰοννγ ἴῃ {πεν ρίδςα. 

16 Τῆς [,ογὰ ονευῖῆγενν σουηίγιοβ 
οὗ τη6 Βοδίδεη, ἀπά ἀεϑιγογεά τἤθτη 
το τῆς ἐουμπάδιϊοηβ οὗ [πε εδγιῇ. 

17η Ης τοοΐκ βοπιε οἵ τΠεπὶ ΑΥΑΥ, 
δΔηά ἀεβιτογεά ἴμεπὶ, ἀπά δίῃ πιδάς 
Ποῖ πιεπΊοῦίδὶ ἴο ςεᾶβε ἔτοπιὶ τῆς 
ολγῇ, 

18 Ριίάε νγᾶβ ποῖ πηδάς ἔογ πιεῆ, 
ΠΟΙ Πουβ Δηρογ ἴογ τῃδπὶ ἴπαῖ ἅτε 
Ὀογπη οὗ "νοπιδῃ. 

19 ἼΠεν τδδλι ἔδαγ τῆς [οτὰ δῖα ἃ 
85. 5664. Δηά {πε Ὺ τῆδι ἰονε ἢΐπὶ δῃ 
Βοπουγαῦὶα ρἷδηῖ : {ΠῸΥ τπδᾶῖ τα- 
ρατά ποῖ τῆς ἴαν δῖε ἃ ἀἰβῃοηουγ- 
ΔὉΪῈ 8664 ; τῇδγ παῖ ἴγδῆβρίαθβ τῇς 
σομηΔΠτηεηῖ8 ἅἃτὲ ἃ | ἀεςεϊνδθὶε 
866εα. ΣΧ Αἰ χορ 

Χ, 

20 Απιοὴρ διγεϊῆγεη ἢς τὴ ἰς ΒΒ. 

[ν. 15-.5. 

ΕΥ. 22. 

ΓΙ ΘΕ 15 Βοποῦγαθὶε ; 80 ἀγα τῆν (παῖ -- 
ίεατ τῆς ,ογά ἴῃ ἢ 5 δγεϑ8. 

21 Τῆς ἔξαγ οὗ τῆε [Γ,ογά ροεῖῃ 
μείογε ἔτῆς οδιδιπίμρ οὗ δι τβοπίῦ : [0 μῖν 
δυῖζ τουρῆπεββ δηὰ ῥγίάβ ἰβ τῆς ἰοϑίῃρ τ" 
τπετοοῦ, 

.. 22 ΝΒΟΙΒοῦ μα δὲ τὶς, ποῦΐε, οΥ 
ροοῦ, τῃεῖγ ρΙΟγΥ ἰ5 ἴῃ6 ἔδαγ οἔ τῆς 
Ι,οτα. 

23 [τ 15 ποῖ πιεεῖ ἴο ἀεβρίβε ἴδε 
ΡΟΟΥΓ πιᾶῃ ἴμας παῖ υἱπαογβιδπαίηρ : 
πειτθογ ἰ8 ἰξ οοηνεηίεπε ἴο ΠΙΔΡΏΙΥ ἃ 
δ πη] πιδη. 

24 ατεᾶς πιοη, ἂπά [υάρεβ, δηά 
ρΡοϊεηϊδῖεβ, 5141} θὲ ποπουγεά ; γεῖ 
ἰ8 ἴῆεγε ποης οὗ {πεπὶ ρτεδῖογ ἴδῃ 
ἢς τδαῖ ἔδαγοιἢ τῆς [μοτά. 

ἃς “Ὁ πῖο τῆς 5εγναηῖ τἢδί ἰ5 158 “Ῥον 
5804}} {ΠῈγῪ τῆδλι γα ἔγτες ἀο ϑεγνίςε : ἢ 

ὝδπαΙς κοπογδίΐου ἰδ Βοποπτοὰῖ 

16. εομ»έγος οὔέδε ῥεαΐφεη. Ἀαΐποῦ, δ πὰ ε 
οὗ παῖΐουψ. Βιιῖΐῖ ἴδε ὅγγ. Βεῖε οὔἶετβ ἃ 
ΤΊΟΤΟ οοΙτοςΐ ἰΓδηϑίδίίοη, δὶ ἰθασὲ ἰῇ συ. 15. 
[τ τοδάβ ἴῃ υ. 15, ἰηβίοδά οὗ ““ παϊϊοῃβ," δηά 
ἴῃ σ΄. τό, ἰπείοδλὰ οὗ “τ ποαῖμθη," “1ῃ6 
ργουὰ,᾽ νῃϊςἢ συ8 ἴὴ6 σοπίοχι δοζίοσ. ὍΤΠ6 
5ΥΥ. ΠΊΔΥ Πᾶνε νος θεὰ Ὧ᾽} δπὰ ἴδε Οτεεὶς 
Ὁ3---οΟΥ ΤΟΤΕ ὈΓΟΌΔΟΪ ἴῃς οἠθ τεδὰ Ὦ" δ 2), 
ἴἢε οἴμεῦ Ὧ"). ὝΠῈ ὅ5γγζ. γεηάογίηρ 18. 5}}}- 

τίοα ΌΥ 248 ἀπά ἴπῸ Νεῖ. [,Αἴ. ἴῃ τ. 15, 
ας ποῖ ἴῃ «Ὁ. 16. 

17. Ηε ἐοοξ το»γιέ ἡ ἐῥεηι αφυα7.}] Ὅδι5, ἰἢ 
νο τοδά ψ ἢ Α.Ὁ.5., πε να ΠΙΑΥ ΟἰΓΠΘΓ 
τοδλὰ ν ἢ [86 Οοιαρὶ. ἐξ αὐτῶν οΥ σοττεοςῖ 
αὐτούς (845 Α.5.3 Δηὰ 5χ οἵμοεγ (οάά. ΓΟ. ἢᾶ5 
αὐτάς). Ὅλο Ναῖ, [45 ἐξήρανεν ἐξ εὐτῶν, “ἢ 6 
τηδάς νναϑίς, ἀγυ, “ δοπγὸ οὗ {Πθηλ᾽" Ξ- 2. ἽΠΠΩ, 
Ὁ") (Ετϊεζβομθ). [πὶ πδξ ςα86 με τείδγεηςς 
ἴηὴ 1π6 ποχὶ οἶδιι5θ, 6 ἀθδίσογοαἂ ἐμ θ 1 
(αὐτούς), ψουὰ δὲ ἴο 16 ἱπ|ιδϑιϊΔηἴ8. Οἡ 
[86 ψ ποῖος, [15 σίνοβ (Π6 Ὀεῖῖον πιοδηίηρ. 

18. ΤῊΪϊΒ νεσβϑα Ὀδρίηβ Ρασζί 11., νυ ἢ πιδηϊ- 
ἴεβέ, τπουρῇ βοπηθυνῃαί ἴοοβθ, τοίογθησα ἴο 
ΜΠδί Πα Ὀείογο Ὀδθη βεὰ οὗ παϊὶοηβ. 

πο γιαάφ.)ὴ 1,1ἴ., ““Ὧοΐ οτεαϊεή "---Ῥγάς 15 
Ῥογβοηϊβοα, ΤῬὍΤῆο ουϊοοπὶς οὗὨ [ἴ 15: “ ἔυτγίουβ 
ΔΏΡΕΥ "ἢ (ραϑβϑίοηδῖα δηροτ). 
97 ἃ «υο»απ.] Ἐδίδοτγ, οὐ ψοτλθ8. 

19. Τίι!ς Α. ΜΝ. ἤεγὸ ἕο ]ονν8 τἴη6 (οὶ. 
δηὰ 248, ΡΓΟΌΔΟΙΥ Τεργοβοπίπρ νν δῖ οΥρίη- 
ΑΙ δὰ Ὀεδη 8 πιδγρίπαὶ ρῖοβϑ. [ἢ ἰἴ5 ρίδος 
ἴηι5ῖ 6 5υϊδδιευϊοα ἴτοπὶ [ἢ 6 ΑἸοχ. δηὰ δαί. 
(480 ἰῇ ρατὶ αυοϊεα Ὀγ Οτΐξ. " ς. (Ιο]58.ἢ νὴ]. 
50): ιΔδΐ ροποταίϊου [11ἰ. “" 5εθὰ," "».] 
δα Ἐοπουχοῦῖ Τδ8ὸ χοποσαῖΐοι οὗ 81. 

ΤΟΥ͂ 

ἐπι ζθδι ἐμοὸ Σοσὰ, ὙΠπδὶ ψομβοσζδίϊου 
ὧθΒ Ὁπβοπουσοαῖ 80 ρβοποσδίϊου οἱ 
δι, Ἧπδιὶ κοποτσδίῖΐου ἐδ πππϑοπουτοὰϊ 
ΤᾺΟΥ δαὶ ἔσδιεθτοεβ [86 ΘΟΙΏΠΙ δΔΕδ- 
Ἰαϑπῖσ. ΤὨι15 πηδη ΤΉΔῪ οἰἴπον ἰδίῃ ἴο δἰ εὶ 
ἀϊσηϊυ οὐ ἴμ6 ορροϑίίθ, δοσοσγάϊηρ ἴὸ δΙ5 
τοϊδίίοη τοιναγά8 Οοὰ. 

20. πα 189 πιὰ δὲ οὗὨ [ἀπιοηρ] ὑτεϊμγεῃ, 
Ὧ6 τῃαὶ ἰ5 οἢϊεῖ διλοσβ ἔΆθτα [πεῖς οἰ Π] 
16 Βοπουγϑὰᾶ. 

ἐπὶ δὲς εγε..}1 1.ε. ἴῇ 186 ἐγ 65 οὗ Οοά, 

41. ΤὨΪ5 νεσϑς (ἐουπὰ ἰη τού, 248, (ο., ἃ 
πὸ ἐπάὰ οὗ υ. 20) ταιιϑὲ δὲ οτηοά. 

48. νπαῖονεσ {πὸ ουϊννατά Τοηάϊίοη οἵδ 
τηδη, (μὲ νος ἢ δίοπα σοηβζυϊοβ ΕἸΟΙΥ͂ 15 
{π6 ἔδραγ οὗ Οοά. τ ΐβ ἰ5 βϑμοννῃ ἴῃ ἀεῖαι! 
{πὲ ΤοἸ]ονγῖπρ νογβοβ (231-25). [πάοεὰ, {{π 
ςοπποχίοῃ οὗ υ. 2Ὲ νν ἢ [Π6 ποχί οἰδηζᾶ 15 
850 αἷοβο [παῖ [ἴ 15 ποῖ ΘΆΞῪ ἴο βοραγδῖθ ἔβεπῖ. 

28. ΤΙν5 νεῦϑα ἕο να 48 ἃ σογο ατγ (τῸΠ 
ν. 21. “Μρεῖ Ξξ σίρῃηῖΐ, γτἱρῃίθουβ. 

α ἰημ »αημἢ [1,1 ἃ Ὥδη, 8 δἰ δῖ. 
Ὀτυπίυβ {πἰπκ8 τῆ6 υ8ὲ οὗ ἴπ6 ννοτγά "" πιδῃ" 
(ἄνδρα) ἱπάϊςαϊο5 ἃ τίς πδὴ [30 4150 ἰδὲ 
507.], δίῃ ς 6. ΡΕΟΡΪῈ βοησγα Υ μοὶ ἃ τίς πιδῃ 
ἴῃ Βοηουγ, τπουρὰ δὲ θὲ ἃ ϑίηποῖ. βιυῖ 
Ρεπαρ5 νὰ βῃουϊὰ ποῖ σοηΐπο ἴῃς ἰάεᾶ ἴὸ 
ψ ἢ, Ὀυξ οχίοπα ἴἴ ἴο 41} τῆοβε ουϊνλπὶ 
ἀἰδεϊποϊοηβ ἴο ψὨϊοὶι πλει) ρᾶγ τεραγά, ἱπῈ- 
βρεοίΐϊνο οὔ Ἵπαγαοῖοσ δπὰ Ἵοοηάιςι. Ηὲς ΚΒ 
δι ἃ πιᾶῃ, δηὰ 85 βιςῖ τηυδὲ δὲ Ἰυάφεὰ 
δεςογάϊηρ ἴο τ. 22. “ἰἰ πάογϑίαπαϊηρ," 1 
1ῃς ΤΓΙΙῈ 56ῆ56, 85 Ορροβϑὰ ἴο “"ϑἰη.᾽ 

25. «υἱ«ε.0 ἴῃ [Π6 54Π|6 86ῆ56 85 “ υηάετ- 
βδἰδπαϊηρ᾽" ἢ τ. 21: “ἍΜ ἠοῖ γτυάξε: 
ΤΑΙΒΕΥ, ἨΚ11 ποῖ ατθπσ ([πε νοῦ Οὐ 



γ, 26---2.] 

5.ς. χῃά ἢς τῆδαῖ δίῃ Κηονίεάρε 5) ψ]]} 
ΟΥ̓. 200. 

7.2 ϑδπι. 
12. 11 

ποῖ ρτιάρε ψεη ἢς 18 γείογηχεά. 
20 Βα ποῖ ονεγννίβε π᾿ ἀοίπρ (ΠΥ 

τοῦ: 1.. Ὀυ8Ιη688 ; Δηἀ δοᾶβῖ ποῖ {Πγβ6] [ 1π τῆς 

ἔ Ῥχον. 
12. 0. 

{{π|6 οὗ ΤῊ αἰ5:Γ658. 
27 “Βεῖζεγ ἰ5 ες τῇδε ἰδδουγείῃ, 

δηἀ δϑοιιπάθςῃ ἰῃ 41} τη ΐηρβ. τη ἢς 
τῆλι δοαβίεῖἢ Πἰπηβοὶϊί, δηά ννδηῖοιῃ 
ὑγθδα, 

28 Μγ 8οη, ἘΠΕῚ ΤΥ 80} ἴῃ 
πηροίκπα85, Δηά ρῖνα ἰτ Ποηουγ δοςογά- 
ἰηρ ἴο τῆς ἀρη! ἘΠεγεοί. 

290 ὟΝ ο ΨἹ]] 1υϑεἰγ Ὠἰπι τῃδὲ 5ἰη- 
πεῖῇ δραίηϑβε 8 οὐνῃ 8οι] ὃ ἀπά ννῇο 
ν}}} δοπουγ πἰαὶ τπδῖ ἀἰβηοπουγείῃ 
δ|5 οὐνη {πε Ὶ 

20 Ἴδε ροοῦ πιδῃ 15 βοπουγεά [0Γ 

ἘΕΟΟΓΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΟΣΙ. 73 

Ηΐ5 5Κ111, δΔῃά τ τὶς ἢ πδῃ 15 Ββοηουτγεά ϑς, 
ον ἢἰ8 γς 68. 

21 Ηε τῇδῖ 15 πΠοποιιγεά ἴῃ ρονεσγῖγ, 
ον, πιο πλοῖα ἰπ τἰσῃοοὺ ἀπά Πα 
τἢδῖ 8 ἀἰβῃοηοιγαῦϊα τη τίς θ59 ἢονν 
της ἢ πλοῖα ἴῃ ρονογίγὴ 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΧΙ. 
4 Ἦ »π"αν "οί να» οὗ «εἰ γογέλ ομγεείνει, 8 

"07 αμσισεν γασλέν, τὸ πο τρί ἐς το 
"μαΐίογ:. 14 παμά αμα αὐ {λέμρε εἰς 
γε ὕγογὲ Οοιΐ, 24 δγαρ ποί οὐ ἐὰν τυεα μά, 
29 1107 ὀγύρ ευε} παρ ἡμο ἐὰν ἀσμ:ξ. 

ν᾿ λ 7ΙΏΟΜ πεῖ ἃρ τπε Πολά 

σῖεα, δηἀ 4 τηλίεῖῃ ἢϊπὶ ἴοὸ 5ἰξ ἀπιοπρ πρΑ 
στεδῖ πηεῃ. Ὡρσν 

δῃ. 6. 3. 2 Οοπιπιχορηά ποῖ ἃ πῆδῇ ἔου ἢϊς 

δ θη {{π|65 ἰῃ ἴῃ Ν, Τ. ΤὌΠο νογάς 
“πε 6 15 τείοστηθά,᾽" δβουρῇ οσσυγτίησ 
Ἰη ἴα ὅγγ. δηά Νεί. 1,δἵ., βῃουϊὰ δὲ οπιεά,. 
(οιρΡ. ἤσγονυ. χυϊ!. 2. 

26. Αποῖδεγ βρεςῖθβ οὗ ρυῖάθ. [{ ργοῦδῦϊν 
τείεῖϑ ἴο ἃ σῆδη ὑὙ80 ᾿ππλρίηθ5 μἰπ|56}} βιιρογίοῦ 
ἴο ἀοΐπῃῃ Πὶ8 οὐνὴ ρμἱδίη ννογῖ---[οο νν]56 οἵ 
αἰενεῦ ἴοσ ἰϊ--δηὰ δἤογνναγάβ οἰδὶ π|8 πηοτγίϊ 
δηᾷ ΡιεΙΥ τ Ὠση δι το δηά ἀἰσῖγοββ ΞΌ ροῦν ῃα. 
Εογ “δε ποῖ ονογνηβε" (Ππὸ ὅγγ. 45 “ Ὀε ποῖ 
δον," νος (ἢ Ψοῖ, 1,Αϊ. τεργοάιιςοβ, αἷ- 
ἴδοι ἰῃ ἐπε βεοοηά οἴδιιβε [Ὸγ “ θοδϑβὲ ποῖ 
{Πγ56}{ νηοῦ ἰξ ττδηβέοτϑ πο ἴῃς ἢχοῖ 
οἰδιι56]. 

28. Βοποὺν ἐόν “ομ}}] Ἡοπουὺ {ῃγ5ς]--- 
ῬΓΟΡΕΟΙ 561{-Θϑΐθοπ, 

ἐϊρην.} ἈἘλδίδεγ, τόσ. 

429. Τῆς 5ἰπηίηρ ἴεγο τείεεγοά ἴο ϑρσίηρϑξ 
ἴτοπὶ νυδηΐ οὗ Ῥγοόρεσ βεἰ "εϑίθεπι, ἔγοσι ὑπάπς 
δεϊ-ἀερτεςϊδιίίοη. 

80, 31. ὅϑεε ἰπἰγοάιςίογῦΥΎ τουγάγκς ἴο 186 
οἰδρῖοσ. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

Τῆς ῥγουϊουβ σἤδρῖοσ πδά βυρροβίοα ἴῃ 6 
ςοηϊγαϑσὶ Ὀεΐζινοοη ἴἢ6 5θοπληρ δηὰ (ἢς γοδ]--- 
δρροάσαπος δηά δεῖ. Τἢἰβ ἰ5 ἴπ6 βυδ͵οςϊ οὗ 
«ἢ. χὶ., [6 τηογαὶ δείηρ ἴο ἀνοϊὰ γαβϑῇῃθϑϑ δηὰ 
ἱποοπϑιοσγαῖς ιάστηοηΐ ἴῃ τοραγὰ ἴο ψῃδῖ γὸ 
5:6 (νυ. 2-6), ψνῃδΐ ννα ἤοῶσ (υν. 7-9), ἀπά 
πὶ ννὸ ἀο (νυ. 1ο-132). 718 φοποὶυ 68 
Ῥατὶ [. [πὶ [6 τυτῖεῦ πδὰ δγοδαν ὉΥ ἱπὶ- 
ΡἰΙςαοη ᾽χε ρας ἴο ἴδε Τοτά 88 ἴθ ΟἿΪΥ 
ϑοῦσγος οὗ 4]] ροοά--Ηὸ νῦοϑο γίνη δ᾽οης 
δεβίοννβ νγῆλί 15 γράὰϊ. ΤῊΐ5 ἔογῃιϑ πονν ἴῃ 6 
ἴπεπις οὗ Ῥαγὶ 11. (δορὶ πη ἢ τ. 14). 
Τῆς ἀγρυπηοηΐ ΤῊΔῪ δε ἴπι15 βιιτηπιαγίβοα : 
Νοῖ [πε ἀρρεάγδηςς οὗ οωαυαγά ᾿οββοϑϑίοῃϑ, 
δυῖ (Π6 Ἰυάρπιεης οὗἉ ἴδε 1ἃ,οτὰ (τυ. 144-21); 
ποῖ 1:6 2γέεπὶ δῃὰ ἱπιπιθάϊαϊς ϑεηϊθης65--- 

(αῖ νυ ὨΙσ ἢ ἀρροᾶγϑ -- δῖ (ἢ6 πα] ἀγϊ Γαπηθηΐϊ 
48 ἀοϊοιτηϊποα ὈὉΥ Οοά (υυ. 22--2), ψ ἤθη 
(ΠΟΓῸ 53|41}} Ὀ6 ἃ ἢἤπαὶ δα]υβίπιθηξ οὗ τῆϊηρ5 
(υνυ. 25--28), ἀπά παῖ ψνῃιο ἢ Ὀεΐοσγε Οοα ννᾶ8 
411 αἰοηξρ ἴδ γα] 541} αΑἰϑὸ ουϊνγαγα νυ 6 6χ- 
Ρεγθηςοα ἀηὰ Ὀεςοπηθ ἀρράσγεηῖ. ΠΟ Ϊδϑὶ 
βίδηΖα, Ὀορίπηΐηρ ἢ Ὁ. 29, 5665 ΤΏΟΓΟ 
ΠδζυΓΑΙΥ ἴο δεϊοηρ τὸ «ἢ. χίϊ,, ηἾ658 ἰηἀοοά 
ΝΘ ἵνέγο ἴο σοῃϑίαθυ ἰξ 85 ἀποῖπον σῤῥεεῖες οὗ 
14 ΠΙΓΝ ῥγοβθηῖβ ἰἴϑεϊῇ ἴὸ ι}.8 ἴῃ ουϊννατὰ 
᾿ἰθ, δηὰ ἴῃ γτεραγὰ ἴο ψῃϊοῖ νγὰ σεαυγα ἴο Ὀδ 
νναῦποα. ὍΤυ5 ἴ(πδ6 σὨδρίογ ψου]Ἱὰ σοηβίϑὶ οὗ 
ἴννο Ραγίβ, δδοὴ οὗ τπϊγίθοη νϑγβοβ (45 υὐ. 15 
δηὰ τό ἴῃ Ῥαγί 1. πυϑῖ θ6 οπ64). Ῥατγ]. 
ψουϊὰ ςομρτῖβϑο ἴδγες βίδηζβα (συν. 1-ό, 
1Χ:2 τ 4: 12Χ2 [πη65; συ. 7-οὸ,) 1Χ2 [᾿ἴπ65; 
νυ. 1ο0-11, ΔΙ[ΕΓΠΔΙΟΪΥ 4, 2 δῃὰ 4, 2 [1Π65). 
Ῥαγί 11. ννου]ὰ Ὀ6 5: πλ}|8Γ ἴῃ 1158 διτδηροπηθηῖ, 
ΒανΠρ 4150 ἴἴγοα βἴδηζδβ (υυ. 14--2:ὲ, ΟΠ την; 
αὖ. τ5, τό ἴῃ {Π6 Α. Ν,, οΓΥἿἨ 1Χ1:: 42:4 
ἸἰΙη65; συν. 212-λῪ, 1Χ2 [1π65; στ. 25--28, 
4 Χ2 ᾿ἴπ.5). Ὅς ᾿αϑί δίδηζδ ἰῇ {|| σῃαρίογ 
(συν. 29--:}4) γε ΡΓοεγ γεζαγάϊη 45 ρατί οὗ 
σἤδΡ. χί!. 

1. ΤῊΪ5 ναῦ86 566 Π15 ΓΟΔΙΪΥ ἴο δοϊοηρ ἴο [86 
Ργενίοιιϑ οπαρῖογ, θυῖ [ἃ παν μανα θθεη ρἰαςοά 
αἱ ἴπ6 Βορίπηϊηρ οὗ σἤδρ. χὶ. ἃ5. 83η δρῖ ἱπῖτος- 
ἀυςοη. ΤΠ Ὀετῖογ γολάϊης οὗ {86 ἢγϑί οἰδυϑο 
Ϊῖ5. πο ουδὲ (6 ΑἸοχ. [ἴσο (.5. (Χ), 248, 
δΔηῃά ϑενοη οἵπεγ (οάά.], ἢ ς ἢ μ45 αὐτοῦ «ἴογ 
κεφαλήν. ὍΤταφηδίδίο: πὸ ψιβάὰοι οὗ [86 
ἈΠπ.010 [πιού 651] 8881] Εὑ7ὲ πρ δἷδ Βοδὰ, 
διὰ ὯΔ Κ6 πὶ [0 δὲὶξ 4)ΟΣΦῴ ΟΤΕΩ͂Σ 6. 
ΎΠΕΓΕ ἅΓῸ 50 ΠΊΔΩΥ ἈΔΌΌΪηΪς 5ΑΥη.,8 τὸ [ἢ 6 
βϑη6 εἴες! (παῖ [Π|5 ϑοπΕ πθηΐ ΤΏΔΥ Ὀς αἰπιοβῖ 
τορατάθα 45 ἃ [εὐνῖϑ ἀχίοπι. 

. Οὐ»ι» πο ποὶ.] Ῥγαῖϑα ποῖ, τπιᾶκὸ ποῖ 
της ἢ οὗ μῖπι. ὍὙΠα νυυτοῦ παὰ ῬγοῦΔΟΪΥ 
1 84π|. ΧΥΪ. 7 ἴῃ νον. Εογ ἴθ ναί. τγοδάϊηρ 
αἰνέσεις ΘῈ πιυϑῖ ΠΟΓΔΙΠΪΥ δάορι 86 Αἴδχ. 
(δυρρογίεαἀ ΟΥ̓ ΠΊΔΩΥ Οἴ6Γ5) αἰνέσῃς. “Ηἰ8 

! οὗ ἢἰπὶ [παῖ 15 οὗ ἰονν 46-- τόσ, ογμᾶς 



"4. ΕΟΓΙΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΘ. ΧΙ. ν. 3--- 12. 

Β.σ. ῬΘΔΌΚΥ ; πεῖτπεγ δῦῆογ ἃ πΊδη ἴοσ ἢἷ8 εχαπιϊπεά τἰς ἐγυζῆ : ὑπ αεοτγϑιδηά τε, ΒΟ. 
ἘΞ ουξνγατά ἀρρεάγδηςα. δη τῆδη τεδυκε. τσ 

4 ΤῊς δε 15 {{π||θ᾿ Διπποηρ ϑιςἢ 8 8. “Αποννεῦ ποῖ δείογα τῃοὺ ἢιλβὶ 7 Ρκν. 
ἢγ; θυ Ποῖ ἔτυΐϊε ἰ5 τῆς «ςΒίεῦ οἵ μιεαγά εἴα σᾶυδε : πείτ με ἱπίογγιρε 
βυγεεῖ ΓΠΙηρΒ. πηεη ἰῃ ἴῃς πιϊάβι οἵ {ἢ εἰγ τΑἸΚ. 

δΑρις τ. 4 ἦΒοδβί ποῖ οὗ τῇγν «οἱοϊῃίπρ πὰ ο ϑιίτγινε ποῖ ἴῃ ἃ πηδίζογ τῆδί οοῃ- 
δι ΓΑϊπηεηῖ, ἀπὰ ἀχαὶϊὲ ποῖ τΠγϑεὶ ἴῃ τῃῇ6 σεγπεῖῃ ἴδε ποῖ; δπὰ δϑὶς ποῖ ἢπ ρει: 
ΕῬε 139. ΟἈἌὯΥ οὗ Ποηοιι : ἔογ ἴἢε ψψογκβ οὔ τῇς Ἰυάρτησηῖ ψἸἢ 5 ΠΠΕΓΒ. πὐηϊαύς 
(ὰ Ιοτὰ τὲ ψοπάογίι, δπὰ ἢϊ5 ψγογκβϑ 10 ΜΥ οῃ, πιεάάΐε ποῖ νυν] ἢ ΠΊΔΗΥ ζ' ἕκσι 

ἁηοηρ πο ἀγα Ὠϊἀάεη. πχλῖζεῖβ : ἴογ ἰξ τῆου πχεάάϊες πιιοῖ, 
ι ΟΥ. ς Μδληγ 'Κίῃρβ ᾶνε 8δῖ ἀονγῃ ὕροὴῇ του παῖς ποῖ δε ἱπποςεπηῖ : δπά ἰΐ 
πααδ. τῆς ρτουπὰ ; δηά οἠς τῃδῖ νγᾶβ πενεγ ἴποὰ (Ὁ]Π]ον δἴεγ, ποι 5ῃδῖς ποῖ 

τπῃουρῆξ οὗ μδῖῃ ννόογῃ τΠ6 οτοόνη. οδιεδίη, ποῖος 5ῃδ]ῖ τῆου ᾿εβοᾶρε ᾿γ ἐν 
ἄχϑια, 6 4“Μδληγν τλῖρῃγ πιεη ἤᾶνε θεεη ἢἤξείηρ. ἐπί. 
Ἐκώες). ΒΤΟΔΙΥ ἀϊβρταςεά ; ἀηὰ τῆε δοπουτ-'͵ 11 ἡ Βετε ἰ5 οης τῆς ἸἰΔδουγεῖ, "Ῥνι 
το. Δ0]1εὲ ἀεϊϊνετεά ἱπίο οἵδε πηεπβ δπά τἀίεῖΐ ραίπβ, ἀπά πηδίκεῖῃ ἢιλβίε, δεῖ; 
«ει. 13. ἢδῃάβ. Δηά ἰ5 380 της ἢ τὴ6 ποῖα ὈΘἢπά. ἴτε 
δ. 7  “Βίαπιε ποῖ θείογε τῆου ἢδϑῖ 12 Αρδϑίη, ἴΠεγε 15 ἀποῖμευ τμδῖ [8.69 

ουϊννατά Δρρεοάσγδῃςο ;" {.. Ὀδοᾶυβε οἵ 118 
ὑπαϊίγαςτνε οπδγδςοίοσγ. 

8. Βεΐοτε μέλισσα ἴδιο δγίϊοἶς σῃουϊὰ ὃς 
ἰπϑοτίοα, ἢ Ο, Η, δηὰ τδηγ δυτῃογὶ 68. 
(Οοιαρ. Ομ γγϑοϑῖ., “ μι. 20 ἴῃ Ερὶι. ν.ἢ 

4. Βοδεῖ ποῖ ἰῃ [Ἐ9 νπεϊΐῃᾳ 08 οὗ 
410 64.}] ΟΥ εἶβθ, ἃ5 ἴῃ ἴῆ6 ΑΟΥ., “" οὗ 1. 
οἰοιδίην δηὰ σαϊπιεηῖ." Ὅδε σγείογοηςς ἰ5 ἴο 
ουϊννατὰ ΡΥΓΟΘΡΟΓΙΥ. ὍΤΠ6 ΘΥΓ. ΥΟΓῪ ΟΌΓΙΟΥΞΙΥ 
τοηογβ ἴΠ6 ἤγϑί ἴννο [1πε5: “ἀοτγίὰθ ηοΐ Ὠἰπὶ 
ὙΠῸ 15 ἀγεββοα ἰῇ γάρϑ, ΠΟΥ ἀδϑρίϑε δϊπὶνν ΏΟ56 
(Ὠγοδῖ 15 ὑτίον." [ΙΓ τΠ6 Ἰ᾿φεῖοσ ϑβεηίτηθηῖ 
φοοϑ Πεῦγαϊς, [Π6 ΓΟΥΠΊΘΙ 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ἴῃ 
δοσοογάδηςο ἢ [εἐνϑὰ τποιρηῖ. περ ἃ 
Ἀδδθιηἷς ννοσῖς (ςοπρ. ΖαηΖ, ἐ ΟΟτεβά. ν οσίγ. 
Ῥ. 104) φυοῖςϑ5 48 οπὶ Βοη ϑῖσγα ἴδε [Ὁ] ον ς 
δεηΐδηςο (ουπηά 4͵50 ἱπ ' Πογ. οσ. Ζ.᾽ ἰονναγ β 
(6 οηἀ οὗ ἴδε ἰλϑὲ ς.): “Ὑπα δάογηπιοηΐ 
ΡΞ ΟΠΠ) οὗ Οοά [5 πιᾶη; ἴπε δἀογηπιθηΐ 
οὗ πιδῃ 15 ἢ15 ἀγθββ." Απηά {ἢ 8 ἀῦτϑοβ νὰ 
ΤΩΔΩΥ ἘΔΌὈΙΠΙς ΞΑΥηρ5 'πΠ ψΠΊΟἢ δἰεπίοη 
ἴ0 ἄγεβ8 ἰ8 δηϊοϊηθἃὰ οὔ ἴθ ϑᾶρθβ. [,1η68 
ες δῃηὰ 4 είνο ἴῃ γεᾶϑοῃ ἴογ ἴῃς νναγηϊηρ ἰὴ 
ἸΙπ65 5 δηὰ ὁ. Οοά τΏΔΥ ϑ8επὰ ιιάάθη το- 
νοΓβ8] ἴῃ Ρυηἰϑῃμιθηῖ οὗ ΟἿ᾽ ὑΓἹἀς, οὐ οἶβα [86 
ὈΓΟΒΡΕΤΙΥ͂ οὗ ψ Ὡς ἢ ννὸ Ὀοδϑίθα πΊΔΥ 6 ΟἾΪΥ 
ΔΡραγθηΐ δηὰ ἴεπιρογασν. ίοιβεβ 5 δπά ὅ 
ΟΑΥΤῪ οὐ {}15 ἰά64, 

Ἴ,) 8. Βοΐογο ἔοι Ὀ]απιθδῖ, ΟΧΔΙΙΐΏ 9 
[οπιῖξ “πὸ ἰγυτὰ ᾽: οοπ δον ,“4γ::.1 ΤὨΐβ 
Ῥογμαρ5 σγαῖθοῦ {ΠΔη “ υηάἀογβίδηα ἤγοι." [}ὴ 
Βαῦμα ΒΒ. ο8 ὁ, ψα Βπά ἴῃς ἐο]ονίης 88 ἃ 
υοϊδιίοη τότ ἴπΠ6 Ὀοοῖκ οὐ θη ϑίγα [(Π6 
Ἰαϑὲ οἶδιιϑβὸ ἴη ἰζ ννὲ 114}1|ςἶϑα ἴο πιᾶγὶς τῃ6 
αυοίδιϊοη ἔτοπι ΕςςΪι5. χὶ. 8. 6] : “ Ενεσυτηρ 
δανε 1 ψεϊρηθα ἴῃ {Π6 Ὀαΐδηςο5, αηά 1 πᾶνα 
ποῖ ἕοιιηά δηγίπίηρς ᾿ΙΣμΐογ τΠδη Ὀγδὴ (1310, 
[6 Πυ5κ8 νν δὶς ἢ [4}} ο΄ ᾿τῸπλ [ἢ6 ἤουτ ἴῃ [6 
ΤΏ 111), γεῖ Ἰἰφῃῖοσ ἤδη γᾶ (δα Ὀγἀεργοοιη 

νο ᾿ἴν65 ἰη [ἢ πουϑε οἵ Πὶβ ἔ Δ Βοτ-Ἰηοἰδ 
αηὰ ἸΙσπίοῦ ΠΔπ ϑυςἢῃ ὑτίἀοργοοπὶ ἃ γιιεϑῖ 
Μ ἢ ὑτίηρϑ ἃ συσβῖ ; δηὰ ᾿Ιρμίοσ μη δυο 
ξυοβῖ ἢ6 ψΠο τεϊυγηβ δῆϑννοῦ Ὀοίογο δὲ [25 
Ὠραγά, “»4 ἐπὶ Σ ποὶ ἐπ ἐδ »εἰδαάΐε οὗ ἃ 
ἀἄεοισσς " [ϑρϑεςῇ Ι ΟοπΡ. σου. χυῖὶ. 13. 

9. οὗ εἰππεγ. ὙΒαῖ ἰ5, ΒΟΓΟ δἰηπεῖβ 5: 
ἴη Ἰυάφηγεηί. 

10. Ετοπὶ γΆϑῃη688 ἃ5 ἴο ψῆδῖ ννὰ 5866 δηὰ 
ΠοΑΣ ἴ86 ψΤΙΓΟΓ ργοοδθθὰβ ἴο γάϑῃηθββ ἰῃ πλδὶ 
ψ6 υηάεγίακο ἀπά ἀο. 

ϑοπ, 1οξὲ ποῖ ΓᾺΥ ἀοθὰα [υπάετίδκίηρ, 
Αἰπ|5] 09 δῦοπί ΣΙ ΔῈΥ ἐπὶη88.}] ΤΠΕΑΛΟΥ͂. 
ξἶνεβ [6 56η86 ΠΟΙΤΘΟΙΥ. 

,)ῶγ δίδου, ϑοταρὶοῖοθαὶ] ὙὉβᾶϊ ἰ5, ἰξ (δου 
Αιΐ βιιςςοβϑϑῆι]. ὍὨΪ8 δεεπηβ ἴο 501 [Π6Ὸ 5εῆϑε 
δηάᾶ οοηϊεχὶ δεῖῖοῦ ἴθδῃ “1 του ταῦ Ὀρ Υ ;" 
ΥἶΖ. 16 τοι δῆραχε 'ἱπ την Ριυγβυϊβ. ΤῊΣ 
δἰτογηδίϊνα ννουἹὰ Ὀ6: βυςσοῦββ δηὰ ἔΔ1}Γὲ τὸ 
Πογα ἴο δ6 Θαυλ!Υ ἀορτγοοδίοά. ϑυσοεβ νη] 
ἴηνοῖνο νυ μδῖ ἰ5 ππΌγα ν ὈΪαπιουνογίδν ; [Δ11τὸ 
1 6 ἀϊδαϑίγοι:5. 
ζ τοὺ Ρυσδπθδέ [956εκοβί δἴζοσ, (οἱ ]οντεϑὶ 

αἴϊοτ, νἱΖ. [656 ναγίουβ οὐ]θςΐ5), ἔβοὰ δ 8] 
ποῖ ογογέδῖκο [561Ζ6, οδίςῃ); δπὰ 17 1808 
Τπποδί ΑΨ,6Υ, ἴδον δ. 41} ποῖ 9608}8] 
ΝΊΖ., ὈΪαπιθ, οὐ 6186 ἀδπιᾶρθ. δϑδυσοθββ ἱηνο γὲϑ 
κυλτ, [6 Ραγϑι τν}}} Ἰοδἀ ἴο ΔΠ]Πυγε, δηὰ ἐτεῃ 
1 αραπαοηρά 1ξ νν}]} ἱηνοῖνο ἀδπιᾶρο. 

11. ΤῊϊΚ γϑῦϑο ἔσο γ ἢ] υδίταῖοβ (Π6 ἸΑἰτεΓ 
Ρατίὶ οἵ σ΄. το, ννΒ}|6 Ὁ. 12, 13 Τοίοτ ἴο ἴδε 
ἤγβδί ἴνο 11π68 ἰῇ υ. 1ο. 5ῇονηρ, ἰΏ ΟΡΡρΟ- 
βἰτίοῃ ἴο {πὲ Παβίς δῇδσ πιδῆγ τῆϊηρβ να 
ἰηνοῖνοθ συ δ, (πδ (ἢς Ὀ]οβϑίηρ οὗ σοά ἐεπ- 
τὶς Βεῖῃ δηά Ὄχδιείῃ ἔπ οβε 80 ἃσΘ ΔΡρΑΓΘΏΙΥ 
βοΐ ρΓΟΒροσοι5 Ὀιξ ρίουβ πα οοηϊεῃηξ ἴο ναι 
ρου Οοά. Μίεῖβε τὶ σγοδάβ δεῖῖοσ ὈΥ οπιῖ- 
εἴης ἴῃς ννοσγὰ “ οπϑ.᾿ 1{ ἴ6}}5 5 τῃδὲ βρεεά 
15 ἢοῖ 8:1ςς 655. 
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Β.Ο. 5ἴονν. ἀπά μαζῆ περά οὔ ᾿εῖρ, ννδητίηρ 
“ἜἘΡ ὈΠΠ1γ. αηὰ [ι}} οὗ ρονεγίυ ; ἐγεῖ τῆς 

εγε οἵ τῆς Ινογά ἰοοκεά ὕροη ἢὶπὶ ἔογ 
δορά, ἀπά 5εξ ἢΪπΠΊῈ ἃρ ἔτοπι ἢΪβ8 ἰονν 
εβῖαδῖα, 

13 Απά ἰποά ὑρ ἢὶβ πεαά ἔτοπι 
ΓΗΪΒΕΓΥ ; 80 τῇαϊξ πηᾶηγ ἴῆαϊ 84} ἴζ 
τηδγνο ]ςα αἵ ἢ πΊ. 

14. ἘΡτοβρεγιν δηά δάνεγβιυ, [Πξπ 
. πα ἀεδίῃ, ρονεγν ἀπά τίς ἢ 68, σοπλα 

οὕ τῆς 1, οτγά. 
Ις ΝνΊἸβάοπι, Κηονεάρσα, ἀπά πη- 

ἀεγβιαπάϊησ οἵ τῆς ἰανν, ἅτε οἵ τῆς 

οαἢ τ τῆς ρσοάϊγ, ἀπά ἢΪ8. ἔλνοιγ 
Ὀγ Προ τ ΡΓΟΒΡΟΓΙΓΥ ἔῸΓ Ἔν ῈΓ, 

18 ἼΠΕΓΘ 185 τπδὲ ννάχαῖῃ τίσ ὉΥ 
Ἠΐβ νγαγ 688 ἀπά ρἰποἢϊηρ, ἀπά τ} Ϊ8 18 
της ρογτίοη οὗ ἢϊβ8 γενναγά : 

19 ν᾽ Πεγθαβ πα βδίτῃ, “1 ἤᾶνα ἔουιπά “Ἴλιο χα, 
γοβῖ, ἀηἀ πον ΨΨ}}} εαΐ σοητίπιια!ν οὗ ἢ 
ΠΥ ροοάβ; δηά γεύ ἢθ Κηοννεῖῃ ποῖ 
νγῃδῖ τἰπη6 5}4}} 'σοῖπθ ροη Πἰπὶ, ΔΠά 1 Οσ, δας:-. 
τΠας Ἔα τηϊιϑὲ ἰθανε τῃοβῈ τῆϊηρβ ἴο " Ρς. 49. 
ΟὔΠεγβ, δηά εἰς. - ἀπι ἢ 

20 ἤΒε 5ιεάξαβε ἴπ τῆν σοναεηδηΐς " Μαῖι. 
ΔηΔ 6 σοηνεβαηΐ τΠοῦοῖη. δπᾶὰ ννὰχ τ τ 

Β. ς' 

798 4:. 

Τιογὰ : ἰονε, απά τῃ6 νγὰγ οἵ ροοά 
νγογΚβ, ἅγα ἔτοπη ἢ Π|. 

16 Ετγοῦ απά ἀλδγκποεβ παά {ΠῸ6ῚΓ 
Βερσίπηΐηρ τΤΟροῖΠοΓ υν ἢ ΒΙΠΠΕΓΒ : ἀπά 
δ 508}} ννγαχ οἷά σι τπΠδπὶ τῃαῖ 
βοῦν τεγείη. 

17 ΓΠε ρἱῆ οἵ {πε ]νογά γεπιδίη- 

190. Οη 6 οἴδεγ παηά, “""ἼἸΘΥΘ 18 {μα 
18 5ίουνν δπὰ παῖ προὰά οἵ μοῖρ, 18 ἱπύθυτουτ 
ἦπ Βέσθηρύ δπἃ δρουηάθϑίς πῃ ΡΟΥΘΥΥ," 
ἄχε. [Ιἴ 5εεπὶβ ἃ πηϊδίακα ἴο στεραγά (ν ἢ 
Ἐτισϑο ον ἴΠ6 Ῥούβοη ἤογὸ ἀθβοσι θὰ 45 οὔο 
ἀνῆο 15 ἴἀ]δ ΟΥ̓ νναπίηρ ἴῃ ΘΠΟΓΡΥ. 900 ἢ δη 
οἣς ςοιυϊὰ ποῖ Ὅς τοργεβοηΐϊθα ἃ5 σϑοθί νη 
Π᾿νῖπὸ Πε]ρ---ἰῃο ἀγσυσηθηΐ 15 ποῖ 'ἴπ βιιρροτί 
οὗ ἔαιδιβπι, Ὀυῖ ᾿ητοπαάοά ἴο β5ῆδνν {π6 βιιρο- 
ΤΊΟΓΙΥ οὗ ΠΟΤᾺ] νν σῇ. 

γεί.] Ἐδίπεγ, δια. 

18. Οπιῖξ “ἔγοπὶ τηϊβοῦυ," απά δραΐη, 
ἐξ ΚΕ δανν {τ {γαηϑαΐθ {πὸ ἰαϑὶ αἰδιιδ: 
διιὰ ἸΠΔΠΗΥ͂ ἸΠΔΙΥΘΙ]Θα αὖ Ἀπ). 

14. 17. στε δορί Ῥατὲ [1]1., υδιοῆ 
Ρτεξεπίβ {Π|6 ΟἴΠΟΥ ἀβρεοῖ: 50 ἴο βρϑᾶκ, {Π6 
Τλῖνπθ νἱονντροὶηῖ. [Ι͂π “«΄. 14 ἴπδ ρϑπογαὶ 
ῬΓΙποῖρὶῈ 15 Ἰαϊά ἄον; ἴῃ «". 17 ἴἃ 15 δἀάθά 
παῖ ταὶ Οοά 50 βίνει ἢ [οὐ εἶδε Ηἰ5 “ βοοά 
Ὑν1}} " δηά “" ροοΐ ρΡίθαβιιγο : "566 1. το] ἴο {6 
ΒΟΟΙΪΥ 5 ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ βθοπηην ἀπα ἰγαηϑιθηΐ, ἃ5 
15 ἴδ Ῥγοβρεσιυ οὗ ἴΠ6 νυὶσκοά, θὰ. «θιάϊηρ. 
(Ἐεγ:οε τς απά τό, «αυὐδίηρ ἀγὲ αυὐαπίηρ τη αἦ 
Ζδὲ ἐεεὶ Μ55.. απὰ ἀϊσίυγθῖηρ, γέ δ ον» ἐδ, 
αἰέῥομσ ὀσζηγγιπσ ἐπ δὲ δὺγ. απ ἐδὲ Κεἰ. 1 αἱ... 

18-21. ΤΕ υθῦθος σοπΐδιη ἀπ ΔΠΕ{Π| 515 
--ἴνο νεῦβοβ (18, 19: 2 4 [1Π65} σοποθῖῃ- 
ἐπ ἴῃς τίς ἴοοὶ Ὀεῖπρ ορροβεὰ ἴο ἴννο οἵϊιοσ 
γΈΓΘΟ5 σοποογηΐης ἴῃδ ΡΟΟΥ ὙΠῸ 5 ΡΙοιΙ5 
(:ο, 21: 2:4 {{π65). 

19. ΤῊ Α. Υ. δηα σοπηπιθηΐαζοῦϑ Οἷ056 σα". 18 
τυ ἃ οοΐοπ, απὰ γοργὰ κα". 19. 45 ἱπαϊσαίίην 
παῖ 15 “ἴπὸ ρογίϊοη οἵ ἢϊ5 τοιναγά." Βιϊΐ 
τὸ ΟΣ] πιιρροϑί παῖ κα". 18 οοδο Ἱἢ ἃ 
0} σίορ, ἀπά {παῖ . 19 σοπϑβίιζοβ ἃ βοραγαΐο 
βεηΐεποθ, σοϊηρὶεῖα 'π ἴβεις. Ῥσόθαῦὶν {Πὸ 

οἰά ἴῃ τῆγ ννογκ. 
21 δινεὶ ποῖ α.αἵ {π6ὶ ψγνοῦκβ οἵ 

ΒΙΠΠΟΙΒ ; θὰζ {Γ8ῖ ἴῃ {πε [ογά, ἀπά 
ΔὈϊάθ ἴῃ την ἰαθουγ: [ΟὉΓ τ 8. δὴ 
ΘΑΒΥ {Πὶπηρ ἴῃ τῃ6 βίρῃξ οὗ τῆς [οτά 
Οὐ {Π6 βιιάάθδῃ ἴο πιᾶκα ἃ ΡΟΟΥΓ πΊδη 
ΙΓ ἃ. 

Ηφῦτγονν οὐ ρίπαὶ, ἃ5 ἢ85 θθθη βιιρροβίθα, θοσγο: 

ν᾽ δὲ) ενς ἸΩΝΞ- ἃ ννΉ]]-Κποννη Ηεθγονν 

ςοπβίγιοίἊοη (ῸΓ {Π6 ἰπϑίδησθβ οὗ {Π|5 τι5ὲ οὗ 
3 566" ΝΟ]! (οποογά. Ραγίς.᾽). ὙΠῈ ἴγαπϑ- 

Ιαΐου τοπάογοά πὸ Ηθῦγονν δὴ... ὙὙΝ3 
Ἰτογα  γ, ἐν τῷ εἰπεῖν... καὶ οὐκ. ὙΠῸ 
Ἡοταίβιη ἐν τῷ υντ[Π ᾿πΠηϊνο 15 οἵ ἔγοαιθηΐ 
ΟΟσιγγοπος ἴῃ {πῸ Ν. Τ᾿ (566 Νογϑίϊι5, "8 
Ηοδτγαῖση. Ν. Τ᾿. ς. χχχὶ!). [ἴ 15 αἷἰϑδο ποῖ 
ὙΠ Οὐ θοῸΚ (ΒΕ ος]ιι5. ἵν. 9, Νἱ]. 9, Χ. 11; 
Χὶν!. 5). ὍὕὍΠπὸ πιοδηϊηρ ἰ5: ΜΆΙ]6 [ΟΥ̓ 8]- 
ΒΟυΡὮ] Ἀ0 βαὶτῃ (ν1]2Ζ. ἴπΠ Πὶβ ᾿ρατγί).. .. 
διὰ ΠΟῪ Ψ111 θα οὗ Υ σοοῦ ὑμ1η685, πᾶ 
Κπηαονοϑίι πο [οὐ γού Καπουοῦμ ποῦ--καί Ὁ Γ 
δέ] ταῦ {ἰπ|θ 8181} Ρ8885. (ἱ ΠΡ. ΟἿἹΓ 
Τ,ογὰ 5 ράγαθ]ο οἵ τΠ6 στίςῃ ἴοοὶ (88. 1μπΚὸ ΧΙ. 
16. ἄς.). 8|Π|||4Ὁ δο πε πηοηΐβ. ΓΟ ΘΧΡΓΟΘβΘα 
'π ἘΔὈΡίηϊς νυττημ8. ὍΤΠῖ5 ἴῃ {πὸ ΜΙάγ. οἡ 
Ελος]οσ5,. 1. 4 δ 1 τΠ|5 ννουϊὰ ομθ πιαη δι 45 
α« Ποιιδὲ δης ἀποῖμποῦ ᾿ΠΠ 015 1{, οη6 Ρ]απίθίἢ ἃ 
βαγάύθη δης ἀποίπου δαΐοιῃ {π6 ἔγιις Ἐποσγοο ἢ 
(οιηρ. 4ἰ5οὸ ἴης ΜΙάγ. οἡ Εςο! 68. 11, 1. 

40. ἐῤν εοὐεπαη.) ΜΖ, ἢ (6 1 οτά. 
Οτοῖ5. ποῖ ΤΙΣ ΠΟΥ ΓΤ ΠλΠ5. τι5 οἵ ΝΆ. Ιχ. 
48. 

δη ἃ ΠΔΥΘ 1 

(ὁμιλεῖν, ΟΠ] ΘΙΒΠΟΙ ΞΞ ὁ πηπ : 1ἷὉΓ [{Π6Ὸ 56 
οἵ {πὸ ψνογά, 5εὲ 1 ΧΧ. ῬΊΟΥ, ΧΧΙΠΪ, 231).]} 
1) 0 τὰν ννοσκ αι ον απ βοάϊγν ἴο οἱὰ ἀρ. 

ΤΥ οοπνθοίβδίϊοπ πῃ 

21. Μαγεἰ] μοὶ, 9.1] ἘΕΛΙΠΟΥ τὴ [Π6 βθῆβε 
οὗ ταγνο!] την αἴ ἡ Παΐ ἃ 5ΙΠΠΟΙῚ αἰοοῖ, 50. ἃ 5 
ἴο θὸ ἀϊδειγ θα ἴθ {πὸ αυϊοῖ ρυγβις οὐ ἀν 
ΟΥ ἴῃ πὸ 5ἰραϊαβίηοοθ οἵ τα] ; οὐ οἶδ: 
ΠΠΠΤΥΘ] ποῖ αἴ {Π6 ϑιισθοββ οἵ [15 νΌΓ ΚΒ. 
Αςοογάϊηρ ἴο {πὸ ὑὈοίῖοΣ τοαάϊηρ, με ἰαβῖ 

ἡ ϑϑι (ὡοοσίο 
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22 ΤΠ δἰ εςϑίηρ οὗ τἢε ] οτγά ἰ8 ἴῃ 
τῆς τανγαγά οὗ (ἢς ροάϊγ, δπά ιἋ- 

ἰοθγα ἄρῃ] γ με τηᾶκεῖῃ ἢ 5 δΙαβϑδίηρσ ἴο 
βοιυτὶβἢ. 

“ Μαϊ.3. 232. 94Υ ποῖ, ὟΝ ηαϊ ρτοῆϊ 15 ἴπεγε 
14. ΟΥ̓ ΤῊΥ 8εγνίςε ὃ δπὰ ννῆδί ροοά {Πϊηρϑ 

50} 1 ἢανε πεγεαλίζου ἡ 
24 Αρδίης 84Υ ποῖ, ἰ ἢᾶνε εποιρῇ, 

Δα ροββθβ8 ΠΊΔΠΥ͂ [Πίηρ8, δηα ννῆδῖ 
Εν] σῃ ςοπτα ἴο πηε Πεγεδῆτεγ 

25 ἴπ τὲ ἀλν οὗ ριοβρεγιγ ἴπογα 
8. ἃ ἰογρετέωϊηεβθβ οἵ δῇιςτίου : δηά 

εἶδιιδοὸ τουδὶ Ὀ6 τοπάογοα : ἐφ οῖ τ οὗ ἃ 
βυδᾶθη ἴο Ππλᾶκ6 ἃ ΡΟΟΓ πιδη τὶςἢ."---Γῃς 
πιογαὶ οὗ [15 γεῦϑε σδη ΒοΆσο εν Ὀ6 ςοηϑιἀογοά 
οἸοναῖοθα, 

422. Τε ὀϊεεείηο οζίδε Τ]ιογά ἡ ἴοτ τουϑτὰ.] 
ΟΥ ΠΊΟΙΕ ΒΡ, ἐδ 80 τοψαστὰ ὍΤΠΟ 
Ηδοῦτονν δὰ μοῖθ ηο ἀοιδί 3, νος ἢ νγὰ5 
ἸΓΘΓΑΙΥ ἰγαποίαιθα ὉῪ ἐν. ΕῸγ {πἰ5 πιδὲ οὗ 3, 
566 Ενναὶά, “1 ἢγθ.᾽ ὃ 217, 4ηἀ ὃ 2906. 

“ἀήεην.] [Γι ΟΓΑΙΥ, πὰ ἃ τ τῖ ποῦυτ. [Ιΐ 
5 Ὀδοη βιρρεϑίοἀ (ὃγ δῖγ. ΜΈαγροϊϊοι τ) 
τπαῖ τῃ6 Ηοῦγονν οσισῖπαὶ παὰ ἴῃ Ὀοῖῃ [1ΠῸ5 
(6 ννοτὰ ὙΦ, “1ῃς δ]οβδίης οὗ ἴῃς 1 οτὰ 
ἐν ων ἢ]5. Ὀἰοδδηρ "ἢ δῖ {παῖ ἴΠογῸ ννὰ5. 8 
Ιηἰδίακο ἴῃ {ΓαΠϑίατηρ ἴΠ6 σεσοπὰ Ῥ8Π ὃν 
εὐλογία, πὰ τεξεγτίηρ ἰἴ ἴο σοι. [Ια {παῖ 
ςα56 ἴπ6 ννογὰ νου πᾶν ὕδθη ιἰϑεὰ ἰὴ ἴῃς 
56η56 οὗ " Ὀιυιδη655,᾽ ““ἀπάοτγίακίηρ," “6η- 
εἰδανουτ." [Ιη ἔβδοϊ {ποτ νου] ὃο ἃ ΡΪαΥ οἱ 
τῆς ννογά ὙΒΠ, ἀπά τπδ τηεδηΐηρ οὔτῃς Ἡεῦτγονν 
οΥΙΡΙηΔ] ννου]Ἱὰ πᾶν Ὀόθη;: 189 ὈΙθΒδίηᾳ οὗ 
(η0 ΤοΣχὰ ζογΥ τονδσὰ (ἰὴ σγενναγα) οὗ ἴ8ο 
βοάϊγ, δπὰ σαρὶὰν Ηρ πᾶ ὶγοῖι 18 (16 
ΤᾺΔη᾽ 8) Ὀπ δὲη: 088 (πη ογίακιηα) ἢ δου τ 8}. 
ΤΠ15 566 Π15 ἴο δοσογά ψιἢ ἴῃ 6 ργόνίοιιβ ν Γβο. 
Οπ (πὸ ἀγγαηροπιοηῖ οὗ {Ππ|5 (τ΄. 22-24) 
δηὰ ἴῃς ἐοΙ]οννηρ βίδηχα (ττ’. 25--28), 5.0 
τη6 ᾿πηἰγΓοάπσίΟΥΥ ΓοαγΚ58. ΤῈ 5ΥΓ. ΟΠ 5 
α'οὺ. 22--27 ὁ. 

23. 8καγν »ἱἍοἱ, αὶ ἀρϑθὰ Ὧν 1] Τ]ο 
τοπρίηρ διισβοβίοη {παῖ ἴΠ6 ΗἩθΌτονν οτἹρίηαὶ 
τοηάογοά Ὀγ τίς ἐστί μου χρεία τλΑΥ Πᾶνα Ὀθόη 
ἜΠ ΠΌ, 15. ἰογθιάάφη ὃν {πὸ εἰγουπηβδίδηςς 
[αἴ αἰ ποιρῃ ἀπὸ ΠΕ ΧΧ ἵν ῖος γοηοῦ ΚΠ, 
“ μ᾽δάϑυγο," ἀρεηογμρη, Ὁ χρεία ([6γ. ΧΧΙ. 
28, ΧΙνΠ!. 18), γοῖ {πὸ τππογιη τι56 1η ἴ]ὸ 
βοοῖκ οὗ ϑιναοῃ ἰ5 ἀἰβογοηῖ, [{ οσσιΓδ ἴῃ [ἴ 
πΙποζόθη {ἰπλ05--δουοῃΐθοι {Ππ65 ἴῃ {ΠῸ δθηβπὸ 
οὗ ““προΐ," ΟΠ οἠςς (χΧΧχί!. 2, ΟΥ̓ ΤΔΙΠΟΥ 
ΧΧΧΥ, 2) ἴη τὸ βόηβο οὔ "" διιδίηο 55 (ἸΝΟΓΚῚ, 
αηἀ οησο ἐἰοι θ{}}νῪ 580 (1Π|.. 22). δὴ]ε [δοτὸ- 
ἴογο ἴφοὶ σοπϑίγαιποὰ ἴο φὐορῖ [6 σοπηπηοῃ 
ἰἰϑδᾶρὸ οἵ {πὸ νογὰ, Το νοτβ ὴ τ. ΔΌΝ. 
δ 1] ΤῊΥ δύγνίος δ ταδί θὸ οὐ 64. 

απ πὐραὶϊ χοοά ἰδιπος σαὶ 1 βάπο ἔτοτὰ 
ὩὨΟΝ ἢ 1.6. 1ὴ ἴῃ ᾿Ἱπιπιοάιαῖο ργοβοηΐ. 

ἷν. 22 ---28. 

ἴῃ τῆε6. ἀλγ οἵ δῇιοτίοη {Πδγα 5 πὸ 
ΤΏΟΓΘ ΓΕ] γδηςα Οὗ ρΓΟβροΓΙΥ. 

26 ἔὸογ ἴἴ [5 δὴ βᾶϑγ τῃϊηρ ὑπο ἴἢε 
Γιοτά ἴῃ ἐπα ἀδγ οὐ ἀεξαῖὴ ἴο γενναγά ἃ 
ΤἭΔΠ Δοςογαϊπηρ ἴο ἢ 5 ννᾶγ3. 

27 ΤῊς δϑῆ]οιίοη οὐ δὴ δουγ 
ΓΔΆΚεῖ ἃ τηΔηὴ ἰοῖρεῖ ρίβαδβιγε: 
Δηὰ ἴῃ [8 επὰ ἢὶ5 ἀεεάς 5}4}} δὲ 
ἀϊδοονετεά, 

28 Τυάρε ποης δεβδεά Ὀείογε ἢ15 
ἀεδίῃ : [ῸΓ ἃ πιδὴ 5041} θεὲ Κποννγη ἴῃ 
ἢΪ5 σμΠ]άτεη. 

24. δ᾽ Π}}Π|ΑΥ]νῪ {Π6 ορροϑιῖς ἜἊχίγοπιε πλιϑῖ 
Ὀε ἀνοϊἀεὰ. “547 ποῖ, αν ψϑδῖ 18 ει 8]- 
οὐθπῖ: δηὰ ννηαΐ ΕΥ}] 88.811 θ607811 16 ΤΣ ΟΤα 
πὸ 1"--- ἰὴ [86 ἱπιπηραάϊαϊῖο ργοδοηῖ, Οὐ 
ννογάβ ἰη ἴῃ 6 ΑΟὟ', “"" δηά Ρο55655 ΣΕΥ ἘΠΙΏ 5 5.᾽ἢ 

25. 1 ἴῃ [Π6 ρῥγονίοιιβ νϑῦβοβ ἴῃς δυῖθογ 
ἀϊδρίαγεά 4 σοηδιάογαδ]α Κπον]εάρε οὗ πιιπιαῃ 
παῖυγα, 5 ΡΗΙΠ]ΟΒΟΡΗΥ 5 ννακ δηὰ [5 {πὸ- 
ΟΪΟΡΥ ΡΟΟΓ ἴῃ ἴῃε ἰαϑῖ βἴίδηζα (νυ. 25--28), 
ΜὨΙ ἢ μῖνοβ ἃ Κιπά οὗ ρϑηογδὶ βιιπηηατΥ δηὰ 
ΔρΡΙσαῖοη οὗ {πὸ τοαοπηρ5 οὗ [815 σπαρίογ. 
Ῥαβῖ βιιβεγίηυϑ5 Μ}} δὲ ἐογροίζοη ὈΥ (δ6 
τὶ πϊοου5. ἤθη ΡγΟΒΡΟΥ Υ σοπιείῃ, δηά ἴῃς 
ὁρροβίζε ψ1}} Ὀὲ 1ῃς6 σᾶδ5ὲ νυ ἢ [ἢ ς ννοκοὰ, [πῃ 
ἢϊ5 ἀἰβρίθαδυγε αἵ ηοΐῖ δοίης ἰηνιτοἀ ἴο ἃ [ξαϑβῖ, 
α ἈΔΌΝΙ 15 βαϊά ἴο ἢανο νυυτἴση ἴο 15 σο] δᾶ σις 
οἡ ἴῃς ἂν οὗ "]5 5οηὴ 5 πιαγσίασο: “ ΔΙΟΓ 4]} 
(ἢ Ἰογ, ἀοαϊῃ ; δηὰδ ννμαῖ δἀνδηΐαρο παῖ 
ποιῖι {16 πη οὗἩ [ΠΥ ἸοΥ ὁ  (Μηάγ. οἡ Εἰςσοἰό5. 1. 
3.) Απά [ἴἴ ννα5 ἃ σοπιπΊοη βαγίηρ Παἴ ἃ τῆλ 
ἀϊὰ ποῖ ἀδρατγί οι οὗ 1{Π15 ννογ] ἃ {1} ἢθ παὰ 
Παά αἵ ᾿όαϑδὶ αὶξ οὗ 1115 νυ ]ϑῆδβ (μι «. 1. 13). 
ϑοῖπὸ τοισι δυτοη ννουὰ σοπῖὸ ἴῃ ἴῃς οηά ἴο 
τς υνἱσκο, Νοηὸ τῃογοίοτο ννὰβ ἴο Ὀς ῥγο- 
πουποοὰ Ὀ]οσϑεὰ ὑείογο ἢ15 ἀφαίῃ. 

28. δῃηὰ 1 18 ΟΣ] ΘῈ 8588]1] 8 τι 8} ὈΘ 
Κπονη.} Τ|ιαῖ ἴ5, ΟἸΓΠΟΓ βοη ΓΑΙ ΠΥ Π5 ΡῈ ΠΙ5}- 
τπιοηῖ ον] ονογῖακο πὶ ἴῃ τὸ ἕαϊὸ οὗἁὨ ἢ5 
σἰ]άγοι, οὐ οἶδ, ον ιἢ πὸ δοιὰ ἐϊθ τη- 
Ριηϑῃος, γοῖ 15 σΠαγαοῖεῦ ΜΠ] ἀρρθαγ 'ἴπ 15 
ΟΠ ἀσγοη δηὰ 15 Ρυπιϑ τ ηϊ ἴῃ {ΠΟἸΓ Ριη]5}- 
ποῖ. ΤΒῸ ΒλΌΌΪΘ. ὈΧρΡΓοσ5. 5] Ποί!οη5 
5 ἴ0 51η5 οἵ ἴπὸ ραγθηῖβ Ἰολάτης ἴο ρἢῃγσίςαὶ 
δὶ τΟΓᾺ] σοπβοηιιοησοα ἴῃ ἴπ0ῚΓ σμ]άγεη ; 
ΜΉΠο, οἡ 16 οΟἴμοΓ παηΐς, ᾿ἴ νὰ. 4 σοπιηοῃ 
βανίης τα Ὀοίοτο (Π6 δι οὗ οηθ τὶ βῃῖθοιιδ 
Ῥογδου δοῖ {παῖ οὐ ἀποῖθοὙ τοϑο, 115 ννᾶβ 
51  Γ τοΐογοπος τὸ τὸ Ὀππὶν οὗ ρῥίοιι5 σδοη5 
ου ἴϊ αν {πῶ ἃ μοι! 5 ἔδί ποῦ ἀϊοὰ (Μη τ. οα 
᾿ὐςο]θ5. ἢν 5. ΓΙῸ οσὐτίοι!5 θα α50 ργονδ!οα 
(παῖ ἃ 50 15 φΟΙΠΊΟΗΪΥ ᾿ἰκο 115 τιφίογησϊ 
ἘΠῸῸ (βαῦρα Β. ττοὸ σ. [ἢ ροπογαὶ!, 5. ἴὼ 
οἰ! ἄγοη θοῖητ πιόσα]ν ΘΕΟΣ Κὸ ΟΥ̓ ΛΠΠΚΕ 
{Π0Γ Ρρατγοηῖδ, 5 δΙΙἦγ, ὅτ Η α5]}. 1 ας. ὁ). 
Βιεῖ, ἀρατί ἔγοιῃ 411 {Π|5, να πγοϑί ραϊη 
ἩΠΡΓΟσδΟ5. 115 ἴῃ α'τ’. 25-28 5 ἴΠ6 πιαγκοα 
αὐδόηςο οὗ Δῃν Γοίογοηςς ἴο ΔηοῖδοΥ 1186. 

-- δο 



γ. 29--.3..} ΕΟΟΙΕΒΘΙΑΘΤΊΟΟΌΞΒ. ΧΙ. ΧΙΠ. 

Β΄ 29 Βπηρ ποῖ ἐνεγΥ πιᾶπ ἰπῖο (πὸ 32 Τακε Πεθά οὗ ἃ πιϊβομίενου Β΄ Ὁ. 
“Ἔ Βοιβθε: ογ ἴῃς ἀεςείτι! πιᾶη πδῖῃ τηᾶη, ἔος ἢῈ ψογκει τυϊοκεάπεβθ ; --- 

ΠΊΔΠΥ ἰΓΔΪΉ8. 
20 {κε ἂ5 ἃ ραγίγ σε ταίκδεη [δηά 

Κερι] ἴπ ἃ σᾶρε, 80 5 τῆς Ποατὶ οἵ ἴῃς 
ρτουά ; ἀπά ἧκο ἃ5 Δ 5ΡΥ, νγδίομειῇ 
ἢ ἰογ τὴγ [Δ]} : 

41 Ἐσγ ἢε ᾿Ιϑτῇ ἴῃ νγαῖτ, 3ηἀ τυὐγη θῇ 
ἰηῖο αν], δῃηὰ ἴῃ τῆϊπρβ ψουτγ 

ΡΓΑΐδ6 τν}}} [ὰγ δίδτηβ ὑροη τες. 
22 ΟΥ̓ ἃ βραγίκ οὗ ἢτε ἃ ἤδὰρ οὗ 

οοαἷς 15 Κιπάϊεά : δηά ἃ 5ἰπίιὶ τηδη 
ἰδγεῖ νναῖς ἴον δ]οοά. 

29. ΠῚ 5 νεῦβο οἶδ. χὶ!. ΤΑ ΠῚ 5ΕΥ 
δερίηβ. Τῆς ἤγϑθι ᾿ἰῆς 5 ηυοϊοα ἰη ἴῃς 
Ταϊιπυά (Υεν. 616; ϑδπηῆ. τοο δ) 848 ἔἴτοτῃ 
(ἢ Ὀοοκ οὗ {πε ϑοὴ οὗἁὨ ϑὅ8ϊ'γα: “" ἔχοϊυάε 
ΠΙΔΗΥ͂ ΤῸπιὶ ]ΓΠ ΤΥ ἤουδο, δηὰ Ὀγίηρ ποῖ 
ἜΡΕΤΎ ΟἠΘ ἴο ΤΥ πουβο. ΨΝΊ( 115 πᾶν Ὀ6 
ςοπηρατοὰ {πΠ|15 οΟΠΟΥ βαγίην : “ἊΝ δνοσ ἰεῖ ἃ 
πιᾶη τυ ρὶν (Ἰεἴ Ὠἰπὶ ηοἵ Πᾶνα τπδηγ}) ἰπι|ἰ- 
τηδῖς πήεῆος ἴη ἷ5 Ποιι56" (Βεγ. 63 «; 584ηῇ. 
ιοοό). Τῆς βοςοπά οἴδυβ6 βου] Ὀ6 τοηοσγεά: 
0 ἘΙΔΕΥ δὸ {89 Ψ 1606 (ἐπε) οὗὨἨ 189 
ἀοοοὶεζα}]. ΕοΥ δολίου, τού, 248, (ο. τεδὰ 
διαβόλου----ἃ σἴτληξε μἴο58. 

80. Τα πιϑηζίζοη οὗἉ {τς κβ δἀπὰ υν]165 1οδα 5 
ὋΡ ἴο νναΐ ϑεθπὶβ ἴῃ ἰΐἴ8 ργεβδθηΐ ἴὈγπὶ δη 
πἢ- [ϑνν]5 8} αἰσηῖϊθ, βίησθ, δ βουρ Ατ᾽βίοιϊς 
ϑρεακβ8 οὗ ἴ (Ηἰ5ῖ. Αη.᾽ ἴχ. 8), νὸ σδηηοῖ 
ΤΈΟΔΪ ΔΩΥ [Θνν]8}} τεΐδγθοηςθ ἴο [ἢς γδηἰης οὗ 
᾿ρόρία ϑδῃ 8435 ἄδοογβθ. Τῆς ἤγβί οἰδυϑε 5ῃου]ά 

Τοηάογοα : Α ἀϑοουερασίσι ἀμὸ ἱπ ἃ 
βϑαυκοῖ. Κάρταλλος ΟσΟυΓ5 ἱπ ἔοι ῬΑΘΘΑΡ 5 
ΠΟ 1 Χ Χ., φἀςἢ {πιὸ γεργοβοηίίης ἃ ἀϊ ογοπηῖ 
Ηεῦτενν ψοσγά, Ὀυῖ 811] πηθδηΐηρσ “ δαβκεῖ." 
ΤΙε ποσὰ 845 «αἷϑοὸ ραβϑϑεὰ ἱπίο ἘἈδθθίηὶς 

τ» 5 85 ὈΡ δηά ΓΛΡΟῚΩ (Βαῦυμα 
Μεῖβ. ,14; Βαὺπμα Β., 744; δηὰ ἴῃ Βεῖ. Β. 
όο, ΥΑΥΥ. Ἀ. 25). [Βοοβατῖ.--' Πίετγοζ. Ῥαγῖ 
ΠῚ, Ὁ. 1., οἰ. 13 --ὰ58 4 νοὶ σπαρίογ οἡ (ἢ 8 
6786 ἰη Εςςο] 5. 

δ0 7δὲ ῥδεαγί 97 δε ῥγομά [ὑπερήφανος, ἴῃ 
ἴπο Ο. Τ΄. βεῆβα οὗ ργοιιὰ -Ξ- νοκοα (7}υ5ῖ 85 
ποσοῖς " ΞξΞ Ρίουϑ) δηϑνιεσίηρ ἴο ἴ6 Ηοῦτγενν 
ΟΣ ΠΙΚΣ ; ̓πάοοα ουζ γεῦϑε ϑεθη5 Ὀαϑθὰ οἢ 
Ῥς͵ οχὶ. (Χ Χ. οἘχχχίχ) 5, νβετο τῆς ΕΧΧ, 
50 τοηάδον Ὧ δ22)]; διὰ δὲ 89 ΡΥ δαὶ 
ΨαΓΟΒ ΘΕ [ἸοΟκΚεῖ οὐ] ΣῈ ὁ νἱοὸν ἴο 
([Ὁ0γ) ἐδὸ ζ411 (ἐπιβλέπει.} Α5. αἰγοδά 
δἰδῖοα, 186 1] υδίγαῖίοη 185 Ὀα5σθα οἡ 5. οχὶ. 
5, 6. 

31. “474 οἵ ἐδίπρ: «υονίδν οὗ ρῥγαΐσε--- οδοίοε 
ΠΕ ἘΠ ἐδέηρ:--- τι} Ἀ0 Ρπξ ἃ Ὁ] πιὶ8Ἀ.} 

6 111] αἰῆχ ἴο ἴἤθπι, Πηὰ ἴῃ τπσπὶ ἃ Ὀ]Θηλί5ἢ, 
μῶμος, ἴπις ΟἿΌ οὗ ἰδ6 1, ουῖςδὶ ἰᾶνν (απά 
οἰποσγνγῖϑε 'π πε Ο, Τ.), »παεμίαγι. [1 ὄυθη ἴῃ 
(δος Ο. Τ. τῇς νοτὰ νν»ὰϑ υϑοὰ ἴο ἱπαϊςαῖθ ἃ 

ἰεϑὲ 6 Ὀππρ ὑρὸπ τπεε ἃ ρεγρεΐυλὶ 
δῖοι. 

24 Ἐερεῖνε 4 8[ΓΔΠρὲγ ἱπῖο τῆϊης 
ἤοιι86, ἀπά ἢς νν}}} ἀϊδῖυγθ τῆες. δηά 
ἴυγη τες ουἱ οὗ τῆῃϊπὸ ονψῃ. 

Γ(ΓΗΑΡΤΈΕῈΚΒΝ ΧΙ]. 
2 δὲ κοί ἐδεγαί 19 ἐδεέ τρριροάζν. τὸ 7γμεέ ποῖ 

ἐλέμε ϑριοεν, "07 ἐδξ τυϊεξεά, 

ΗῈΝ δου νς ἀο ροοά 
2.Ἃ Μοιι. 

αἶἴζηον ἴο ψνοηὶ ἴῆοιι ἀορσϑῖ 7. ὁ 

ΤΆΟΓΔΪ ϑροῖ οὕ ὈΪεπικίϑῃ ([οὔ χὶ. τς ; χχχὶ. 7), 
1 ἰ5 ἔπδαυθη 50 Δρρ θὰ ΟΥ̓ (6 ἈΔΌὈΙ8, 45 
ἴη [ἢς ξΟ]ονίηρ ἀρργοργίδῖα ϑαυϊηρ : “86 [ῃαϊ 

15 ὑγουὰ 5 οὔθ ψῆο [45 ἃ ὈΪΕΠΊ 15} (Ὁ ὃν8 
δδ)7), Μεξ. 29 α.--Τὴος ὅγυγ. [88 ἰηϑίοδα οἵὗἉ 
{||5 4 ἀϊεγεηΐϊ νοτϑ6. 

88. Ταΐξεο δεει 9.) δι ουἱ]ᾶοοσ, 207 δὲ αυογἐ- 
εἰ «υἱεζεάπε:..}ὺ [ἢ ἴῃ6 δθῆϑθε οὗ οἶγμο Οὗ 
γιασορίπονῦ; ποῖ 80 Πυυς ἢ 845 Γοραγάβ 18 ονῃ 
ςοηάυςΐξ, θυῖ ννδῖ πὸ ἀδνβοίῃ διὰ ργεραγείῃ. 

84. Κριοίυξ ὦ οἰγαηρογ [ταῖμοῦ : [ΔΚ ἃ 
ΒΌΥΔΗ ΒΟΥ, ΥἱΖ. ἴο ᾿ἶνο υνἱτἢ [Π66]:.... απά δὲ 
αὐδ! ἃϊεῖταοῖ (8ὸ0 λῦῇὰ ἀΐδέυσθαποθ8 
διὰ δεῖσδηροθ ΠΑΛΕΠΔΤΕ 100 ἿΣΟΙΩ ζῤίπε 
οαυη ---- ἴγοπι ΤὨΪΠ6 οὐνὴ ἴδηι γ. ΤὨϊ5 οοη- 
5: ΓΟ ΓΈ ΟΩ --- γαῖ που ἴπ8π “ἴυγη (66 ουἱο 
{πὸ οὐ, ΥἱΖ. ργορογίγ---οςογάβ ἢ τῃς 
ςοπίοχί, δπά 15 ποία οηο ΌΥ 118 οσουττοηςα 
ἰη [ο5. “ Αηϊ᾿ ἱν. 1, 1 (ἀδουῖ {86 πνὶ ἀ]ο). 
ΎΒΟΓΟ 15 δου θπίν πόγα ἃ ϑνογάσρίαυ Ὀεΐννθθη 
(Π6 ἀλλότριος, “ ἴΠ6 5ἴΓδηροΥ,᾽" ννποπὶ νὰ ἀΓῸ 
ποῖ ἴο ἴδκο ἱπῖο οὖγ ἔουβο, ἀπά [18 ςοηϑβο- 
υρφηςθ, ἴπαξ π᾿ νν}}] τ Κ6 ι.8 ἃ ϑἴγαηρου ἴο 
ουγ ἔΔπ Ϊγ : ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σον. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΙ. 

ΤΠο οδαρίογ τὶ νος, 48 ῬΓΟΥΟΙ ΒΥ 
βίδιοα, [6 ςοηοϊυάϊηρ βἴδηζα οὗ εἰ". χὶ. μοι 
πᾶνα Ὀδοη ἰοϊποά, ἴγεαῖβ οὗὁἨ ουυἵζ ἀδδ!ηρδ νυ 1} 
οἴμοσβ. Ο(ΟὮ. χίϊ., ἃ5 'ἰπ ουὖγ Α. Υ'΄., σοῃβίϑίβ οὗ 
[Πγθο ϑἰδηζᾶβ, δᾶςῖ οὗ ἱχ γυϑσϑθβ, ἡ Π]σ ἢ τηᾶν 
6 του γ ποδάθα 45 ζοϊ]ονβ: Τὸ ννῆοπι ἴο 
ἀο γκοοά, δηὰ ἴο ἡνῇῆοπι ποῖ ἴο ἀο ἰΐ (Ξἴδπζᾷᾶ 1, 
νυ. 1-6); [Π6 Τολϑοῦβ ἔου (18 δάν!ος (5σἴδηζα 
2, συ. 7-Ι12});} ἴῃς. σοπϑοαιδηςαβ οὗ πορ]οςῖ- 
ἴῃς 5 οἢ δάνϊςε (ϑἴδηΖΆ 3, σὐ. 13-,8). Εἰασὶι 
οἵ τς ἢγβὶ ἴννο ϑἴδῃζαβ τηϊρῆΐς ὃὈ6 Ὠεδάρα, 
Οῖνε υηίο ἴῃς φοοάᾶ; «ἀηά 5ἴδηζαᾶ 3, 1 τποὰ 
ἀοοβί οἴδογννῖβο, ἴθου νν 1] να ΠΥ 561 ΟΪΥ 
ἴο δ᾽απιθ. 1,45{}Υ{, οδεὴ οὗ (6 τῆγοο βἴδηχας 
ΤΆΔΥ ὃ6 5ιιδαϊνἀοα ᾿πῖο ἴννο ϑῃογίου βἰδηζᾶβ, 
οδ.ἢ οὔ ἴἤγες γογβαβ,  ῃἸσ τοβροσι νεῖν πιαγκ 
Ῥτγορτοβϑίοη ἴῃ [δου ρῆϊ. 

1, ΤΠ5 γογ36 ἔογῃλϑ ἃ ροηογαὶ ἰηϊγοάι:ςἴΟΥΎ 
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ΕΟΟΓΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΘ. ΧΙ. 

ἰτ ; 850 8841: τοι. θὲ (ἢδηκοά ἔοσ τῊΥ 
ἜΠΗ 

2 1)ο ἴο τῆς ροάϊγν πιδη. δηά 
του ὩΣ Ά αἰ δι αἱ θτα δηά 
1 ποῖ ἔγοπι Εἰπὶ, γεῖ ἔτοπι 86 πιοβῖ 
ΗΙρῇ. 

3 ὝΓΒεγε σᾶῃ ῶο ροοά Τφοπηε ἴο ἢϊηι 
(δῖ 15 αἰνγαγβ οσςυριδα ἴῃ δν]], Ποῦ ἴο 
Πἰπι (δῖ σίνος! ΠΟ Δ]η18. 

4 Οἴἶνε ἴο ἴῃς ροῦν πιδλη, ἂπά 
Ἀεὶρ ποῖ ἃ 8ϊππεῖ. 

ς ἢ)ο νχεῖ] υπῖο Ηἴπὶ {δῖ 18 ἰονγ, 
δυῖ ρίνα ποῖ ἴο ἴπε υπροῦΐγ : δοὶά 

οἰδίοπηθηΐ---485 ἰἃ ψγογο, (ἢς ἴοχῖ, [ηδοδά οὗ 
τῆς ἢγϑι εἶδυκο, “ὙνΒΘη του νὴ] ἀο νοοά, 
ἀποαυ," ὅἅχτς., ἴὴῆς ϑγγ. μᾶ9: “1 (δου ἀοεβῖ 
ξοοά ἴο ομὸ Ψ}Ἐ80 ἰ5 ευδ! ἴοι. ἀοοβῖ ποιϊμίηρ 
--ου θη! ἃ σοηξυκίοη οὗ 7 «πὰ Μη. Απὰ 
ἘΒΟΣΘ Ὑ11|1 Βο ΔΙ Κα ΤΟΣ ΤΥ ὈΦ168 ἴ[8--- 
δεπεβεῖα, “ ξοοὰ ἀοΐϊηρϑ5.Ἶ 

8. ΤΏ πηοδηΐηρ οὗ (ἢ 8 σεῦβθ 18 Ὄχι γοπΊ οἷν 
ἀϊδῆςιϊ, Δηὰ να ΤΏΔΥ ςοπ͵εςίαγε τΠδῖ οἰ 6 Γ 
1π6 Οτεοὶς ἰγδηβίδίοσγ ἀϊὰ ποῖ ργορεγγ ὑπηάετ- 
βἰδηὰ ἴδς Ηδῦγον οτἱρίηδὶ, οὐ ἰμαῖ ΟΥ̓ δη 
αἰτειηρίοα 1Ι1ογα} 15πὶ ἢ οἰτ Π]5}}}7 τοηάοτγοὰ ἴτ 
ἱπῖο στοοῖ. ἴῃ εἰσ σᾶ96 ΟΣ Τομηπιοηΐᾶ- 
τίοη πυϑῖ δ6 βοιηον δῖ σοπη]δοίαΓΑὶ. 

ΤΌΘΙΘ δῖὸ ποῖ Ὀοῃοδίδ [ρΟΓΠΔΡΒ5 Ὁ.) 
Ὁ 21, οΥ εἶϑε Ὁ" ἽἼΌΠ---ἰ τἢ6 δθηῆβο τη ἴῃ ογα 
8 ἢοΐ τοοπὶ ἔοσ ἴοι, ΤΟΥ ἀγὸ ποῖ ἴῃ Ρίδςς, 
Βεῆςα [Π6Υ 5βουϊά ποῖ 6 5ῃονη) (ἴῃ τεραγὰ) 
ἴο ὲτὰ ψπΠῸὸ ἐδ οοπίΐπποῦα ἐπ ΟΥΣΙ [Ρ6Γ- 

μᾶρ8 773 ὝΠΟ, οὐ οἷβε "2 Ὁ9ΠΌΌ, ἴῃ ἴμ6 
Ἰαῖοσ υϑᾶρο οὗ ἴπδῖ ννογα], ποῦ [1 τοραγα] 20 
δίνι Ἀ0 (561 Ὁ Ὀοδίονοῖ ἢ ποῖ αὐ».:.} 

ΤΟ οτἱρίπαὶ πιᾶὺ πᾶν διδὰ ὈΡΦΌ, νὩ ἢ 
θοᾶσβ ἴῃ6 ἔνγοξοϊά πχοδηϊηρ οὗ Ὀεϑίονηρς δηὰ 
τοι δυκζίης (16 οἱάον ϑίγας!ἀθ υἱοννίηρ ἴξ ἴῃ 
(86 Ἰαίίογ, ἴΠ6 γουηροῦ ϑιγαοιάς ἰακίηρ ἃ ἴῃ 

[86 ἔΌΓΠΊΟΤ 5656); ΟΥ̓Ϊΐ ΠΙΔΥ͂ ἴᾶνα Ὀεθη δνδὴ 

δ ΠΌΓ,, οὐ ἐνεπ 012) ὈΡΦΌ---ἴον 411 {π6ϑὲ οχ- 
ῥΓοβϑίομβ οσουτ, 16 τη Ἀαδθθίηϊς τΒουρδῖ 

ὉΣἽἼΌΠ ΠῚ.) ΠΡῚῪΝ ἀγ6 δἰνναγϑ πιοβί ἍἿἴοϑεὶν 
ςοηπεςίεα. 

4. ΤΗηΐβ γοῦϑο ὑγεβεηΐβ ἃ 586 σοηίγαςῖ ἴο [{6 
νογάς οὗ οὖν [οτὰ, 51. Μᾳῖί. ν. 42-.8. Βαῖ 
[Π6 βαυίπρ οἵ ἴῃθ ϑοη οὗ δίγδοϊ 15 θη ΓΙ ΓΟΕΙΥ ἴῃ 
δοοοζγάδηςε ψ ἢ ἈΔΡΌΪπΙς νἱονν8. [{ ὀσσυΓβ 
ἴῃ ἴῃς 5ο-οδι]εὰ " ΕἸγϑῖ ΑἸρῃμαδεοὶ οἵ Βθη δίγα᾽ 
ἴη [6 ΓΟ] ον; ἕοττη : “ Ὠο ποῖ ροοά ἴο {π6 
601}, δηὰ εν} 8.8}} τοΐ θεία! τπθο ἢ (ςομΡ. 
Ῥδὺὶ Βδρίυ5, " ϑεηῖ. τῆογ. Βεῃ ὅγγα, 6. ζςοπὶ- 
τηθηΐ. 1χ). [ἴ 18 4150 ἑουηά 45 ἃ ργονοσὺ ἰη 
βοτοσγαὶ οὗ [6 Μ|Ιάγαβθηίπι (Βεσ. Κ. 22; ΝΑΥΥ. 
Β. 22; ΜΙάγ. οἡ Εες 65. ν. 9) ἴῃ 186 ἔοσγῃι 
7υ5ῖ εἰἴεά, ἀῃὰ 4150 ἴῃ 86 [0] οννίης : “ ΠΕ ἴποὰ 

[ν. 2-.-8. 

ὕαςῖκ τὴγ Ὀγεδά, δά ρῖνε ἴξ ποῖ υπῖο ΒῸ 
Πίπι, ἰεδῖ ἢ6 ονεγπηδϑῖεσ ἴπδς {Πεγοῦγ : -- 
ίογ [εἶβ6] τῆου 5ΠιΑἷς γεςεῖνε Ὀυίος 85 
τυ ςἢ ἐν!}] ἔογ 411 τῇς ροοά τῇοιι εμι]ϊ 
ἢᾶνε ἄοηε ππῖἴο Π]ηι. 

6 ἔογ ἴῃς πιοβὲ Ηἰρῆ μιδίει 8|η- 
ΠΕΙβ, ΔΠΔ ν}}}} γερὰ νεπρεδποε 
ππηῖο [ἢ6 υηροάϊγ, 4πα Κεερεῖὶ τμεπὶ 
ἀρλίηϑὲ τῇε πὰρ ἀδγ οὐ τῖδεὶγ 
Ρυπιϑπιδηῖ. 

γ Οἷνε υπῖο ἴδε ροοά, «ἀπά βΒεὶρ 
ποῖ ἴΠ6 51]ηπεγ. 

8 Α ἐπἰεπά Ἴδπποὶ ὃς Κπονη ἴῃ 

ἀοεβῖ βοοὰ ἴο τῆς οὐ], του μιαοὶ ἄοης ἐπὶ." 
ἴῃ τπ6 ΜιΙάγ. οἡη Εσςοϊθϑβ. ν. ο ἴἴ ὀσουγβ (ἀπιοης 
ἃ Ὠυμπηῦοῦ οὗ] 1ΠΠυϑὲταιϊ οη5) ἴῃ οοῦ» 
πεχίοη ἢ [6 βἴουυ οὗ ἃ πιδὴ νἶιο, μβδτηρ 
866 ἃ ὑἱγὰ τοβίοσίηρ δηοῖδογ ἴο ᾿πἶε ὈΥ̓͂ πιεδῃϑ 
οὗ ἃ οογδίη δογῦ, ἴοοκ ἰξ νυ ἴδο υἱὸν οἱ 
Ταϊδίηρ 1Π6 ἀεδὰ ἰη Ῥαϊοβῖίίηθ. ΒΥ πὲ Ψ27 
6 5887 ἃ ἀδδὰ ἔοχ, οἡ ποτὶ ἢ6 πλλάς ϑυοῦξϑ5» 
ἔα] οχροηπιοηξ οὗ ἢἰ5 Βετῦ. Βυΐῖ σίεη ὃς 
αἰογνναγάβ δρριεὰ ἴπ6 βᾶτης οὑτε ἴο ἃ ἀελά 
Ἰίοη, ἴῃ Ἰδοῦ βἴγαι ζμζυναν σοηΐ μἰπὶ ἰπ ῬΙΕΌΘ5. 
--ἰὴ [Ὠ6 ὅγγ. συ. 4 δηά ς ἄγὲ ἱηνεγίεα. 

δ. 1)ο «υεἰ Ἀδΐποτ, ἀἃο ποοά. 

ἰοαυν.} [τ ἴῃς πιογαδὶ 56ῆϑ86 -Ξ- Ρίοιιβ. 

ῥοίά δαεξ.1 ῬτοῦδΟΙΥ τς Ἡδοῦτεν 7.2, 25 
ΒΥ Ζθοδε βυρροεϑῖβ. 

18) ὀγεαδ.} Ἐδίμενγ, μὲν Ὀσοδὰ, ὑυὶ τὰ 
({Π6 56η86 οὗ “16 Ὀτοδὰ ψνῆϊος ἰδου κνοδὶ 
Ὠἰπι.᾽ “Βγεοδα " 15 ποῖε υβδοὰ ἰῃ τῆι6 56η56 οἵ 
βιιϑίθηδηςς ΟΥ̓ Άϑυρροτγῖ, ἴκὸ τῆς Ἡδρῦ. ὯΠ). 
ΤΟ τηοδηίηρ οὗ συ. 5 ἐς βϑοῖωβ ἴο δα: ἰοϑί ὃΥ͂ 
εἰνίης Ηἷπὶ δϑϑϊἰβίδηςς δου ἔα χη 5ἢ Ἠϊπὶ ΟὨΙΥ 
ἢ 1[Β 6 πιοδηϑ οὗ ἰη]υτίηρ ἴπεο ; δηά ἴπεη ἴδε 
ςοπβοηυθηςο5 ννἢ}} Ὀ6 45 ἀδβογί δε ἰῃ οἰδυϑεδά 
δῃά .. Βτγοιβοβποίοσ τοραγὰβ Ὁ. 5- 85 8 
Ἰλῖεγ δήάπίοη, ἙΠΙ ΘΗ Ὀεσδυθθ Ὁ. 7 τέρα 
ν. 4. Βιιῖ φδςἢ οὗὨ ἴπεϑ6 νϑσϑοὸβ ὈθΘρΊη5 ἃ ΠΕ 
ϑδἴδῃζᾶ δηὰ ϑοῦνθβ ἃ5 ἴοχί ἴο ᾿ἴ, δηὰ ἴδε τερέ 
{πἰοη ἴῃ σ᾿ 7 ΟΠΪΥ τοηάθτβ ἴῃ6 δάνοθ πιοῖξ 
δ ρ δίς. 

6. ον δίδου, ον δῖεο; ἃ υἱηάίο- 
ἔοη οὗ ἴδε 5οηςπηοηΐ οχργοϑθθα ἴῃ Ὁ. 5» ΥΕΙ͂Υ 
ἀϊεγεηῖς ἴῃ 8ρι ἔἴτοτθ Ἐοπι. ΧΙ. 19--2}- 
ΎΤἈΟΕ ἰαϑὶ ραγτὶί οἵ ἴδε νεῦβὲ ἰπ {δε Δ.Υ. 
(Ὀορπηΐϊηρ νὰ “ Δηὰ Κοορεῖι," ἄςς.) παισὶ 
6 οπλίῖεά. 

7. Αποῖμοῦ σἴδηζα ὑερίης νὴ Ὡ τἢ6 58π 
μοδαϊηρ 85 ἴπ 6 ἔογστηοὺ (υ. 4). 

8. ΑἹ “ὲεπά εἐαπποῖ δὲ ἑοβοὰ.} ΤΈς Α. Υ. 
δάορίβϑ ἴῃ τεηάοσίηρ οὗ {ες νεῖ. 1,Αἴ. αγπ9:- 
εείμν, ἴτῃ6 τεδάϊπρ δείηρ ἐπιγνωσθήσεται, 
1ού, 251; ἴδε ΑἾοχ. Π85 ἐμβληθήσεται. Βυϊ 
πέτα 15 ΠῸ οσςδϑίοῃ ἔοσ ἀοραγίίης τοὶ τ 



καρ ο αΘυ σον 

ν, 9-.4.} 

Βι.Ο. ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ : ΔπΠά δὴ ΘΠ ΙΩΥ Τδπποῖ δ 
Εἷς 300. 

διἀάδη ἴῃ δάνειβγ. 
9 ἷπ τῆε ΡΓΟΒΡΕΓΓΥ οὗ ἃ πιδῃ 

Θῃδπηε5 01} δὲ στενά : δυῖ ἴῃ 
ἢ ΔανϑιβΥ ὄνθὴ ἃ ἤϊεπά ν"}] 
ἀερατί. 

10 Νάενοῦ ἴγυδὲ τη ΘΠΘΙΏΥ : [ῸΓ 
[Κα 25 "γοη γυβίθςῃ, 80 15 ἢΪ5 ννιοκαά- 
Π6588. 

11 ΤΒοΟΙΡΉ Πα Πυπ0]6 ΠΙ ΠΊ56 1, πὰ 
Ἂ ογουςίηρ, γεῖ Κα ροοά Παεά δηά 

ψγᾶγε οὗ ἢϊη). δηά ἴῆοιι βῃδὶ: δὲ 
ὑπο ἢἷπὶ 48 1 ἴτῆοιι Πδάβ νίρεὰ ἃ 
Ἰοοϊκίηρ;ρ͵].558, δπὰ τποὰ 8ῃαϊς Κπονν 

γαῖ. τεδάϊηρ, ἐκδικηθήσεται. ἌΝ ε ἴεε! σοη- 
γηορά (ἰδὲ τ6 Ηοῦγενν νογὰ 80 τεηάογοά 
85 ΚΓ ΥΊ, νυν ἢ [τ ΓΧΧ'. τοηάογ ΟΥ̓ ἐκδικέω 
ἴὴ Ὠουῖ, χνι. το. [ἢ ΟἿ μᾶϑβαρο ἴῃς Ηδοῦ. 
ψογὰ νου] 6 ιιϑεἀ ἴῃ [6 56ηϑ6 οὗ “"βϑϑᾶσγοῇ 
ουἱ," “τεϑῖ,᾽ ““ῥγουβ." (Οοπῖρ. [πὸ 51}}}|8 Ὁ 
ι.86 οὗ δικαεωθείς ἴῃ Αοϑοῆ. “Αρ.᾽ 392. ἘῸΓ 
“ ρφηηοῖ "ἢ ἰὴ δὈοῖδ εἰδιιϑοβ, γδίποῦ 888] 
ποῖ, 

9. ἐπεηιΐδ: «ὐἱΠ] δὲ γγίουεά.)] ἘἈίμοῦ, πὲ8 
ΘηΘΙὗἶ658 816 ἱπ ΒΟΣΣΟῪ. ἔοΥ [πὸ βοσοοῃά 
εἶλυδε ςοπῃρ. Ῥγον. χίχ, 4, 7. 

«υ] ἀεῥαγνἢ ἘδΙδοσ, Ὑ11]Ὶ δορασϑῖθ 
δλ80911. ὝΠΕΟΓΟ 5βθοπ5 1{Π||Ὲ ἀουδέ (μαι [ἢ 6 
οὐ ῖηδὶ μδα ὙἼΒ᾽ ἹΠΝ, 45. ἴῃ Ῥτσου. χίχ. 4, 
ΜΠΙΓὮ πιυδῖ δε Τεπάεγοα: “ υϊ (ἢ6 ροοῦ--- 
ἢ18 ἰτἰοηὰ ϑοραγαίει ἢ μἰπ)βοῖ ἢ" (ΤῊςΟ ΚΟ Ύ. 
Τη15565 [6 πηδαηίηρ ΑἸ κ6 ἴῃ ἰοχὶ δηᾶ τηδυρίηῃ : 
ςοπρ. Νοννδοῖκ δά )ος.) 

10. ἈΔΊΠΟΙ, 701 88 089 ὍΣΟΙ ΣΞΟ δ οονοτοὰ 
ΠῚ συδὲ [-Ξ- σοηϊγδοϊοῖῃ στιβί; δεῖ, [,δἵ. 
ΠΕΡ ρΙ 1), Β0 δ σψὶοϊκοᾶπθ 88, ΥἱΖ. σοη- 
ἰγαοῖοι ἢ εν]. Ὑνδῃὶ (αὔσν Βγείϑο ποι οτ) : 
“ἰς νιρίέα εἶμ σορηρεγ πουα »ιαία βαγὶ!. 

11. Τα ςοπϑίτυςςίοη δηά πηδδηϊηρ, 65ρΡ6- 
οἸΔ}} οὗ 186 1451 εἶδιι.56, ἂγὸ βοπλεννῃδί αἰ συ], 
[ἢ ΔΥ «8536 ἴῃς Οτεεοὶς σαπποί δὲ τοηἀεγεά 85 
ἴῃ {πὸ Α. Ν.., ““δηά ἴδοι 88: Κκηονν {παῖ 5 
Γυϑῖ ΠΛ ποῖ Ὀδοη δογρείπεῦ νυ ὶροά ἀνναγ.᾽"» 
Ὗνε ργοροϑὲ {γδηβίδίίηρ ἴΠ6 νεῖβο: Απὰἃ 
ΒοΟΌΘΙ 86 ἘππΙ 6 Εἰπ8017 δυἃ 60 
ΦΙΟπΟΒίπρ, ἰΔκ9 ποοὰ [0 ὑμγεοὶΥ [ἴδς 

Οτεεκ Ἔχργαββίοῃ -- 3 ΤΠ] διὰ ὈοΎΑσο οὗ 
εὐ [Β1556}1]͵ ἀπ ἃ 80 ἐἱπ τοβασὰ [0 Εἷτὰ 88 
0590 πὶ ΒΔΙΝ Υὶρθὰ ἃ ἸΣΣΧΟΥ, πὰ ποῦ 
8610 πον ᾿πδὺὸ ἰ 18 ποῦ ΔΙΎΘΔΥΒ [ΔῚΣ- 
πὲθιοὰ---κατίωσε ΟΥ κατίωται, 8ἃ5 ἴῃ δῖ. |45. 
γ. 1, ὙΠΙΟἢ ν͵ὼ νου 4150 σπου “618 
᾿λγη πο." ΤΠὲ τηεδηΐηρ 15: 16 (που ἴδκο 
μοοὰ, ἀπὰ τῦῖρὸ ἴπ6 τηΐσγοῦ, τοὺ Ὁ κεῖ ἃ 
ἴτε τεδοχίοη, δηἀ ἴδιι5 οχροσίθησθ {παῖ 1 
ἄοεβ ποῖ δἰνγδγϑβ ρῖνε ἃ ἴα᾽86 ἰτηᾶρὸ δηά σόργο- 
βεηϊδίίοη. Τῆς Ἠθῦγονν ΟΥΒΊΠ41 ὈγΟΌΔΟΪΥ 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΒ. ΧΙ. 

[μας ᾿ἷβ γυβὲ Βατῃ ποῖ θθεη δἰτορεῖμεγ. 
νγ]ραα ΔυνΑΥ. 

12 ϑεῖ Πίηι ποῖ δΥ͂ {Π66, 1681, ψἤεη 
ἢς Πδῖῃ ονεγίῆγονγῃ ἴῃδε, ἢ6 βίδπά τρ 
ἴῃ τὴγ ρΐδςε ; πϑίῖθογ ἰεῖ Ὠἰ πὶ 511 δὲ (ὮΥ 
τίρῃς μαπά, ἰεϑὲ ἢθ 86εῖκ ἴο ἴᾶκε τῇγ 
8β6δῖ, δηά ἴῆοιῖι δὲ τῆς ἰαβϑὲ γεπιθιῦεγ 
ΓΑΥ͂ Ἰνογάβ. ἀπά δὲ ργιςκεά τπογανγῃ. 

12 ὟΠο ΜΙ ριτγ ἃ ἌἽδαγπιεγ τπδῖ 
ἰ8 διτοη ννἢ ἃ β8δγρθηΐ, Οὐ ΔΠΥ͂ βιιςἢ 
ἃ5 ζοπια ΠΙΡῺ ψ]ὰ θαδϑῖβ 

14 80 οπε [δδῖ ροδῖῃ ἴο ἃ βἰππευ, 
ἀπά ἰ5 'ἀεπ]εὰ νυν Ὠΐηι ἰπ 8. 5ἰη8. 
νῆο ν»}}} ρτγ} 

μαὰά ποὸπ ΠΥ δῦ 3. Ὑπὸ νογά ἐπ 
ΟΟΟυ 5 ἃ5 ἃ 5υ δδίδηζινο ποι! ἴῃ ΕΖεϊς, χχῖν. 
6, ττ: πὰ δΒουρῇ ἴἰ 15 σοτηΊΟΩΪΥ τοπάογεά 
ἐγι5ῖ,᾽ 115 ὈΥΙΠΊΑΣΥ ταδαηΐηρ 15 “Αγ ϑΐηρ,᾽" 
“ ἀἰγῖ  (σορ. “" (ἰδϑίθ! 1, οχὶς.᾽ ἱ. 1133, δηὰ 
Ἔϑρθοΐδ ιν Ῥαρηΐηυβ, “ΤΉ 68.᾽ 704, 705). Αο- 
ζογα ΡΥ ἴδ6 Ταγρυπὶ τοηάοσβ (ἢ6 ννοσγά ἴῃ 
Ἐζεὶς, ΒΥ δΘΉ ΠΝ (-Ξ- ΠΘῚ ΠΝ, ΠΌΓῚ]) ἔτοτὰ 
ΠῚ, “το θὲ αἰγῖγ," “το ἀ6ῆ]6,᾽" “ἴο ἀϊτίγ ἢ 
(οπε οὗ (ἢ ἀετίναϊ. 15 ιιδοὰ οὗ [6 τρδηυγης 
οὗ ῥ]απῖβϑ; ᾿ΟΙΡ. ΡΈΠΕΓΔΙΥ ΟΥ̓ “4 τοε.). 

ἴῃ Ἰδλίεγ Ηθῦσγεν “ ἴο 6 ΓυϑίΥ ᾿ 15 δπ, δηᾶ 

πη δπ, ἐγμ5," ΜΙῺουΐϊ ρΡγοϊοηρίηρ {μἰ5 
ἀϊδουβδίοη, νγὰὲ νοπίυγο ἴο (Ὠἰηὶς (Πα [6 5ἰπη]ς 
οἔΠε ϑοὴ οὗ ϑίσγδοῖ βῖνεβ δὴ δρί πιοδηΐηρ 
δοοογάϊηρς ἴο ΟὖΓγ τεηάοσγίηρ οὗ ἴἴ, ψ Πόγοδβ 1 
γνου α δ6 νν6]}-ηἰρῇ ἀπ! η(6}} 10 ]6 ̓ ξ γὸ νογο 
ἴο δάορέ ἴῃς σοπηπηοη ἱπίεσγργοείδίϊοη : τπδί ἰξ 
ἐὰν ΓΑΪΓΤΟΤ] ἀοεθ5 ποῖ σονοσ ἰἴ56]  ἴο ἴῃς 
αϑἴ νυν συϑῖ. Ψ ε ΘΟδΥΌΕΪ  τοαυΐγα ἴο δά ὰ 
ἴηαΐ (Π6 ΤΑΪΓΓΟΣ νν85 οὗ ρο ]ϑῃηθα τπηεῖΐδὶ. [ΤὩς 
δΥΓ. μᾶ5 Π6ΓῈ ΒΟΠῚΘ βίγδηρε ναγίδηΐβ.] 

12. δεὶ ῥὶνι ποὶ ἊΡ ὈθΒὰθ ΓΆΥΒΟΙΥ, 
αυέη ῥὲ δαὲδ ουεγίδγοαυπ ἐῤεε ῥὲ βοῖ ἰτ- 
ΒΟΙΪΥ ἊΡ ἱπ ΤΔΥ Ροδίτὶο:.] τόπος, ἤθΓδ 
οοπαάπίοῃ ἰῃ βοςε(Υ, ἀϊ η Υ. 

Βοϑὶ ἷπὰ ποῖ δ (ὮῪ σὶρ δὶ μδπὰ [Β]556]}} 
--ἰ εἶνε πἴτπι ποῖ [πε ρίδοθ οὗ ποῃουτ], 1θεὲ 
8.0 δ0οῖὶς (ὮΥ οδαὶν [καθέδρα, ἰῇς 5εαΐ οὗ 
ΠΟΠΟΙΙΓ)]ὔ διὰ δὲ 189 1δδὲ ἰοὺ 6016 ἴ0 
τοοοβηΐδο [κηονν ἴῃς ΓΟ Οὗ] ὩΥ δαγὶπβ 8, 
διὰ ποὺ 6 αδϊὶοϊοα [ΥΝΔΗΪ, σεγὶ ἀοίογε 
αἴδείον, ΕΠ Υ̓ΝΏΠΣ, 85 ἴῃ ΧΧ. Οδη. 
Χχχίν. 7, ΟΥὁ ΠΝ32, ἃ5 ἰη Ρ5. εἶχ. (ον 1.) 16] 
ΟΥ̓́Σ ὩΥ ΜοΣά8.)] Ὑμαὶ 15, Ὀθοδυβσο ἴδοι 
ἢδϑῖ πορὶθοϊοα {Π6πὶ. 

14. ὙΝΊΝ τς γοῦβο Ὀορίης ἴῃς {πἰγὰ ἀοιδῖα 
βίδηζα (566. ἰηϊγοά. ἴο ἴῃς ςδμαρίευ). ὙΤῊῈΘ 
γ ΓῸ 5 σοῃεϊπιυρά ἰῃ Ὁ. 14, ψὨϊοΐ τοαάβ: “80 
(ηῆο νν}}}] ΡΥ) ἰπὰ τπδὲ ρσοοσίι ππῖο 8 
ΒΊΟΣ, διὰ ἰδ πιϊπρΙ]θὰ ἀρ (ἢ Πϊπι) 
ἐπ Ηἱδ δίῃηβ." ἂἀἂβ ἰὴ ἴπθ Ἵοδδ6 τποπίὶοηθὰ ἰῃ 
τ. 13, 50 ΠΕΙδ: ἃ πηᾶῃ [45 Πἰπγ)56] ἴο Ὀἷδηὶο 
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ι Ονν 
ἐν ρίσα. 



8ο ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΘ. ΧΗ]. ΧΙ. ἵν. 15---. 

Β. ς. 15 Εογ δινῆϊε πε ψ}}} δϑίἀε ἢ (ΓΗΑΡΤΕΚ ἈΥΡΑΝ 5. 
οἶτ: 500. ες, δὰζ ἱξτῆου Βερίπ το [8], ἢς νν}}} 1 Ατεῤ μοί οπιραην τοῆα ἐὴε ῥγοιά, ον α “ὋΞ 

ποῖ ἴατγ. 6 Ἐ 1 πγεοιοι: 
16 Απ επεπΥ βρεακεῖῃ νοοῖ δ“ οον. 25 Α' σιανς ἀδαγέ τοῖν ἐλαπρε ἀξ 

ἢ Η8. 1ἰρβ6ς, Ὀυϊ ἴῃ [5 μεαγὶ ἢὲ  ἐρημέθνανεε. 
ἱπαρίπειῃ ἤονν ἴο τῆτονν ἴδε ἰηῖο ἃ Ε τῇδε τουςβεῖῃ ρἱ τς ἢ 584}} δὲ 

87... ρὶτ: δὲ Μψ1} ὄνσεερ ψντῇ ἢ]5 ἐγαβ, δυῖ ἀεβ]εά {πεγενῆ ; δά “ἢ ἦΡεα 
“ι Ἰβῆς Απά ορροτγτυηίτγ, ἢς νγ ἢ] ποῖ θεὲ τῆλε μδῖῃ ἐε]]οννβαὶρ ἢ 4 ῥγουὰ ᾿ 

5δτἰ5πεα νυν Ὀοοά. τῆλ 584}1 δὲ |{Κὲ ὑπο ἢϊπι. 
17 1 δἀνεῖβίΥ σοπς τρὸὰ ἴεε, 42. Βυτάεη ποῖ τἤγβεὶγ ἀθονε [ἢ 

του 5ῃαϊε ἥπά πίπι τπεγε ἢγβῖ; ἃἀπά ρονγεῦ ψ ἢ }]|ς τποὺ ἰἰνεβὲ ; δηά ἤδνε 
τπουρῃ με ργεϊεπὰ το μεὶρ τπθε, γεῖ πὸ [β]]οννϑῃϊρ νυ οὴς τῃδζ 15 πιὶρὶν 

ΣΉΡΎΝ 8504}}] ἢς ᾿υπἀεγηλίης τἢεα. ἰοῦ ἀπά τίςῆεγ τῃΔη τ γ86 1: ἰοῦ ον ΣΕ 
18 Ης ν}}} ὁμακε ἢἷβ8 Πεδλιὶ, δηά 

οἷαρ ἢὶ5 μαπάβ, δηὰά υνῃίβρεσ τηιςοῆ, 
δΔηἀ οσἤδηρε ἢ]5 σουπίδηδηςα. 

ἄστεος ἴΠ6 Κεῖτὶα δηὰ τῆς δλγίμβη ροῖ βῆ 
τορεῖμογὴὺ Ἰΐογ 1 τῇε. ομβ δ6 ϑ8πιϊττΕῈῃ αγραττ 

. .Φ 4 

αραϊηβς (Π6 οἴδετ, [ἃ 5611 θῈ Ῥγοκεπ. ἐνία 

ἔον ἴῃ6 Τσοηβοαιιοηςαβ, ἰξ 6 ἀ 6} γαῖ ζοα8 
ἰηἴο 5ιιοῇ ἀδηῆξοτϑβ. 

156. Σὸν σευ. Ἐρτ᾽ ἃ Ὀτίοξ {{π|6. 
διε ὑγίδοω δεγὶπ ἰο 74 Ἀδῖδβογ, δαὶ ἐζ 

ἘΒοῦ σα δεὶὰο,---ἰἰαί 15, 1Ε (ουΣ πὸ ἸΟΏΡΟΥ 
ἐπεγοὶν σοηθδοτί ἢ Πἰπὶ δηὰ ςο-ορογαΐς ἴῃ 
4}} 5 ϑοοπη68. 

ῥε «υἱἱ ποὲ Ὅ0 Βῖα ππ6}. [π δι ἢ οᾶ56 γοῖιϊ 
ταδὶ Ὀ6 ῥΓΟρΑγοαὰ (ῸΓ ἢ}5 ρἰνίπρ γοῦ ὉΡ, 50 
τηδί γοιι ςαπηοῖ ουθη γοοϊκοῃ Οὐ [8 ΒΥ ΡΑΓὮΥ 
{1685 γοι χὸ γ᾿ πὶ ἴῃ ονογγιῃίηρ. 

16. Απὰ ΥΣΙΣ πἷθ 1ὲΡ8 ΒΎΘΟΘΟΕΙΥ ΒΡΘΘΪΒ 
119 ΘηΘΙαΥ, “η4 [001] ἐπ δὶς δεαγὲ Ἀ6 ἰδ 
Ῥιδππίπρβ [9 ἐῤγοαυ 1δὲε ἱπίοὸ α Ρἢ Το 
ὀχργοϑϑίοη “ ἢθ νυν} ποῖ ὃς 5α(ἰ5ποἃ στη 
δ]οοά ᾽᾽ 15 σϑη ΓΑ ΠΥ υπάοτγεοιοοά 45 πιοδπίηρ : 
δθ νΝ]] ποῖ δὲ ϑλιϊϑβθά, Ἄνθη δἰ πουρ ΤὮΥ͂ 
Ὀϊοοά Πᾶ5 Ὀδοη θά. Βυῖ τακίηρ 1ἴ ἴῃ οοη- 
ποχίοη ψ ἢ ἴῃς [Ο]]οννηρ τοῦβο, ΓΟ ἢ ἴῃ 
Οὐὺγ υἱὸν δι γί ΠΟΥ ἀόνοῖορα (πὸ τπουρηῖ, 6 
ιηἀογβίδηά ᾿ἃ ἃ5 πιοδηΐϊηρ ἴπαϊ δυο ἢ ἃ ΠΥ 
οΥΕἰσαὶ ΘΠΟΙΔΥ νὉ}}} ποῖ Ὀ6 5αἰἰ5ῆθά ἴο Ἰεῖ 
τηδίίοσβ ἤδνα ΤΠΟΙΓ σοῦγϑα ἴο ΟἿὟ ἀδδι γι ςίοη, 
δυζϊ νν}}} ΠἰΠπι56}Ὲ ἴαῖκο ρασί ἰπ ἴϊ. 

17. 1 αὐεγην εορῆρ ἐρορ ἔδεε, ἔδοι αραΐ 
πᾶ δίηε ἐδεγο Ὀοΐοσο 8: 906.}]0 ΤΠὶβ σδηποῖ 
ΙΏΘΔῃ : 45 ἰξ ἴο 5υπρδίμ!56, ἴογ ἰῇ δι ςἢ 856 
ἢ6 νου ]ὰ ποῖ ὃ6 ἴμεγο “ Ὀεΐοτε ᾿τδε δάνουβι ἐν 
σαηηδ; δυὲ τηιδῖ τᾶ παῖ ἢς νν}}} Ὀ6 ἴῃ 
γυναι της ἴοῦ ἴῃς ἐνοηΐ, οί ἰθαυς ἰΐ 5 ΠΊΡῚΥ ἴο 
ἴακο ἰἴ8 σουγβο (υ. 16): δπὰ δα τβοῦ ἢ 
ΔΟΙΡΙπρ ἢ9 ὙΣΙ1 ΟΥἿΡ [866 Ὅν [8Β|556]]. 

18. Ης ν}}} “νυν σροῦ "ἢ [48 ἀἄοεθβ ἃ ἢγρο- 
«τ[6}] ονοσν Κη οὗ 6Υ]}}] δρδίπϑδι ἴπθο, αηά 
“σἤδηρε ἢ]5 Γςοιιηϊθηδηςθ,᾽" ΟΡΘΠΙΥ πον 85- 
ϑυπληΣ ἴῃς ἀρρεάγδησς οὗ Δῃ ΘὨΘΠΊΥ. 

ἙΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΙΠΠ. 

Ετοπὶ νναγηΐηρϑ οὗ [Π6 ἀδηφουβ αἰζδομίηξ ἴο 
ἰηΐϊογοουτοο ἢ δου], τῆς τίῖοσ ργοςσθοάβ ἴο 

ἀοβογῖθε υηννῖβε ἰηϊογοουγθο: ϑ0ςἢ 85 ἴϊε 
αἰτϊοπιρίοα σοϊηραπίοησδὶρ οὗ 186 ροὸῦ υἱῇδ 
(6 τοῦ (υτν. 2-21); δηᾶά ἢδθ ςοποϊυάδϑ ἈΥ 
τη ΓΔ ἰϑίηρ ἢ ἴῃς νἱενν οὗὨ ἀϊδδυδαϊης (δὲ 
Ρίουβ ΡΟΟΓ ἔτοπι εἰἴμεσ τοηρ ΠΥ 5θεκίης 
τίς ο8 δηά σουγίίης π6 τής, οὐ δοίης 15» 
ςοπίεηϊεα ΜῈ (ποῖγ ᾿οῖ. Λρασχὲ ἔγοπὶ υ. 1, 
ΜΉΙΟΝ, 45 οἤξῃ, βοῦνεβ 45 ἃ [1 οὗ οὐπηεί- 
τἴοη ἢ [86 ργονίουβ οπαρίεγ, δηὰ οπιαπε 
τ. 14 ἃ5 ἃ 5ριτίοιβ δάἀάπίοη, ἴπ6 εἰλρίεῖ 
ςοηβίϑίβ οὗ ᾿εηίγοίοι τοῦβοβ, δηὰ ἰ5 ἀϊνι θά 
Ἰηῖο ἴννο ραγίϑβ: ῥατι Ι., νυ. --τ1;: Ῥατὶ {᾿ 
αῸ. 1ς-26. Ῥατῖ ]. ςοπίαϊηα ἵννο ἀουδὶὲ 
βἴδῃζδϑ, Ἔδοΐ οὗ δὶχ νοσβεβ (συ. 2-4 τυ. 5- 
 ἃπὰ συ. 8-τὸ 111-13), 5δδονίης ἰδὲ ῥοἱὗ 
οὗ δυςῖ διεπηρῖθα ἰπΐογοουγβδα Ὀεΐνγθθη ΡΟῸΓ 
δηά σίς ἢ. [ἋὥἪὦ Ῥατγί 11. 1π6 ἄγϑί ἀουδὶς σἰδηζᾶ, 
νυ. 1ς5-2ο, 5ποννβ ἴῃς ὑηρονσεδε γ απὰ ἴδε 
ἀσηεγ οὗ 5υςἢ ἱπίεγοουγϑοο (στ. 1.5--τ7: τπδί 
[6] ονυβαὶρ ἢ συ. 18--λὸ : ννβδίῖ ρϑᾶςθ 3). Ὑβετε 
5 ΣΘΆΪΥ πὸ ἐαιδιγ Ὀεΐνεεπ {με τοῦ ἀνὰ 
(6 ροογ (υν. 21--21}}, ΔΙ Που ἢ τνὸ οὐξδὶ αἱ 
(Π6 βᾶπι6 {ἰπ|ὸ ἴο ἴακε ἴπε Πίψμον υἱεὲν οἱ 
τὶςἢο5. δηά ρονεῦγ (νυ. 2,4-26)ὲ. ὙὝΠι5 Ραΐ 
1. αΑἰδο σοῃϑὶβῖβ οὗ ἔνο ἄοιι]θ βἔβδηζαδ, εδοὰ 
ρ 51] Χ νϑσϑ658 (3 3, 31). 

1. Οπΐξ “ 1Βεγονν πη." ὙΠῸ ὅγτζ., “ ἴἰ ο[ολδ 
ἴο 5 παπά." Ὅῇε ϑβαγίῃρ 85 ραϑϑεά ἱπἴο ἃ 
ςοπιηοη Ρσονοτῦ. 

“ῥα! δὲ “ᾷε ἀπίο δι! }] ἘΒοῖζεσ, 8688]} 
ὈθοοῖαΘ ἐκ Ηἷπι. ὅ0ζ., “ρυΐ οὐ οἵ [5 
νναγ 5" -- ἀ άεῖβ νιογες οὐμς (Ῥᾶάστας 68} 
ΤῊΣ νοῦβα ἔουτῃβ ἃ ἰγαηϑτοη ἔγοιι [Π6 ἔοηεῦ 
ἴο [6 Ργοϑοηΐ σπαρίου. 

2. Αυτάθα (ννῃ]ς ἢ ἰ5) ΡΟ ὁ ΒΥ ΡΟΊΤΟΙ 
ΕἾΖΕ ποῖ ὺπρ, διὰ Ὑἱῦὰ το λΐον [888 
Ὅποὰ δπὰ υἱοῦ 8 ἴ8οπὰ ἢδγο 80 
Το] ον ΒΕΐρΡ; ὑψοῖ 70] 1 Οδΐρ 8582]} 
(ἐγ με η) Ροῖ Βανο τὴδὰ (Ὀγαςβ) Ἰκοῖτ]9 
[ςαἰάγοη}) Ιζ 5881} δἰ [ΚηοςΚΊ δραΐβεῖ 
τ [ν|Ζ. τς Κοῖι]ς δραϊηϑδὲ ἴῃς ροῖ, σοδάϊῃξ 
αὐτῇ, δῃηὰ ποὶ αὔτη---80 450 ἴῃ 6 ϑυτστ., διὰ ἱΐ 



γ. 3--.11.} 

2 Το τίςἢ πιδη ἢδῆ ἄοπε ψνγοηρ, 
ἀπά γεῖ ἢς τὨγοδίθηθβ ψψιΠαἱ] : τῇς 

Β.Ο 
Οἷγ. 200. 

ῬΟΟΓ 15 ΨΓΟΩρΕΩ, Δηὰ Πα παιϑῖ ἱπίγεδς. 
Αἶϑο. 

4 [ξιδοιι ΒΕ ἔογ ἢἷ8 ργοῆϊ, ἢς ν}]}]} 
86 ἴῆεε : δυῖ 1 τοι ἢᾶνα ποιῃίηρ, 
δ ψι!}]} ἰόγβαᾶκε τες. 
ς του ἤᾶνα ΔηΥ͂ τπϊηρ, Πς νν}}} 

ἶϊνε ἢ τες: γεα, ἢ Ψ}}] πρὰκο 
[ἢδ6 δᾶγε, ἀπά νν}}} ηοῖ δε ΒΟΥ ΎΥ ἔογ 1. 
6 πὲ πᾶνε πεεά οὗ τες, ἢς ν"}} 

ἀεςεῖνε τῃεε, δι 5116 ἀροη τῆθε, ἀπά 
Ρυζ τες ἴῃ Πορε; ἢς ψ}} 8ρεαῖϊ πες 
λίτ, Δῃη4 840, Ναὶ ννδπῖεβί ἴῃοι κα 

7 Απά ἢε ψ}}} βῆδπιβ [δε ΌΥ ἢ 8 
Ἰηολίβ. π|}} ἢς αν ἀγάνγῃ τἢδε μὴν 
ἔνίςε ογ τῆ τςε, δηά δἵ τῆς λϑὲ ἢς ψνἢ} 

ΒΟΓΟΙΓΒΒΙΑΘΤΙΓΟΌΞΝ. ΧΙ. δ 

ἰδυρὴ τῆες ἴο βοοζῃ : δζεγναγά, νβεη 8Β.ς. 
ἢδ ββϑῖῃ τῇδε, ἢ νν}}} ἰὌσβακα τῇδε, “τς 
δηά 5ἤδκε ἢϊβ ἢθϑδὰά δὲ τῆςε. 

8 Βεναῖε τπδὲ τῇοὰ θὲ ποῖ ἀε- 
ςεἶἰνεά, δηά ὑγουρῆς ἀονγη πὶ ΤὮΥ 
1011 γ. 

9 [του θὲ ἰηνίτεά οὗ ἃ πιρμν 
τπδλη, νυ άγανν Ἀγ 56], ἀπά 50 πιιοὴ 
τῆς πλογα νν1}} ἢ ἴηνῖτς τἢδα. 

10 Ῥγεββ ἴδοι ποῖ ὑροη ἰπι, [ε6ϑὲ 
του ὃς ρυΐ ας ; βίαπά ποῖ ἔγ οὔτ, 
Ιεϑδὲ τῆου ὃς ἐοτροίίεη. 

11 ἸΑβξεςῖ ποῖ το θεὲ πίδάβ 6δαμδὶ] " τ, ζον- 
υαπίο Ηΐπχ ἴῃ ταἰκ, ἰλπὰ θαίϊανα ποῖ Ὦ18 κου, δμέ. 
ΠΔΠΥ͂ ὑνογάϑβ : ἰοῦ νυ πλιςἢ σοτηπηιι!- 
ηἰσδίίοη νν}}} ἢ τεπιρί πες, πὰ 830 }|πρ’ 
προ ἴπ66 ψ|}] ρεῖ οὐκ ΤΥ βεςτγεῖβ: 

ον, 
ὅγ ἐὰν 
τἰνεῤἑιεείν. 

(6 ροῦ 88811 86 ὕτοῖοπ. Τῆι πλυςἢ 
ἴον ἴῃς [0}]7 δηὰ ἀδηροῦ οὗ δυςἢ δι[επιρίϑ. 

8. Τῆο [01]γ οὗ ἴπ6 ψΠο]ς (πίηρ, νἱεννεὰ 
ἔτοπὶ ἴῃς βίδπάροϊες οὗ ἴῃς τίς, σου] ϑοαγοοὶν 
θ6 τῆοῦα σταρΡ ὨΟΔΙΪγ κεῖ ἔοσγίῃ τΠμδη πη 115 ἀπά 
(δα (οἰ ονγίπς τοῦϑοβ ἴο 16 ἐπά οὗ ἴδε βδίδηζα 
ί(υυ. 1-.,7)7).). ὙΤπς ΑΟΝ., δἰπουρ ποῖ αυϊῖο 
ἸΠογᾺ], εἶνοβ 1ἴῃ6 βϑεῆϑὲ ἢ σιυβίοίϊεης δο- 
ΠΌΓΔΟΥ: “δηα γεῖ δε {Πγεδίθηεῖ νυ ἱΠΔ] ;ἢ 
ταῖπεσ, πὰ 5 ὙΘΣΥῪ Ὑτοῖδ Ὀοδίᾶθ8. 

4. ἤίδοι δαυε ποὐῥὶπφ.] ἘἘαῖδπεσ, 17. [δου 
δοΐ γδπί. ::π||Ὁ}ΚὮ ννα τοδά ἴῃ Αδὶ. 1}. 3: 
“Βε οδυϊἱουβ ([ἴῇ γόουγ ἱπίθγοουγϑο) τῆ 
ἴδε εγοδῖ [11., ἔποϑε 'ἰπ δυϊβουι], ἕογ ΤΠῸῪ ἀο 
ποῖ πρὶ ποᾶγ [ἴο {Βοπλθ6}ν 65} ἃ πιδη Ἔχοθρῖ 
ἴον {ΒοΙσ οννῇ ῬρυΓροΟϑαΒ: ΠΟῪ ἌρΡρθᾶγ 45 ἔγοπα5 
ἤδη ᾿ἴ 18 ἰο {πεῖν δάνδηΐδρο, δηὰ βἰδηά ἠοῖ 
ὉΥ ἃ πιδῆ ἴω ἴῃ Ββουγ οὗἉ 5 ηδϑά." 

Ϊὴ δἱἱ ργοθδθὶ εν ἴῃς ἐργᾶται ἐν σοΐ Τερτα- 
δεηἴ5 ἴε ΗἩεῦτεν, 3 Ἴ3}. 

δ. 77 ἐδοι δαῦυς [Δηγιμίηρ}, δε «υἱὴῇὴ “ἔυε 
«υἱἱδ ἐδεε.)}ὺ [Ι͂ἢ ἴδ ϑθῆβθε οὗ δϑϑοςίαϊπρ δηά 
τηλκίην ἃ σοπιρδηίοη. ὍΤῇδ 50Γ. πᾶ45: “116 

Ὑ1 δρεαὰκ ἔδὶν"---᾿γοθ δ] Υ ΠΡ ΠΝ, 

»αάε ἐδέεε ὁαγε)] ἘἈαῖθοΣ, ΘΙΩΡΟΥ [8690 
[Β[56611]. 

δυῖ Βο δΐπδο0ο17 ὙΪ1|1 ποῖ 6 ΒΟΙΣΥ.] 
Β1556]] : ““τ7νὰ7ὦ}} ποῖ ἴγουδ]ς Ηἰπιϑεῖξ, 

6. ΣΡ δὲ δαῦυε πεεά 9 ἐδεε, Ἐ6 ψ111 Ἰοδὰ 
800 δεῖσαυ. Νοῖ ΠοοθϑβαΠν (45 ΕΤ [Ζ5Ο πὸ 
{115} ἴἰο Βιισί Δπά ἀδιηᾶρο. 

δας «υαπίε:: ἰδομ)] ΜΖ. 1 5041} ρεῖ 1ἴ 
ίοτ (Βεο. 

7. νεὲε οδηποῖ δεῖρ {πιηκίηρ ἴπαὲ {πὸ 
Ηεῦτενν μδα δέτε ἃ ψνόογάσ- ΡΥ Ὀεΐννεεη (ἢ 
αἰσχυνεῖ, 3}, ἔτοπι 3, "ἴο θὲ ἀβῃαπιεά," 

«πὰ ἽΦ Δ ΓΙ, ἔγοπι 72", ἴο πιᾶκο ἀγγ," ἔογ (᾿ς 
“4ρος.---- Κγοί, 71. 

ἀποκενώσει ἴῃ ἴ!6 Ξεςοηά εἶδυ56. (Τῆς ψογὰ 
5. ΟΠ]Ὺ ιι566 ΕΥ̓͂ Α4., ϑγηι., ἀηά Τ Πεοά, : σου. 
ΕἸεἰ 5. Ηοχ.;᾿ Ιυάρ. 1}..25 ; Ἃχ ΚΙηρβ [1 84η).7 
χχῖν, 4.)}---ΕἼοΣ “ὉΥ 5 δαϑι5᾽) (6 ϑΥγ. Βᾶ5: 
ΒΥ 15 ἀενίςο5 ᾿--ἴς Οτεοκ ἀσενιηνς ἴδς 

ννογά ἔγοπι ὅπ, [Π6 5γ. ἴτο πὶ ὃ ̓» 

ἄγαςυη ἐδέε 4γ)γ.1] Βεῖζεγ, οι ροὶοᾶ [ἘΠ 96. 
ΤῊΣ ἰάθα 866π|5 ἴο ὃὈς τμδῖ, ἱποιοά ΌῪ {86 
Ρδηφυεῖβ οὗ [6 στεδί πηδη, [Π6 ῬοοΥ τηδη {Π|65 
ἴο ἱπιϊΐαϊα 8 ὑγοαϊ ρα! γ, δηά, ννἢ]]Ὲ ἢ 15 
ἀγαϊηθά, 6 18 ΟἿΪΥ ἰδιιρ θά δἵ ἔογ "18 ραΐῃβ. 
Τῆς ᾿ηϊογργοϊδίίοη, ἰῃαὶ ἴπ6 στοαΐ τδῃ Ὀοτ- 
ΤΟΥΒ ἔγοσῃ {πὶ δηα 30 ἀγδίηβ πιπὶ (ΕΥ̓ 2506), 
5 υηϑιεἀ ἴο ἴδε σοηΐοχίῖ, 

8. Βεαυαγε 1088: ἴπὸὰ 80 θὰ δΔπῖτδυ. 
ΤὨ]5 γοῦβα δε ]η5 ἃ πεν ϑίδηζα. ΤῊ “ 10] 
Γείογβ ἴο (6 ἰην (δίϊοπ5 ἀσϑοσίθοά ἴῃ Ὁ. 9. 
ΎΤΠε γδηβιτοη ἔγοπι Ὁ. 7 566 Π|8 οἰ γΙΥ πλαγκοά. 
ΤΙε Νοῖ. 1,Αἴ. τοδὰβ ἀφροσύνῃ, νος ἴῃς 
ΟΥΥ. βίον ἴο Γοργόβοηΐϊ ἴΠ6 ΟΣ ΙηΔ]. 

ὀγοιφδέ 4οαυπ.] Ἐδίπεσ, Ἀπ ]6 ἃ, οΟΥ 
Βα] ἱαῖοά. 

9. ευἱῥάγαςυ ἐπε} Ῥοβϑί θυ, “ἄρρθαᾶγ 
τοὶ οΐϊδηΐϊ " (Β|5561}. Τ᾽ Ὴἶἷ8 ψου]ά αἴ Δηγ ταῖθ 
θεὲ ἴῃ δοςοσγάδηςθ νν ἢ [νυν ]5ἢ ἰά645, ἀοςογάϊης 
ἴο ΜὨΙΟΙ ἃ πιδη ϑῃουϊὰ γοαυΐγο ἃ τοροαϊθὰ ἰη- 
νἱϊαϊίοη ἴο ἃ ἔδαβὶ θεΐογε βοϊηρ ἴο [ἴ, ἀηά, νν ἤθη 
οδ δὰ ἀροὴ ἔοῦ ἃ ρυδὶὶς διποϊίοη ἴῃ [δ6 
ΒγΥπάροσιο, δ ἤγϑς ἄἰθο]ηθ. Βιι ἴ(Π6 δοη οὗ 
5:|Γὰ δ ἴθ 58π|6 {ΠπΠ|0Ὸ νΑΓΏ8 08 ἴο δνοϊὰ 
ΑἸ|Κὸ οὔθ δηά [6 οἴοσ ὀχίγειηθ, Ὁ. 10. 

11. Αἴεοῖ ποὲ [αἷπλ ποῖ, τπλλῖκο ποῖ ἃ 
οὗ τς [Δ}κ τἰτὰ εἰτὰ 88 8ὴ 64881.}] 1. 
λυ ασῖίγ, ΟΥΎ τα γεν δηὰ νυιβοιϊ 
ΤΈΒΕΓΥΘ. 

ὙΨ{ὖΠῚΕ το} [4}κ 89 Ὑ111 ἴθαρὶ 8.06.] 
ΙΖ. υηγεβογυθαάϊγ ἴο ΤΟΡθη ὨΡ 4}} {πδί 18 ἰῃ 
[ΩΥ τϊηά. ! 

δηὰ 85 ΒΙΆΪΙΪΏΣ 89 Ὑ1|1 ΒΟΟΣ [8990 
α 

ΤῊ ὁ 
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Β.(. 
οἷγ. 

ΕΟΓΟΙΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΗ. 

12 Βυῖ στε γ ἢς νν}}} ἰὰγ υρ ΤΥ 
πο ννογάβ. ἀπά ψν}}} ποῖ βρᾶγε ἴὸ ἀο {πεξὲ 

ἢυγῖ, ἀπά ἴο ριῖ [Πδε ἴῃ ργίβοη. 
12 Οὔβεῖνε, δηά ἴακε ροοά Πεεά, 

ἔοτ τῇου ννδ καῖ ἴῃ Ρ6Π}} οὗ τῆγ ονοτ- 
τῆγοννίηρ : εη ἴποιι ἤδάγαβὲ ἴΠ686 
τΠ]ηρ55 ἀννάκα ἴῃ τῆγ 5]6θρ. 

14 [,ονεὲ τπεὲ [ ογά }} τὴν [πξπ, δηἋ 
41} ἀροη ἢἰπὶ ἔογ τὰγ βαϊναδζίοη. 

Ις νειν δεαδὶ ἰονεῖῃ ἢ15 {πΚε, 
Δῃά δνεγυ πιδη ἰονεῖῃ ἢΪ5 πεῖ ρῇθοιιΓ. 

16 ΑἹ] βεβὴ ςοπϑβογίειἢ δοςογάϊηρ 
ἴο Κἰπά. Δηά 4 πιδῃ Χ}1}}} οἰδανε ἴο ἢὶ5 
κε. 

᾿ς α7 ΝΜ Πας Κ]]οννβῃρΡ παῖ τῆς 

οὔ. (ϑι᾽πι]αγὶγ. Β155611.}ὺ ὙὍῊΘ τοπάογιπηρ οἵ 
{π6 Α. Ν. ἀδροπάβ οὔ δηοίμου σϑδάϊηρ νυ ἰὶςἢ 
566 ΠῚ5 ἃ ψ]οϑ5 οἡ ἴδε ἴοχῖ. 

12. Μοτοὶ 9858, 809 πα΄ ΚΘΟΡΟΘΙΣ ποῖ 
Ὑοτὰδ [σοπορδίεῖα ποῖ σουηβ6], 2.5. θΕΙΓΑΥ 5 
νυ μαΐ 15 δαὶ οἴου ἴῃ σοηπβάσηςθ οὐ ἴῃ ἴῃς 
ἔγθθηθϑβ δπὰ ἨἭρϑῆηθϑδ5 οἵ σοῃυθιβαί! 00}, ΠῸΣ 
Ψ11 86 ΒΡδ819 [Υ]Ζ. ἴο 1πῆϊςΐ, ΟΥ̓ σαιι58 ἴο Ὀ6 

1ηΠ]ςοιοἀ---ἰη [ἢ οτρίπαὶ, οἴ Ποῦ ΟΠ ΟΥ̓ 2 Π, 
Ὀοῖἢ ἔτει ΠΥ 50 ἰγδηβίαιεὰ ἰπ ἴῃ 1,ΧΧ.] 
ἐὨΪΌΤΣΥ οὐ θοπᾶδ.)] Ηδ ἰ5 στο κ]οθ5 οὗ σοη- 
564 ΘΠ 65. 

13. Ἐθ60Ρ [Ἀγ89]17 -Ξ [ακὲ σατὸ οὗ {Πγ56 1], 
διὰ [4.0 σοοὰ 008, ἦονγ ἴὩοὰ ΨΔ]εθ δῖ 
[ξοοϑβὲ δδοιιῖ--- Β15561}} ψΣῸῸ ΤΥ Ζ2411.} Α 
ἢρσυγαῖϊνα ΘΧργοϑϑίοη (σομρ. ἰοῦ χχχὶ. 5: 
Ῥτον. ΧΙ, 20), Ὧἃ5 1 ψοΓὸ : ἴοι Παϑπὲ ΤΥ ζ4]}} 
ἃ5 ἃ ΟΪοβο σοιηραπίοη 1} [ΠΥ νναὶκ πη ἀθγ 580} 
εἰγουτηϑίδποο. ὍΠὸ Ϊαϑῖ οἰδιδο τῇ πο ΑΟὟ΄,,, 
Ὀορίηπίης ἢ “οη τποῖϊ Πραγοϑῖ," ἄς, 
ταιισῖ 6 οπριίῖοί. 

14. ΤῊ 5 νοῦβα ἰη {πὸ Α. Ν. πιιδὶ 6 οπτἰε 
ἃ5 ἃ 5Ρ.ΓΙΟΙ5. δα τοη ; ΡΟ Παρ5 ἃ β]ο55 ὁπι- 
ὑοαγίης πλογὰ] τοΠοςσίοη. 

15. ΤΙ |ὴβ νοῦθὸ ορὶηβ Ῥατὶ 11. (566. ᾿πῖτο- 
ἀνιςῖοΥΥ ΤΟΙ ΑΓ ΚΒ), 5 θυνίης (Π ΓοΑΒΟ Δ Ὀ] ΘΠ 655 
«ἀπά ἴπὸ ργοργεῖν οὔ [Π6 δάνίςε ἢ ΠΠοσίο ρίνοῃ, 
ἃ5 ΓΟΡΓΟΘ ΠΤ ΠΡ ἃ ὈΠΙΥΘΓΒΆΙ] ἰανν ἢ (Π6 ρῃγ- 
βδἰσαὶ δαηά πιοσαὶ νυ τ], ἃ5 ἸνῸ}} 5. οὗ δος οἴγ. 
δ, εἰρη σαπμοίοσέ  αόφμαΐς αοφπκαΐρηι ἀείρείαί. 

απ ἐαογν παρ ἰοαεῖ ῥὶς ηοϊσρέομγ] Ιῃ 
ἍΠῸ δοηϑβο οἵ κΚιπάσγοα ἰῇ τϊπε ΟΣ οἰδίὶοη. 

16. “411 3εεὉ εοριοογίοι  ἀεεογάϊησ ἰο ἀϊμά. 

ὙΠ), 1,ΧΧ. Οοη. 1. 25. κατὰ γένος. ΤΊ]ιο 
Ράββαρο 15 αιοϊοα 1ὴ {π6 Ταϊπια (βαῦμα ΚΝ. 
92 δ) ἵπ ΜΠΠιιϑίγαϊίοη οἵ ἴῃς ργόνοῦν, “Α Ὀαά 
ἀαίε-ἴγθθ μὸρα ἃηα ἸΟῚΠ5. [501 (ὁ ἴῃς τορὰ. 
ἼΠΙ5 βανιημ 5. "Πϑἰγαϊτοα ΒΥ ὀχαϊρ]65 {ΓΟ πὴ 
(Π6ὸ 1,Διν, Οοη. ΧΧΡΠ. ο; πη ΠῸΠῚ {πὸ 
Ῥτορπμοῖβ, Τά. χὶ. 1: ἴο νυ ΠΙΟΝ 15. σΠΓΙΟΙΙΒΙΥ 
δἀάοά 45 τὴ ποι γδίίοη ἴγοτμῃ ἴΠ. Η ἀρὶορταρῃα 

[ν. 12--21. 

ΨΟΙΓ νἢ τῆς ἰδπθὴ 850 τῆς 5ἰπποῦ 
ννἢ τῆς ροα]γ. 

18 νας ἀρτεοπιεηῖ ἰδ {Πεγα θε- 
ἴνγθβθῃ ἴΠ6 ἤγεπα ἂπὰ ἃ ἀορὺ δηάὰ 
ννῆδῖ ρεᾶςς δεΐννεθη τῆς τοἢ δηά τῆς 
Ροογ ἢ 

Ι9 ΑΚ τῆεὲ νὰ 255 5 τῆε ]Ιοη 5 
ΡΓΟΥ ἰῃ ἴῃς νν] ΘΠ 685: 80 “ἴῃς τς ἢ 
εδῖ ὉΡ ἴπε Ροογ. 

20 ΑΚ5 τε ργουὰ ἤαῖθ ᾿απ ΠΥ : 
80 ἄοτῃ τῆς τις δϑμοῦ τῆς ροοτγ. 

21 Α τίςἢ τηᾶη Ρερίπηίηρ ἴο 88]} 
15 Π6]4 ὑρ οὗὨ Π]5 ἔπεηάβ : θυϊ ἃ ροογ 
τῆδῃ Ὀεΐηρ ἀονγῃ 15 ΤῆΓυδϑς 4150 Ἄνγὰν 
Ὀγ ἢὶ5 [ΠΠ6πά5. 

δ κα 

ὙΠΑῖ 18 δου ἀθηΓΠῪ ΟἿΙΓ ρᾶβθαρο ἴῃ Ἐδςο]αυ5.: 
“ ΒΥΟΓῪ διγὰ ἄνν6}}5 νυ ἢ 115 Κιπά, δηὰ πδη 
Μὰ μῖπὶ Πδξ 15 Β15 1Κο.᾿ 10 1] θὲ ποιϊςρὰ 

παῖ τπ6 Ταϊπιιά μα5 “ δτεγυ δίγά " (ὨΝ 55) 
1ηϑἰοδά οὗ “ 4}} Πεβἢ " (πᾶσα σάρξ)---ἴῃε Οτεοκ 
ἰγδηϑίδιοσ ργοῦδΥ πανίηρ τηϊσγοδα (45 ἈδΥ- 

τηιηάιι5 ΔΙΑΓΕΩΙ ΔΙγοδ αν βιρροϑίβ) Β)}} Ὁ5 ἔοσ 

ΠῚ» 53. ΟΥΒΟΙ βἰπηϊαν ΒΔΥΪΠΡ5 ΟΟΟῸΓ ἴῃ 
ἈὈΡΙπὶς τυττρ5β. ὙΠῸ ὅνγ. ἢ45 ἃ 50Πι6- 
ννΠαΐ αἰ Πδγθηῖ, δυῖ ππϑας5ἰαςίοτν, γοηάουης. 

17. ΤῊΙΝ ἤριτγο, ἴακοη ἔτοπὶ [5. χὶ. 6, ἢδ5 
1ἴ5 Ῥαγα]}16] ἴῃ οἰ] βϑισδὶ υυγη 55, διηοηρ ΜΠςἢ 
1ῃς Ὀεϑῖ Κηοννη ἰ5 ργόραῦὶν τμαὶ οὗ Ηογᾶςς 
(' Εροά.᾽ ἵν. 1): Ζηβις οἱ ασηὶς φμαηα σΟΓ 10 
οὐ, ἱξομρι ΜΗΔῚ αἰἰδεοογήία σ΄. ΕῸΤ ΟΒΟΣ 
ῬΑΓΔ4]1015, 5οὲὸ Οτοῖ 5 απ βγοιβϑομῃηρι ἄογ, 

18. ῥα Ῥεδοθ ἐς ἐφέγε ὀείαυεεη ἐῤε ῥγέπα 
σηά αὶ ἄον 5 ΟἸαβϑῖς νυ εῦβ ἀθβοτθε ἴΠ6 
οηπην Ὀοΐννοοη τΠ056 ἴννο, απὰ μον [πὸ 
ἢγοπα σοηίγινος ἴο Δ᾽ πγὸ δἀπὰ ἴἤοη ἴο ἄδτοιγ 
(πὸ ἄορ. ὉΠ αὐτου. ΓΟΔΟΟΓ 5 σοίοσγοα ἴο 
Βοομαγῖ, ὁ Η ἰεγο.᾽ Ῥαῦβ 1., ΡΡ. 812, ἄς. 

19. ΤῊ9 ῬΣΘΥ͂ οὗ Ἰΐοπβ (40) ψἱ]ὰ 85568 
ἐπ [οἵ] ἴἢΆἈ89 ψιὶᾶάθτποβα [2232 ὈΝ ΝΒ, 
]1οῸ χχίν. 5, 1; ΧΧ. ὄνοι ἐν ἀγρῷ, διιῖῖ 566 
ΕἸ0] 45. “Ἡοχαρ].᾽ σα ἰος.}1: “ὁ 19 1οᾶὰογ οὗ 
[8.9 ΥἹΟΒ (ἀΓῸ0) 89 ΡοοσΣ.}] ΕῸΓ {Ππὸ φἱυΓαὶ 
1156 οὐ {π᾿ διδοῖ. 5θὸ ΔΥ ]ηογ, “ Οταπ. ἃ. Ν, Τ΄. 
ΡΥΔΟΠ «1. ἢ 27, 3. 

20. Αὴ δροιιἱηδίΐοι [0 [80 ῬΙοπὰ ὃ 
ἸΟΨ]π688:; 80 (15) [8 9 ῬΟΟΣΥ 81 8 ΟΠΙΣ- 
Ὠαύΐϊοι ἴο ἴδ9 Το. ὍΠὸ νοῦϑὸ 15 οπ το 
ἴῃ ἴπὺ ὅσ. 

21. δοσίπηης ἰο 711 ἘἈλίπον, Τὰ 9 στο Β 
ΘῈ μ0 8 τιονυνϑθ8--- θΟσΙΠηἰηο ἴο 526 
τῷ τῆ ὈΙΌ]Π1 ΑΙ δοςορίατίοη, ὀβρός!α}!} ν᾽ 1Π 
{πω οὗ {Πὺ Ῥϑα]π5 (45 ἴῃ 5. χ. 6, αηά οἴ ἢ) 
ὙΠΟ (0 1 Χ Χ. σοπάογ ΔΘ. Ὁν σαλείω. [τ 
15. ποῖ ποσύϑϑησν ἴὸ σομῆπα [πὸ πιοδηΐης οὗ 
τῆς οἰαιδο ἴο τῆς τῆτοαλϊοπίηρ ἀθσαν οὗ οι- 
ννγαὰ ἰοσίαπο: [ἴ Πα δοίίογ Ὀς υπηάδογοϊοοα 

ς Τλπι|. 3. 
6. 



«Ἅ Ἐκρσεῖες-. 

9. 1ς, τό. 

“7090 29. 
4. 

ν. 22--- 26. 

22 ΏΊεη ἃ τγτὶςἢ πηδη ἰ5 [4] |επ, ἢς 
ΒΔ τηλην Πεῖρεῖβ : ἢ βρεᾷκειῃ 
τῆϊηρβ ποῖ ἴο θῈ βροκεῃ, δηά γεῖ πιεη 
]υβαΐν Πἰπὶ: [Π6 ροοῦ τηδη εἰ!ρρεά, 
πὰ γεῖ {πεὺ τερυκεά ἢϊπὶ ἴοο : 
“ἢ βρᾶκε νυ β6]γ. δπὰ σου]Ἱὰ ἤᾶνε πὸ 
Ρΐαςε. 

22 ΝΒεη ἃ τίςἢ πιᾶῃ βρεάζκείῃ, 
“ενεῖΥ πιᾶη Ποϊάδιῃ 8 τοηριιε, ἀπά, 
Ἰοοκ, ννῆαδῖ ἢς 841. τῆεν ἐχῖο] ἰτ ἴο 
τῆς οἷοιιάβ : Ὀυῖ 1 τῇς ροοσ πΊδη 
βρεακ, {πεν 5αν, Ὁ δὲ ἔβίϊονν 5 τἢ 8 Ὁ 
«πὰ 1Γ ἢδ βευγηθα, {παν νν}}} ΠΕΡ τὸ 
Ονεγιῆγουν ἢ ΠῚ. 

24. ἘΠΟΠ65 ἅγὲ ροοά τπηἴο ἢϊπὶ {ἢ δῖ 

τφηλίκεῃ ἃ σῃοογίμηϊ! σουπῖθπδηςο. 

ΕΟΓΟΙΕΘΙΑΘΤΙΓΟΌΒ. ΧΠῚ. ΣΙΝ. 

Πα πο 5π, δηά ρονθι 8 εν] ἴῃ 
1868 τππόιἢ οὗ [πῃ ἀπροάϊγ. 

25 Τῆς Πεαῖς οὗ ἃ πιᾶῃ σῃδηρεῖῃ 
ἢ15 σουηΐδηδηςε, ψνῃεῖπεῦ ἴε δὲ ἴογ 

83 
Β. (. 

αἷγ. 2οο. 

δοοά οἵ 6ν]}: δηά “ἃ πΠΊΕΥΓΥ Πελγί 7 Ρτον. 

26 Α οπεογβι Τσουηΐζεηᾶπος ἰβ ἃ 
ἴοκεη οἷα ἢδαγῖ τῃδῖ 15 1ἢ Ῥγοβρεγῖν ; 
δηά τῆς πηάϊηρ ουξ οὗ ραγδῦ]εβ ἰ5. ἃ 
ννεδηβοιης ἰάδοιγ οὗ [ἢς ταϊηά. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΝ ΧΙν. 
Ι ΧΑ ρυσαΐ κ«ογρείοοε »αζοίλ γε λα». κα 71ε 

μπῖσραγαὶ ἀοείλ ρορα ἰο γι0γ16. 13 μέ ἐὧο ἐλοι 
“οοά, 20 2272ὲἐγ γε λαῤῥν ἐλαΐ ἄγατυ για 1ο 
τυϊδαἰο)). 

ἣἦπ [6 τηοϑδὲ βΈΠΟΓΑΙ δηα νά δρρ]ϊοαίίοη. 
Οτοῖβ: “ἰὐλοηίαίμγ πὸ γμαί. 

Ἐπ 9 ΟὟ] ΘΠ ἈΘ 18 ζ841168 [ννΠθη ἢς 
15 ἀονγη)] 185 Ὀοϑίὰθβ ριβῃθὰ δΔΎΘΥ ὈΥ͂ 
Ζσΐθπ ἂβ (προσαπωθεῖται).] Οπε τηϊρηΐ αἰπηοϑί 
θὲ ἱεπιρίεα ἴο Τεπ θυ: “15 θοϑιάθ5 Κἰςκοά ὈγῪ 
τϊθηά 5." ὅϑυγ.: ρει ἐκ γιαΐο 15 ῥεῖμς--- 
ΕΥΙἀ ΠΟΥ ἃ σοπἔιβίοη Ὀεΐνγοοη "Ὁ δηὰ Ὁ, 
Ὑ Ὲ τη15 γεβὸ ἃ ποὺ βίδηζα ὈθρῚΠ5. 866 
ἹπίΓΟά ΠσΟΥΥ ΓΕΙΊΑΓΚΒ. 

22. Πρεπ ΤῈ 6 τἱὶοὰ πιο ἃ 7411] [σφα- 
λέντος͵ (ΠΟΥ ΔΓΘ) »ηαρν ῥείρεγ..)] Το ἴακο 
ΠοϊΪὰ οὗ Πϊτη, ἴο Π6ῚΡ Πϊπι, ἴο ἴακΚο ἢΪ5 ραγί. 

δὲ τρεαζεῖδ ἴ5Ρ0 ΚΘ] Ζῤίγισι ποὶ 1ο δὲ “ροζε».] 
Ἅ μδῖ τ δ! ]ῦ Οηἱγν γοἤθοῖβ ΠΡΟΠ ΟΥ̓ ΠΟΤ ΠῚ Πα ἴθ 5 
ἢΐττι. 

δαπὰᾶὰ ΓΠΘΥ ἡμὶν ῥίηι [ἀθοίαγο Πἰπὶ 1051]. 
ΤῊΘ ἸΟΤῚΥ οοπιοίμ 0 ἃ ἴ8]1, πὰ ΠΥ 
ΤΟΌσΚΟ ἰπὶ ΟΊ 65;:; 86 ΒΡ θδ κοί ζουίῃ 
ΤΘΘΒοη [νγὙΠαΐ 15 ΓΘ,ΒΟΠΔΌ]6)] 8 πἃ π0 ΤΟΟΠὶ 
58 σίνοι πἰπι}-- ἰρπ ἄαγε αἰϊεμῖ; ᾿Ὸ ἰδ 
ποῖ ᾿Ιβέθδηδα ἴο, ΠΟΥ 5. ΓΟ ϑοηδΌ. ϑἰατοηγθηΐ 
βοςεορίθα. 

423. ὙΠΟΓο 5 ἃ σϑα]ϑίὶς ἔογοθ ἴῃ πὸ ΑΟΨ.. 
ὙΥΠΙΟΝ πηακοθ τ15 Ποβιίαϊο ἴο ϑιιθδϑιτςαϊο {πὸ 
ΤΟΥ͂Θ ᾿ἰΐεγαὶ σοπάογιηρ: “ὙΠΟ στῖσῃ βροακοῖῃ 
δηά 8411 δῖ δίἱθπΐ, απ τ παΐ μ9 βαϊίτῃ 
ἘΒΟΥ͂ οχίοὶ [5υΓ. “απ ἢἷἰβ ἔλυ ΓΟ 5. οχίοὶ 
Βῖπὶ 7 ἴο 1π οἱοπ 8; {88 ῬΟΟΥ ΒΡΘα Κοίἢ, 
διιὰ ΠΟΥ͂ 580, Ππο 1ἰβΒ 1181 δὰ ᾿ξ ᾿6 
Βίπι Ὁ16, ΤΟΥ Οὐ Το ἰπὶ ὈΘΒ14 68." 
[5ο ΒΙ55611, ἢ τὴς ὀχοορίίοη οὗ τῃὸ ἰαϑί 
ἔου νγογάϑ.] 

24. Ετγοπιὶ ἴποϑο νου] ϊν Θχρογτιθησοα {πὸ 
ὙΥΤΙΟΙ ἴυΓΠ5 ἢ ἴΠ6 ᾿αϑί βἴδη χα ἴο δοπιον]εῖ 
ΔΤΟΥ δηα βοδγοοὶν οἰ οναῖθα πόσα σι ηρ. 

Θοοὰ 8410 υΐομθβ ἴο ΨΈϊΪΟΒ πὸ βὶπ 
διΐβδ οι θ5.͵] ΤΠ15 566ΠῚ5 ἴο δι (Π6 οοπίοχί 
δείζοτγ 1ΠΔη {Π6 τεπάρσγιηρς οἵ {ῃ6 Δ. δ. Ὡς ἢ, 
ΠονγΘΥΕΊ, 15 δα Πλ15510]6. 

διὰ ῬΟΥΘΙΥ 18 ΘΥἱ] [τοηρ ὴ])] πὰ {86 

πιο οὗ 89 ππροάᾶ]γ.}] 1. δοσογάϊηρ 
ἴ0 ΤΠΕΙΓ βοηΐθησο, ἴῃ {ΠΟ ΙΓ νῖθνν, ΠΟΥ ἀθοϊαγδ 
1 δ ἢ. 

25. Βιι ΠαρΡΙΠ6 55 ΟΥ̓ ΤΊ ΒΟΥΥ ἀθροηάβ ποῖ 
ΟΥ Οιζυναγαὰ οἰγοιτηβίαπορϑ, θὰ Οἡ {Π6Ὸ ΠΠῸΓ 
βίαϊς οὗ ἃ πΠΊΔη, Οἡ ἢϊ5 πραγ. “Οοοά᾽" δπά 
ε ον] ἢ τηπδὲ ποῖ Ὀ6. ΠογῸ ἴακθρη ἴῃ ἴΠ6 ΠΊΟΓΑΪ 
56η56, ὙΠῸ βαυηρ 15 ΄ιοῖοα ἴῃ τη6 ΜΙάγαϑῃ 
ἴῃ ἴΠ6 πᾶπὶὸ οἵ θη δ81:τὰ 1π {Ππ|5γαϊοη οἵ 
ὅση. χΧχΧχὶ. 2: “ὙΠΟ Πρατί οἵ ἃ πηλῃ σμαηροϑίῃ 
15 σοιπηΐθπαποθ, νυ ΠΟ ΠΟΥ ΤῸΓ ρμοοά ΟΥ̓ ἴογ 

ΕΥ]1" ΟἽ 13 21ῶ2 8, Βεσ. ΚΕ. 73). ἘΠε 
Ιαϑὲ οἰαιιθο τη {πὸ Α. Ν., Ὀοριίπηῖηρ “ἀπά ἃ 
ΠΊΟΓΤΥ Ποαγί,᾽ ἄς.» πλιδέ θο οπλττοά, 

56. Τιξεγαῖν, ὙἼΠ6. Το Οὗ ἃ πραγ 1π 
ΡΓΟΘροσν [ἢ σοοά, [ῃ ΠΑΡΡΙΠ655] 15 4 σμοοσίμ] 
σουπηΐοηδηςο, θυ ἴπς Πηάϊης οὐ Οὗ ράγαῦθ]θ5 
15 {Π1ΠηΚιης [σορηδτοη5, σοηϑι ἀογαῖ! η5] νυ ἢ 
Ραϊη." Μαηϊΐοβεὶν {πὸ ννο δϑηϊοποθβ. πηιιϑῖ 
θ6 ἱπίοπάθα 45 δητ{Ππδῖϊσα], ἀπ ΘΠ τ 14 }}ν τηδΠ]- 
[Θ5Ε]Υ {ΠΟῪ τὸ ἃ {ΠγΠΟΥ ἀνοϊορπιοης οὗ 
[η6 τποιρῆῖ [ἢ απ’. 25 ἴῃ 50ΠῚ6 5:10 ἢ [ὈΓΠῚ ἃ5 
{Ππ|5: Α Πποαῦξ π᾿ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ σμαηροῖῃ ἴἢὸ 
σομπίοπαπος 70). σοοί: ΟἹ {Π|6 ΟἾΠΟΙ Παπά, ἃ5 
γτοραγβ τη σῆδησο 20. δα", τὰ 6. βίγαιη οὗ τὸ 
Π}}Π4, νΥ ΠΟΙΠΟΥ ἴῃ ΠηάΙ Πρ Οὐ ννῖδθ6 βαυ ΠΡ 5, ΟΥ̓ 
ἸΠΤΟΓΡΓΘΌΠΣ ΡαγΌΪο5, ΟΥ̓ τοαάϊηρς πὸ ἄορ 
{π|η55 οἵ Ῥγονιάθησθ οὐυ;,. [6 ργοῦ]οῖηβ. οὗ 
5061] Πρ, --τῖη δῃογί, {ΥΟ  Ὀ]ΠΠΠρ ΟΠποβο ἢ νυν ἢ 
5.0} ΡΓΟΌΙΟΠῚ5 ἃΠἃ σαγὸ5. ΟἿΪΥΚ ΤΠ ΚῸ5. ἃ ΠΊΔΗ 
ΠῚΙΒΘΙ 16, ἀπ ΠΙ5. ἀρροαύαησο ᾿πάϊοαῖοσ 10. 
ΡγοῦδοΙν {Π6 ὙΥ ΤΊΤΟΥ Πδα 1ῃ ΠΙ5. πη Εἰ ς]65. 
ΧΙ. 12, ΜὙΠΙΟΠ ΜάΓΠ5. ἀραϊηδὲ τις] διιαν, 
5 ἼΖ ΓΜΝ, ΘΑ ΓΙη655 οὗ (6 Π69ῃ." ὙΠοτὸ 
αἰδὸ {πὸ ΡΓΘΝΊΟΙΙ5 νΟΥβ05 (9-:1} ὈΘΑΓ τοίογοποθ 
ἴο “Ραγαῦ Ϊ. 5" πὰ “ ϑαγίπρδ οὗ {πὸ νἼ56.᾿ 
Βογοηκ 1π65ὸ (ΠΏΠ ἽΤΓ}) νὰ αὐτὸ νναγποῦ 

ποῖ ἴο μο, 5᾽ποὸ ΠΊΠΟΝ ϑἔμιαν 15 νυ θαΓΊΠ6 55. ἴο 
{πὸ Ποσῃ. θεῖ Ὀγ {πὸ 5146 οἵ {Π|5 ραγα] !ο } 15Π| 
6 αἰθὸ πιαῦκ {πὸ νἱὰὸ σοηίγαδὶ Ὀοϊνοοη 
Εἰςο]οϑιαϑῖθϑ ἀπ Εἰ ο] δι αϑζσιιθ. ΕῸΤ ἀν 1Ὸ 
Βῦσο]65. χα 1.2. ἰ5. ΤΟ] ον ὃν {πὸ ποῦϊο οη- 
ΟἸΌΒΙΟΙ 1Π “π΄. 13, 14, Εσο]ιι5. ΧΙ, 26 Ἰολάς 

ἀαλρα. 

Σς. χ1. 
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Β. 6. ΓΈΡΘΕ “4 ἰ5 τῆς πηδὶ τπᾶῖ παῖ ρατὰ: δηά ννμαῖ βῃουϊὰ δὴ εηνίοιβ Β. ( 
μὐδονα ποῖ 5!ρρεά νψίἢ ἢΐ5 πηουτῃ, πιᾶπ ἀο ψίτῃ ππομεγ ὃ οτος 
ὁ Ὁ, ἈΠὰ 15. ποῖ ργοκαα νι ἀπε ἔπηυτ-. 4. Ηε τπδῖ ρβιβογεῖῆ ὃγ ἀείγαυάίηρ 
ΕΣ τυ άἀς οὗ 51Π5. ἢ]5. οννῆ 80] “ρδίμπεγθιῃ ἔογ οἴδϑΊϑβ, ς οἰ. σι. 
'ο᾿ι 53,.3ἃ.2ΒΙιεββεά ἰ5 ἢῈ ψγῆοβε σοηβοίδηςα τῃαξ 584}} βϑρεηὰά ἢ8 ροοάβ τίοϊ- ἐδ ςς 
φονγσυ. Ὠδῇ ποῖ σοπάσπηηθα ἢΐπι, ἀηὰ ννῆο ουβὶγ. ᾿ 
᾿ σαι. τῷ.  ηοῖ (]|εἢ ἔτοιη ἢἷ8 ἢορε ἴῃ ἴῃς 
τ 7οβη 3. Γ,ογά. 
21. 

4 Εἰςἢαβ γα ποῖ σοπΊΕ]γ ἔογ ἃ πὶρ- 

ἊΡ ἴο ([π6 ἀουδίαϊ, 15 ποῖ δοΐι!γ ΕΡΙσυγοδῃ, 
βίδηζα ἴῃ χὶν. 11--19. 

(ΓΗΑΡΤΕΒ ΧΙΝ. 

ὙὝΠοΙΟ 15 ἃ οἷοβα δοσυξηςο Ὀοϊννεθη [ἢ]5 
σπαρίογ δηὰ ἴδε ργενίοιιβ οπθ.0 ῬὍΤῆε ἰδίζοσ 
μδ)ὰ ἐπ θὰ ὈΥ δμονίηρ πὶ τίσ μθ5 ἅγὰ ποῖ 
αἰννᾶγβ δηάὰ αὐϑο]υΐεὶγ ἀοϑίγαδίε, δηὰ ταὶ 
ὨΔΡΡΙΠ655 σΟΠΊ65 ἔγοηι νν 1 γαῖ ΠοΓ [δὴ ἔγο ΠῚ 
νυ ῆουῖ, ςσοπο! ἀϊης 1 Π ἃ πιπὶ ποῖ ἴο Ὀυγάδη 
ΟἤΘ5 61 νι πουρῃϊ οὐ στο. ΟΠδρίοσ χὶν. 
Ὀορίπϑ νν ἢ ἃ ῥσγοϊορας οὗ ἴννο νϑύϑοβ, νοι, 
ἃ5 0504 }}Υ7, ἰοΙτῃ 5 ἃ [γδηϑιτοπ ἴσοι [ἢ βιδ]εςῖ 
οὗ [ἢ6 ῥτονίοιιβ ἴο {πῶ οὗ ἴπὸ ργόβοηΐ σμαρῖογ. 
ΤἬδη ἴο]ονν5 οἴδηζᾷ « ἰπ εἰρὶ νουϑοβ (νυ. - 
10), ΡΓΘΒΘΠΠ Πρ ἀποῖθΥΓ ἀβροςῖ οὗ {ΠῸ Ροϑ51:0 6 
ἘΠΑ ΚΙ ΓΑ] η655 οὗ τσ ῃ 65 : {ΠΟῪ ΤΔΥ Ποῖ ΓΘΔ]}γῪ 
ῦε οὗ Ὀοηεῆϊξ ἴο ἃ πιδη---ηοἵ δνθ ρῖνο ἈΪπὴ 
Ρίθαϑυσο ὍΤῆο βοοοηὰ βίδηχα οὗ οἱρῃξ νοῦδὸ5 
(συυ. 11τ-ι8} δὐνίϑος 0.5 γα ῦ ἴο ΟΠ]ΟΥ͂ ᾿ς 50 
ΔΓ ἃ5 ΜῸ σδη, οἰοδίπρ ΜΠ ἃ {τδῃϑιτοη ἰὴ 
α. τὸ ἴο ἴπο {Π|γὰ 5ἴαηχζα οἵ εἰμῖτ νοῦθ65 
(υτν. 20-27}), 1η νος (6 ΤΙΓΟΣΓ ὁητὸὺ ΠΊΟΓΟ 
ἀ55:1π|Ὲὸ5 {δ ιποίίοη5 οὗ [ἢ τπογα δῖ, {Π|5 
{ἰπὶς ἴῃ ἔδνουσ οὗ νν]βάομι. 

1. Το νναγηῖηρ ἀραϊηδῖ {πὸ του] δηὰ 
ἰλθοιγ οὗ " ἤπαϊηρ οὐἱξ- Ρογδῦ ]θ5  Ἰοδά 5 τῆς 
ΓΙΟΥ͂ ἴο ΠΟ Β᾽ ἀΟΓ ΠΊΟΓΟ βοσίοιιβ ΠΟ ΠΟ ςῸ5 
ὙΠΟ ἢ ΠΊΔΥ ΘΏΒΙ16: 5Π0 6 ἃ τηδῃ τὴδν ΟΠοης 
ΜΠ ἢἰ5 1105, δηὰ {ΠΟγῸ ΤηΔΥὺ ὑὕὸ ἃ πλογὸ ΟἸ ΕΓ 
ὄδιι56 οἵ δοῦγονν [πη Δηγτηρ οὐζνναγὰ, ονοη 
Δ 6.}] σοηβοίθηςο: “ΕΔΡΡΥ [|0]ε5504] 8 6 
δ ἴπαῖ ΒΙΣΡΡΟΝ ποῖ ν ἢ [15 τοι ᾿ 
[ΡΟΒ51ΌΙΥ συ ς ἢ ΡασθαρΡῸ 5 ΤΥ αν Ὀσοη ἰη τῆ6 
Ὑντ οτ᾽5 τη 5 "58. ΧΥ]. 3; ΧΧΧΙΧ, ας ΟΧΙΙ. 1: 
ΠΟΙΏΡ. 81. [4 π|65 11}. 21, “ «πη 15. ποῖ ρῥσχιςκοὰ 
[στιονο}] ἢ τη6 ΒΟΣΤΟ ΟΥὨ 81π᾿’ (50 
Δοσογάϊηρ ἴο {πὸ Ὀεῖῖοσ σγοαάίηρ), 2... ἢ 
Του Γηϊηρ ἴοσ δη. Τὸ Αθίμίορ. δοπλενν αῖ 
ὈΟΪΔΠγ γόηκογο, ΟΥ̓ Ταῦ ΠΣ ραγαρἤ 505: “Η ΔΡΡν 
15. {ΠῸ ΒΙΠΠΟΙ Ὑνῃ0 15 ποῖ ἰγοι θὰ Ὀγ ματος. 
ΤὨς ὅυγ. Πὰ5 ἴου ἴῃς ϑεςοης εἴδιιδὲ : “ΤΌΤ. 
Ὑν]Ποϑς ΟΥ̓ ὁ5 }ιιίίςς 15 ποῖ Πἀθη. χοῦ ]Υ 

1δο Οὐοοκ σοῦάν ἸΔ}Ο ΔΎΨΓΠ ΝΟῪ ; 1Πο ὅγτ. 
ΣΡ ὈΥΡΤΠ ΜΟῚ, 

2. ἩΔΡῬΥ [ὑ]6556{1] (6) ψ ποτὶ ἰδ 580}] 
οοπνίοῖοι ποῖ] ὙΠὸ ννογὰ καταγινώσκω, 
45 ἴῃ ἴΠπΠῸ΄ ΡΕΓΔ]16] ράθδαοβ τ 51. [οἦμι ἢ]. 20, 
21, ΤΏΘΙΠ5 ἸΏΟΥ6 ἴΠδη “ Δσςσιι56 ᾿ δηά [655 ἴῆδη 

ς Ηε τηδῖ [5 εν] ἴο ἢ: πι5ε], τὸ 
ννοηὶ 1} ἢ δὲ ροοά ὃ ἢδ 5}4]] 
ποῖ ἴᾶκΚε ρ]θάβιιγα ἰπ ἢϊ5 ροοάβ. 

“ σοηάοηηῃ "ἢ ἴη {Π6 8εηϑς οὗ [πὸ δοῖιι] ργο- 
ηουποίηρ οὗ βοηΐοηςδ; ἰ τῆς 1,ΧΧ. τἴ τορτε- 
5ϑηΐβ βδευογαὶ Η οὔγον ννογάβ δηα θθαγβ ἐϊογοηΐ 
τηοδηΐηῦ5. [Ι͂η ἴῃς βϑοοῃὰ οἰδιιϑε ἴῃς τννογ5 
ἜἼ1ηὴ ἴΠ6 Τογὰ "ἢ ἴὴ Α. ΚΝ. τισὶ Ὀς οπιίοά, 
αἰ δου ἴῃ Ηδῦγενν “ Πορο "ἢ 5 βοπιετπιε5 
Ρυϊ ἔογ [πὸ οὔ]εςξ οὗ ἤορο. Ῥοβϑθὶ)γ, ον - 
ΘΛΕΓ, Εἰ οἶ65. Ἰχ. 4, ἄζς., πιαῦ πᾶνε Ὀεε ἰὴ ἴΠ6 
τηϊηπὰ οὗ 1Π6 νυτζογ, ἰη Μιςἢ σᾶθ6 ἰξ ννουϊά 
ἰηα!ςαῖο αρϑοϊαῖο δηά ἤηπδὶ ἀἘβραὶγ. 

8. νὴ (5 νεῦβὸ Ὀόρίηθ {Πὸ ϑδυθδ)εςῖ- 
πηδίίεῦ οὗ ἴΠ6 ἢγϑί δσἴδηζα : “Τὸ ἃ πίββαοσζὰ 
[[ ἃ πᾶὰπ Ψῆὴο ἰ5 πίρραγὰ)] ψϑαῖὶ ἐδ 
πού 6Ο101γ,"--ἴ ἀοε5. ποῖ σὑϑαῖ]γ δάοσγῃ. 
Δὲ διιρροβθ παῖ ἴπ6 νυτιῖοῦ μδά ἴῃ τνίον 
Ἐςο]οβ, ν. 10-}, ΜΠΗΙΟΝ ἰοδάς ὉΡ ἴο τ. 18. 
ΕἸΠΠ 65 ἴῃ {ΠποπΊβοϊγοϑ ἀὸ ποῖ πλᾶκο ὨΔΡΡΥ--- 
411 ἐεροπάβ οἡ ἴπε βπ]ογιποπῖ οἵ {πθπ. Δο- 
σογάϊηρὶν Εσοϊοβ. ν᾿ 18 ργοςοϑάβς: “ Βεβμοϊ]ά, 
να 1 ἢᾶνὸ ἰουπά ρκοοί, ννῃδξ 15 σοπιεὶγ [Πα 
ἴ 5 σοπΊ6]Υ} 15 ἴο εαἴ δπὰ ἴο ἀσίηκ," ἄς. 
ΓΟ 1, ΧΧ. Πογὸ σοηάογ “ἢ σοπλοὶν ἢ (Π5») ὃγ 
καλύν. δ δίρροβα {Πποη παῖ ἴπ6 Ηδῦγονν 
οτρίηαὶ οὗ Εςοϊ5. αἷσο μαά 5", δηὰ δρρὶ θεῖ 
[ΠἸὸ γραβοηίηρ ἰη ἔτος] 65. 85 ἕο ον : δίηςσα ἴἢ 6 
πἰρραγά ἀοθβ ποῖ οαΐ δπὰ ἀγηκ, δηά δη]ον 
186 μοοά οὗὨ 41} 15 ἰαθοιι, ἢ15 ννθδὶ ἢ 15 ποῖ 
καλύς, ποῖ Π5᾽. Οἡ [Ἃδὲ οΟἾΠΟΥ Παηά, τῆς 
δοοοηῃα οἰδυϑδε οὗ (6 νοῦϑθ ἴδϊοϑ 115 ἴο σου. 
ΧΧΥΙΙ. 22: “ἼΒΟ τη8η οὗ ον] ογὸ Βαδίθῖῃ δῇογ 
τὶς 65, απὰ πὸ Κηοννθῖ] ποῖ [παῖ ννδηΐ νν}}} σοτὴδ 
Ὀρὸοη δἰπὶ." ὍΤΏς οχργοβθίοη, “6 τηλῃ οὗ 
ΕΝ] εΥγ6,᾿ 15 τρεηάοτοὰ ἴῃ ἴπὸ 1, ΧΧ. Ὁγ ἀνὴρ 
βάσκανος ; ἈΠπά 51: Π}ΠΠΥ]Ὺ ἴῃ [Π6 ραβϑᾶρο θοΐοσο 
5: ἴο πα [ΡΌΓΡΟΒΟ] 819 811 σἱομθ8 ἴο 
ἃ τὰ Οὗ ΘΥἹἱ] 6Υ903 (ἀνθρώπῳ βασκάνῳ)--- 
51ης6 ἰὴ {6 οπά ννυδηΐ νν}}} ονεσίακο '᾿πὶ (σον. 
ΧΧΥΝΙΠ, 22): σοπρ. Ηογ. δαῖ.᾽ 1. 1, 59, ἄς. 
Τῆς πιοδηΐηρ οὗ “ πιαη οὗ Δῃ δου] ὄγα " (ςοϊῃρ. 
αἶδο Ῥγον. χχὶμ. 6) 15 θοδὶ ραϊπογεὰ ἔγοπι [15 
οΡροβίζο : “πὸ οὗ ροοὰ εγς;," γον. χχι! 9. 

4. Ηε ἐῥαὶ σαϊῥεγοιῤ ἔτοτα (ΟΕ) δὲς οτὺν 
σομἱ [1.6. ὈΥ ΡΙΠοΒίης ᾿η561] σαϊδεγει 7 Γ 
οὐδενς [ἄλλοις), ανάὰ οὰἈ δὶβ ροοᾶἂ πὶ πβ8 
Β8411 ΟΒΘΟΙΒ ἴ819 ΒΌΣΡΟΠΟῸΒΙΥ [τονοϊ, 
τρυφήσουσιν ἔτεροι).)] Οὐομρ. Ποῦ. “ Οα᾽ 1". 
14, 25, ἄς. 

5. ΟἸδιιδθο 1 δϑοιὴβ 8Ὧ2ηὴ δρρ)]οδίίοη δηὰ 
[Αγ ΠΟΥ ἀονο]ορτηθηῖ οἵ Ρσον. χι. 17: “Ης {πδϊ 
ἀοεῖῃ ροοὰ ἴο ἢὶ5 δοιὶ [ποῖ ἰη τὰς ϑβριγιίιαὶ 



Β. ς. 

ΕΙΣ. 200. 

4 Ῥζγον. 27. 
“ὦ. 

ν. 6---τ2.] - 

6 Ἴδετε 185 ποὴς ψνοῖβε ἴπᾶπ ἢ 
[πὲ εην]εῖῃ ὨΙπηβεῖξ, δηὰ σἢ}8 18. ἃ 
τεσοπίρεηςε οὗὨ ἢ]5 νυϊοκοάπεθδ. 

 Δπμά [ἔ ες ἀοεῖῇ ροοά, ἢς ἀοεῖῃ 
ἴ ἀηνν]]ηρὶν; δηά δὲ ἰδϑὲ ἢς νἹ]} 
ἀεοΐαγα ἢϊ5 νυ  Κεάη 688. 

8 ΤὩς εηνίοιιβ πηᾶη Πδῖῆ ἃ ννὶοκεά 
ἐγε ; ἢς τυγϊπαῖῃ ἄννᾶὺ ἢΪ5 ἔαςθ, δηᾶ 
ἀεϑρίβείῃ τηθη. 

9 Α “4ςονεῖοιιϑ πΊδλπ᾿85 δγξ ἰ5 ποῖ 
ΒΔ 5Πε4 ἢ Πἰβ ρογίίοη; ἂδπὰ τῆς 

5656] 15 ἃ ΣΤΔΓΙΟΙΙ5 ΠπΊΔη, ἀπ πα {παῖ ΔἰΠιοΐοῖῃ 
15 ἢεβῇ 15 σσιε]." “πὶ μὲ «ῤαὶ ποὶ ἈδῪ9 
ϑέίκασαγε ἢὲι [Ὅ6 ὮΔΡΡΥ ἴῃ] δὲς 1098. 

Θ. Τδεγε ἰς ΠΟΠΘΊΔΟΥΘ ΘΥ11Γ[0Γ ΕἾ56 ννσγοίς 6 4] 
ἐδαπ δὲ ἐῤαὶ 88 8π ΘΥἹ11] ὁΥ6 ρτιιάρει }] 
ἐοσατὰβ ῥῖὶ»ι "οὶ )] [πὶ {Π6 βδεσοπα οἰδιιδὸ ννὸ 
5ῃου ἃ ργεΐογ, ᾿ηϑίοδα οὗ “ἃ γθοοήρθηβο," “πὸ 
ΓΘΟΟΙΊΡΟΠΒΟ,᾽" νΥΠΙΟἢ δι 115 ἴΠ6 σοπίοχὶ δθοίζογ. 
ὝΠΟ νυοσϑί ΘΥ]] 15 νν ΠΘΠ ἃ πηΔη στιιάρμοβ {Π1Πη0}5 
ἴο ΒΙπηβοὶῦ, δηὰ {Π|15 15 ννμαΐ πὸ μοῖβ 85 γϑί! Γη 
ἀπά τουγατὰ οἵ ἢϊ5 νυνὶ κοάπθϑθ. Βιιΐ ασοσοτά- 
ἴπηδ ἴο βοῖὴδ ἴῃς τοῦτο ΓΟίο 5 ἴο τ". 7. 

7. “πὰ 1 ῥὲ ἐοοιᾧ σοοιί, ῥὲ ἀοε 1 ἀππ ῖῦ- 
ἐἰπρῚΊν [ΠΠξ΄Φ 1π ἰογ ει} 6598 --50 4]50 Π6 δίῃ. 
--τἱΖ. οὗ 5 γϑὰὶ σμαγδασῖου αηὰ σουγβδο οὗ 
ςοπάμπεῖ. Βιιξ 1η1|5 ἴογροιςα]ηθ585 ἄθθ5. ποῖ 
4ϑῖ}, απά πὰ 189 οπὰ 86 βΒῃθνοίμ Το 
δὲ: «υἱεζεάηε:.. 

8. Μιοκοᾶ (15 Π6)ὺ) ψἘ8Ὸ 18 ΘΥἱ] οὗ 6γ6.] 
ΙΖ. ἴῃ σοραγὰ ἴο οἵἴμουβ, νΠῸ [85 ποῖ μι Υ 
ὨΟΓ ΤΠΘΤΟΥ͂ Οἡ ἴποη. Βασκαίνω 566ΠῚ5 -Ξ 
βασκανίζω ὀφθαλμῷ, ὈΥ πο {πὸ 1,ΧΧ. 
ΓΟΠάοΥ 12} "ἘΠ, Τλουζ. ΧΧΥΠ]. 54, ΠΟΙΏΡ. «’. 56. 

απά ἀεεῤίσειρ »ιεπ.} ΤΠ ΟΥΡΊΠΑΙ τνοι]ά 
θεδγ [}15 γεπάθσίηρ, Ὀις {Π6 ὈοΙΓΟΥ ἃπα ΠΊΟΓΟ 
ἴθ γα] ὑγαηϑίατοη νου] δ6 “ ἀπά πορ]θοίοιἢ 
5015, ἴῃ ἴῃ6 56η56 οἵ ἴπ6 πον δηά Ἵγανίηρ. 
ἼΠΕ ϑυ. Ομ 5 1Π15 νοσβο. 

9. Ἀδίμοῦ: ὦν ποί «αὐ Πεά αὶ ἃ Ῥοτίϊοη, 
αιἃ πἰοκοὰ ἱπ]πβίϊοθ ἐἰγιεὴρ τ ρ Ὅ8 6. σοπί. 
Τῆς Α. Ν. γϑαδάϑβ ἀδικία πονηροῦ νΥ»ῖῖἢ 248, (το. 
ὝΠΟ πηΘΔηΪΠΕ 15: ποῖ βαιϑῆθα ἢ ἃ ρατί, πὸ 
υυδηΐβ Δ}}, δηὰ ἢΪ5 νυ]  Κοα ᾿π]ιιϑϊσθ 85 τοραγα 5 
16 οἸαὶπηθ οὗ οἴποῦβ ἀσγιοῖ ἢ ῸΡ ΘΥΟΤΥ ὈοίζΟΥ 
δε! πρ. ΒΓ. : φμὶ αμέθρη πσεγραΐὶ φμοά ῥγοχ νι 
“πὶ εαί, ΘΥΤἀΘΠΕΥ τηϊβροϊπίιηρ ") ἴον "1. 

10. ϑοπὶς τηϊσγοδήϊπρ οὗ {πΠ6ὸ Ηθῦτγονν πυιιϑῖ 
ἔχανε σαιιϑεά [Π6 50. γε πάθης: Οεμέμς πέμαηι 
γι ρἠεαὶ ῥαπει. ἽΠῸ Οαὐοοκ Πμα5: “"Απ 
ΟΥΣ] ΕΥΘ 185 ΘΟ ΟΥΘΙ ὑτγοδά, απο [γε Ὁ] 
ΓΒΟΣΤΘ ἰδ 1δοὸκ (ἀθποίθποΥ) αἵ Πὶ8. {0}. "-- 
ΔΙΠΟΙΡῊ ϑισἢ πη οπα ὑχιμοῖἢ πα δηνιοῖῃ 
ΕΥ̓Π Ὀγοδά ἴο ἢ15 ποίβῃθοιγ, γοῖ Πὶ5. Οννη 
μοαγά 15 θᾶαγὸ: ΟΥ̓ ΕἾ56, ἀπ αἵ {Π6 βαπιὶο {{πὶῸ 
Ὧ5 οὐ Ὀοδγαὰ 15 θαγο. “ΓΉΪ5 ἰαἰζου νἱονν 5.115 
ὈεΓΕΙ 45 ἃ γαηϑιτίοπ ἴο {πΠ6 βίαπχα ὈθρΙΠηϊπΕ 
ὙΠ τ. 110 Υ ΠΙΟΠ ΓΘΟΟΠΙΠΊ 45 ἔγοο ΘΠ] ον πιο ηΐ 

ΒΟΓΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΝ. ΧΙΝ. 

᾿πφυ Υ οὗ τῃ6 ννοκεα ἀγίεῖ ἢ ἃρ ἢΪ5 
501]. 

895 
Β.Ο. 

εἶτ. 2.ο. 

ΙΟ “Α νςκεά ὄογὲ δηνίθιῃ [15] βιὰ Ῥτον. 23. 
Ὀγεδά, απὰ ἢε ἰ8 ἃ πἰρραγά δὲ ἢἰβ 128 ]6. 

1Π ᾽Μγ 80Π, Δοοογαϊηρ; ἴο (ΠΥ 4δ1- 
1  ἀο ρσοοά το τῇγϑϑϊξ, ἀηά ρίνε τῆς 
Γ,οτά ἢ15 ἀνε οβεγιηρ. 

12 Βαεπιχεπιρεῦ τπδῖ ἀθδίῃ νν}}} ποῖ 
θὲ ἰοὴρ ἰπ ςοπιηρ, ἂπά (παῖς τῆς 
σονδηδηῖ οὗ πε ρῦᾶνθ [5 ποῖ βῃενγεά 
ιηἴο [ἢ 66. 

οὗ ννῆασΐ ννὸ ροϑϑ658, 80 ἰοπᾷ 85 ἴΐ 5 ἴῃ ΟἿΓ 
ΡΟΥΨΘΓ. 

11. 80οπ, δοοοζάϊηῃρβ 88 ἴδοι δαβῖ, ἐο 
ϑοοά 1ο ἐῤγεεξ, ἀπά ῬΥΟΡΘΤΙΥ͂ [ΤΙΣ ΠΕ]Υ, ἀυϊγ, 
ἴῃ ΠΊΘΑΘΙΓΟ ΡΙΌΡοΟΓ οΠαΐθ ἴο ΠΥ ΡΟΒΘΘΒΒΙΟΠΒ] 
ὑτὶπρ οΟὈ]αίϊοπΒ ἴο {89 Τοτὰ.] Α Κἰὶπά οὗ 
αἰτοιηρίο σομλ δἰ παῖίοπ οὗ Θη]ουτηθπὶ στ ἢ 
Ρἰθῖγ, νυ βοὴ το πλϊ πάϑ τι5 οὐ ἃ 5: ΠΊ}|ΔΓ ΡΓΟΡΟΒΑὶ 
τοοογάθα ἴῃ ἘλςοΪ65. 3. Βιυῖ ρεγπᾶρβ [πε 
ὙΥΓΙΟΓ παν Πᾶν Πδά Ῥχῶϊ, ΧΥΡΙΟΙ 1η 5 πιϊπά, 
-ἴπὸ “ ἀγγ ΠΠΟΓ56] ἢ ποῦ Ὀδοομηηρ ΠΟΙ 
ὙΥΠαΐουου ἃ ΠΊΔΠ 85, απ {πῸ ““δδουίῇςθ5᾽᾿" 
θοΐης πὸ ἸοηροΓ “Ἢ οὗ 5{{1{6. ὙΠῸ ϑυγίᾷς ἢα5 
δ δία πε] 4}}Υ [Π6 βαπης ΤΌΤ {ΠῸ ἤγϑε οἴδιιβθ, Ὀὰΐ 
ἰπϑίοα ἢ οὗἩἨ 1π6 βοοοπά υἱγίμα!ν τορθαῖβ {πὸ 
ἢγϑί οἰδιβο: “μά 1 ἔῥοι ῥαςσὶ αηγέφίνισ, ἀο χοοά 
ἐο ἐῤγεῦ, ὝΠΟ αἰζογαϊίοι ἴῃ {Π15 οά56 566 ΠῚ5 
ἴο τ15 ἴο ἢανὸ Ὀδοη πη {ΠῸ ὅ'υγυ. 

12. ἐῤὲ εοσεηαπὶ ὁ δὲ σγασ.)] ἘΔΙΠΟΥ, 
ἃ οΘογοπδπηΐ οὗ Ηδάθ5. ρΡΕΓΠΔΡ5 ἃ ΓΟογΘ ΠΟ 
ἴο 584. ΧΧΥΙΠ. 15. ΤῸ ΘΧΡΓ σϑίοη ΠΑΓΑΙΥ 
σοηνονϑ ἴΠ6 {ποι ις [Πα ὉΠ Κηονν5 ποῖ 5110} 
α ςονοπαηῖ, {παΐ πὸ ᾿ὰ5 ποῖ 5θθη ἰΐ, απ {παῖ 
50 ἢ 8Π ἀρτθοπιοηΐ ἄοθβ ποΐῖ οχίϑδῦ; ἴῃ ΟἴΠΟΥ 
ννογής, ννα βάν ποῖ ἄγαννη ῸΡ ἃ Ὀαγβαὶη νυ ἢ 
Ηπήθβ {πΠᾶὶ νγ6 514}} ἀϊθ αἱ ἃ ςοτγΐδίη ἤχρὰ 
Ρογιοά, «πὰ Κπονν ποῖ αἵ ννῃαΐ πιοπηθηΐ νγῸ 
Ἰπᾶν Πᾶν ἴο ἀθρατί. Ὑοἵ {ποῦ πηᾶὺ δὲ 
ΔΠΟῖΒΟΓ νἷονν οὗ [τ, ν Ιοἢ τπ6 Οὐστθοκ {γδηϑαῖου 
ΠλαΥ Πᾶν ΟἸΓΠΟΥ πιϊσιπάογϑίοοα οὐ οἶδα σπόβοη 
ἴο Κοορ θαςκ. ΨνῈ πὰ [ἴ, Δ Βοῦρα ΜΠ ἀπ 
ΟΧΡΙΑΠαΐοσΥ ΡαγαρΡἤγαβ6 (πιαγκοά Ὀγ τ᾽ι5 ΜΙ ἢ 
54]πᾶγο ὈγαςκΚοῖβ5), ἴη [Π6 Τ δἰπλια, νι ἢ γορτο- 
ἀπ 5 αῦν 11,12, 18, αἰ ποιΡἢ νι ποιῖ αιοῖ- 
ἴῃς πο πι. ὙΠῸ δυδ]οος 15 ᾿πἰγοάιισοα ὈΥ {Π|5 
Δαὐπιοπίίοη οὗ ἃ ἈαθΌΙ: “Ὁ ΜαΚκςο Παβίς ἴο φαΐ, 
πιῖκο μασῖο ἴὸ ἀτίηκ, ἴοσ {15 νου! ἃ νῃῖσῃ 
ννὸ ἰρανθ ἰ5 πὸ α ννοαάϊηρ ᾿" (64 }} νῪ ὈτΙοῖ). 
ΤῸ ψ ΠΪσΝ ἀποΐμου Κδθθι δα 5 [Π15: “ΠῚ ἴποιι 
Παδὲ δηγίμίηρ, ἐο ρμοοά ἴο {πυϑο! [[0Γ 1η 
5Π060] ἔπογ 15. ΠῸ Ρ]θάβιγο], απ ἀθαίῃ Κηονν8 
ΠῸ εἰθὶαν : σΟΠΊΡ. Εἰσο] 5. χῖν. 11,12 δα. “ Απά 
ΓΕ μου σαν, Εν 1] Ιοανο ἴο ΠΥ 50] {ΠῸ ἰὰᾷνν ἴῃ 

ὅΠ00] ννῆ0 01} ἀδοίαγο το {π00}᾽ Ἰνοξ ΟΠ 

ἼῈ 3) ν2): σοπιρ. ΕςοΪμ5. χὶν. 12 ὁ. “ὙΠΟ 
ΟΠ] ἄγοη οὗ πιαη ἀγὸ κὸ τπῸ Ποτθ5 οἵ {πὸ Ποιά 
--ϑοπὶς Ὀ]οοπῚ απ βοπλὸ ἴαο ἀννᾶν : ἡ ΓΟΙΏΡ. 
᾿Ηςς 15. χιν, 18 (σα θ}ι, 54 4). 
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Β.ς. 
εἶτ. 20 20ο. 

7΄ Τοῦϊει 

Τοῖς 14. 
13. 

12 71)ο ροοά υπῖο τῆν (ἰεπά ὃ6- 
ίοτε ποὺ ἀϊ6, Δη4 δοςογάϊηρ ἴο τᾺγ 
ΔΌΠΠῸΥ 5ττοῖσ ἢ οὐκ (ΠΥ Ππαπά δηά ρῖνε 
ἴο Π]Π]. 

ΣΈΟ. [4 ἐἸ])είταυά ποῖ {πγυβ6] οὗ ᾿τῃς 
. 18, ἃς, ρορά ἄγ, ἀη4 ἰεῖ ποῖ τΠ6 ραγῖ οὗ ἃ 
δ ΝΣ ἘΣ “ ροοά ἀεβίτε ὀνεῦραββ ἴῃ 66. 
Μαεὶ αν. κἷς ἀϑῆλίς τῃοὰ ποῖ ἰεᾶνε τῆν τγὰ- 
δ νεῖ. 4. ψ8}}5 πο Δποῖπεῦ ὃ δηά τὰν ἸάθοιιΓβ 

ἴο δε ἀϊνϊἀδἀ Ὀγ ἰοτὺ 
16 Οἱἷνε, Ὧπη4 τακε, ἀπά βδῃςι εν 

ΤΥ 808} ; ἰογ τθδγα ἰβ πὸ βϑεκίηρ οὗ 
ἀδιπεῖεβ 'ἰπ τῆς ρτγᾶνα. 

18, ἢὴο φοοά πμηίο ἐν 7γϊοπ 4.1] Ἀδῖμοῦ: το 
4 τη. 

14. 188 ποῖ ἃ γσοοΐ 447}.1ὺ0ὼ Το ΑΪοχ. 
οἸΏ 5 ἀπὸ ἀγαθῆς. ἼὝΠΕΓΕ σαη δὲ {π||6 ἀοιιδῖ 
{Παῖ τΠ6 Ναί. Γεργοϑθηῖβ ἴπΠ6 Ῥσορεῦ τοδάϊηξ. 
Βυΐῖ νὸ πιιϑῖ ποῖ (ἢ ΕΥΙΖΒΟΠΘ) τηἀογοίδηα 
πε ““βοοά ἄδγ ̓ ἴῃ ἴπ6 ἰαῖεσ [βομηῖςο Δ] βκπἰἢ- 
οίοη οὗ 2 δ᾽" -Ξ- ἰεβῖῖνε ἄαυ. ὙὍΠῈ το Γ 
Παὰ Εςοϊθδ5. υἱ]. τ4ἃ ἴῃ ἢϊ5 πηηα, απ ῬΈΓΠαΡΒ 

ἰηϊεηάοα 1ῃ15 ἃ5 ἃ Ῥδγδρῆγαβε οὗ Π3ὥ 3 

ΔῸΞ Π5Π--Τ Χ Χ. ἐν ἡμέρᾳ ἐνεδδύνης: ΤΗΣ 
φϑςοηά οἴδιιδο γοδάϑ: “ Απὰ [εἴ ποί ἃ Ῥοσίϊοῃ 
οὗ ἃ ροοά ἀοϑίγο ἩΈΤΊΕΣ ἃ ῬΑΓΕ τη ᾿ἀοβίγαῦ 6 
ξοοά --- ΡΓοβα πη ἷγ, Ραγις!ραῖίοη ἴῃ ἰαννἤι] 
ΡΙεαβυσο) 5ὸ Ῥαβί ἴΠ60." [Ι}{Π0Ὸ5]ιογῖ, εαγϑὲ 
ἄϊορι. ΤῊς δυγ. ραγαρῆσγαβος ἴπο Ἰδϑὶ εἰαιβα: 
“ δηά ἀδβῖγο ποῖ δὴ οὐ] ἀσϑιγο.» 

15. ἐδν ἐγαυασὶξ .«. .« 1δγ Ἰαδοιι..] 
τς ττιϊ οὗ {π6ηι. 

16. ΤΏ; πῖογο 1ἢΔη ἀου ί ι} βοηζιπιθπέ οὗ 
115 νϑῦβε ἰδ ἴο δασ]ν ἀἰεπηρίϑ αἵ ἐπιθπαδίοῃ. 
Οτοῖιι5 ννοι]Ἱὰ τοδὶ ἀγάπησον ἴογ ἀπάτησον--- 
ἃ ςοπ͵οοίυγε ἴῃ ν] ἢ ἢθ ννὰ5. ἀπιειραϊος Ὀγ 
16 Ατγπιθη. Νεγϑοίοη. Βιιῖξ νὸ σαπποῖ σοη- 
σοῖνθ δος ἢ ἃ τιδὲ οὗ {πὸ ννοτά 2Γλὲ ἴῃ [Πς 
ΟΥ πα]. ὙΠῸ 5υΓ. μα5. “" ποιιγίϑι τὰν 50}}.᾿ 
Π| δάἀ5, ρΡγυοῦΔὈ]Υ 45 πη ἀροϊομείϊς σογγθείνο: 
“ Δῃᾷ ννῃαΐονου 5 ἴαγ ἴὸ ὕ6 ἄοηὸ θεογο {πὸ 
Ποτγά, [παῖ ἀο.᾽" ϑοπὶο (οάϊςοα ἢανὸ ἁγίασον, 
85 ἴῃε Α. ν.---εν!ἀοηε]ν Δ Ἰαΐογ δροϊοξεῖις 
Θπιοπήκξοη ; ἴΠ6 Ν᾽ οἱ. 1,41. 115 ἡιεῆεα. 11 15 
ΠΟΘ Ϊ655 ἴο ρῖνε οἵποσ σοπ)]οσζαγα! οπχοπδ- 
[ἴΙοη5. Τῆς τιοληϊηρ ΟΥἩὨ 1ῆς νόῦβὸ 15: “"8Β6- 
8.119 [Βο(ΈΟΠΟΓ τΞΞ οὐϊεία] ὈᾺΥ͂ 808] []εἰ Τῃγ 
50] ΘΏ]ΟΥ ἰί5. 17, ἔοσ {ποῦς 15. ΠῸ δϑοκίης 
ΔΙΓΘΥ ἰδ! η165 [πότ 186 ἐδιιβο ἔὼγ [ἢ οθροῖ: 
ΒΘ ΚΙΠρ ἰογ ἤπάϊημ] ἰη ΒΕ δὰ 65." [{ 5 ἰηά!οᾶ- 
ἔνε οὗ {πὲ [Ὀττποῖ ὀκτπγαΐο οὗ 186 ΑΡοσγρια, 
(παῖ, πκὸ συ 5, χης ας τὺ ἢγσϑε οἰαιδὸ οὗ 
Ὁ 10 ("εἰνο δπὰ ἴακο  α5. ραββοά ἱπῖο ἃ 
Ρορι]αγ δάσρο, ἉΕΠΟυ ἢ γΠ ἃ νοῦγ αἰ βοτοηῖ 
τηθδηϊην διϊδοηρ ἴο 11. 

17. “30. Δ Ἴὶ ἃ ἔγοχιοηΐ ὌΧργοδ- 
5!10Π,ΞΞ- ΟΥΟΤΥ Πνηρ σγοαΐαγο, ἀπε ρος ΔΠ}ν 
411 τῆοη. Βιιιῖ ροβϑίυὶυ τς Ηεῦτον οτιριηαὶ 

ΧΊΖ. 
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17 1411 βεβὴ νναχθῖῃ οἷά ἃ5 ἃ 
ραϊτηθηῖ: ἔογ τῇς σονθηδηΐ ἔτοιῃ τῇς 
δερίπηίηρ ἴ89 Του 8μαὶς ἀΐε τ8ὲ κὰ" πὸ 

Β.α 
ΕΙΣ. 200. 

ἀφδιῇ. ἴπι “49.(. 
οὗε. ̓-. 

18 Α5 οὕ τ1ὴῆ6 ογὔδεῃ ἰθανθὸβ Οἢ ἃ ες. 
τ τὸ. 

(ΠΟ Κ ἔγεο, βοηλα {2]], δηἀ 5οπλε ρον : Ἰνάρτε, 
80 ἰ8 1Π6 φεπογδιίοη οὗ ἔφθη δηάᾶ ἣν 
Ὀίοοα, 

τι. 2. 

ἐρης οομηξῖῆ ἴο δὴ επά, απὰς Αρυρ ἐμ 
Ἀποῖβεγὶ 15. Ὀοη. Σ 

190 νεῖν ψγοῦκ τοτίεῖῃ δπά ςοη- ξ κ᾽ 
δι θτῇ ἄννᾶγ, ἀπά ἴῃς ψψογκοῦ τῃογθοῦ 
5ἢ.4}] ροὸ νυνί]. 

20 "ΒΙεββεά ἰ5 τῆς τῇδη τῆι ἀοιῇ “- Ρ:ς. 1: 

ΒΙΠΊΡΪΥ αποίεα 5. ς]Ϊ. 27, ὝΣΩ 239 ὨΡ5), 
ψὨοΝ [Π6 Οτεεὶς ἰγδηϑιδίογ ΡΑγαρηγαϑθά ὯΟΣ 
δτοαῖου οἸθαγηθϑθ. ΤΏ ΙΓ, ΧΧ. γοηάογ ἴΠ|6 γοῦδο 
ἴη ἴῃ Ῥ5. ΌΥ [πὸ β8ᾶπι6 ννογάβ ἃ5 ἴῃς Ηδθῦθγον : 
πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται. 
7ὸγ 1δε εουεπαηί 7γον θυ τὶ δϑῖλπᾳ [ἀπ᾿ 

αἰῶνος, Ὀιιξ Ὀοΐῃ ἴῃ ἴ[Π6 Ηθῦτενν ὑϑᾶρο δπὰ 
όγο (σοχΡ. ΧΙν. 2) ἰζ πλΐρις θ6 τεπάργοα : 
“το (6 Ὀορίηπίηρ  ((5): ϑγίης τοὺ 
δ 81} ἀΐο (ΠΊΩΙΠ ΓΘ, όγο ΠΠΕΓΑΙΥ τθη- 
ἀεγοά ἔτοπι ἴΠ6 Ἡφῦγενν, 85 πὰ ΕυΧΧ, σεη. 
11, 17).}] ὍΤΕ υπάετγίηρ Τπουρῃΐ πιὰ ἢᾶνα 
Ὀδοδη ἴΠ6 βᾶπι6ὸ 45 {παῖ οὗ ςεγίαδιη Κδθθ]5 τΠαΐ 
ἀραῖῃ ννὰ5 ποῖ ἴῃ 6 βϑαυθηςε οὗ 5ίη, δυϊ ἔτοπι 
{πὸ ἤτϑε ἀρροϊηϊεα ἴο πηδη ; δου ρἢ ἴΠ6 Οἵ ΒΟΥ 
Ἰάοα 15 ποῖ ΠΘΟΘβϑαγν ὀχοϊιάοά, [δι ρΡῃγϑιοδὶ 
ἀοατῇ σαπὴδ τ |ροη 8|} η σοηδεηιθηςε οὗ Ααδπλ5 
δίῃ. [Ι͂ὴ διρῆγέ (εἀ. Ετγβάπιδπη, Ρ. 1414) νὰ 
ἤηὰ ἃ αἸΓΙΟι5 ἈΡΡΙοδίίοη οἵ ἴθ ννοτάβ ἴῃ 

Νιπηῦ. χῖχ. τῳ, ΠΡ ΠΝ, α5. ἱπιρί γίπρ ἃ 
Ὠ ἰνίηθ ἄθοτοο οὗ ἀθαῖ Ὡροη 411 θη. Τα 
ΥΤ. δᾶ5 (πΠ6 ἔοϊϊονίησ, πὸ ἀοιιϊὲ ἰδίογ 
((μγιϑεέδη ᾽) τηοα!βοδίίοη οὗ «'. 17: “ἴον ἃ] 
{Πὸ 505 οὗ το ἀγὸ σΟΓΙΔΙΗΪΥ ἴοσ σΟΥΓΠΙΡΓΟΏ 
(εον γι ροη πριν), πὰ [ἢ ροπογδίοηβ οἵ ἴπ 6 
ΌΤΙ ἃ ἅτ ΠΟΥΙΔΙΗΪΥ ἴο ἀϊε.᾽ 

18. ΑΒ φτγθϑθῃ 11θ6798 [|ἴ 15 ποῖ ΡοΞβϑῖῦ] δ 
Πτοσα  γ ἴο τοπου φύλλον θάλλον) οπ αὶ ἐδίωξ 
ἡγερ ΤΠΙΟΚ τη (86 5οηβὸ οὗ “ἢ Ὀγδησ 65," 
ΡΟΓΠαρΡ5 ὩΜ; Ὀαϊ 56. ΟΠ] 5ΠΟΓ σα “ρος. 

7. ἀπά δίιοο.] ΤῊΣ νν6}1-Κηοόννη ὄχργθ5- 
5101) ὉΓ τηὰῃ: Ὠ) 2. 

19. (ὐοπο]ιβίοη οὗ {Π15 αης ἰγδηϑιοη ἴο [6 
πρχί δἴδιζ. “" ἘΥΘΣΥ ΨΟΥᾺΚ ΨΔ1ΟΣ 8 601- 
ΓΌΡΌΙΙ6 [ΟΥΓ ΡΟΓΠ ΡΒ: δοηρ σογτΌΡ0]6] 
Βὴ8]1 ΘΟΏΒΌΠΙΘ ΑὟΔΥ, δὰ [89 ΨΟΣΥΚΟΣ 
ΤΒΟτΘΟῦ 888]}1 Ρ488 ΔΎΨΑΥ Μιῖὰ ἐς." ΤΠὸ 
δΥΤας ἤὴ5. ΠΟΓῸ αἶσὸ νΠαΐ δθοπὴβ ἃ (δ γβτίδῃ 
τοι βοδίίοη : “ἀπὸ 4}} 815 Μοσκ 584}} ὕὰ 
βοατο μοι Ἰηΐο Βοΐοτο δῖπιν, απὰ Ὁ Μοσκ οἵ 
ἢ15 μδη 5 5}4}} ἔυΠ]ονν δἴζοσ μ1πι.᾿ 

20. Νὼνν σἴαηχα. ΒΔΡΡΥ͂ 89 ἐῤαῤ «ο1} 
»ὐ 16 ἴ5ο ἴῃ ΑἸῸχ. γοδάϊημ, απ οἴμοῦϑ, 
πα {{|5. 15 ργοογαΌ]ο ἴὸ ἴῃ Υ δῖ, τελευτήσει 
ἐπ «υμάο.] Οὐ “ κοοά (Πϊημ5. ζὉῃὲ 
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25 Ηε 5841] ρἱτοἢ ἢ]5. ἴθπὲ ἠΐρῇ 8.6. 

αηῖο Ποῖ, δηά 5}}1} ἰΙοάρε ἰπ ἃ Ἰοάρίπρ “πὸ 

Υ. 21--27.} 

ΒΟ πιεάϊαλϊε ροοά τΠηρβ ἰπ τνϊβϑάοῃι, ἀπά 
ἽΣΣ τῆᾷῖ σελϑοπθίῃ οὐὗὨἁ ΠΟΙΥ ταΐηρβ5 ὈῪ ἢ 

θτ, 
δὲξ. 

υπάειβιδπάϊηρ. 
21 ες τἢδῖ σοηῃδίἀογειἢ ΠΟΙ ννᾶγ8 

ἴῃ ἢ8 Πεαγῖ 583114}1 αἷ8ὸ ἤανε ιἱπάετ- 
βϑιαπαϊΐηρ ἰῃ Ποῖ βεςτοῖβ. 

22 (ὧο «ῇἤεγ Ποῦ 485 οῃδ. ἴῆδι 
ἰγδοοῖῃ, δηά 116 ἴῃ νγαῖξ [ἢ ἤδὺ ννᾶυϑ8. 

22 Ηε τῇδῖ ρυίθι ἢ ἴῃ δὲ Ποὺ ν]η- 
ἄοννβ 341} 4'8δο ἤεαγκεηῃ δὲ Ποῖ ἀοοῖϑβ. 

24 ἢε τῇαλῖ ἀοιζῇ Ἰἰοάρε ἤδξαγ ἢεγ 
Βουδε 58.4}} α͵8ο ἐββίθη ἃ ' ρίη ἰῃ ΠῚ 
γγ}15. 

ΤΕΙ͂ΒῈ 8 ΕΥΘΏΓΥ δαβϑοα οη 58. ἱ. 2, δ πουρἢ 
ΞΕ ΠΌΠΗΙΣ “ νυϊϑάοηι ἢ ΠΟῪ ἴΔΚε8 [86 ρἷδος 

“ἩϊΞ Ἰανν,)--αἂ ἀϊδογοηοο οδαγδοίογ ες, οἢ 
[86 οὔς πδηὰ, οὗ ἴῃς ἅγζὸ δηά ἐδῖθ οὗ 5. ἱ., 
δῃά, οη ἴ86 οἴδεσ, οὗ ἴπ6 βἰδηάροϊηϊ οὗ πὸ 
διγδοίάϑ. 

ανπά ἃἰϊδοουΣ ΒΟΙΆ (αυουϊ 11) ἐπ δὲς μπάϊεν- 
“ἰαπαάδηρ.) ΓΙὮΪ5 ΠΙΔῪ 4150 δῆϑννεῦ ἴο [27 ἴῃ 
Ῥᾳ. ἱ, 2. 

21. Ἠο οοπδίἀοτοῖ [οΥΓ, “ἢς [δὲ σοη- 
5 ἀεγεῖ"--ἰ τὸ τεραγὰ ἴῃ 6 “ ΒΑΡΡΥ᾽ οὗ στ. λο 
8ἃ8 511] σλιτιεαὰ οἡ ἴο [ἢ 5 γθῦβθ ] ῥεγ 447. ἐπ 
ἐὲξ ὀκαγί, αἀπιὰἃ Ῥοηάθσοί ΟἹ δε “εεγεΐ:.} 
ΔΝ κάοιι 15 μετα ρουβοηϊῆθα, 

42. 2δα: ἰγαεείδ.] ΝΜ ὶΖ., Ποῦ ἰοοίϑβίορβ. 
ΤΒςε ἤψζυτε 15 οὗ ἃ δυηίετ. ΤῊΪ5 βεηΐδηςε 
τηυπὲ Ὀς ΕἸΕΠΒΟΙ τοραγάθα 85 ἰηζογοαλίδίε, ὉΥ 
ὍΑΔΥ οὗ δαὐπιοηϊϊίοη, οὐ εἶδα ψψὸ τηυϑδῖ 500 
δὲ (Πς ϑὅγζυ. πεῦε σεργεβοηῖϊβ [6 Ἡοῦγον, 
ἴΏΟΓΕ ΔοΟσΌΓγΑΟΙΥ νπθη ἰτ ςοηηοςῖβ 4}} Π658 
δοηΐθησοβ ἃ5 βιδογαϊηδίο ἴο δά ἀοροηάοηϊ οἡ 
τυ. 1ο. 

ὙγΠΟΓΟ τη ηρ5 δἴα. 
26 Ηε 5}4]] 8εὲ ἢ18 σμιηάγεη υὑπάον 

ἢεῦ 83} εἰτεῦ, ἀπα 5}.4}} ἰοάρε ὑπάθγ Πογ 
Ὀγαποἢα8. 

27 "ΒΥ Βεῦ Βα 514]}] 6 ςονεγεὰ " νά. 
ΣΟ. σό. ἔτοπι ᾿ιθβαῖ, ἀπά ἴῃ ἢδγ ρίογυ 51|4]}} ἢς 

ἄννεὶ!. 
ΓΗΑΡΤΕᾺΑ Χν. 

2 μάουε ορεόγαεείά 1ὅσσς ἐλαέ αν Οοαά. 7 
Ζὰε τοϊεξεά σλαίέ ποί ρεέ ἀφ. τι Ηξ "πᾶν 
μοί εἐδαγρε Οοαὶ τοἰὰ ομ7 γα: 14 Ὁ» ἧς 
γεσάΐς, απα ἰχγἐ τες ἐο οεεγεείνες. 

ἢγϑῖ δίς γὸ πιρς σοπ)]εσΐυτε (παΐ τΠς ὅγτ. 

τοδὰ )1), “μἷ8 μδηάβ," (οσ 1)10), “μἷ8. οἰἢ]- 
ἄγθη (45 ἰπ ἴῃς Οτεεὶς εγβίοη). Βυΐ οἡ 
ἔυγίποῦ Τοηβιἀογδίίοη 1ἴ ϑεε8 τόσο ἹἰΚΕῚῪ 
(Πα τη6 ὅ5γγ., νυν ςἢ Βοτο 15 ἰὨγουρβουϊ σοη- 
ἔιϑοά, δαὶ βοβθῆον ἰγδηβίοσγοα δι Πεγ [Π6 
κατὰ χεῖρας αὑτῆς ((Υ πε 5146 οὗ ΠεΓ᾽) οὗ 
ν. 25. Βυῖ, πιληϊοβιγ, 1 15. ᾿π ροϑϑιθ]ς ἴο 
ΤΆΔ ΔΗΥ͂ ξοοά 9εη5ε οι οὗ ἴμ6 5ΥΓ. νογβίοῃ. 
Ἄν θη, μονενοσ, ἴπ6 ὅΥγ. πᾶ5 ἴῃ συ. 276: εἰ 
ἐπ ῥαδίἑαομς εἰς γείαχαδι ἀπέρωπ, ἸΕ 15. δν!- 
ἀεηὶ τμαὲ ἰἴ τοδά ἱπβίοδά οἵ ὙΠ, ““ βίου, 
ἼΠΠ, ““ομαπιθεν," ψ 8116 [ἃ υὑπάογοίοοά ἴπα 
ψνογα στοηάογοὰ ἰπ (6 ΟΥοΚ καταλύσει, “ ἈΘ 
881} Ἰοᾶᾳ6,, 15 γοαχαδὶέ, νἱΖ. απίγπωρε, Ἰυϑῖ 
ἃ58 ἴδε ΧΟ, δἰ πη ΠΥ] Υ τι5ὲ ἴῃ βᾶπὶῈ Οτεεκ 
νογά (5ἰχ {ἰπ|65) ἕοσ Π3 οὐ 3. 

ΓσΗΑΡΤΕᾺΚ Χν. 

ΤΠ5 οπδρίοσ ἔογπιὶβ ἃ πδίιισγαὶ δηἋ ΘΑϑῪ 
σοηίϊηυδίίοη οὗ (Π6 ῥγοοβάϊηρ, δηά ἃ ὑγοξγεβ- 
βίοῃ ὕροὴ ἰΐ. [ἔνε τηϊρηϊ θοσγτγοιν ἴῃ ἰδηχυδρο 

23. Ηε ῥγίειὁ ἱπ .... διὰ ᾿ἰβίθμοι] [ἢ οὗ οὐ ρῥυδ]ῖς ᾿ἰἴθ, τ βαῖ ἴῃ [6 Ιαϑὲ βίδηζα 
οἴπεῦ ννογάϑβ, 8}} τηϑδῇϑβ ἃγεὲ υϑεὰ ἴο Ἰεᾶστῃ ΒΕΓ οὗ [Π6 ρῥγονΐουβ Ἵμδρίο (χῖν. 20--27) νγᾶϑ 
δεςτοῖβ. 

24. ἴῃ ρυτγβιυῖ οἵ (ἴδ βαπὶθ οδ]οςῖ : “ 9 
Ἰοάσοῖε . .. δληὰ ζδδίθποι [86 Ῥοβ' ἴῃ 
Ποῦ νν8}}5. ΤΠ: ρΡεϑ, νἱΖ., οὗ μἰβ ἰθηῖ. Ματκ 
ἴαῖ νν ̓Ἰσάουι 15 γεργοβεηίθα 45 ανίηρ ἃ πουβὲ 
-- 3014 δηὰ ρμετιπμδηθηῖ; ννβογοαβ [ἢ ἢυπηλη 
ΘΟΆΓΟΒΟΙ αἴοῦ ΠΟΙ 18 ἀθβοσι θα 45 1ὴ ἃ επί. 
566 ποχί νεῦβα [πίμ6 ΓΧΧ. πάσσαλος Αἰ ννΆγ5 
Τερτεβεηῖ5 ἴῃς Ηδῦ. ἼΠ)", ἐχοθρῖ ἰπ Εχ. χχχίχ. 
41 (οὗ τπὸ Ἡοῦτειν ἴοχί; ἴῃ {πΠ6 ΕΧΧ. (Ποτὲ 
ἶσα ἃ ἀϊβετοηΐ ογάθσ, οὐ γαῖβοῦ ἀἰϊθογάογ, δηὰ 
τ. 11 15 Γεργεβοηϊδὰ Ὦγ υ. 9). 

. 26. «πᾶ «ῥα ΐ ἰοάφε ἱπ α ἰοάφίηρ «ὑδέγε φοοά 
ἐδίπρ: ἀγε.} 1ἰἴν, “ἴῃ ἃ δποβῖεϊσΥ οἵ ρβοοά 
τηϊηρΞ.᾽ 

26. παν δὲν “ῥεεν ἢ ὙὍῆδ βξιιγο νδγ]65 
πον ἴο ἴπαΐ οἷλ ἴγεε. ὍὥΤῆς 5βο τοῦ νυ] ςἢ [15 
Ἰοάρκπιοπί πᾶσ ἴον Ὀγδηςῇοβ δἤογάϑ, ὀχίθηαϑ8 
ἴο “ἢ15 ἙσἸ] άγοη " (ἀσβοοηάδηϊ5). Ὅἢα 5υΓ. 
825: "ΩΡ “μ4: αεαδίὲ σμῤέγ γαριος ἐπ. Αἴ 

(Π6 τηογαὶ ““διποηάτηθης)) οὐ “1Π6 οτἱψίηδὶ 
τιοϊϊοη ᾿" ἴο ἀο ροοά ἴο οποϑοῖξ, Ὀδοοπιθ8 ἴῃ 
“ἢ. χν. (1--το) “86 ογρίπδὶ πιοίίοη,᾽" (ο ψὩοἢ 
16 οδ]δοϊίοη8 ΟΥ Θχοιι9θ65 οὐ [ἢ6 ρματί οὗ ἃ 
ΒΙΏΠΟΙ ἰῇ υὐτὖ. 11-2:ὸ ἅΓ6 δρδίηῃ ἃ ῃγοροβοά 
Ἀγ οΠατηοη ἢ ἩὙΒΙΟΒ 15 ἀἰβοιιϑϑθα δηά χεϊοςσϊθά. 
ΤΙ ἴΠ6 σῃαρῖογ σοηϑὶϑίβ οὗ ἴννο ρατίβ. Ραγί]. 
(υν. τ-1ο): ῥγαίδε οὗ ὟΝ ἰβάοπι, ἰῃ ἵννο βδἴδηζαδϑβ 
- -ἰληζα 1 (υυ. 1 -5), ὟΝ Ἰδάοπλ ἕτοτι [15 οὔΐεο- 
ἶνε με Ημὶ βίδῃηζΖδ 2 (υν. 6--1ο)), ἮΝ ἰδάοπι ΤΌΤΩ 
186 βιιθ᾽εςτίνο ἀορεςῖ---ἰῆς τεϊδίίοη οὗ {πΠ6 ννῖϑε 
δηά οἵ ἴῃς ἴοοϊ οὐ ϑίπηεγ ἴο ΝΥ Ἰϑβάοπηῃ. Νδίυ- 
ΥΑΪΥ, ἴῃς Ἰατίεν 15 σπίοδγ ἀννοὶῖ ὕροη. ΤΪ5 
ΡΓΘΡΑΓΟ5 ι1ι5 ἴογ [86 ἐχοιιδοβ νν ῃΠςἢ [ἢ 6 5δίπποῦ 
ΤΆ ΚΟ65 ἴοσ ποῖ βυδπιτίηρ ἰο ΚΝ ἰϑάοπι, {παῖ 15, 
ἔογ σοητηὐἱηρ Ἰη ΠΪ5 5ἰπίι] νναγ8. ΤῊ18 ἔΌΓΠΊ8 
1ὴ6 συδ)εςοῖ οὗ Ῥατί 11. (νυ. 11--:2:ὸ), νος 
αἶδο ςοῃϑϊ,58ῖ5 οὗ ἴννο βίδῃζβϑ, οδοὴ οὗ ἔἥνθ γϑῦβοβ. 
ΤΠο ἤγϑί βίδηζα (υν. 11--1 5} ΟἿΓ6 ΠΊΟΥῈ ᾿ΓΟ- 
βεηῖβ ἴῃς οδ]εςζίνο ἀϑρεςῖΐ οὗ (Π6 δῆϑινεῦ ἴο τῇς 
ΒΙΠΠΟΙ 8 Ὄχουβα: 1 σδηηοίῖ δΒεΙ͂Ρ τ γ56]Ἐ---Οἰγο 



ΕΟΓΙΓΕΒΙΑΘΤΙΓΟΌΞΚ. Χν. 

ἘΦ, τιδὲ ἐξαγεῖᾷ τῆς 1,ογὰ σψ}}} 
ἀο ροοά; «πὰ ἢε τῆδὲ μδῖἢ 

ΤΕ Κηπονίεάρε οὗ τς ἴδνν 3114}} οδίδίῃ 
εἴ, 
2 Απά 88 ἃ τηοῖποσ 5}4]} 58ῆη6 τηεεῖ 

ἢϊηι, Δη4 τεςεῖνε ἢ]ηλ 483 4 νν]ε πιᾶλῖ- 
τα οἴ ἃ νἱγρίπ. 

1 Ὑνμ τῆς Ὀτγεδά οὗ υηάετβιδηά- 
ἴῃρ 5881} 8ῃ6 ἔδεά ἢΐπι, ἀπά ρῖνε Ἀἰηὶ 
τῆς ννδίεγ οἵ ννϊβάοπι ἴο ἀγίηκ. 

4 Ἦε 58}4}} Ὀ6 βίαγεα ρου πεῖ, απά 
814}} ποῖ Ρὲ πιονεὰ; δηά 5}8]} γε! Ὁ 
ὉΡΟΩ πεῖ, δηὰ 584}|} ποῖ θὲ ὌἼοη- 
[ουηάεά. 

ς δ[ῃς 5Π4}} εχαῖὶε ἢΐπιὶ ὔονς ἢΪ8 

88 
Β. 
ἐσ. 

[ν. 1---Ἰὸ, 

ςοηρτγεραῖίοῃ 5841} 8ῃ6 ορεθῦ ἢΐϊ8 8 
τοῦτ. : 

6 Ηε 5}|2}] ἥπά Ἰοῦ δπά ἃ Ἄστονσγῃ οἵ 
οἰλάμῃε585, ἀπὰ 586 5}8]}] σδιιβῈ Πῖπὶ ἴο 
ἸΠΠογῖῖ δὴ Θνογ ΔΈ Πρ ΠΑΠΊ6. 

7 Βιυῖ (Ὀο] 158 ππεῇ 8841} ποῖ διϊαλιπ 
ππίο δῦ, δηά εἰππεῖβ 884}} ποῖ δεὲ 
Πογ. 

8 Εογ 886 ἰ5 ἔατ ἔἴτοπι ρῥγίάς,, δπά 
τπδῃ τη Ἅγα [12Γ8 σδῆποῖ Γαι ΠῚ ΕΓ Ῥυον τ; 
Ποῖ. ἌΝ 

9 “'Ρταῖβα ἰ8 ποῖ β56ε ΠΥ ἰῃ τῃς “ 
ποι οὗἉ ἃ βἰππει, ἔογ "τ νγὰβ ποῖ ἀεψεὶ 
86ηῖ πἰπὶ οὗ (ἢς [,ογά. δ, δι. 

10 Εογ ' ργαῖβε 584}} Ὀς υἱῖεγεά ἴῃ 1οττ: 
ννϊβάοπι, ἀπά τῆς 1, ογά νὴ]! ργοβροῖ ἴτ. ἀσεῦ. 

ς. 
200. ς 

4Ρς :.1 

παοιρηδοιτβ, ἀηά ἰπ (Π6 πϊάβι οὗ τῆς 

οὐπιδίδηςεβ, ΟΥἩ ταῖμοῦ Οοά, σδιιϑδαὰ τὴν σδοῖςθ. 
[μ51]γ, ἴα βοσοπά 5βίδηζὰᾷ (υν. 16--2λο) σοηίδ!η8 
18:6 δῆβινοῦ ἴο ὃδ6 είνεη ἴο [ῃ6 5Πη6Γ, ἔτοτη [ἢ 6 
βυδ)εςζίνε ἀβρεςΐ οὗ ἴῃς φυσβίίοη, νἱΖ. τηδη ἢδ5 
Πθεγίγ, Δηά Οοά μ]}}} ΒοΙρ πίπι, ἰξ 6 βεεῖϑ ἴο 
ἄἀο ννὲ}] 1. Ναΐυγαν ἴῃς ἴψο (απὰ 
ΒΔ} 285) ΤΊΘΓΖΟ ᾿πῖο ϑδοἢ οἴ ογ (σομιρ., οἡ ἴῃς 
ομδ ᾿ιδηᾶ, Ὁ. 15; δηά, οἡ ἴδε οἴδπεγ, συ. 18, 
20). 

1, Η ἐῤαὶ “εαγεὶῤ ἰδὲ  ογά 841} ἂο πὶ8 
[ν|Ζ. 80 ἔοϊϊονν, δῃὰ οἰθατὸ ἴο, ΔΝ ἰβάοπι, 85 
ἀεϑογδοὰ ἴῃ ἴῃς ἰδϑῖ βδίδηζα οἵ εἶ. χίν.): σπδ 
δὲ ἐῤαὶ ἰΒ δὰ δἂορὶ πῃ ἐδὲε ἰαευ [ἃ ταδλϑῖογ ἴῃ 
117} “ῥα! οὐέαίπ δεγ ἢ ΝΜΝι2Ζ. Νν ϑάοπι. ΤῊ 5 
γΟῦβῈ 5 Ὀοῖ ἱτηροτίδηϊ δηά οπαγδοίογϑιϊς 85 
τυ κίηρ Ηο]]οηϊϑιὶς νἱενβ. Τῇ οὐ]οςῖ 5 ἴο 
Ταργοβϑοηΐ ἔδδγ οὗ ἴῃς 1 ογὰ 85 {Π6 5θασγοῖ δῖογ 
νυ ϑύοπι, Δηἀ ἃ ὈΓΟΡΟΓ δηά ἤι}} Κπον]εάξε οὗ 
[6 1ἂνν 845 ἴπε διίδίηπιθηὶ οὗ Νν ἰβάοπι. ὙΤΒῈ 
ΥΔΏΒΟΏ ἔγοπιὶ “ἴπεῸ {ν᾽ ἴο “ Κν ἰβδάοπι ᾿" 
Ὑν ὮΙ Γἢ νυᾶϑ5 ἴῃ ργοσ 655 1πΊΠ6 50- ΔΘ Οδοξδ»»"αϑ- 
θοΟΚΒ (ΥΥ Ἰδαοπημςθοοῖϑ5) οὗ ἴῃς ΟἹ Τεβίδιηεηϊ 
ΔΡΡΟΘΆΓΒ᾽ ΒΕΓΕ ἃ5 Δῃ Δοςσοπρ 56 ἔβοεῖ. 

Ὡ. απε γεζοιυφ ῥὲηι ας ὦ «υἱΐξέ οἵ (οποἶβ) 
γουτ.] ἀοπιρ. Ῥτονυ. ἰϊ. 170. Ὑμαῖ γυνὴ 
παρθενίας ταδλῃ8 ποῖ Υἱγρίη-ννθ, θυ Δ οὗ 
οηΘ᾽ 58 γοιτῆ, 5θετηβ οϑίδ Ὁ πο Ὀγ ΧΧ. [ος. 
1]. 4,  ΕΓΕ παρθενία ἰ8 ἴῃς {ταηβίδιοη οὗ 
ὈΣΉΣΣ, “γουῖἢ." Απὰ δεῖς ἴἴ τᾶν δ6 νν6}} 
ἴο δθᾶγ ἰπ πλϊηὰ παῖ τς Βοοῖὶς οὗ [ετεπιίαιι 
νγ83 ΔΡΡΑΓΟΠΓΥ ἃ ἔδνουγίζε οης ἢ ἴπ6 Α]οχ- 
δηάγΔη8 (σορ. ΡΟ, " ἀ6 ΟΠ ογ. ὶ 1.4). 

8. ΓΓΖΘΟΒΟ ἐχρ δὶ ῃβ [Π6 ϑἰηλϊο: ἃ8 Ὀγοδά 
δηά ννᾶῖοῦ ἅτε ἴΠεῈ ογαϊπασῦ ἀδιϊγ ἕοοά, 50 
νυ 560Π| 5.0 }165 Ὠἰπὶ σρί τυ} νυ ἢ ΟΓΑΙΏΔΓΥῪ 
ἀλιγ ἴοοά. Βυῖ τς δἀάϊιίοη οὗὨἨ {μεβε δάὰ- 
)δςΐινεβ βθεῖηβ ἤθθάϊθββ. ΤῊΣ πιοδηΐης οοη- 
νογοά ἴο ΟἿ τηϊη 5 15 (Πδΐ οὗ ἃ ϑιιρρὶγ, ννῃϊοἢ 
ἀϊῖεγβ ἔτοπὶ [μδΐ οὗἨἉ ογαϊπαῦΥ τηξῃ 85 γορασγαάϑ 
[158 ΘοΌΓΟΣ, δηὰ 5 βυ Δ 0]6 ἴοῦ που Βῃπηοηΐ. 
Ήετε δηὰ ἰῃ ἴῃς [Ο]]οννὶπς νοῦβο5 τγ6 πΔΓΚ ἃ 

ἐταάδίοη : ἔοοά, βυρροτῖ (υ. 5), δἀναποετηἷἐπί 
(υ. 6), ἡοΥ (υ. 7). 

6. Οπιῖ “Ηδ 5811] δηά." 

͵Ἶ)ον ἀπά ἃ ἐγοαυν 9 κἰαάμε::, απ διι ογθτ- 
Ἰδοιίΐηρβ πδῖθ 688]1} 869 ἐπμοσὶ: }] ΤῈΒ 
Ὀερίηβ ἴπ6 βεςοηά οἴδηζᾷ οἵ Ῥαγῖ 1., δηὰ 
δεῖνεϑ ἃ5 ἰγδηϑιτοη ἴο ψνβδῖ ἔο] ον 5. 

7. ϑοπὶὸ δι Ποῦ 165 ἤάνὸ καί---ἰη {π Α. Υ. 
“Βυξ"---Ἰ ἰςἢ τηυξὲ 6 οὐχ, Εσροϊβ 58}8}} 
Ὡοῖ αἴζαϊη ἴο νγϑάοπι : 5 ΠΏΘΓ5 δανο (ἢ 5 
ηοΐ Θυδ ἴῃ 5ἰψίι, Οὐοπιρ. Βεγὲ ΕσΌδΒ, ςς ὦ. 

8. εαηποῖ γομοηδο δὲγ ἘΔΙθογ, 5841] 
ποῖ ὃδο0 πιΐπᾶζα] οὗὨ ΒοΣ (Β|555611}.--Θ Ποῦ ἴῃ 
(ἢ 86 η586 οὗ ὈδΑΓΙΠρ ΒΟΥ ἰπ τη, ΟΥ ςατγίπρ ἕο γ 
ογ. ΕῸγ [ἢς ἤγχϑῖ ρατί οὗ [Π]5 νοσϑὲ ἴῃοτὸ ἃγὸ 
ΤΏΔΗΥ͂ Ἀδυθὶπὶς Ῥδγδὶ εἶθ, ϑοἢ 845: “Οοά 
᾿Ἰβ οι ὑρ πἰπὶ (Ππαΐ Δθδϑοίῃ Βἰπιϑ οὶ ξ, ἀπὰ αραϑοῖι 
Ἰυϊπλ (παῖ ΡΠ Δ .ἢ ἢ πι5ε} (συ. 1 3.6; φοτηρ. 
δῖ. Μαῖί. χχῆ. 12); οΟΥἌΎ “δε (δῖ Ὀδοοπιοίὰ 
Ριουά 5141} 811 ἱπίο ΟἊθβοηηδ᾽" (Βαδμ. Β. 
1ο ὁ), ἄς. 

9, 10. ΤΊεϑε ἅγὸ ρεῦθβαρβ ἀπιοὴρ ἴῃ6 τηοϑδῖ 
ἀμῆσυς νοῦβοβ ἰῃ Εσοι58. ΤῊἼς Α. Υ. τορεο- 
ϑοηΐβ ἴῃ6 Οτρεῖς τοχί ΨΠΠ βυβιὶοϊεηξ δοσυγαςγ. 
Νοίδίης σδὴ ὃς ᾿ἰεαγηθά ἔσο ἃ ςομηραγίϑου 
τυ (6 δγγίδς. Ψνὸ ννουϊά βιρεεκῖ [δὲ [ἢ 
υνΥ Το, οὐ [η6 (γδηβίδῖοσ, δά ἴῃ ἢΐ5 τηϊηα δά 
νν͵ἰδιοὰ ἴο ἱπίργουα ὑροη Ῥσον. χχυῖϊ 21, 
νυ Ὠοἢ ἴῃ {Π6 ΧΧ. Πᾶ9 ἃ εἶδικε δά ἀθὰ ἷἱ 
Γαδ β ἴῃ ἴπε 1,ΧΧ. 45 ἔοϊ ον: “ Ὀυΐ ἃ τδῃ 
5 ἰτοὰ [1πὴ ἴΠ6 8επβθ οὗ “ἰεβῖεα " ὈΥ τῆς 
σοῦ οὗ (Πεπὶ {παΐ ῥγαῖβε ἢπ. [1ΧΧ, 
Δα ἀ5:}] Τῆς ποατῖ οὗ πὸ ᾿ΥΔΏΒΕΤΟΞΘΟΣ ϑθοῖς 
ΔΙΟΥ 6ΥἹ] [πιϊϑομίο, Ὀθϊ ἀπ υρτὶχηξ Πολῖ 
866 15 δῇῆεσγ κηον]οάρο." Ιἢ ᾿νδδίονογ 9θῆϑὲ 
νῸ ΠΥ ὑπαογείδηά ἴΠ6 βοπιονμαῖ αἰ δῆς 
εἴδυϑε ἴῃ ἴῃς Ηεῦτεν οὗ σου. χχυἹ]. 21, {πὸ 
τι οὗ Εςοϊυ8. ψου]ά, ἢ Οὐ νίουν ὃς 
σογγοςῖ, πᾶν ραγδρῆγαδε οὐ δρρὶ δὰ ἰξ ἴῃ πὸ 
[οἸ]ονν ηΡ ΤΆΔΠΠΟΥ : δυςἢ ρΓΔ156 858 φοσηεῖῃ ἔγοσι 
ἃ 5ΠΠΕΙ 15 ποῖ 566 Π}Υ, Ὀεςομλίηρ, θοδυτδι. 



Υ. 11-- 5. 

Β. (. 11 ἔϑΑΥ ποῖ ἴδοι, [τ 15 τῆτουρῇῃ 
“ἘΠῚ τῆς Ιογά τῆδῖ 1 (6}] ἀνγὰν : (ογ ἔθου 
.7 πὺ ουρβτεβε ποῖ ἴο ἀο τπε τῃΐηρβ τῃας πε 

μαζοιῆ. 
12 ὅδΥ ποῖ ἴδοι, Ηε παῖ ςδυβεά 

ΠῚ6 ἴο ΟΓΓ: ἴοσ ἢς δαῖῇ πο πϑορϑά οἵ 
τῆς 5πᾷι]} πηδη. 

12 Τῆς [,οτὰ Παῖοῖῃ 411] δϑοπιπδ- 

1 15 ποῖ ΓΟΔΪ ργδίϑθ, ΠΟΥ ΕΥΘΓ ΤΔΠΥ ΠΔῪ υἱίοῦ 
τι, Ὀδοδιιϑο ᾿ἴ ἰ5 ποῖ ϑοηΐ οὗ {ῆς 1 οτά δηὰ 
[5 ποῖ Π 5 βαποίίΐοη. ῬΊαῖβε-- -σθα] ῥγαῖϑβο--- 
5. υἱζογεα ἴῃ νυϊϑάοπι (- Ὀν 1π6 {ΓῸΪΥ ννῖβο τὸ 
ἴδε Ρἱο 5); δπὰ δυυσῇ ργαῖβο {πὸ 1 ογὰ νν}}} 
ῬΓΟΒΡΟΥ, ἴΠπδὲ 15, σοπῆστηῃ αὐ δ ΗῚ5 ὃ]655- 
ἴῃς; ἴο ἴἴ. Βγειβοπηθίθὺ νοι] γοραγά αἶνος 

45 -- ΟΦ, ἀϊεία σαῤίοηίαε; ἘΤ Ζ5 ΠΟ. ππάογ- 
ϑἴδηᾷϑ ἴἴ 25 γεουΥηρ ἴο Ργαϊθο οἵ Οοὐ (10οὁ- 
ξ΄ απ. --ὈΟΪΠ, 'πΠ ΟἿΥ νἱενν, ἱπιροββίδὶο οχ- 
ΡΙΔΩΔΊΟΠΒ, 41κ6 25 τοραγάβ ἴπΠ6Ὸ πιραηίηρ οὗ 
τῆς τνογάβ δηΐ [πὸ σοπίοχί. 

11. δνΓ τη15 νοῦθο Ῥατὶ 1ΠΠ. θορίηβ. (566 
τ ΓοάυςσίογΥ Το πιὰ 5). ΤῊ σοπηθχίοη ὑὸ- 
ἔνθ [ἢ]5 γε ἃπηἀ τ᾽ 9, ΙΟ 5600 Π|5 85 
ἔο]Ϊονν5 : Ῥσαῖβο (ἰποῦρ σοπιὶπο ἔγοπι {πὸ 
ἘΠΡΟΩΪΥ) τπλῖρ ΐ ἰοαα ἃ ππδη ἴο ἱπιαρὶηθ 1Παΐ ΠΟ 
Πδὰ 16 Π᾿νίπε ἀρργοθαίϊοη, ἀπά 50. ΒΌΓΓΥ 
ἮΙπῚὶ Οὐ ἴο Πἰὶ5 [4]1, νὴ ἰπ {παΐ σαθὸ ἰὸ 
τηῖρῃϊ αἴἰπθυϊο τὸ Οοά. Βιιΐ [ῸΓ δὴν 5ις ἢ 
Ἔττοῦ ἴδε βεσοπα οἰδιιϑο ἔΠΓΠ 5 Π 65 ἃ σΟΥΓΘΟΙΙν Ὁ 
ὃν εἰνίηρ [Π15 ἴεβῖ : 707 ψπαὲ ΗΞὸ μαΐθία, 
κου 8881 ποὺ ἀο (50 ΠΊΟΓΟ Δσσιτγαῖοὶν 
1πδη ἴῃ ἴῃ6 Α. Δ... [Ι{ 5 ποῖ πϑοθϑθασῪ ἴο 
ςοτοςΐ οὐ ποιήσεις ἰηῖΐο οὐ ποιήσε. Οἡ 
πὸ ᾿ππρογαδῖῖνο τὸ οὗ οὐ ννῖτἢ ἀπὸ ἱπάϊς, ξαΐ., 
5ὲ6 ΨνΊποῦ, “ Οταπι. ὦ. Νοιῖῖ. ϑρΓ.᾽ ὃ 41, 56, 
«ηά ὃ 56, ἢ. 445. Οη ἴπδ6 Ραβϑδαρο βθπουα]ν, 
ΠΟΙΊΡ. δ[ἴ. [ἀπιὸ5 1. 13- -νῆϊ ἢ ΠΟΙΘ, 45 ἴῃ 50 
ΓΙΔΗΥ͂ Ὀίδοοβ, 5ῃθνν5 11π65 οἵ σογγοβροπάθποο 
νι Ἐσο]υ5. (σοπὴρ. ἴῃ 6 Οὐὐποσαὶ [πίγοάιο- 
ἘΠ). 

12. 8...) ποί ἐῤοιμ, [Οοα4] ΗΣΪπι5917 μαῖα 
Ιοδὰθ 120 δίγαυ: ζ20γ Πἶε ῥμαὶ πὸ ὈϊΪΘαΒΤΘ 
ἀπ ὦ σἰηγμὶ »ιαηἢ ἴθ 1,ΧΧ,. Ῥσον. χυὶ. 2 

οὐ χρείαν ἔχει 15 ἴΐνοὸ γαπϑβίαϊίοη οἵ γΒπινο. 
ἙΠΟΙΊΡ. 4150 [5. χι. 17. ἈΑΔ5 {Π6 τοηδογίης 
““Ἡς Πεαῖῃ πο ποοά οὗ ἃ 5ἰπίι} πηδη ἢ ἄοθς ποῖ 
Ῥῖτο ΔΩΥ͂ ΡΓΟΡΟΙ ΤΠΘΔΠΙ ΠΣ, ννὸ σοποϊάθ {παῖ 
της Οτεοκ γδηβιαἴου πϑϑὰ {ΠῸ σα πη6 ΘΧΡυθββίοη 
85 ἴῃ ΧΧ΄- γον. νου {ΠῸὸ οὐ σῖπαὶ Πας 
75. [Ιἢ {Παΐ σαβὸ 1Π6 πιραπίηρ ννοι]Ἱά ὑο: 
1ἴ 15 ᾿πηροβϑῖῦ ες το ἱπιριυῖε γουγ σοπάιιοϊ ἴο 
Ὁοά, 5ἴπεθὸ ΗἊ [ᾶ5 πὸ ρ᾽δάβιγο ἴΠ ἃ 51 ΠΠΟῸΓ. 
ὉΟγ᾽ οεἶβθ, ἃ5 ϑυτ ΤΊ ἢ 115 ΓΟ πο 5 ὈΥ χρεία 1ΠῸ 
ΤΒΠ οὗ Εςοϊοβ. 11. 1, 17, Ὑ. 3, ΒΊΟΝ ἴπ {86 
ἢγοῖ ἴννο ραϑϑαο5 ΠΠΘΩΠ5 “ἢ ΡΌΓΡΟΒΟ, ἡ νν ἢ 1|6 Τὴ 
ἰαῖος Ηδοῦγενν [ἴ βίαι β ἴῸγ “ἃ 1Π]πρ (ΟΥ̓ ἃ 
τρῖηρ να] υδ 41), [Π6 Ξοπίθηςο πη 4150 πιοδῃ : 
ΟΣ Ηξ 88 ΠΟ ΡιγροΟβο νυ], ΟΥ οἶσο, Ης 

ΒΟΓΙΒΒΙΑΘΤΙΟΌΞΝ. ΧΥΝ. δὃ9 

τίοη ; δΔπ4 σε τῆι ἔξαγ (σοά ἴονε ἴξ 8.6. ' 
ΕΑΙΓ. 20ο. 

Ὠοῖ. 

14 Ηε Ηἰπη56]  ἐπηδλάθ τπδῃ ἔτζοπὶ “ ὕει. τ. 
26, 27. 

4 ὅεη. 2. 
τό, Χ7. 

τῆς Ὀερ!ηηΐηρ, “Δηα ἰεξς ἢϊπὶ 'π τῃε 
Πδηᾷ οἵ ἢΪ5 σοιηβεὶ ; 

Ις ξτπου ψ]]τ, τὸ “κεερ τῆς σοπλ- ἦ Μαῖι. το. 
πηλπάπηεηῖβ, ἀπά ἴο ρεγίογπη δοςερῖ- 
ΔὈΪς (ἢ ]Π 688. 

85 πο ἀθδϊϊηρς νυ ἢ, ΟΥ̓ Θονθη, Ηὄὀ δἴΐζδοθϑ πὸ 
νΆ]Ὲ6 ἴο ἃ 5 πηι] πηδη.7 Βαῖΐ οἵἷιγ ἢγϑί τοπάρθγ- 
ἴῃ’ ἰ5 σοῃηῆγπηθα ὈΥ {Π6Ὸ ϑυγυ. : σον διε οὐἰδε- 
ἔα ῥογηίηδ σεοίργοσο. 

13, Τρὲ 71,ογάὐ ῥαίοὶ ΘΥΘΥΥ͂ αὐὸορηιῖηαίϊονι, 
απά τ ἰΒ ποῦ Ἰονϑὰᾶ ΒΥ͂ [ποῖ Ἰ᾿Ιονθδῦϊε το] 
Πθ. ὑπαὶ ἔθατν Ηἰΐπι.]} ΤΠ6 ὅ5υγ. στο πογ5 
{πὸ ἰαϑῖ οἰδιιβὸ: “ φδηᾶ νν}}]} ποῖ ρῖνο ἴποπὶ [1{| 
ἴο {πΠ6πὶ {πας ἴον Ηϊπι." ὙΠῸ τοπάρχης 
εν} ρῖνο ἢ 15. ὉΠΙΠίΘΠΠΡῚΌ]6 11 Π]655, ἃ5 Πα5 
Ὀδθη ϑισροϑῖθα Ὀν Μγ. Μαγρβο]οιίῃ, ἴΠ6 ὅγχ, 
τηϊϑγοαὶ 317), ἀαόϊὲ, ἴογ ΔΓ δ, 

14. Θ᾽ ΠΊΠ|Γ Θνιάθποο οἵ ἠϊγοσξ {ΓΑΠΒἸ ΔΊ Οη 
ἴγτοπι {πὸ Η οῦγτονν οὐ κῖπα] σοπλθβ ἴο τι5 ΠῸΠιΙ 
[Π6 τι5δὸ ΠΟΘ τὴ [ἢ6 ϑυσίας οὗ {π6 ΘΧΡρΥ͂ΘϑϑΙ ἢ 5 
ΓΝ 2 [ῸΓ ἐξ ἀρχῆς ἀηὰ ἼΥ̓" ἴογ διαβούλιον. 
ΤΠΟΓΟ σαη 6 Ππ||ὸ ἀοιδὲ παῖ τΠ6 οτρῖπαὶ 
σοηΐφιποα {π6 ἴογπὶ 7εέροσ, Δ ποιῇ ποῖ ἰπ 
{Π6 Ἰἰαΐῖου ρρὶσαῖίοη οὗ [ἴ ἴο εἰς Ποὺ 1Π6 σοοά 
ΟΥ [Π6 6Υ]] πηρΡι1|56 ἴῃ τηδῃ, δῖ ἴῃ {Π6 ΘΑΤΙ ΘΓ 
Πιθδηϊηρ Οὗ αἰδροβιζίοη, πλιη, σοι! η56] (δέγρι, 
Οεηηρμησ). ἽΠὸ Οτροὶς στοπάθγιησ 4150 15 
ΤΠ} Ὁστν Η ΘὈΓαϊδίϊος, ΤΠ ΟΥ ΡΊ Πα] πτὰν Πᾶν 
Ὀθοη: ἸἼΝ᾽  Π2Γ, νΉ1ὸ ἀἰὸ ἐξ ἀρχῆς 
οὕ τῆς ἢγϑε οἹαιϑο πᾶν σοργοϑοηΐ ἢ Ηὔῦτονν 
ΓΝ 2,2. Βιιῖ 1Ὁ 15 ποῖ οἠἱν ἴΠ 650 ὄχργοϑ- 
510η5 ΨΥ ΠΙΓΙ ἀτγὸ οὔ ᾿πΐογοϑῖ. ὙΠῸ νοῦϑο 15 1Π|- 
Ρογίαπξ ἃ5 σοηΠΓΠΊΠς {πὸ σοποϊιϑίοη ἀογνοά 
τοι ἔσο] 5. χὶν, 17. ΕῸΥ ννΒαΐθνου πΠιθαηϊης 
νῸ τηᾶν ηἰίαοῃ ἴο ἴπΠῸ ἢγϑί οἰδιιβοὸ οὗ χν, 14, {ΠῈ 
ΒΟΟΟΠΩ οἸδιιϑθ, νυ ἤθη 1 Κ6ὴ ἴῃ σοΠ] πη ποίίοη νυ 1Ὲ} 
αὐ. 15, ᾿ΠΊΡΙΪ65. ἃ νἱγίμαὶ ἀθηΐαὶ οὗὁἨ ἴΠῸ πόσα] 
ἙΠΟΠΒΟη ΙΘης05 οὔ {ΠῸ [Ὧ]].Ψ 

1 ἐδ ῥαπά ὁ. δὶς εομπσο ἢ Α ἨρΡταῖβπι; 
γαΐποσ, ἐλπ ἐὯ9 ῬΟΧΘΙ οὗ Π1Ὶ5 ΘΟ Ὸ 1861" 

ΓΝ], πη] η4}] τὸ ἰο ἢΪ5. οὐ" ἴγθο ομοῖςο, [πΠ 
Ραββί ννὸ τὰν ποίϊςς {Παΐ {πὸ Ἰαΐογ ΑἸοχ- 
ἀπ γιαη αἸϑεϊποίοη θοίννθθη {πὸ ἔπλασε. νν ΙΓ ἢ 
ννὰ5 ἴῃ τρίογθησο ἴο {πὸ “φασίν, ἀπά {ῃὸ 
ἐποίησε, ΝΥ ὨΙΟἢ ἈΡΡΠΘ τὸ {πὸ “ Ποάνθηὶν πηδη," 
"αὐ ποῖ γοῖ Ὀδοη τππσεο ; οοπηρ. ῬΉΪ]Ο, ὁ1,6. 
ΑΠΟΡΎ, ἀν 16. 

15. αΐπου, “1 ἀπο νυν], ποὺ 5881: 
[οαη51} ΚΘΟΡ ἴΠῸ σοπηπιαπάιποηΐδ, []η }] τ οσκ- 
ἱπρ [οἱη.1)] δοσορίδθ]ς ἐλ Γι] πη. 55. ὙΠῸ 
᾿ΠΠΠΠΙνΟ ποιῆσαι ἴῃ ἴῃ ϑδϑοοπηά εἰδιιθο νὸ 

ΘΌΡΡΟΒο ἴο τοργοβοηΐ [Π6 Ηρ Όγονν ΓῚΡΨ2, ΠΟΓῸ 

Ὀ5ΟΪ π΄ ὯΠ Δάν γθΙ}] ΟΥ ρογι Πα] βοηβο, ἴῃ 
ΓΙΠΈΠΟΥ ὀχρίαηαίοη οὗ νυ ]Παΐ ργοσθ θα (ςοτηρ. 
Εν], 1 6 ἢ γθ.᾽ ΡΡ. 698, 699). [{ 15 ποού- 



ΕΒΟΓΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌΘ. Χν. ΧΥΙ. 

1Ι6 “Ηῆἔπξπ διδαιὴ εοῖ ἢἥγαε δηὰ νυ δῖογ 
--΄ Ρείοτε [ῃδε : βίγεῖςἢ ἰοστῃ τῆν Βαπὰ 

ΠΡ ιπηΐο νυ ῃοῖθοῦ τῆοιι νυ Ἱ]ς. 
“τώρα, 17 “Βείογε πιδῃ ἰ5 "Ππὶ ἀπά ἀεδῇ : 
Σ 7ετ.α.. πὰ ψΠΟΙΠεγ ἢἰπὶ ᾿κεῖ 584}} δὲ 
εἹ ρίνεη ἢἰπι. 
ἈΡε. 12. [8 ἘΕοΥ τῇς νψ]βάοηι οὗ τῆς Ι,οτά 
᾿ 5 ρτεδῖ, ἀηά ἢς ἰβ τὶ ρῃΥ ἰπ ροννοῦ, 

ἀπά Ὀεμοίάειῃ 41] (Πρ : 
"ὁ ἃ. [9 Απάὰ ᾿Νΐ5 ἐγεβ ἅγε ὕροη {8μαπὶ 
ΠΝ (ἢδῖ ἔδβαγ πἰπὶ, δηά πα ἱκπουγείἢ δνεγΥ 

ψνοῦζκ οὗ πηλη. 

1655 ἴο τηθηςίοη [86 Ἔχρδηδίίοηβ ἀπά ᾿οσσθο- 
Ὀοη5 ρυοροβεάὰ ΟΥ̓ οἴδπεγβ, βίησε τῃεῦ ΟὨΪΥ͂ 
ἴήγοϊνς ἔγεϑιι ἀἰβῆςυ 1168. 

16, 17. ΤΏ68ς6 νεγϑθβ Ὀορίη ἴῃ 1α5ϑῖ βίδηζΖᾶ. 
16. “γείεῤ ζογὶ 6.1 Ἀδίδεσ, “ποὺ πιαγϑαῖ 

βίγείο ΤογΒ ΤΥ Παηά." “Εἶτα δηὰ νναῖοσ," 
ἴῃ ἴ!α βθῆβε οὗ ορροβίίθ Ἵχίσεπιοβ, γεῖ ῃσο- 
ὈΔΟΌΪΥ ποῖ ψιτουΐ ϑοῖμθ τοίογεπος ἴο {πεὶγ 
εἴεςοίβ. Ὑῆε Ὠάγϑ Οτϑοῖς τοηάογίηρ οὗ τό ὁ 
ψου ὰ τοργεβεηῖΐ ᾿πᾶΐ ννὰ5 οἰθρδηῖ ἴῃ ἴῃς 

Ηεῦτενν οτὶρίπαὶ : Ἢ) γί. 

17 ὁ. απμάὰ ψΜϊοΒοΥΟΣ δὲ ἠξει}.}] ἴῃ [ῃ6 
Ἡδεῦτεν εἰἴθεῦς ΠΥ οὐ ΕΠ, ἔοσ οι οὗ 
ὙΌΙΟΝ τ6 ψοσγά 5 υδεὰ ἴῃ (6 1,[ΧΧ.--- 
ΨΥ ὮΙ ΠοΥοΓ οὗ [Π6 ἴτνο πιΑῪ ὃς ρῥ᾽οαϑβίης ἴο ἢ! πὶ, 
ΟΥ̓ Θηραρα ἢϊ5 σδοῖσε: πδίυγα! γ ἠοῖ 1" ΟΥ̓ 
ἀφαίῃ, Ὀυϊ [δῖ νῆϊοῖ ἰοδάς ἴο δηλ, 5}4]] 
6 ἢ]5 Ῥογίίοη, οσὐὠἨ “Ὀδ6 γμίνοη ἢἰΐπι," ἴῃ τῃ6 
οη, Βεδσίηρ ἴῃ πιϊηά {Ππΐ γοῦβεβ 1ό δηὰ 17 
ΔΥῸ Ὀαβεα οἡ )ευῖϊ. χχχ, 15 (σουρ. 6γ. χχί. 
8), Ὑὸ ἃγὰ κἰγυοὶς ἢ (6 δῦθεησς οὗ δΔῃγῪ 
τείογθηςθ ἴο ΟΟοὰ 88 ρἰδοΐηρ [18 σμοῖος Ὀδίοτο 
τῶδηῃ. ὕδη ἴδμο γδηβίαϊοσ πᾶν ᾿πἰοηάοά τῆ5 
ἴο ΘΠ Ρἢ451Ζ6 τυδη᾿β δὺυϑοϊιθ βοϊμἀδιεστηϊηδ- 
Ὀοη ὍΤπὸ ὅυτζ., δ πουρῃ ἴῃ νΠαὶ ϑθο8 ἃ 
Ῥαγαρηγαβεὶς σοηάουηρ, ΤΑΥ͂ ῬΟΓΏΔΡ5 ΠΟΤῈ 
ἑΑι ΠΓΌΠΥ τεργεβοηΐ [ἢ τηδδηίης οὗ ἴ6 Ηθ- 
Ὀγανν ΟΥΡΙη4]. [{ γΓδηβὶδίθβ : “ Εὸσ ᾿ἰΐβὸ. ἀπά 
ἀοδῖ ἀτὸ ρίνεη ἴο [86 οἰ] άγοη οὗ τδη {παῖ 
{ΠΟΥ ΠΙΔΥ οὔοοβο ᾿ἰ6 ἀπά δϑοθονν ἀδφαῖῃ,᾽ 
ΤἼς ᾿δϑὲ νοῦϑεβ ἴοσπὶ (ἢ6 βἜΘΠΘΓΔΙ σοπο]ιιβίοη 
δΔηά δρρ]οδίίοη οὗ Ῥαγτί 1. ΨΥ υ. το κα 
ΠοΙΏΡ. 8. ΧΧΧΙΙ, 1; ΧΧχὶν, 1ό. 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΚ ΧΥΙ. 

ὙΠ5 οπαρίεγ 5 οπα οὗ [με πιοβῖ ἸΟΗ͂Υ 
ἴῃ ἴῃ Ὀοοκ. Οπινίηρ στὐ. 15, 16--Ἰ ] Γἢ, 
Αἰ δουρῃ ἔοιιπά ἰῇ τού, 248, (ο., δπά ἰἴἰη 
1ῃ6 50Γ., ἃ΄Ὲ ΤὩΔΗ ΠΈΞΙΥ δηῃ Ἰηϊογροϊαϊοη--- 
1(η6 ομδρίοσ Ἴοηϑίϑίβ οἵ ἔννθηςγ-εἰρης υογβοβ, 
ὙΒΙΟΝ Ὠδίυγα ἢ εἰν ἀθ (Ποπηβοῖνοβ ἰπῖο ἴννο 
644] ρατίβ: Ραγτί ἴ., υτὐ. 1π-τ4: Ῥατί [., 
νυ. 17--10. Ταϊκη 45 ἃ νος, [86 οὨδρίου 
ἕοστῃϑ 8ηὴ Ὄχᾶςοῖ Ἴοιυηϊοεγραγί ἴο 1π6 ρῥγεοβάϊηρ 
οπα. ἴη εἢ. χν., Ρατγῖ 1. ἴῃ ῥγαῖβα οὗ νΊβἀοτη 

[ν. τ6---Ι. 

20 Ης δαῖῇῃ σοπιπιαπάδά πὸ πιᾶθ Β.(. 
ἴο ἀο νίςκεάϊν, πείτμαγ μδίῃ μα ρίνεη “"- 
ΔΗΥ͂ τηδη ἰίσεηςε ἴο 53|η. 

ΓΗΑΡΤῈΕΒΚ ΧΥΙ. 
Ι 72ὲ τς δε 9 ἀαῦὺέ πορξ, ἔλα»! σον ἐξτυα εὐε- 

ἄγέμ. 6 78: τοϊεξεά αγε πο ξῥαγοά 707 ἁδὺ 
μερνεδεγ, 12 οίά ἐλε τυναΐλ ἀκα {δε σιεῦον 
οΓ “δε Ζογά αγ γγεαί. 17 714: τοϊεξεαί «απποῖ 

ἀίά. 20 Ονοαδπ τυογξ: αγό ερπεα7 λαύξ. 

ΕΘΙΕΕ ποῖ 4 πιυυϊίτιάε οἔὗὨ υπη- 
Ῥτοδίδθϊε σμ!]άτγθη, πείτδεγ ἀς- 

ΠΡΉς ἰπ ἀπροά  Υ 80η8. 

στ. 1--τ0} Ιεὰ ὋΡ ἴῃ Ῥατί [1. ἴο τηδηΐξ ἔτει 
εἰογταϊπαίίοη, σμθνίης 818 δοϑοϊυΐς ᾿ΙΌεΤΥ οὗ 

οδοῖςθ, ἰη δοοογάδηςο ἢ νυν ϊοὴ Οοὐ πουϊὰ 
ὉΠ πλοῖον ΒοΙ πὶ τγοϑροηϑιθὶθ, ἐΒβογείη 3150 
Υἱπαϊςσαίίηρ Η 5 ον οἰδγδοῖοσ. Ου ἴῃς οἵἴδβοσ 
πδηά, ἰῃ οἷ. χνὶ,, Ῥαγί 1. (υν. 1--1ι4) Ἰοδάς υρ, 
ποῖ ἴο πλδη Ἑςῃοῖοο δηά ἀοίϊηρβ, δυῖΐ ἴο σοάϊΞ 
ἀεϊογηηδίοη δηὰ ψψοσὶς (υ. 26 δηά ον), 
ΜΉΘ ἌΡΡΘΑΓ ἴῃ ἰποθε Ὀεποῆί5 τ] ς ἢ Ης 90 
ἔτεϊ υ δεβίονγεα Ὡροη εαγῖῃ. δὸ οἷοβὲ ἰβ ἴῃ 
οοττοϑροηάεξηςς δεΐνεοεη (ἢς ἔνο οδδρῖοσβ 
[δὲ Ῥαγξ 1. οὗ εἢ. χνὶ. (υ. 17) Ὀερίη5 ντῖ ἢ 
ΘΧΔΟΙΥ ἴπ6 5δπη6. γογάὰβ (“" 540 ποῖ ἴδοι "Ἶ 
8ἃ5 Ῥατί 11. οὗ οἰ. χν. (Ὁ. 11). ἴῃ ὈοΙΒ οὔϑεβ 
δῇ οδ]θοίίοη 18 πιεῖ: ἴῃ οἷ. χυ. 1μδὲ τηδῃ [5 
ποῖ ταβροῃϑίθίε: ἴῃ οἷ. χνυὶ, [δὲ ἢς 111} ποῖ 
6 οδἰϊδὰ ἴο δοσουπί, [πη Ὀθοῖὴ οἰαρῖογς τὰς 
τοδιϊδξίοη οὗ ἴπ6 οδ]εδοϊίοη ἰοδάς τρ ἴο {πὸ 
βἰδίοιηθηϊ οὗὁἩ ἴ6 ροϑιτἶνο ἔγυ ἢ νης ἢ ἔοστης 
Ὠοΐ ΟἿΪΥ ἴα οἰϊπιαχ, δυΐϊ [86 τεὰὶ βυὐ]εςῖ- 
ταλίζογ οὗ εδοῖ ςπαρῖοσ. Ῥατζί [. οἵ ες. χνῖ. 
ςοηβὶϑίβ οὗ ἴἤγες βίδῃζβαϑ (5 ὁ 5 4 γε γϑεϑ). 
δίδῃηζβ 1 5 Ἴςοῃηςξοϊοα νὰ [Ὡς ῥτονίοιυς 
σδαρῖογ, δῃὰ δον ἐμαῖ, δίπῃσθ πιδῃ ἰ5 ἃ τὸ- 
ΒΡΟΠΞ 016 ἀρεηΐ, ὄνεὴ ἴδε τῃηοϑδῖ οονεϊθὰ ροϑ- 
βοβϑίοη---ἰῃδῖ οὗ ἃ πυμιθγουβ ρΟσξοΣΙΥ --- ΤΥ 
ποῖ Αἰ ΑΥ5 ἤγους ἃ δ] εσϑίηρ. ϑίδηζα 2 "]υξίσαῖες 
[6 ρεηογαὶ Ἰηΐογεησε [Πδι ΟΠΪΥ ἴπ6 ροοά νἱ]]}]} 
τεηγαίη, νν ἢ 116 [Πο56 νγ8Ὸ ἅΓὲ 6Υ]}} 5}4}} ροσῖβᾷ 
ἴῃ Ἰυάρτηεηί. ΤΠ Ϊβ 15 σδῆθνγη ΟΥ̓ ἃ τοίοσοος 
ἴο [ἢ ΠἰϑίΟΥΥ οὗ [5γδοὶ (υυ. 6-1ο)ὴ. 1,ἀΞΈγ, 
ἷῃ βίδῃζα 3 ἴ86 νυτιου ῥγοςθοάβ ἴο βμονν τπππ2ῖ 
Οοά ἀεαῖὶθ ἴῃ τμ15 πηδῆπετ ποίΐ ο νι 
ῃδίίοηδ, θυ 4͵50 ὙΠ} ᾿παϊν!υ.2}]5 (υν. 11-- 4). 
Αἴ [}15 ροϊηϊ ἴμε οδ)εςτίοη 15 αι Ἰ5Έ  8}}Κ ᾿πῖχο- 
ἀυςεά πὲ ἴξ 18 πμτθαβοηδῦὶε ἴο ᾿σηδσίης ἐμαὶ 
ΦΥΟΓΥ͂ 5ἰηρίς ᾿ἰμαϊνάυ 8] ἱπ 118 ναϑσὲ πίνετϑε 
Μ11 Ὅς οαἸ]οὰ (ο κῖνο ἃ βεραγαῖς δεςοιηΐῖ, «τ. 
17, ΜΏΙΟΝ ΤΟροηβ {πὸ ἤχϑι βἴίδηζαᾳ οἵ Ῥϑτσὶ 1. 
νυ. 17-}). ὙΠ6 δῆθεν ἴο [Πἰ5 οδ᾽εςτοῦ 

1165 ἴῃ Πσ ΠΟΥ νἱοννβ οὗ σοί, ννῆϊςῖ ἐχῃιθῖς Ηἷ 
οἴξη μιάάφη νυἰϑάοσζῃ δηά }ιῖςε (συν. 18--23λ 
[,Ἀ51]}Υ, ἴῃ 1ἴη6 βεςοηά 5ἴδηζα οὗ Ρατ 1. (κε 
6 ἢγβί, οὗ βευθῆ γϑῦϑεβ: υν. 24--30) 1815 15 
ἔτῖμοσ εηΐογοθεα ΟΥ̓ ἃ εςοῃείἀογαίίοη οὗ τὰς 
ΒΟΝΘΓΕΙ ΡΉΥ, σᾶΓο, Δηἀ ρΡεγβοπδὶ γυ]Ὲ οὗ Οοά. 

1. μηῤγοβίαδ͵ε. Ιπ ΧΧ. Ηοβ. νἱῖϊ. 8 τῆς 



ν. 2--} ΕΘΟΙΕ 5Ι᾽ΑΒΤΙΟΌΒ. ΧΥῚΙ. οΙ 
ΒΟ. 2 Ὑποιρῇ {ΠΥ τυ ἰρὶγ, τε]οῖςς 
ἜΣ μοῖ ἰπ τπδῖῃ, Ἔχοαρὲ τπ6 ἔδαγ οὗ τῆς 

[τὰ θεὲ στ τῆεηι. 
1 Ττυδὲ ποῖ ἴδοι ἴῃ τῃεὶγ [{{6, 

ΠοΙδεῦ τεβρεςῖ τῃεῖγ. πλι!ἰτ46 : ογ 
οης ἴδαΐ 15 [181 15 δεῖξε τῆδη ἃ ἴῃου- 
8ΔΠἀ ; λη4 δεῖῖοῦ ἰξ 15 ἴο ἀϊε νους 
οἰ] άγεη. τῆλη το πᾶνε τπεπὶ (παῖ δῖα 
πὑπροῦΐγ. 
4 ἕογ ὉΥ͂ οπε δὲ δίῃ υὑπάετγ- 

βιδηἀϊπρ' 54} [Π6 ΟΕ 6 γερ θη βῃ6ά: 

δάης ΜοΓὰ βἰδηάς ἴὸσ 13 ὕῈΠ ᾿ξ. [ἡ [6γ. 
ΧΧΙΙ, 28, ΧΙΝΙΪ, 18 (ἴηὴ ΧΧ. χχχὶ, 38), τῆς 
βᾶπης Π εῦτενν Οχργεββίοῃ 15 51Π}}}Α7}} τεπάεγεα 
(οὐκ ἔστι χρεία αὐτοῦ). (ΟΟμΡ. 4'5ο ῬΆ 6 Π.. 
Ὁ. 11 (8ε6 ἴμ6 εχοο! ]θηΐ τοιλλσκ5 οὐ [ἢδ 
ἐχργοϑϑίοη ἴῃ ῬΠΙ θη. ἴῃ ἔπ 6 “ ϑρεδίογβ (οτη- 
τηοηΐ.᾽ σά Ἶοε.)δ. ἴὩ ΔῺΥ οα56ὲ ἴῃς ννογά ἄχρησ- 
τὸς ΟΟΏΥΘΥΒ ΠΕΙῸ ἃ τηϊοἷ 5ΙΓΟΏΡΘΙ ΠλΘΔΠΙΠ 
(μη ΟὟΤΓ ΟΓΟΙΠΔΙῪ ὑϑᾶρὲ οὗἁὨ ““ ὈΠρΓΟΒίΔΌ]ς," 
Δ Ββοισῇ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἢοΐ οὔθ 50 ϑίσγοηρ 85 ἴῃ 
[6 Ηεῦτγενν ραϑϑαρεβ γείεγτοά ἴο, ῃι ἢ βθοτλ. 
ταῖβοῦ ἴο Ια τεργοβθηϊεὰ ἴῃ Κοχῃ. ἰχ. 21; 
2 Τίμη. 1Ἰ. 29. 

μεδδεν ἐελσδὲ ἱπ.2Ὶ ΒειίοΥ, ὩΟΣΤΒΟΣ 6 009 
ἡογ οὐνϑσ, Ὅῶδ6 ρεοηργαὶ πλοδαπίηρ οὗ ἴῃς γεῦϑα 
ἷ5 ἔδτῖποσς 5ξεξ ἔοστἢ ἴῃ υ. 1. 

8. πεϊδεν γεῤεοῖ ἐδεὶσ τεμἐμάρ.) ἘΔΙΠΟΥ, 
ΒΟΣΓΒΟΥ ΒΘ Ὺ9 σοδροοί [Ἰὴ ἴΠ6 βθῆβε οἵ ἴε - 
Ἰληςε) ἕο ἘΒοῚΣ Ρ]8996 [1η 16 56η86 οὗ γαπὲ 
ΟΥΓ εοπ !οη]. ΤὮς αἸΒΊΓΌΠ ΠΥ οὗ [Π6 ἐχργεββίοη 
Ἰοεὰ ἴο σους αἰϊοπηρῖβ δὲ Ἴοογτοοζίηρ ἴῃς ἰοχί- 
ἃ5 ἴς ΑἸοχ. τοδύϊης (απά {μᾶΐ οἵ οἵπεγ 
ΔυϊΠοΥ 1165), τὸ πλῆθος, “τῆς τὰς, [οΓ 
τὸν τόπον---Δαορίοα τη ἴΠ6 Α. ἡ.---οΥ ἴον υἷε. 
ΤΟ, κόπον, ἰαόογε.. Βυΐ ΠῸΠπι [Π6 υϑᾶρο 
ἰὴ ἴθ 1,ΧΧ΄. {ποτὰ σδηηοῖ δὲ ΔηΥ ἀουδί μαῖ 
ἴῃς Ηεῦτενν οτἱρίηδὶ ἔοσ τόπος ψα5 Ὠ)Ρ--- 
ἰετα ἴῃ τε ἰαίοῦ Ταγρυπιὶς αηὰ Ταϊπιιάϊς 
δέη56 οὗ τδῆκ, σοηάϊτίοη (ςομρ. ἴμ6 δοδιει] 
βαυηρ : “ Νοῖ ἢ15 γδηῖϊ τά Κοῖἢ ἃ δὴ Πποποιυτῦ- 
δία, Ὀυϊ τδ6 τηᾶη ἢἶ5 σδηϊ," Ἰδδη. 21 ὁ, 
δπιοῖραϊζίην Βυγη5). [πάοροά (Πδΐ πιοεδηΐηρ οὗ 
106 τυοτὰ 5δεπὶ5 δἰγοδαγ ἱταρ ϊςὰ 1η Εν ο]65., 45 
ἴῃ Εςοἶο5. 11. τό, Δπἀ ἐβρεοίδι!Υ χ. 4Φ. Αςοογά- 
ἱΠΡῚΥ τ[π6 ννογάβ οὗ ἴῃ δίγαςσιἀθ πιθδῃ : {Γυ5ῖ 
ποῖ 1ὴ τποῖν Ἰἰρ, δὰ ἤᾶνα πὸ ταϊδηῆςσο οη, ἰοοῖ 
τοῖ ἴο, {ΠΟΙ ῥγεδοηΐ σγδηΐὶς δηά Ἴοηαϊίοη. 
ἴῃ ἴδς ποχῖ εἰδιδα [ἢ 6 ̓νοσάβ “ ἴπαΐ 15 751" 
Ιυ91 ὃ6 οτητεα 45 ἃ ἰδίεσ ζίοϑβ.ι ὙὍ8ὸ ἰδϑῖ 
πε οὗ [6 τοῦϑε γοδάβ: ἀπὰ ἴο ἀΐθ οκἱ]ὰ 1988 
88 [ὁ δυο πη σοῦν ΟὨἱ] τοι [Β]5561}]. 

4. Οπιῖῖ “ 5ρεθαγ ἢ 1 ἴῃς βεςοηά οἶδι56. 
2 δε εγ.1] δίποῦ, ἃ οἱῖγ. Ὅν ὲ τειϊδλίη ἴΠ6 

Τοπάσετιρ, “584}} Ὀ6 τϑρ] οἰ ϑη θα ̓" ἴῸΣ συνοικι- 
σθήσεται, 85 ΤΟΤΕ ΡΘΠΟΙΔΙ, Δηά ΠΟ] Πρ ΠΟΤ 
ἴδ πιοσγοὶν [6 φῬοριϊδίίοη οὗ ἃ ςΥ. ΤῊΣ 
Ἐχργοξϑίου 566 Π15 ἴο ἴᾶνο Ὀδδη σἤοϑθῃ 45 δη[!- 

δῖ τῆς ᾿Κιπάτεά οὗἩ ἴπ6 τυῖςκϑά 5|4}} 8.6. ' 
ϑρ6εα ΠΥ Ὀεςοπιε ἀεβοϊδῖε, βδοις 

ς Μλδηγ ειυςἢ τπΐπρβ πᾶνε 1 βεδθη "Ὁ ἐπτδε 
ἢ πλΐης αγε80 Δη4 πλΐηα δῦ ἢδῖῇῃ 
Πεαγά ργθδῖογ τῃϊηρβ [ῃΔη [Π686. 

6 “1]1η τῃ6 σοηρτγορδίίοη οὗὨ τῃ6᾽ τ1ὴ- “ οἷ. 1.9. 
ξοάὶν 8[|4]] ἃ Εἰ ἧς Κιπαϊεά ; δπὰ ἴῃ ἃ 
τε δε] ου5 πδίοη τνγδῖῇ ἢἸ5 5εῖ οἡ ἤγα. "Οτ, λαίά 

7 ᾽ἢε ννγδβ ποῖ ραοϊβεὰ τονγαγά τῆς ζῶν 
οἷά ρἰδηῖβ, ψγῆο [6]1] ἀννὰὺ ἷἱπ [ἢ6 νγεά. Ὡς 
βίγαηρτῃ οὗ Ἐπεῖγ ἔΟΟ Ἰ5Π 685. ὰ 

τοτὶς ἰο 1ῃ6 ἐρημωθήσεται (“3411 Ὀς τηδάς 
ἀσϑοϊαδίε ἢ) ἰῇ 16 βεςοηά οἶδυ56. 

ὁμὲ δὲ ἈοπδΒ6 οΓ᾽ ἐῤδὲ «υἱεζεά «ῥα}! δέεονιξ 
ἀε:ο᾽α1..8ὺ “ἩρουΞε ἴῃ ἴ!ε ψιάος Ἡδεῦτγον 
856η568 οὗ 2 ΟΥ̓́ΠΠΟΦῸ - [16 ψΠο]6 Κιπάγεά 
δηά ἔλιηῖϊν, υἱοννθά 85 ἃ ὑη|{. “ Ὠ οϑοϊδῖο : "ἢ τῃς 
Ηοῦτεονν νοσά ννδβ εἰ μεσ 2 ἽΠ οὐ Ὁ. 

5. σγεαίεγ.] ἘΔΙΠΕΓ, ἸΠΟΣΘ ταὐρμῦγ,--ὶ 
ἤδαντο ἤοασγά, οὐ σοπὶδ ἴο ἴκῆονν, δυθῇ τῆοσε 
δἰσί Κίηρ ᾿ἰπδίδησεβ οὗ [8 (ῃδη ἴῃοϑα ψὩϊοῖ 
[ἀνα ΡΟΥΘΟΠΔΙΥ νυ ησϑϑεά. 

6. ΤῊΪ5 νογβ Ὀερίηβ ἴῃ Ξκίδηζᾷ οὗ ὨϊΞίοσιςδὶ 
1Ππϑἰταϊίοης. [ἢ ννῈ τορασγὰ υ.( 6 45 ἴδε ἤγϑϊ 
ἰπϑβῖδηςο οὗ ἔϊοπι, [6 τοΐίδθγσοεηςθ νου ὃς 
ΡΥ ΑΥΪΥ ἴο Νυπλῦ. χὶ. 1, σοῃρ. 58. Ἰχχυ! δ. 
21, δου ἴ[δ6 ὨἰδίοτΥ οὗ Κοσαῖι ΤΏΔΥ 4150 
αν δεοπ ἴῃ. νἱονν (Νυπλθ. χνὶ). [Ιἡ δα 
σᾶ536 ψνε ου]ά [τδηϑίδίε : “ 715 ἐδὲ εοησσοχαλοπ 
97 δἰ δῆτ ὅ.0 ἯΔΔ8 κἰπά]οὰ;" (6 Οτεοκ 
τγδηϑίαϊοσγ Ὠανιης ἔοσ βϑοπὶα σεδϑοη σγεοηάογοά 
τῆς Ηδοῦδτγονν ἱπιρογέοθοϊς (1η ἴῃς ἤγϑί, (Βουρἢ 
ποῖ ἴῃ ἴπ6 βεοοῃὰ οἶδι56) ὈΥ ἴ86 ἔυΐζυτα (ἴῃ 
(6 1,ΧΧ. Νυπιδ. χὶ. τ γεδάς: ἐξεκαύθη ἐν 
αὐτοῖς πῦρ). Βιυὶῖ ἰἴ 15 δὲ ἰεαϑδὲ οοηοοίνδοὶς 
(παῖ ν. 6 α 15 ἱπϊοπάθά ποῖ 85 ἃ γτεΐθοσεηςε ἴο 
ΔΏΥ ραγίοιίαγ ἐνθηῖ, θυ 85 ἃ σΘΏΘΓΔΑΙ 5 ΠΊΠΊΔΓΥ͂ 
Δηά ᾿ηΐογοηςε πὶ πε Ραϑῖ, δηὰ 458 ἃ ργεαϊο- 
ὕοπ οὗ ψιαὶ ψουά ἴακο ρῥίαδσε ἰὴ ἴδε ἔπζυγα. 
ΤῊϊ5 νου]ὰ ἀνοίά [ἢς βἴγδηρε ἰγδηϑιοη ἔτοπὶ 
ἃ τηῦςῇ ἰαΐοῦ Ἔνοπΐ ἴο [86 ἢ!δἴοτγ οὗ ἴῃς νἰδηΐδ, 
οὔ οἵ, δηά ᾿οὗ ἰϑγδοὶ, ἰῃ [86 ἔοϊονυηρ γουβ65, 
ὮΙ ἀτγὰ 41} σοϊαϊθα ἴῃ {ποεῖν σὨγοηοϊορίςοδὶ 
ογάογ, [1 118 νἱονν οὗ «". 6 δ6 δάἀορίεά, [ἢὁ 
ἔπΐζυγο ἴδηδο τηυβδῖ δ6 τείδιποα ἴῃ 186 [Γ4Π5]24- 
τἰίοη: “ῥα  ἥγε δὲ ἀϊπαοά." δ6ὲ6Ὲ ποῖθ οἢ 
Ὁ. 8. 

7. ἰοαυαγά {δὲ οἷά φσίαπ..1 Ἐδίδοῦ, ἐπ 
Τοβατὰ το. Τῇ σγεΐογοηςε ἰ5 ἴο θη. Υἱ. τ--. 
Οἡ ἴθ νυἱοὺγ ἤεσε ἴδκθὴ οὗ 1}}]8 παγγαῖνα 
σοι. Δ σά. χὶν. 6; Βδγ. 111. 26 ; 1 Μδςς. 1. 
4, ἴῃς Λβευάορίρτ. ἸΝ οὔ Ἡξεη. ; Β. οὗὨ 7081]. 
Οορ. 1] πλαπη, " Β. Ηδη. ΕΠ]. ρ. χὶ.), 
|ο5., ΡΆ]ο, δηάὰ 45 τοραγάς [6 Οτεοῖ ἰοχί οὗ 
Οϑεη. γΥἱ. 1, Ετοϊὰ 5. "Ησοχ.᾽ σά ἴοε. Οη τ[ἢδ 
ἱπτογργείϊδιίοη οἵ σξη. νἱ. σ᾿--4 866 (Π6 βρεςῖδὶ 

. Ἰπογαῖυγα ἴῃ Ὠ1Ππλδηη, “ ες Οεπαβῖϑ᾽ (ΚαγΖ- 
εοῖ. Εχορ. ΗἩδπάθ., οἀ. 1882), ΡΡ. 113») 114 



ἘΕΘΟΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟΌ5. ΧΥΙ ἐξ βξαξ, 92 

Β. Ὁ. 8 “Νεῖῖθεγ βρατεά ἢ τῆε ρΐδος 
ΟΞ, ψγΠοτς [,οἵ βο]οιυγηδά, δῖ ἐδομογγεά 

ξἢ. :9 ᾿ τῆθσηχ [οΓ {Πεὶγ ῥάσα. 
“ΈΣεκ, τό, 09. Ηε ρ[πἰδἀ ποῖ {πε Ρεορὶς οὗ ρεῖ- 
“0, 55.. ἀπτίοη, ννῆο ννεγα ἴἄκεη ἄνγὰγ ἴπ ἐμεὶγ 

5108 : 
Ναιπιδ ΙΟ Νοτγ ἴδ εἰχ πυηάγοα τῃοιιϑληά 
ἀπό ον ἰΟΟΙΠπΊΘη, ΨῆΟ ὑγεγα ρδίῃεγεά τορε- 
ΣΕ ̓  ὴ {ΠΕῈῚ ἴῃ τῆ6 Βαγάηδϑος οὗ τῃοῖγ ἢθδγῖβ. 

11 Απά τἔτπεγε θὲ οης 5{ΠΠ περ Καά 
δηοηρ ἴῃ6 Ρεορῖίε, ἴξ 15 πιαῦναὶ 1 ἢδ 

7 εἰ. 5.6, ἐβσᾶρε ὈΠΡΙΠΙΒΠΘα : ἔογ ““ΠλεγοΥ δηά 
ννγαῖῃ ἅτε ψψιἢ ἢΐπι; 6 ἰ5. ΠΡ ΠΥ 
ἴο ἰογρῖνθ, δἀπά ἴο ροὺγ οιξξ ἀϊ8- 
ΡΙδάβιιγα. 

δηά εἰ ΠἔΖϑο, “πηι. {.. ἀ. Ο θη. (6ἀ. 1872), 
ῬΡ. 190, ἄς. 

ἐπι {δὲ σἰγεη σι Οὗ ἰδεῖν 7οο πος... Ἐ δίποΥ, 
ἴῃ Ὁποὶγν δύσθη στ, Ομ {ἰπρ ννμδῖ ον! θην 
ννᾶ5 ἃ 5]055 (Ἐπηεπάδίογυ Οὐ εἶδα δροϊογοῖις). 

8. ὺ δρασϑὰ ποῖ [8080 80 ἅνοὶϊ]ΐ 
ὙΠῸ8 Ιοῖ, ΨΒοπὶ Ἠθ ΔΌΒοτσθὰ γ0γ ἐῤεὶν» 
}»14..1] Δεςοτγάϊηρ ἴο [ῃ6 σοπίτλοη ἱπίογργοῖα- 
τοη, [Π6 τΤοίογεησο 15 βεῖο ἴο ἐπθ ρϑορὶβθ οὗ 
δούοῃη. Βιιξ ἴποδο ψόοι]ὰ ποῖ πᾶν Ὀοοη 
ἜΠ6. ΒΟΪ]ΟΌΓΠΘΓΒ νυ ἢ [οἵ ;ἢ ταῖῃοῦ ννὰ5 1, οἵ 
ἃ 50] ΟΙΓΠΘΓ Π πο. Α δαγῖμοῦ αἰ σα Υ 
αὐΐθο5. ἔγοπὶ ἴῃς ἔπεϊ τπαὶ 1ῃ6 ΟΠ ον ηρ τνο 
γΟΓΒῸ5. (τοῦ. 9, 10) ὁδη ΟἿΪν Γοίογ ἰοὸ [5γδοὶ. 
Ηφρφηςς νὰ σοποϊάο παῖ δ᾽} ἴπ656 ἢἰδίοτιςαὶ 
1Π 5 ΓΈ ΟΠ 5. τὸ ἴάκϑὴ ἔγοπι νυν μαῖ Ὀοῖ6}} (Π6 
ὈΓγοίεβδίησ Ἵπ]άγεη οὔ σοὰ. Ασσογάϊηρ)ν 
ΤΠΟΥ ἦν πὸ ἀν οϊς ν} 1,οἵ ἢ πιισὲ Ὀς ἴθοβο οὗ 
ἢ]5 Ομ ἔἈΠΉΠΥ ἡ μο56 ῥτιάς ργονοηϊοά {πεὶγ 
᾿ἰδίθηίηρ ἴο [115 νναγηϊημ--- παροικία 5ἰδηάίπε 
ἴογ {πὸ Ηοῦτονν Γ3, ἀπὰ ποῖ 2), 5 βοπιὸ- 
{{π|65 ἰη ἴπ6ὸ 1.ΧΧ. Οη ἴδπο οἴου μαπά, πὸ 
γτ., ΒΙΟἢ Πδ5 ΠΟΙ βου γδὶ αἰογδϊ!οηςϑ, 566 Π15 
ἴο ΜΊΒἢ ἴο ΔρΡΪν στ. 6-ο ποῖ ἴο [5186], διιῖ ἴο 
ἘΠΟΙ͂Γ ΘΠολ165,---ἶϑ ννὸ (ΠΙΏΚ, ψντοησ]Υ. 

9. ἐῤὲ ρεοῤίε 97, ρογοη. 1... ἀδνοιϊοά ἴο 
ρΡεγάϊιοη. Ὑπὸ τοίογοηςο ταῦ 6 ἴο ν»ηαῖ 5 
ἑ οογάδα ἴῃ ἔχ. ΧΧΧΙς, ΟΥἨ ΟἾδο ἰη Νιυμπηῦ. ΧΙ. 

ΤὮο ὅυγ. νοι] γοδὰ ἴῃς Ηθῦ. ὮΝ ὃν ὉΠἔῚ δὲ) 

Ὑ2|---ἃ ρῥίδυ ὁπ ἴπε ννογάβ. 

10. Δο».] Ἐμοῦ, απἃ 80. Ὅδο τοίογ- 
ὉΠ. ΠοΙὼὸ 15 ἴο ἴπο ἰαςϊ {Παΐ ἴπ6 ὄοο,οοο 
Ἰοοϊπιθη ᾿νῆο σάπιὸ οι οἵ Εσγρί (ἔχ. χιὶ. 37) 
ΡΟγΓΙσῃοα ἴῃ 86 νυ] ἀογηθθ5. οὐ ἀσσοιηΐ οὗὨ {1 
᾿δγάης55 οὗ {ποῖ ποαγτί5. ΤΠ 6 τοηάογίης οὗ 
1η6 ΟΥροκ: ἦν Π0Ὸ πνογο ραϊπογοὰ τοροίμογ, 
-Οοπισυναχθέντας.---ἰκ ἄϊις ἴο ἃ πιἰδιιηεῖο τς 
βίαπάιπρ οὐἨ [6 νὸγῦ ΌΝ (ΟΒΌΝΠ, οὐ τ 
ἸΏΔΥ ἤανς ὕόση ΒΌΝ, ἽΝ), ννΒῖ ἢ τηθᾶηϑ 
ἐπάοοα “1ο μαῖμοτ," θὰ ἴῃ τὰς τὐνοίο] οοηβς 
οἵ μαϊπογης τοροῖπμοῦ δηὰ οἵ ρδιμογίῃρ ἀννᾶῦ 

12 Αϑ ἢ!5 ΠΊΘΓΟΥ 15 ρτεδῖ, 50 ἰ5 ἢἰ Β. (. 
σογγθοίίοη αἷϑο: ὅδε [ἀρεῖ ἃ πιᾶὰπ ὅπ 
ΔΟΠΟΓαΙ Πρ ἴο ἢ]5 νγοῦβ. Αἰ το τς 

12 ΤΠΘ βἰππεῦ 5.2} ποῖ δϑοᾶρε 
ἢ ἢΪ5. 5ρ01]5 : δηά τῆα ρατίθηςς οὗ 
τε ΕρΗ 58}4}} ποῖ 6 ἐγυϑῖγαῖε. 

14 Μακε ΨΑΥ ἔογ βνεῦυ ψόογκ οἱ 
ΠΛΕΓΟΥ : Ὁὼγ δνεῖν πλᾶη 504] ἢπά 
Δοσογάϊηρ ἴο ἢϊ5 ψγογΚβ. 

Ι5 ἘΤΒε [ιογὰ μαγάδηβδά Ρῃδγδοῃ, ὅ Ἐχοά. 7. 
τας πε δοιὰ ποῖ Κπον ἰπι, τῃδῖ 2: 8. Ὁ 
ἢ 15. Ρονγεγί] ννογκβ πλρῃς δῈὲ Κποννη ἔτ 9. 
ἴο τῃ6 ννοηά. 

16 Ηἰδβ ΠλδγοΟΥ 8 πηληὶ εβε ἴὸ ἐνεῖ 
σγξαΐαγε ; δηὰά πε μαῖῃ ϑεραγαῖεα « σεη. τ... 

ΞΞ [ἈΚῖπρ ἀὐνὰν Ξξ ἀδδίτογίπρ. Ὅς πιοδηΐϊης 
οὗ ἴτε Ηεῦγενν οὐ ρῖπαὶ ἢο ἀοιυ δὲ ννᾶ5: 80 
ὙΘΙ͵0 ΟΔΙΣΙθὰ 08 [ϑννορῖ ἀινᾶγ]) ἐπ ἐπ ματι ἃ- 
1088 Οὗ ΠΟΙΓ ΘαΣδ. 

11. Τηϊγὰ ϑἴδηζα, ργοραγηρ ἴογ Ῥαγὶ 11. 
Νοῖ ΟὨΪΥ̓ ἃ ςοπλπλιπΥ, Ὀυῖ Ἰηάιν!άυα}5 τὸ 
Ρυπιβμοὰ οἵ Οοά. Οπιὲ “ ἀπποηρ [6 ρθορ]ο.᾽ 

138 δ. ποῦ ΠῚ Ἐὼὸ ἄθ]δν [ἀείοσ, σδυβδο ἴο 
σοπῇθ ἴοο ἰαἴ6] 89 ΒΟΡΘ οὗ [89 μβοὰ]γ.] 
Βτηιοῆν, Οοά ν}}} ἔμ]Π], ἀπὰ [Πα ογὸ Ἰοηρ, {6 
ἤορε οὗ Ηἰσ Ροορὶθ. Ὑπὸ νοκεά 584}} ποῖ 
6 δἰϊοννεά ἴο Ὀ6 τὶς ἴῃ 15 ΓΟ ΌΘΓΥ, ΠΟΥ γεῖ 
τῆς 1ι5ῖ ἴο [41] οὗ πῖ5 πορθβ. να δᾶτὸ 
Γεηἀογοὰ ὑπομονὴ ποῖ “ ρΡαϊίεηςο," δῖ “ἢορς,᾽" 
ἴῃ δοσογάδησο νυν τῆ6 ὑϑᾶρε οὗ {πη6 ΧΧ΄- 
Τῆς Ηεῦτγονν ΤΥ πᾶν Ὀδοη: ΟΝ ἿΚ ΓΊΡΙῚ 

ὝΠΝΟ νοὶ 

14. ΜἨὸ ὙΠΙ ταϊκθ ἃ Ἀἷΐδοθ Ζῦσ.Σ 81] 
ἹΔΘΙΟΥ͂; ΘΥΘΓΙΥ͂ 010 “φα ἡηά ( τ τϑςοῖνθ) 
αεγογαη ἰο ῥὶς «υογᾶ..7] ΤΠ αἰ ΒΊΟΥ ἤθόγο 15 
ὙΠΟΙΠΟΥ {ΠῸ “ὁ πιογοΥ ὅ (ἐλεημοσύνη) τοξογτοά 
ἴο [5 [αἴ 5όννη Ὁγ πιαη, οὗ νοι Οοά 11} 
τήακα ἀοκπονυ)θάρπιοηῖ, οὐ {Π41 αἰδρίαγοά ὈΥ͂ 
Οοά ἴῃ ἴδο 5δθῆϑε [ῃαϊ, ννῃϊ]θ Ηδ νν}} ρσονα 
ΧΟΓῪ ΤΉ ΓΟ], ἜΝΈΓῪ ΟἿΘ 5}4}} γϑςοῖνο ἃ }ι5ῖ 
τοίγιδιυτίοπ. ὍΤΠῈ πηεαηίηρ οὗ ἴΠ6 Θὀχργθϑβθίοη 
“ΗΘ Μ}}}} πιακὲ ἃ ρίαδος "ἢ (ποιήσει τόπον) 15 
ΠΠδίγαϊεἀ ΌγῚ Αεἰῖβ χχν. τό; βοηι. χὶϊ. το; 
Ηεθ. νι}. γ, ΧΙ, 17. [ἴ σογγοςροηάς ἴο ἴδ 6 

Ηοῦγονν ν ὈἿΡ2 102. ΑἸμουρ τ6 ἔογπι 
ἐλεημοσύνη 5. ΝΟΥῪ ΤΆΓΕΙΥ ἐπιρίογοὰ ἰη τοΐοῦ- 
θηςς ἴο σού, 11 ἰ5. 50 ιιδοΐὶ ἴῃ Βέσο 5. ΧΥ. 29, 
ἈΠ ΠΧΧ. Ρ 5. οἷ. (Η 60. ς1}.} 6 «, Ψ ἤθγο ἴἴ 
βίηπεϊβ ἔογ “ σι σῃζοοιιβ αοῖβ," ΠῚ, [πάφϑρα, 
{115 Ἰαττοῦ ρασδασὸ τὴΔΥ αν δόθη ἴῃ [Π6 τπϊηὰ 
οὔ ἴπ6 νυυτοῦ, δπαὶ {πὸ ποιῶν ἐλεημοσύνας οὗ 
{πα Ρ5. μανὸ Ὀδοοιης ἴΠ πάσῃ ἐλεημοσύνῃ 
ποιήσει τύπον οἵ ΟἿ ρᾶϑϑαμο. Αἱ ἴδ ϑαπὶὸ 
{{π|6Ὸ Ιῖ πιιιϑῖ 6 δα ττοὰ τη ἴῃς φἀὐάϊεϊοη οὗ 
πάση 500Πὶ5 ἴο ρΡοϊηΐ ἴο ἴῃς ΘΧΟγοῖβα οὗ ἢ πιδη 
ΓΑΤΠΟΓ τπλη 1λινίης ᾿Ἰπογοῖθ5. [Ι͂ἢ [ἢ ςδϑὸ 
ἐαΚο ἃ ρῥἷασο ἤν ΟΙ]ἃ -Ξ αϑϑδίρη ἃ μἷδςδ. 



ν. 17--22.} 

ΒΟ. ἢ]8 ρῆς ἔγοπι τῆς ἀλγκηθ88 γι ἢ δη 
πο Ἰλβαπηληῖ. 
᾿Ν 17 54Υ ποῖ τπου, 1 νν}}} ἢ 46 τὴγ- ἴγον 

τ6- αγρίρα, οο τοπὶ τῆς ΤΙ ογὰ : 583}|4}} δῃῪ 
ΠΛΕΙΉΌΕΓ τὴς ἔτοπι ἀδονε ἡ 1 5}4}} ποῖ 
δε ταπιθΠ θεγε ἃ Δμοπσ 50 ΠΊΔΠΥ ρεο- 
Ρἷε : [ογ ννῃαδῖ ἴ5 ΤΥ 800} ἀπιοηρ' διοἢ 
λη ἱπδηϊξε πυπιῦδεῦ οὐ σγεδζιγαϑ ὺ 

ἐ Κίς 18 ἔβεῇο]ά, τπ6 ἤεάνεη, δηά {Πα 
ἄνα Βεάνοη οὗ ἤεᾶνεηβ, ἴῃς ἀεερ, ἀπά τῆς 
ΘᾺ εδτῖῃ, δηἀ 4}} τῇαλι ἐπεγείῃ 15, 584} δὲ 
1... τῃρνεά ΨΠΕη ἢς 54] νἱ 51, 

19 ΤὮἢς πιοιηϊαϊπ8 450 δηά ἔουη- 

17. Οὐ συν. 1ς, 16. (866 ἱη(γτοάυςίοσγ 
ΓΟ Κ5.)ὺ [{ δ ἀς ἴοουγ αἰ βῆςυ {168 οὗ ἰηἴοῦ- 
ὑγεϊδύοη ἰδδῖ συν. 15, τό ἅτε ἰουπὰ ἰη [δ ὅ50Γ. 
Ακξαΐη, ἴδε ὅγι. αἷἰϑὸ ξὶνεβ 4 (οἱδὶγ ἀϊβοσγεηὶ 
ἴαΓη ἴο Ὁ. 17 ((ΟπΊΡ. ὅ5γΥΧΓ. υ. 18), δηὰ ργοβϑεηῖβ 
ἢ ἴῃ 4 8656 ογείζη, ἃ8 ννεὲ δεϊϊενθ, ἴο [ἂἢς 
ΡῬυγροβα οὗ ἴδ οτὶρίηαὶ πτὶϊοσ. [τ 15 ποῖ 
ἀϊδῆου! ἴο νΡεγοεῖνε {πε δροϊοχεῖϊς τηοίίνε8 
ἴον ἴμεϑε δἰϊογαϊί οῃϑ --- ΑἸ ΠΟῸΡ ἢ 5016 ΤΠΔΥ 
Τορατὰ ἴἃ 45 ορεῆ ἴο 4φιεϑοη ψβοῖῃοῦ (ἢ 6 
Οτεοκ οὐ [8 6 ϑγσγίδο [γαηϑίδίου ἰδηιρεγεὰ ἢ 
ἴι6 Ηεῦτον, οτχίηδὶ. Εοσ ΟἿΣ οὐνὴ ρᾶγῖ ΨῈ 
μᾶγο πὸ πεβϑίιδιίοη ἴῃ δϑϊάϊηρ ΕΥ [6 Οτεοεῖ 
ψεσείοη. Τ Ἧς ἰδβὶ οἶδιιϑο οὗ [6 νϑῦβε βιοιά 
Ὀε τεηάογοὰ : “ΟΣ ψ»μδῖ 15 ΤῊΥ 5οὺ] ἐπ ἐπι- 
ἙΟΘΒΌΓΔΌΙΘ [|ἰπ8π1190] οτθδίΐοι Ὁ" [1 
τηυδῖ, ποννονοσ, ὃὈς δάηι θα [Παἱ αἰ κὸ τῃ6 
τδουγηὶ δηὰ [18 πιοάς οὗ δρ εὐδαν θὰ (κτίσις) 
ὅγε οἱ Ηοῦτεν, ὃδυῖ ΑἸοχδηάσίδῃ. 

18. Οτΐξ ἴῃς ννογὰβ “ δηά 4]1} (παΐ [πογείπ 
Ι5, “.5}}} ὃς πιονεα," ἄζο.---ταῖθου : 588}] 
δὸ Βηδῖοιι δἱ Ηΐο υἱδίζαίίου. [1 8 ροβ8-"» 
ϑ0]6 τὶ νον. 18--2} 51}}} σοηϊΐπυο ἴδ6 οὔ͵ες- 
ἰἰοης οὗ σ᾿. 17, ἀεγίνεα ἴτοπὶ ἃ τη βαρ ρ]οδίίοη 
οὗ τὴς οὐδοτυθὰ γγοδίποβα οὗ Οοά. Βιυῖ 
ἴϊ βθοηὶβ οἰ βου ἴο ἱπγασίηθ ϑυςῇ ἰδησιαρο 
οὔ ἴθ ρΡασὶ οὗ δὴ τηδε] νοῦ. Οἡ ἴδε οΟἿΠΟΓ 
Βαηΐδ, ᾿ξ, 885 ννῈ δΌΡΡΟΞΘ, ὑτὐ. 21, 22 ἅτ Ϊῃ- 
ἰοηὐδεοὰ 495 δὴ δηβννεῦ (0 ἢἰβ ϑδεογεῖ {πιηκίηρ, 
σὺ. τ, 19 Τηιυδὶ 450 δὲ τοραγάδα 25 ραγί 
οὗ [ΠῸ βδτὴθ δγριμηθηῖ. [|ἢ (δῖ ολ86 ἴΠ6 
γολβοπίηρ ννουἱά δε: Ττυο, ΟΟά ἰβνεγΥ ργεαῖ; 
γεῖ Ηες [5 ποῖ ἴσ ἔἴτοῃι Ηἰ8 Ἵγοαίίοη, δῖ 
Ρεηείγαϊεβ, ρεγυδάοβ, δηά ἀϊγοςῖβ 4}}---θοῖἢ 
ῬΠΥ ΒΓΑ δηὰ εἰς 4}}γ---ονθὴ ποὺ Ρ ἢ [15 
ΤΑΥ͂ ὃς υηροτγοεϊνοά οΥ υηπεεράεά, 

19. “δα! δὲ “δαάεπ, Ὁ". Ἀαΐμπεῦ: “δ σθ 
ΒΔ κοι ὙΠ ἰτοιδίϊης τ εη Ηθ ἰοοκεῖᾷ 
ρου ποτ. 

40. Βαξ (καὶ ἴογ δέὴ πΡοπ (οΥ ἰΠΑΥΪΥ, 

περῇ 1689 ὑπέηρ 85 {80 τοΐῃ ἃ ΩΡ) 8811} 
ποῖ 18 κ.} ΤῊΣ διΐζυγε μετα ἴῃ ἴῃς ᾽βεῆϑδε 
οὗ “ ςαπηοῖ,"] ἴο ἐχρύεβϑϑ ννπδῖ 8 ΤΠ ΟΓΑΙΥ ἴπι- 
φοςεοϊδῖς: Ἴοορ. Κοπι. Υ. 7: 1 ΟοΥ. Υἱῖ!. 8 
(νιον 6 " Οταπιπι.᾿ Ρ. 2590). Μοδί Ἴοτη- 
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ἀδίοηβ οὗ πε δἀγίἢ 95Π2}}] 6 Ξςῇδλκθρη 8Β.6. 
νν ἢ ΓΥΘ ΠῚ] ηρ, νν ἤδη τς Ἰνογὰ ἰοοῖ- 
εἴἢ προη τΠεπηὶ. 

20 Νὸο δεαγῖ σδῃ τῆ ϊηκ ὑροῦ τΠ 686 
τ πρ8 ννοστῃγ : ἰΔπ4 ννῆο 15. 40]6 ἴο 4 οπι. τι. 
ςοηςεῖνα ἢΪ5 νναγϑὴ τ 
.21 [τ|5 4 τειηρεβῖ ννῆϊο ἢ πὸ πδη 

ΤΔη 866: ἰογ ἴῆε πιοβῖ ραγῖ οὗ ἢΪ5 
ὙγογΚ5 ἀγὰ πιά. 

22 ὟΝΙΟ οδη ἀδεοΐίλγε ἐπε ἡγουκβ οἵ 
ἢΐ8 Ἰυδῖῖσα ὃ οὐ Ψῇο σδὴ εηάυτγε τμειῃ ὃ 
ἴογ ἢὶ8 σονεηδηῖ ἰ8 δίαγ οὐδ, δηά τῆς 
{τὶ οἵ 411 τ ρβ 15 ἴη τῆς εηά, 

τηοδηϊδλίογβ, ἤοννονοσ, σοραγὰ (ἢ6 τνογὰ5 ἃς 
ἱπρ  γίης ἃ τοργοοῦ οἵ βυςῖ ἃ ϑἰδῖο οὗ τηϊηά. 

διὰ ΗἨΐβ ὙΔΥδ ὙΠῸ 888]}1 οοπδίᾶοσ 1] 
ΤΠ ἰηϊεγρτοίϊδιίοη Ῥγοροβοὰ ΟΥ̓ υ5 οὗ [5 
δηὰ τῆ6 ργεοςσοαϊηρ εἴἶδι56, ΔΙ Πουρῇ ποῖ ἔτοο 
ἴτοηι ἀπ ΠΥ, ἀστοοβ θοϑὲ ἢ ν. 19. Ὗνὲ 
ΤΑΔΥ͂ δα ἰπαὶ [6 ὅ5γγ. νεγβίοη οἴξετβ οί Δγ 
μαὶρ οὐ ἴπεβο ἀϊβῆσυξ νοῦβϑε5, δηὰ ἰηάθοὰ ἰβ 
ποῖ {ΥΓυπίννοτίθγ. 

21. ΑΒ. ἃ ἰερηρει, 5.1] Τῆς βρυγαῖίνο 
ςοπηραγίϑοη οὗ Οοὐβ ἀδδιηρβ ἢ [Π6 νυἱπὰ 
566 Π|8 ἴο Βαανα θ6δ ποῖ ΟἹΪγΥ ἔγοφυθηῖ, θυ ἴο 
μανε Ὀεσοπης αἰπιοδί ργοόνογθῖαὶ. Οοηρ. Ρ5. 
ΟΧΧΧΥ. 7; τον. χχχ. 4; Ες]68. ἱ. 6 (ὙἹ 1}. 8 2), 
Χί, 5; Δηάα δβϑρϑοία! νυ 81, [Ἅδη 11]. 8. 

22. ΤῸ ψΟΣΚ5 οὗ (Οοά δ) ἱπδῖϊοθ 
[τ ἴθοιιθπ6 55) ὙΠῸ 888}]}] δΔιῃοι 06, ΟΣ 
ΝΟ 858}4}1} οχροοῖ [ἀννδὶ[]}} Ὑπομένειν 
βίδηδϑβ ἰη τ. ΕΧΧ. ἴογ ἃ πυπιδοῦ οὗ Ηθῦγονν 
Μογάς, θυῖ ἴῃ ἃ ΕΓ ἰαγρα ργορογίίοῃ οὗ 
ἰπβίδῃποθϑ ἔοσ βυςἢ 45 τη “ἴο δχροςΐ "ἢ ΟΣ 
“ἐ ανναῖ!." ΤΠ πιρδηϊῃρ ἤοτὸ 158: 8Ὧ8 ἰΐ ἰ5 
ΘΧΙΓΕΙΊΟΙΥ αἰ ΒῆΠςι}, αἰπχοβὲ ἱπιροβϑὶθ]θ, ἴο 8η- 
πουηςς δηά δη[ζἰε!ραίε ἴδ ΠΊΆΠΠΟΥ 'π ᾿Ὠϊοἢ 
Οοὐβ ᾿υ5ῖϊςς ΦΠΔ ἢ δε πηδηϊεϑίοα (βηςο [ἴ ἰ5 
βεοσοῖ, ϑυάάδῃ, ᾿γτοβιβε! 16, ̓ ἰἶκο [ἢ βίἴοστη), 
80, Οἡ ἴδε οἵπος Παηά, ποτα ἅτ ἔδυ νδο 
Ἔχροςῖὶ 1. 

ον ἴδε οἱ ἷἰβ 1:6 οδονϑθῃδιί.}ῦ ὙὉΤῇςο 
εἴδιιϑα ἑο ον οἡ ἴΠ656 ψογάβ ἴὴ τῆ ΑΟΥ͂. 
ταυϑὶ δ6 οπεἀ (ἴῃ της ϑγγ. ἴ86 Βοος σοῦθο 
ἰ5 ννδηίηρ). ὙΠ686 ψνογὰ8 ὄχργοβϑ πε ἔδ᾽56 
ἱπέδεσεηος ἄγαννη Ὀγ πηθη ἔσομαι ἴπε ἱπιροββι 1111 γ 
οὗ δηποιποίης Οοὐβ ᾿υἀρτηθηΐβ, 48 νγ6}} ἃς 
ἴῃ τϑᾶϑοη ΜΕΥ {ΠΟΥ ἃγὰ ποΐ εχρεοϊο. ὙΠ ΠΟΥ 
Ἱπιασίπο: ἴωσ οἱ ἰ5 (ἢ6 σονοηδη. Τὴὸ 
Τείεσγεηςδ. ἴο πε διαθήκη ἰ5 ἃ ἕλνουσίίΘ, οπα 
νἢ τῆς ϑοὴ οὗ ϑίσγας, γῇῆο δμρίογβ δα 
ἴογπὶ νεηϊγεῖνο [{π|65.Ό [ἢ ἴὰὸ ΧΑΧ. ἴὲ 
βίδηδδ αἰ πγοβῖ ἱπναγ Δ ὉΥ [ῸΓ ἢ. ΨνῈ 800“ 
Ῥοβε παῖ “ [ἢ6 σονοπδηῖ " ἤδΓΟ 1 υἱὸν 15 {πὶ 
ψΠ ἀφαῖῃ δηά Ηδάδβ, ἴο ψιιςς χοέογοηςς 
νγ85 πιδάς ἴῃ Εσοΐυ8. χὶν. 12, 17. ΤΉ ντὶϊοσ 
αὰ ῬΓΟΌΔΟΪ ἴῃ ἢἰ58 τη ΕΙΧΧ, 15. χχυῆ!, 
15) δηά ΘΒΡΟΟΙΔΙΠΥ ὖ. 17: “Απὰ 1 ψὴ} σαυθς 

ΕΓ. 20σ. 



Ῥε σις. 
7, 8. 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΤΙΘ. 

22 Ηες τηδὲ νναπίει ἢ ππάετγϑοιδηά- 
ἵπρ ΜΠ] τῆϊηκ ὑροὴ ναΐη τῆϊηρβ: 
Δη4 ἃ [ΟΠ] 58} τδη δγγίηρ ἱπηδρίηθιῃ 
[0}1168. 

24. ΜΥ 8οη, Πεοάγκεη υπἴο πε. ἀπά 
Ιεάγῃ Κηον]βάρα, αηὰ πηᾶγκ ΠΥ νγογάϑ 
ΜῊ ἐγ Ποᾶγί. 

25 1 ν}}} κεν ἔόσ ἢῇ ἀοσίτίης ἴῃ 
νγεῖρῃῖ, δη4 ἀδοΐαγε ἢΐϊ8 Κπονίεάρε 
Ἔχδοῖϊγ. 

26 ἜΤε ψόγκβ οὗ τῆς Ιογὰ δγα 
ἄοπε ἱπ Ἰυάρπιεηῖ ἔτοαχλ τῇς θερίη- 
Πἰηρ: Δ4η4 ἔτοπιλ τῆς τἰπ|ὰὸ με πιδάς 

ΧΥΙ. 

{Πεπὶ ἢῈ ἀϊδροξεὰά τῆε ραγίβ τῇεγε- 
οὗ. 

27 Ης ρδγπίβϑῃεδα ἢ8 σγοῦκβ ἔογ 

ν. 23---29. 

ανεῖ, Δη4 ἴῃ ἢἰβ8 απ γὲ τῆς "'ομιθε θτ, ἐς 
οὗ τῆεπὶ υπῖο 41} ρεπαγδίίοηβ : ΠῈγ 
ΠΕΙΙΠοΓ ἰαθουῦ, ΠΟΙ ἃΔΓῈ ὑνεΆΓυ, ΠΟΥ 
ςοᾶ86 ἔτοπη {Πεὶγ ψνογζϑ. 

28 Νόοης οἵ τπεπὶ Πίπάογειῃ δη- 
οἵδε, "δηά ΠῈ } 58} πενεσ ἀἴβοθεν κε τᾷ 
ἢ]5 ννογά. 

29 Αἤεγ τῃϊ9 τῆς Ιογά Ἰοοκοά 
ἼΡοη τπ6 εδγίῃ, δηά ἈἸΪεὰ ἰξ ἢ ἢϊς 
δ 655: η 08. 

υάρπιοηξ ἴο ὃς ἔογ ἢορε (βεγε ἐλπίς), δηὰ 
ΤΥ Τοοϊηρδδβίοῃ (ἐλεημοσύνη, 45 ἴῃ ΕςοΪμ5. χνὶ, 
14) ἴοσ ἡιἱὲ ταθᾶβιγοϑ, Δηἀ γε ἴῃδῖ {γΓιυ5ῖ ΔΗ] 
ἴῃ ΑΪδοπῃοοά -ῤα}} 741}: ἴογ ἴῃς ᾿ἰοπηρεβῖ 
(καταιγίς, 85 ἴῃ Εἰ οΙυ5. χνΐ. 21) 584}} ποῖ ὈΥ͂ 
ΔΏΥ ΤΠΘΔῺ5 Ὀ458 ὈΥ̓͂ Υγοι] Ἔχοορῖ ἰἴ 4͵50 ἴδκε 
ΔΌΝΑΥ ΥΟυΓ σονοηδηΐ οὗ ἄδδῖῃ (διαθήκη, 85 ἴῃ 
ΒςοΪι5. ΧΥ. 22), δηὰδ γουῦ ἢορὲ ἴῃ Η δάθ8 
5}}4}} ὈΥ ΠΟ πηϑδῃϑ βίδπά : 1 [Π6 γυϑῃϊηρς ἰδ πι- 
Ῥεβί (καταιγίς) 5δοιϊὰ σοπιὸ Ὀροη γου, γ6 
8}}8}} Ὀ6 Ὀοαΐθη ἄοννῃ ὈΥ̓͂ ἴ1. [Ιπ ΟΥ̓ νῖονν 
1015 ραϑϑᾶρὲ ὄἽχρὶδῖὶπβ ποῖ ΟἿΪῪ [ἢ6 ὀχργοβϑίοη 
“ ο γ᾽ ἴδσ οἱἵ ἰβ [6 σονφηδηῖ," ὃυῖζ 4150 ἴῃς ἔοϊ- 
Ἰονγίηρ γυϑῦβα. 

28. Ηὲ 1ῤαὶ «υαπίεὶδ μπδεγοίαπάηρ [Ιῖ. 

Βιοασῖ, "ἼΡΠ] «υἱὴ ἐδίπξ Ἐ.ὁ869 δίησ") απά 
Ωα ὈΛΎΐΪδ9 δὰ ΟΥΣΣΩΒ 8} ὙΜΠλΠΠἙΝῚ κ᾿ πἷς 

ΤΟΟΙ 8 τδΐπρο [μωρά -Ξ ΠΡ 51. 

44. ϑδίδῃζα οἵ ἤπαὶ δαἀπιοηϊξίϊἼοη. Τἢὸ οὁχ- 
ΓΟδϑίοη “ἸΏΑτκ ἢ ἴῃ Προατγί,᾽ ἃ5 οἴδη ἴπ 

τῆς. Ἡδοῦτονν Ἔν; Ὁ}})), Βεσα Δρραγθηοῦ ἀθ- 
τῖνεὰ τοῦ Πευϊ. Χχχῖϊ!, 46 (Ὀοζἢ ἰπ ἴ[μ6 Η-εὃ. 
ἀπά 1,ΧΧ.). ΟὐοτΏΡ. αΑ͵5ο ΕΖοκ. χ]ν. ς. Ἡρηῆςς 
106. ῬΓΌΡΟΙ Γδηβίαίίοη 15: "᾿πὰ σδοῖ ΓὮΥ 
ΒϑΑΥ ὌΡΟΣ ΠῚ ννοσάϑ." 

45. 1 «υἱὴἱ! ἀῤῥέαυ ζογὶ ἰποϊταοίζοι ὉΥ 
ψοΐρδῦ [σὩγ Ὦ]ΪΥ δηὰ δοσυγαδίο! Υ πχοαϑυσγοὰ 
ουΐ, ρεΓΠαρ5 4150 νὰ ἃ ΘΕΟΟΠΟΔΥΥ Γεΐογθηςθ 
ἴο 115 ν4]}}6], “π4 ἀεείαγο [Δηπουηςθο, 8εῖ ἔοσ ἢ] 
Ἐπον]θᾶκο τ ἰΐὰ οχδοῖπουσ [ΔΟΟΌΓΔΟΥ, 
Ῥ͵ΟςΙ 5: ΟΠ]. 

2Θ. ΒΥ [δοςσοτάϊηρ 10] [88 ΘΟ 89] [ΔΡ- 
Ῥοϊηϊπιεηῖ, ἀεοτεε -- ΘΒ] οὗὨ Ἐπ Σοτὰ 
(86) Ηῤδ ψοῦῖδ γον δὲ δερίηπης, ἀπά 
σού [ἴὰ6 {πὸ οὔ] τδοὶσ πιακὶπρ ἤε 
δδδὶβιοθὰἃ [Δρροσιοηθα] πον Ρασίβ [ἴο 

δας [8 ρατί ἢ ρεγιᾶρβ ΡΠ ῸΓ ἽΠΙΣ 5903] 
ΤΙ ναϑὲ ογεδζίοη, 80 ἔα (τοπὶ Ἰοδάϊηρ υ5 ἴο 
1ηΐοτ---ἂβ (6 ἴὈο σι πδὰ διρροσίοα ἴῃ (δα 
Ῥγονίουβ βἰδηζα---ἰῃαῖ {πὸ ἰηάϊν! 14] 15 Ἰοϑί οὐ 
Ὀππεοοάρά δηλ άδὶ (ἢ6 ναϑὶ τηδ5β, γαῖῃογ 16δ 5 
ἴο 8ῃ ορροϑβὶῖς σοποϊδίοη. Ετοπὶ ἴῃς βγϑὶ 
411 (Ὠηρϑ πᾶν μβδὰ [πε ἰὰνν οὗ Ηἰ5 δρροίϊηϊ- 

τηθηΐ πῃ ργοβϑθὰ ὑροη ἴδοπι, δηά ἴῃ ουοσν ματί 
οὔ σγεδζίοῃ νγὲ πλάγι τ}18 Ἥγάθγὶγ ἀϊδιγ γατίου. 

47. Ηε οτδοτοὰ [5ε{|6ὰ4, ἀρροϊηϊοά, ὕτὸ- 
ρΡατγϑὰ ---δάοσηθα 9] ζοσ οτὸσ Ηΐδ ψοσ κα, 
διὰ δον τὰ]09 ἴο δοΐὶσ βοποζδίξοι.) 
5Ρ]6 45 ἴπεϑε ᾿νογά 8 βϑεηῃ, ἴἴ 15 ποῖ ΦΆΞΥ ἴο 
ἀοοϊάς μον ΘΧΔΟΕΥ ἴο σοηάονῦ τ6πι. “ΤῊΣ 
ΟΣ Κ5 ἦ ἤθΓο τοίογσοα ἴο ἀγὸ Οοα β οἢϊοί χόσκϑ: 
ἴῃς διῃ δηὰ 5ἴδιϑ ἴο ψῃϊος [οὐσϑὰ ΑἸοχϑη- 
ἀτίδῃ δ] ΟΒορν αἰίδοποὰ βδυςῖ μἰρῃ ἔμπι- 
ΡῬοτγίδποθ, ἃ85 ΨῸ]}] 45 ἴπ τορυϊδίίοη οὐ 41] 
πδΐυσε (σορ. ΠΟΘ δϑρθοοῖδ!ν ῬὮΈΠο, “ ἂς 
Μορδσοῆ. ἱ. 8 1; σοΙΏΡ. 1]. 5, 6, δηιὰ ἰδς δγῖ. 
ΡΗΙΠΟ ἴῃ ϑιἢ δπὰ Νδοεβ " Ὠϊςοῖ. οὗ (τσ. 
Βίοςτ..). ΚΝ ε δαγε σοπάογοά ἐκόσμησεν : Ης 
“ ογεγορα,» “ βοιεὰ,᾿" ψθοἢ τηοδηΐϊηρ ᾽ξ τότ. 
(ΔῊ Ὀοᾶγβ ἰη ΧΧ. ΜΙο. νἱ. ο, 85 νγγὲ}} 25 ἃ 
κΚιπάγεαά τηρδηίηρ ἰῇ Οἴδοῦ ραϑϑᾶρθβΊ. ὙἘ86 
ΠΟΙΏΠΊΟΩ τοηάογιηρ, “ ραγη ϑῃδα " οΥ “Ὀδδυ- 
δορά, 566 :15 ἴο σῖνθ πὸ τῃθδηΐϊηρ, 816 ΟἿΣ 
δυ}15 (ἢ6 σοηίοχί. Ακαίη, γὸ μᾶγὸ χοπάογοά 
τὰς ἀρχάς ὉΥ “{δεὶγ σι]ς,᾿" θείην [πε ἐχρεθβϑίου 
ιι56ἀ ἴῃ τοίεγεηος ἴο [6 τ]ὲ οὗ δ ἀπά βἴῶυβ 
ἴῃ ΧΧ. Οθη. 1. 16, 18, ἀηὰ ῬΆΙΟ 5: πη] δὶς 
ἀοδἰρηαῖοβ [Ποπὶ 45 ἄρχοντας (΄ ἀδ Μοπεοτοβ." 
ϊ. 1). Α5 ἴο πεῖν “οτγάογιηρ ἴοσ Ἔνοσ," τθὸ 
ὙΓΙΟΓ Βδὰ ρῥγοῦδο!υ Ῥ5. οχίν. 6 ἴῃ νἱον, 
ὙγΠογα {Π6 ϑᾶπὶ6ὸ ἰδηρυᾶρε 15 υδο. [πηάεοοὰ 
ἵϊ 15 ηοῖ ππργοῦδοϊς (παῖ [6 Ἡρφῦτοινν οὐ ρίηδὶ 

τοργοάυσεά της ὈΡΝ Ἵ ὈΤΌΝ) οὗἨὁ ἐμαὶ 
Ῥβ. (ςοπιρ. αἷϑο Ῥ58. Ἴχχχνυ.; ἰη΄ ἴῇς Ηοδ. 
ΟΧΧΧΥΪ. 8, 9). [{ 15 αὐδῇ ροϑβϑί δ] τπδῖ τὸ 
[Ο]οννηρ οἰδιιϑε 4150, καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν εἰς 
γενεὰς αὐτῶν, ΤῊΔΥ Ὀ6 [Π6 ὙΟΌΠΡΟΙ δ᾽ γδςοῖο 5 
Ρεου ΑΓ τηοάς οὗἉὨ τεπάοσιηρς [86 βθοοηὰ οἴδιιϑε 

οὔ Ῥβω οχ]ν]!!. 6 : Δ 9)᾽ δὲ) 1 ΡΓῚ.---- τ" ἘΒΕΥ 
πεῖ μεῦ ἸΔΡΟΙΓ," -- ταῖδοῦ : ἘΒΘΥ͂ ἈΌΒΒΟΙ 
ποῖ. 

28. ῥιπάεγειδ [οτοσ ἃ :Ὦ, ἴῃ {86 βοῦϑβο οὗ 
τηονίηρ ουἵ οὗ 115 ῥΪΔο6} ἀποΐδεγ [Πιῖ, “ δ!5 
πεὶρῃῦουγ . “ἘΔΟΔ Ῥχϑδδϑί ποῖ ὌΡΟΣ 
δον πο ῦοῦΣ, ἀπά ππΐο Θνοτ] δεξίῃε 
[600] 88811 [ΒΟΥ ποῖ ἀἸΞΟΌΕΥ Ηἰκ πογὰ. 

29. Απὰ “εν 16..1 ΜΖ. αἣεσ Βανὴπε 

Βι 



γ. 3ο---“5.} 

Β. 6. 10 ΠΝ 4}} πάππε οὗ ]ἰνίηρ 
“ἘΣῪ τῆϊπρϑ Βα Πα σονεγεά τῆς ᾷςε τπεγε- 
“ταν οὕς; 2,ηα Π6γ 582}} γεϊαγη ἰηῖο ἴτ ἀραίη. 

ἡ ἐώκοο ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΥΙ]. 
᾿ Ὶ σι. Οοαά εγεαίεΐ απαά γεγο νιαρ. 14 
“ ΄εη. :. “«υοϊα αὐ σμ; 19 707 Οοιΐ σεείλ αἰξ ἐλέρμρε. 
Ἴ ̓  ̓ ,. 25 ΖΗ ἴο ἀἦρε τοις ἔλσιε ἔσει, 

Ὁ τεἰε5. 3: ΗΕ Τιογτά σογεοαῖθά τηδη οὗ τῆς 
δικά. α. ελγῖῃ, δηά τυγπδά ἢϊπὶ ἰηΐο ἰΐ 
16. δραΐη. 

τῆ. ἐπ. Δ Ὁ} 15Πη6 ἃ ἀπά τορυϊαίοα ΤῸΓ ΘΥΟΓ νυ Παΐ 
15 ἴῃ ἤδδνεπ ἀῦονο. 

80. ἔυσς ἐῤίηψ ]Ώ Ἐαΐμοσ, “1ἰνὶπρ 
οτϑδίυτσοβ." Γῆ ΗΠ ῦγον ΤΠΔΥῪ ᾽μᾶνε Βδθη: 

ὙΓ55 ὉΒ) Π.}8 ΝΡΌ. 
απά δὲν “ῥα! γοίμγη ἱπίο ἐξ ἀσαὶπ.] 1,1ἴ, 

“Δηᾷ υπἴο ἴἴ [Π6 τοΐυγη οὗ {Π6π|.᾽ 

ΠΘΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥΙΙ. 

ΤΗΟ ἀὐρυμηοπί οἵ {Π6 ῬΥθνΊΟι5 σΠαρίου 15 
ΠοΓΟ ςοπίϊπιιεά. Υ̓μαὶ Ππαά ρῥγουϊοιϑὶν θθοη 
οἰδίθἀ ἴῃ τοραγὰ ἴο {ΠῸ νου] 15 πονν σῆδννη 
ἴο ΦΡΡΙΥ αἰβὸ ἴο πΊΔΠ---ΟἾΪῪ [Παΐ ἴῃ Π]5. οα56 

ΤΕΟΏΔΙ] ΓΟΒΡΟΠΒΙὈΠΠΥ 5 διιροεγαάάήθα, ὝΠΟ 
ὙνοΣἹὰ ἢδ5 ἃ Πἰνῖπο ᾿νανν ᾿ΠΠοΥθηξ ἴῃ [56]; 
ἔου τιδῃ, 45 πιδάάθ ἴῃ {Π6 πὕπᾶρὸ οὗ Οοά, ΗΪ5 
ΤΩΘΏΪΔΙΪ πὰ πιογαὶ ἱπαϊνι τα} 1γ.---τῃο πλϊπα, 
ςοπεοοίθπος, πθατί, ἀπὰς ἔγεθ. νν1}-- τατὸ τῆ; αἱ 
[νν. Μδη ἰβ {πυ5 ἰπ {πὸ ΠΙΡΒμΘϑί βθῆβθο ἃ 
Ιὰνν ὑπο Πιπηβοῖῖ, ἴῃ 15 σαβθ ἵποσο οχὶϑίβ 
Ποῖ ΔΗΩΥ͂ ποροβϑιῖν οἵ παΐμσγο, ὈιῈ ΠῸ Πὰ5 {Π6 
ΓΊΟΤΔΪ ἰτοθάοπι οὗ ἃ ρΡευβοπδὶ σΠοῖςθ, ἔθου νυ ΒΟ ἢ 
ἢ 15 4ῖ5ο επάουνε νυν ἢ [Π6 ΠΟΟΟΘΒΑΤΥ τηογα] 
4υλ1|8οδίίοπβ. ΗἩρθπος πὸ 5 δρϑβο ἴον ἀπά 
ῬΟΥΒΟΠΑΙΙΥ ΤΟΘΡΟΠ5ΙΌ]6 (σοπηρ. ΧΥΪ. 17, ἄζο.). 
ΓΗΒ ἔοτπηϑ {πὸ βιιθοςῖ οἵ της ἢγϑί βίδηχα 
(τι.1-8; α΄. ο τηιιδί 6. οπλ το). Τυγπὶηρ 
ποχὶ ἔτοπιὶ {Π|5 βιιδ]θςςνο τὸ ἴῃς οΟὈ]δοῖνο 
ἀϑροςῖΐ οὗ {πὸ αιιοβίίοπ, 1Π6 ᾿ΤΙΓΟΓ ἰὰγ5 ἄόννη 
{115 ἔυτί θοῦ ροβιίτοη, τπαΐ τηδη ἰ5 ἱποπθὰ Ὀν 
Οοά ἴο εἰοτγιέν Η!πὶ, ἴοσ ὑν μοι ρυγροβο Οοά 
ἰΐα5 τηδάθ Ηἰπιϑοὶῦ Κποννη ἴο ἢίπι, «πὰ (ἢϊ5 
ἸηγΟΪνο5. ὩΠΟΙΠΟΥ ἀπα 511} ΠΡΟΣ ἄδργοο οὗ 
ΤΟΒΡΟΠ 5, ὈΠΠΥ. ὍΤῊΪ5 [οΥπὶβ {πὸ δυδήοςς οἵ {πὸ 
βεςσοηά ϑἴδπζα (τ΄. 10--ἰς, αὐ. 15. Πηαγ Κη {πὸ 
οἰ πιαχ, ὑγ 116 αὐ. 16 πλιιδῖ ὑὸ οπλτο 4). Βιιΐ 
1π6 Πιρῃοσί Τοϑροηβι ἢ ΠΥ αἰίασῃο5. ἴο [5.86] 
(σἴδηζᾶ 32: τ΄. 17-24). [Ι΄ ἃ ςοποπάϊηρ 
βδίδηζα (στ. 25-32) ἴπ6 ΨΎΠΟΓ πιακοβ ἃ 
ΤΟΙ ρίοι5 ὩΡΡΙσαῖοη οὗ τνημαῖ Πα ργοσοάρα, 
ΤὨἢι5 [Π6 ΟΠ ΔΡΙΟΥ σοηβίϑδίβ οἵ ἴοι ἸΣΓΟ Ί ΑΓ 
δἴίβῃηΖθθ. ὃνο δὐὰ τ(Πδΐ “τ΄. ς, 9, τό, 18, αηὰ 
21 ἴῃ οὖν ΑΔ. Υ. πιιβὶ θ6 οπιιζοα ἃ5 ΒΡΙΓΙΟΙΙΒ5. 

1. απά τεγπεά ῥίηι.} Βιιϊ [Π6 5θ 56 ΓΘ] ΠΠΓῸΒ: 
δι πὰἃ 58}}84}]}}1 τη αἰπι." [πη {πῸ ΗοΡ. κἴ 

ψγὰ9 πο οι Π2 2), ΟΥ πιοῦθ ριοραῦΪν 

332 Ὁ (ςοπιρ. Και Ζϑοῃ- ΟΟϑεηῖι5, 241} οα,, 
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2 Ηε ρανε ἴδει ἔδνν ἀδγβ, ἀπά ἃ Β.ς. 
ΓΗ τἰπθ, ἍΠά ρόνγεγ δἷδϑο ονεῦ τῆς 
τΠηρ8 ἐπετείῃ. 

«οτ. 2οο. 

“ἢ 14... 

13. εκ επάμεά τπεπὶ τυ ῖτῆ 5 ΓΘ ρΡΤΝ “6 ἃ Ὁ, 6. 
ὈΥ τῃεπιβεῖνεβ, ἀπά “πηδλάε τῆεπὶ δς- ἘΈΘΕΡΗΣ 
σογάϊπρ ἴο ἢϊ5 ἱπλᾶρα, Ὁ οἸδιδεῖα, 

4 Απά ρυῖ τπε ἔξαγ 'οῇ πιδὴ ὑροπῃ᾿ ἐπε 
τ, 

41} βεβῆ, ΠῚ να δὶπὶ ἀοπλὶπίοη γχάύη. 
ον δῦ μιδαϑξε δηὰ ἔονϊϑβ. Ὁ Οεῆ αι 

ς [ΤΟΥ τεσεϊνεα τῆ6 86 οὗ ἐπε 

Ρ. 145, 4, Ποῖ6); ΟΥ̓́, 45 ἴῃ [ἢ6 ὅϑυγσ. νὰ 5 
Ὀοίογσγο ᾿ς [Ι}ὴ τἢ6 Ἰαϊζοῦ σα86 1Π6 Τηθδηηρς 
νου ά μανὸ Ὀθοη: Ηδ 584}} σογίδι η]ν Ἃὰγη 
πἰπὶ ἀρδῖὶη (Εννα]ά, Ρ. 782. Τὸ Οτϑοκ 
ΓΔΒ] αἴοῦ πἰι564 [Π6 δογὶϑί ᾿ηϑίοδα οἵ {η6 ζυζαγο, 
ῬΟΣΞΙΟΙΥ 55.15 Βόν, τὸ σὴ ὍΣ; ἀπ. 28 
(Δ Ί που, Δ Δ Ρ. 248). Πα ϑβἰαϊοπιθηΐς ᾿[561} 15 
ΡΆΓΔ]16] το Τ5. οχὶνὶ, 4. 

2. ἥευ ἀαγ... ἡμέρας ἀριθμοῦ, Ἰ1ξ. “ ἀαγ8 
οὗ πιπιῦογ. Α ςοπιπιοη ΗὈγαϊβπι, ἃ5. ἴῃ 

ἽΞΌ9 Τ ς᾽, ἐᾷ ἴονν γϑαῦβ,᾽ [οὔ χυΐ. 22, δηὰ 

ἼΞΌΘ ὨΝ2), ἐᾷ ἴονν ἀαγβ," Νιπὶῦ. Ιχ. 20 
(ΧΧ. ἡμέρας ἀριθμῷ), Μῃθγα 1Π6 ννογάβ ἴπ 
ἴπ6 Ηοθ. ἀτὸ Πουγουοῦ ἴῃ ΔΡΡοϑιζίοη, νυ μῖ]ο ἴῃ 

ΕσοΠ5. 16 ΟΥ̓ Πα] μαά ἼΒΘΟ Ὧ5, ὝΠΟ 

υι56 οὗ 1π6 ννογὰ “ἐ παπθοῦ ἢ ΤῸΓ “ πυμηθογθα 
ΞΞ ἔδνν, 15 Ττεχαθηΐ, αἰϊκὸ πη της ΗδΌ, δηὰ 1η 
ὑπο, 

διὰ 4 (ἀοῇπιῖ6) ἐἰπιθ [ἃ σθαβοῃ} Νὸο 
ἀοιθὲ ΠΡ ῬΟΥΠαρ5, 5. βιιρεοϑίοα θγ [πὸ ποχί 
οἰδιιβθ, νυ {πὸ βοοοπάδγυν 56η86 οἵ ἃ ΠΙν πη 
ΔΡΡοΙπἰπηθηΐ δἰδο πη ἴο 1ἴ, ἃ5 1η Εὐςο]65. 1]. 
Ϊπ ἘἔζΖεκ. νἱϊ, 7, 12, ἴῃ6 ννογά5. “ ἀδν " δηὰ 
ἐἐ ΘΟᾷ50η "Ἶ ΔΥῸ αἰβδὸ ςοπ]οϊποά, δοίη ἴπ {πὸ 
Ηοῦ. «πὰ {π6 1, ΧΧ,, θὰ τη {Π6 ᾿Πνοῦβο ογάου 
οὗ ᾿ςο] 5. 

Ἀπἃ Ἠδρ ραν ἔμοῖ ὅπ ἀΟΙΙΠΙΟΣ 
[ΠΡ βογ με)», Δ5. ἈΡΡαγοηΐ ἔγοπι ἴΠ6 κοη. οὗ {Π|ὸ 
ΟὈ]οςΕ) οὗ ψηδῦ 18 ἀροῦ 1{.} Ν]Ζ. οἵ ἃ]} 
[Πα 15 ΠΡΟῚ {πὸ θασίῃ. 

39. ἐεὲ εμάμεΐ {ρὸρι αὐὐρ ΤΆΘῚΣ οὟὰ 
Βίσοησίμ.] 1. δίγοησίι οἵ ΠΟῚΓ οὐ (50 
ἴπΠ6 ΑΘΙΠΙΟρΡ.), βίγθηρτῃ νυ Π ΙΓ ἢ ννὰ5 ἘΠΟΙΓ Οὐ, 
᾿πιλῃ : ν μ1|ὸ ἴπΠ6 ΕἸσασο, νι ἢ ννὰβ ΒΘ ἰππ 
{πα σσγοηρῖι απὰ αἀἰϊγοοῖρα τ, δηςὶ οἵ ἡνῃ]ς 
ΠΟΥ ἡνογο “πὸ παρὸ," τνὰ5. 1) νίπο, καθ᾽ 
ἑαυτούς. ΡΤΟΡΔΡΙν ἴογ {Πὺ δᾶκὸ οἵ ἀπο {Π06515 ἴο 
[Πῃ6 κατ᾽ εἰκόνα (“ ἀοσογάϊης ἴο Ηἰ5 πηᾶρὸ ἢ 

ἴῃ ἴπῸ ποχί οἰαιιβθ. ΤῊὴΘ καθ᾽ ἑαυτοὺς οἰσηκϑ5 

᾿ογ ἰηϑδίθα ἡ οἵ ἴπῸ μοηϊῖνε : σοιῃρ. Αεῖβ 
ΧΥϊ, δι  ΥΠ, ἀξ, χανν ἅν ἤν, τ ἘΝΊΠΕΣ, 
πο, δῆᾳ, 8.35.) πηι, 5), ἐσ ὌΓΤΗΘ 
61 οἀ.). ὙΠῸ ὅνσο, ΠΟ τοπάουβ {Π ϑοσοης 
αἰδιιϑο, "' αηᾷ σονογοά {πότ ἢ ΓΟΓΓΟΥ, ἢ ΘΟ ΠῚ5 
᾿παρί ἀπε ἃ σοη ιϑῖοη ΥἹ {ΠῸ Πγϑὶ οἰαῖιθο οὗ 
Πη6 ποχί τόῦϑο, 

ΤΊ15 νοΥβο πλιιδί 0 οὐρα, ΑΔ(95 Ο τοί 



ἘΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΥῚΙ. 

ἢνε ορετδῖίοηϑβ οὗ τῆς [,οτά, ἀπά ἴῃ {πε 
δἰχῖῇ ρίαςς ἢ6 ἱπιραγῖεά τἢεπὶ ὑπάετγ- 
δίδ παϊηρ, δηἀ ἰη [ἢ βενεπίῇ βρβεςῆ, λη 
ἱπῖεγργεῖογ οἵ τῆς ςορδίίοηϑ τῃετεοί. ] 

6 (ὐουπβεῖ, ἀπά ἃ τοηριε, Δηἀ εγεβ, 
ΘΔΓ8, Δηὰ ἃΣ ἤδαγῖ, ρᾶνα ἢθ {Π6πὶ ἴο 
πΠπαεγβίδπα. 

η ΜΊΑ] ἢς Π]]εὰ τῆεπὶ τ τῆς 
Κηονϊεάρε οὔ υπάετγβίαπαίηρ, δηά 
βδῃεννεά τ(ἢεπὶ ροοά δηά εν]]. 

8 Ηε εἴ ἢ15 ἐγ ὕροῃ {πεὶγ ἢθαγίβ, 
τΠδῖ Βα πηὶρῆς 5ῆανν τπεπὶ [ἢς ρτολῖ- 
Π658 οὗ ἢϊ5 νγογκϑ. 

ΤΟΠΊΑΓΚΒ, [ἴ 15 ΡγΟῦΔΟΪΥ [6 τλΔΓρῚΠ4] ρῖοββ οὗ 
δοηο ϑίοϊς δηηοίδζοσ. 

Θ. Οομπεε͵.}] ἘἈΔΊΒΟΓΙ, α ἀϊδροβίτΐοη. (ρ. 
ΧΥ. 14. Τα 5γγ. οπῖβ, 835 ψνῈ [Π1ΠΚ ΓΙ ΠΥ, 
τηἰ5 ννοσά. [1 5ῃου]ὰ Ὀὲ ποῖρά τἰιαΐ διαβούλιον 
ἴη ἴπδ δίηρυϊαῦ ἀοθα ηἡοΐ οσσυγῦ ἴῃ {Π [ΧΧ. 
δΔηά ΟὨΪΥ ἴνος ἴη Εςο]ι15.: ΠοΥὸ δηὰ ἴῃ χν. 14 
[5.6 ποῖο6] ἴῃ ἴῃς 5θῆβε οὗ ἀϊβροϑβιίοῃ, τϊηὰ -ξ 
νον. [τ οσσιγα ἴῃ ἴπ6 οἰ υγαὶ ( οῖμοσ οὗ 
διαβουλία ΟΥ διαβούλιον) ἰπ (6 5656 οὗ 
“ἰ σοι 565, “ ρυγροβοβ," δηά “ποι ρμῖ5, ἴῃ 
ΧΧ.Ρ5. ν. τι ἀπά ἴχ. 22 (ΗθΌ. χ. 2), δηά ἰπ 
Ηοϑ. χὶ. 6 ; αἷϑο ἰὴ Ηοβ. ἵν. 9, ν. 4) Υ1}.. 2. να 
(6 Ηεὺ., Ποννόνοσ, μᾶ5 ““ἀοϊημ5᾽ (ἰοῦ (Π6 
τοπάοσγιης οὗ ἽΦῬ ἴῃ 2 ϑδ.πι.. [ΧΧ. 2 ΚΙηρ5]) 
ΧΥ. 12 ΒΥ διαβούλιον, 566 ΕἸοἸ4, “Ηοχ.᾿ σά 7οε.). 
Ἄγο ποῦ τῃδῖ πὸ 56 οὗ διαβούλιον Δηά οὗ 
ἽΧ ἴῃ μαΐ 5688 ννὰ5 ροϑί- Ὁ011ς4], δης, ἃ5 
τοραγάβς ἴῃ6 Οτοθῖκ ἴογπὶ, ννὸ ννοι]ὰ διιρροϑῖ, 
ΑἸοχαπάγίδη. [ἢ οὐηϊττηρ [6 ννοτά, [ἢ 6 ὅγυγ. 
ἰ5 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἐμ} τὸ τπ6 οτιρῖπαὶ. ἌΥὸ 
ἔαυῖ ποῦ τπατκ τηαΐ ἴΠ6 ὅγγ. ογάογ οὗ [ῃς6 νευβοβ 
αἰ ἔους ἔτσοπι {6 σστοοκ, {Ππόγὸ θοίηρ 4ἢ ἱπνοῦ- 
δίοη οὗ υτ΄. 6 δηὰ 2 δ5 νν» Ὶ]}] ἃ5 οἵ οἰαιιδὸβ (ὦ 
Δηά ὁ ἴῃ α΄. 9, Π16 οἰδιιθὸ α οὗ σ΄. 8 15 
οπγοἀ, ὌΤΠῈ ϑγγίας οὐθοσ τπογοίογο 15: 
συ. 7. 6, 8 ὁ, ο ὦ, ο α, ἴἰ656 ἰαςῖ [γος οἰδιιϑὸβ 
ἰογπλὶηρ συγ. οὐ". 8, [θη τ". ο, ν ΒΙ ἢ 15. α΄. τὸ 
οὕ (πὸ ΑΚ. Τῆς ΨΝυϊρμαῖς, 1 τισὶ 6 τὸ- 
τηοηδογοί, γοργοδοηΐβ ἴῃ ΒΟ] δἰαδς 5. {16 
δηςσίοηϊ 1,4ἴπ Νοτγβδίοη (Ν᾽ οῖ. 1,41.ἡ. ὅ66 {ΠῸ 
Ιηἰγοά. [ἰ οπῖ5 «'. ς απ δὐ 5 ἃ εἴαυβο Ὀδοῖϊι 
αἴ ἴμΠ6 Βοριπηϊηρ ἀπά ἴΠ6 ὁπ οὗ «'. 6 (ἰὴ 
Α. Νν.). [1 αἷδο ἰῃηϑογίς ἃ οἶαιιδὸ δοΐννοθη 
«αης ὁ ἴῃ τ΄. 7, ἀπά δἀές ἃ εἶδιιϑθ ἴο, νυ ῇ]]ὸ κἢ 
ΒΞΟΠΟΓΆΙΥ σΟΠΗΓΠΊΒ, απ’. 8-ὸ (ἢ Οοὐγ Α. Ν.). 
1, ,Αϑῖϊγ, τῆς τοδάϊπρ οἔ Α. Ν. αἰ ῖογβ ἔγοτῃ {Πα 
οὗἩ (6 ΜΝ αῖίσαη, νυ ςἢ ννὸ ἀύὸ τγουρδοιιῖ 
Το] οννῖπρ. Ετοτὰ 4} τῃ15 ννὸ ἰηἴογ παῖ {ΠῈ 
τοχὶ οὗ {π6 56 νοῦβοβ Πα5 θόθη δ᾽ϊογοά, ργοῦδΌὶν 
ὈΥ διισοοϑϑίνο “Πα Πη65,, ἴγοπη ῬἢΠ]Οϑορθςαὶ 
ἀηςὶ {προ]ορίςαὶ πιοίϊνοβ, μι ἢ, 50 ΤΣ 85 
νυ. 5--} ἅτ σςοηςογηος, νν}}} 6. ΑΒ Υ τππάογ- 
βἴοοί. Οη [πες νψ]οὶςο, νὰ ῥγοΐογ τῆς 5γΓ, 
ἀιτληροπιοηΐ οἵ ἴΠ6 νϑῦβ65. 

Το ὠπάεγεαπά.}ὺ ῬΟΓΒΑΡ5, ἔο οΘοπδὲᾶοε. 

[ν. 6--- 2. 

9 Ἦε ρᾶνε τῃδπὶ ἴο ῥοῦ ἴῃ ἢϊ5 
πηλγνα] οι Δςῖ5 ῸΓ ἀνοσ, ἴπδς {Π6Ὺ 
ταῖσῃς ἀεοίαγα ἢΐ5 νγοῦκ ἢ ὑπάετ- 
ϑ: Δ Πα Πρ. 

Ι0 Αμπά τῆε εἰεςῖ. 5041 ργδίβε ἢ15 
ΠοΙγ πᾶπηα. 

11 Βεβίάς τῇϊ Πα νεὲ τδεπὶ 
Κπον]εάρε, δηά τῆς ἰδνν οὗ [{ξε ἔογ δι] 
Παγίταρα. 

12 Ηες τηδάβ δὴ βνευϊδβτίηρ οονε- 
ἡληῖ ννἢ ἤδη), ἀπά επεννθά τῇ δπὶ 
ἢϊ5 υἀρπηεηΐβ. 

12 ΤΉΠΕΙΓ αγε8 ϑᾶν [ἢ6 ΠηΔ]) 51 οὗἁ 
------.-- . 

η. Οπιξ “νι 11Δ].᾽ 

9, 10. ψεῦθθ ο ἰ5 οπιίίοα ἴῃ ἴῆ6 1ΧΧ. 
( ιϊς.), νν!]ὸ ν᾿ τὸ τοδάβ 85 ἔοϊϊονβ: Ἀπ ἃ 
ὈΠΘΥ͂ 5881} »ζδαὶβδο Εἰ ΒΟΙΥ Να πιο [ἰη 
[Π6 501. ΟἿΪΥ: “Δηὰ {παῖ [ΠΟῪ ΠΊΔΥ Ῥγαῖϑδε 
Η 5 ΠοΙ͂Υ Ναᾷπιε ἢ τὶ ὉΠΟΥ͂ ΠΔΥῪ ἀθοϊδχθ 
(1611) το ρτοαΐμοβδοβ οὗ Ηΐδβδ ψοσϊκα 

(μεγαλεῖα ΞΞ Γῆ Ἢ), Ρ5. ἰχχὶ. 19). Ηεσγε-τοῦ 
ῬΟΥΠΔΡ5 δ {π6 ἡδχῖ νοῦϑο--- ὈΘρΊΏ5 ἃ μον βίδηζΖδ. 

11. Ηο μΚανὸ μοὶ Ὀθ51Δ66. Βιιϊΐζ τινὲ 
ΔΥῸ πο] πςα, ἴῃ δοσογάδπος ἢ ἴπ6 ὅντ., ἴο 
ὀπιθηά προσέθηκεν ἰηῖο προέθηκεν: ἈΘθ δοῖ 
ὈθζοΙθ 08. ΓΠ5 ψου]ά δι {πε σοηΐεχῖ 
τις ἢ Ὀεζζοτ. 

διὰ ηδὰθ 9: ἱπθοῦὶΐ 8 1Δ"Ψν οὗ 
11710.}0ώ Ηουδίραηξ υπάεγβίδηςθ {Π15 ἃ5 ἂῃ 
Αἰ υδιοη ἴο πὸ ἴ,νν οὗ Ναίυγο ἢ τη. Βιαῖ 
[15 500 Π|5. ᾿ῃσοσηραῖδ]ο νυ ἢ αἶδιι5ε ὦ δηά 
ἢ ν. 12, Ὀοῖἢ οὗ νν ἰςἢ---β ννὸ ὑπάογϑίδηα 
1Π6 πη, απ 45 {πὸ οὐἹρῖηαὶ πὸ ἀοιῦξ ᾿ηϊεποα 
---νου]Ἱά ροϊηϊ ἴο τῇς 1ὰνν οὗ δίοβοβ. Βιυῖ 
νγ6 βδιιϑροςῖ {Πα βοπὶὸ Ὡἰϊογαῖίοηθ ἡγοῦ ριγ- 
ΡΟΒΟΙΥ πιδάθ 1 [Π]|5 νεῦθο Ὁ ἴῃς γουπροῦ 
διγδοιάθ. Τῆς ὅγγ. [5 “ σονεπαηΐ," δηά νὰ 
βιιϑροσί παῖ [Π|ὸ γΟυ ΠΟΥ διγασιάε ρυ γΡροβεὶν 
Ἑσμαδημοά {πὸ ΤΥ," σονθηδηῖ," οὗ ἴῃς οτὶρίηδὶ 
ἰηΐο ““νἹβάοπι," ἐπιστήμη, ἴῃ οΥὐεῦ ἴο εἷνς 
[πὸ νΟΓθ6 ἃ ΤἸΏΟΤΟ μόπογαὶ, ΑἸοχδησσίδη 50 π56. 
ΘΙΠΛΠΑΓΙΥ ἴῃς 5ΥΓ. 5. ἴπ ἴῃς βοσοηά εἶδιιδα 
“Ἡς ἴδυρπῖ {Ποπὶ " (ρεγθαρβ Ὁ} 11), ναὶ ἢ 
ν 25 σπδηροα ᾿πῖο ““τηδάφ {ποὴλὶ ἱππογί τ," 5 
1{1| ΜΌΓΟ ἃ ροηογαὶ πππδη Ἰηπογδησο. Τι:5 
Ηουδίχαηξ ᾿πᾶν, ΤΥ 4}1, ανὸ τι ἰη- 
ἀἰϊςαῖοα τῆς ᾿ητοπίίοη οὗ [πὸ Οτροκ γδηβίδίογ, 
τοι Ρἢ ποῖ ἴΠ πχόληϊην οἵ {Ππ6 οτγὶρ ηδ]. 

19, ΤΙς νοῦθο σΟΠΗ͂ΓΠΊΒ ΟἿΓ Ρῥγευΐοιβ 1η- 
τογργοίατιοη. “Ηἰ5 για ρηγθηῖδ,᾽ ἴῃ [Π6 δοηθὸ 

οἵ τῆς Ἡεῦγονν ΒΦ τ Ἰάννβ, οοπιπιδπά- 
τηρηΐβ, ογάϊπδηςο5. 

183. Ηετγε ἴἴ [5 πὸ ἰογπξοσγ οροὴ ἴο ἀουδὲξ 
1ῃαῖ τῆς τοΐογοποθ ἰα ἴο ἴῃ τονοίαϊοη οἡ 
51η4ι. “Τοε παϊσεῖν οὗ ῥὶς σ ον," --ταῖμογ, [Ὰ 9 
Βτοδῖμθ85 οὗ [890 ΟἼΟΣΥ͂ (Οπτησ " ἢ15} : 



ν. 14--.22. 

ΒΟ. 5 ρίογγ, δηά τῃεῖγ δαῦβ πεαγά ἢ 8 
ἽΣ ρ]οποιυβ νοῖςα. 

14 Απά ἢες 5] υπίο τῃεῖη, Βενγαγε 
“Ἐχοά. Οὗ 81] πηρςΘουβη688; Δπὰ ἢς ἔρᾶνο 
ΟΣ Αοςς Ἔνεγν πιᾶπ Ποπιπιδηἀτηεπῖ ςοηςογη- 

ἵπρ ἢΪ5 περ  θΟΙΓ. 
Τὼ. 15. [ΙἋ6 7 ἾΓΠΕΙ͂Γ ννᾶγ8 δῖ6 Ἔνεῦ δείογε 
ὑπο. δίπι, Δη4 5}8}} ποῖ δε πΙά ἔτοπι ἢΐϑ 
Ἡεῦς. 4- εΥ68. 
1}. Ξ : 

1Ι6 Ἐνεγυ πλᾶῃ ἔτοπι ἢ]5 γοιτῇ [8 
σίνεηπ ἴο εν]; πεῖῖθεῦ οουϊά τῆδν 

ἀλλ ππᾶκα τὸ {ῃαοπηβεῖνεβ ἤδβϑην ἤραγίβ [ῸΓ 
μϑ9. ἴΟΠΥ͂. ὌΡη 
Δ Βοαι. 17 Εογ ξἰπ {πε ἀϊνίβίοη οὔ τῆς πδ- 
"πῇ τίοπβ οὗ τῆς. ννῆοϊα βαγῖῃ ἢς 8εῖ ἃ 
»» ἃ το. ἔΓΆΪΟΙ ΟΥΕΓ ἜνΕΓΥ ΡΕΟΡΪα ; θυ ἢ5γδεὶ 
15. - ᾽ : “ 
ἩΕΕΤΣ. τῆς 1, ογά᾽ 5 ρογίίοῃ : 

18 ὙΒοπι, ἔδείησ Πἰ5 γβίθογη, 8 

δηὰ ΔΡΆΪΠ ἴῃ ἴδ βοοοηδ οἴδιιβθ, δπ ὰ [89 
ΒΊΟΥΥ οὗ ὑδβοὶτ σοΐοθ [ϑ5οιιπὰ -- {ΠῸῚὉ 
Εἰογίοιιβ βοιηά] μοατὰ μοὶ. Θ8 1, δίδληΥ 
ΔΌϊΠοΥ 65 σοῦγοοῖ αὐτῶν, “{Ποῖὶγ᾽ [Δ Ὸ Γ 
φωνῆς, Ἰπῖο αὐτοῦ, “Η5,᾿ δηὰ [ῃΠ6 ὅϑν7. Πὰ5 
16 54 π|6 τοδάϊησ. Βιιΐΐ {Π6γῸ βϑὸπηθ πὸ ποοά 
ἴοσ ἴῃ σογτϑοῖίοη. “ΤΠ ΟΙΓ ἢ νοῖοθ οὐ βοιιηΐ 
τγῶϑ ἰῃδλί οἵ ἴΠηΠ6 σοπιπηδης πιοηΐβ. κ΄. 1.2. νυ 1] 
ΠΟΥ͂ ΟἿΪΥ 5ᾶνν “6 σγοαΐηθϑθα οὗ σίοτυ," ποῖ 
“Ὴ 15" είογυ 1ἴϑ5ο], 

14. ΤῊ τοίουθηοθ βθοπὶα ἴο ὃθ 10 {πὸ 
σπαρίουβ ᾿[οΟ] ουν πη ἴΠ6 ἴδῃ ςΟΠ Δ πΠΊ6ηῖ8, 
Ἐξρϑοῖα!ν Εἶχ. χχὶ., ΧΧΙ, 

15. ΤΠ|5 νουβὸ δοῖς ἔοσί ἢ {π6 ἤπαὶ ᾿πίθγθηςσθ 
ἔγοπι 411] 88 γοραγὰβ [5γ80]}᾽5 ῬΟΥβΌ δὶ ΓΟΘΡΟΙ- 
5: ΠΥ, ἴΠ ἈΠβυνοῦ ἴο πὸ ΟὈ]θοίίοπ5 ππθπτοποὰ 
ἴη Εςοϊμ5. χυὶ. 17, ἄς. 

16. ΤΠε ὑν ΠΟ] γοῦβο πηιιδέ Ὀ6 οτηο. [{ 
ῖἴ5 580 ουὐἹάθπεν ἀπ ἱπίογροϊαίοη απ οἵ ἰαΐο, 
Ργοῦαθὶν ΟΠ γιβεῖαη, δι! ογβῆϊρ, τθαϊ ᾿ς 15 
ἀππσουϊῖ ἴο ππάεγϑίαηα 115 ᾿πβοσίίοη. 

17. Οὐ “ΕῸΥ ἴῃ {Π ἀϊνιϑίοη οὗ [Π6 παῖ οη5 
οἵ τῇς. πο] φασί." ἘΕτιζϑοῦμο γοκαγάς τη 
ἜΤΌΪΟΓ5" γΠοπὶ Οοά ]ιαἀ 56ἴ ΟΥ̓ΟΥ σα σῇ πδτίοη 
ἃ5 ἴΠΕῚΓ συσλγάϊαη ἀηροῖβ, {Πγοι ἢ ποτὶ Ης 
βἴοοά ἴῃ 5οπὶθ γ᾽ [ΟΠ ἢ]Ρ ἴο ““Θν συ Ρθορ]ὶο," 
δηά ἢ τοίου 'ἴπΠ σοισγοδογαίίοη ἴὸ [,ΧΧ. 
᾿γευῖ, χχχὶὶ. 8 δηὰ Ηδθῦ. 11. ς. ὍΠὸ Ἰατου 
Ράββασο [45 ποΐ ΔΠΥ͂ Γοίογε ποθ ἴο {Π|5 δι ]οςῖ, 
ΠΟΙ ἀοθ5 ὄύθη [Π6 ΤΌΥΤΠΘΥ ὈθΑΓ οὐἱἵ {πὸ σοη- 
τοπίίοη οἵ ΕτιΖβοῃο, βίησθ {Π6 ραγα! 6] 1ῖ5πὶ θὸ- 
ἔνθεη ἴΠ6 ἡ γβὸ ἴῃ Εσο] 15. απ παῖ ἴῃ 1,ΧΧ. 
Του. 15, ἴο σαν ἴΠ6 ᾿θαβί, θχιγεπηοὶν ἀοι ὈΆΠῚ]. 
[1 5 ἱπάθοά ἔσθ (παῖ {πὸ 1,Χ Χ. τοπάογιην οὗ 
εμᾷ. χχχῖϊ. 8 τεργοάιποθς πὸ τγααϊτίοη πη {ΠῸ 
]εγ. Τάγρ. οα σεη. χὶ. 7, 8, ἤογο {πὸ ἦν Ὲ" 
ὙΠῸ οαπὶς ἄοννῃ ἴο σοπίοιιπα {πὸ ἰαπριασοϑ 
ἀπά ἴο βδοδίίεσ ἴῃ ββορὶθ ἀγὸ ὀχρίαἰπθά ἴο ὃς 

4οι.--- οί. 171 
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Β. (. 
εἶτ. 2οο. 

που ΓΙ5ἢεῖπ υνττἢ ἀϊβορ! η6, δηά ρίν!ηρ; 
Ηἰπὶ τῇς Ἰΐρῃς οὗ ἢ15 ἰΙονε ἀοζῇ ποῖ 
ἔογβακο ἢ] π|. 

Ι9 “ΤἼεγείογε 41} τῆεῖγ νγοσκβ ἃΓα ἐ νεσ. χρ. 
85 ἴῃ6 5ιὴ Ὀείοτα ἢϊπι, δηὰ ἢΪ5 εἐγεβ 
ἌΓΕ σοπίί 8 }}ν ἀροη {ΠΕ ννᾶγϑ8. 

20 Νοης οἔτπεῖγ πητὶρἤΐεοιι ἀεεάϑ 
ἅτε πιά ἔοι ἢίπι, δαῖ 411 τῆ ῖγ 515 
ἀγα δείοτε τῆς [μοτὰ, 

21 Βυῖ τὴ6 ]νογὰ Βεΐπρ ργδςίοιιβ, 
αηα Κηοννίηρ ἢ]5. νγου ΚΙ Δ η5ἢ1ρ, ἢ ΠΕῚ-- κε Τισαῖ. 
{Πεγ ἰετ ποῖ ἔογβοοκ τπδπὶ, δῖ βρατεά 5" δ 
{ἢ 6Π|. 

22 Πα ῬΔ]Ππ|5 οὗ ἃ ΠΊΔ 8 48 ἃ 51Ρ- " οἷ. 50. 
δῖ νι ἢ Πΐπι, ἀπά πα ψΨ}}}} Κεερ τῆς “Ὁ 
σοοά ἀεδάβ οὔ πιᾶὴ 9485 1ῃ6 ἅρρὶε οἵ 5: 17. 8. 
ἴΠ6 αγε, δπά σῖνε γερθηΐδησα ἴο ἢΪβ 
80η8 Δη4 ἀλιιρῇζεγϑβ. 

[Π6 δϑνυθηΐν δηροὶβ, πανιηρ τοΐογοποθ το {πὸ 
βου θην ΠαῖΟΠ5 ννΠῸ τνοι]ὰ ὃς ογπιθά (σοπΊρ. 
αἰςο Ριγηΐ ἃ. ἃ. ΗΕ]. 24). 1η {Π6 Ἰαΐογ ΜΊαἀγαβη 
[Π15. 15 Γἀγῖ ποῦ ἀθνοϊορθά, απ σοά ποῖ οηἱϊν 
ἀ5515}5 ἴο πὸ παίίοῃϑβ {Π61Γ οι πεἰ5 “φοσογάϊης 
ἴο πὸ πισηθοῦ οὗ {πὸ ἀηρο]5 οἵ σοά " (ΠΧ Χ, 
[)6ι{.), ὈΕ {π056 ἀΠμ Ι - ΡΥ ΠΟ 65 ἄγ ργοϊθοΐουβ 
οὔ ἴπ6 παίϊοπϑ, Ποῖ θ τὸ [5γδ0], ἀπὰς 5}4]} 
ὉΠ πιαῖοὶν ὈῸ σαδῖ ἄοννη (Βοτ. ΒΕ. ς6.: 58}6Π). 
Ἀ. 2: Ψανν. ΚΒ. σὸς πὸ Κ. εὐ. ΨΥ γσΙΝ. 
Ρ. 36 δ)δ) Βιιῖ τη ἔἔσο]ιι5. [ΠΟΥ 15 45 γϑί ποῖ 
Δ ΠΥ πιθηζίοῃ οὗ διιοῖν ΠΟΒ.ΠΠν ἴο [5Γ46] οἡ {6 
Ρατί οἵ {πὸ “Δ ΠΒ 6] - ΡΥ ΠΟ 65, ΠΟΙΓ ΘΝ ἃ Οθαγ 
᾿πάϊσαίίοη οἵ {πὸ Ἰομοπα τππου!γίης ἴῃ6 1,ΧΧ, 
σ]ο055 οἡ ει. δηὰ ἴπ6 [ογ. Γαγριπι. Δ ἤρη 
ἴο {Π||58 ννὸ δἀ τπαΐῖ ΜΊΟΠ ΔΘ] ννὰ5. δἰ πλΠ]ασὶν 
τορβαγάθα ἃ5 ἴΠ0 “ΑΙ ΚΟ -τρτίηοθο ἢ οὗὨ [5γ80], ννὸ 
ΑΥΘ πο! Πποᾷ το γτοραγαὰ “τῆς σα 5 ὁ οὗ ΒΟ]. 
ΧΥΠ. 17 45. 506 Ὁ ΡΓΙποο5, ἃης [ΠῸ τ ίογθησο 
--ἢ δηγ- -ἰο Ὀὸ ἴο ]Ἰλειιῖ. ΧΧΧΙΙ. 8, 9 ἴῃ {ῃ6 
Ηροῦτγονν. ἀπά νογς οἵ σοπιίοτγε ἰκὸ {πό8ὸ 
νοι ὈῸ ΥΘΥΥ ἀρργοργίαῖο 1η {πΠ6 ΡΟ] δ] 
ςοηάίτου οὗ [σγὰθὶ ἴῃ ἴῃ τίπιο οὗ {πὸ οἱ άοΥ 
δΙγασιο, 

18. ΤΙΝ νοῦϑο πλιιδὲ Ὸ οι ρά, 

19. Οὐχ ὁ“ τιογοίοτο, "ἢ 

950. ΤΏΘΙΥ ἀπγϊρῃΐθοιῦβ ἀθοαβ 816 ποῖ 
ῥιά ὕγοηι ΠΡ», απᾶ αἱΐ ἐῤεὶν σἰης ἀγὸ δοζογε 
ἐῤὸ 1ογ.1 ΤῊ ὅτ. : “ ἀπα Ορϑη Ὀοίοτο Η πὴ 
ΑΓῸ Δ}} {ποῖτ ΤΠποι τ ἢῖ5 ᾿΄. -ΡΟΥΠΔΡ5. ΠΊΟΥΘ {Γπ|6 ἴὸ 
{[Π6 οτἸ μια], ΟΥΎ Οἶσο Όν ννὰν οὗ βοϊζοηιηρ [{. 

ΟἹ. “ΓΞ νοῦσο πγι9ῖ 6 οὐδ, 

22. ΠΟ ᾿αϑβέ οἴαιιδθ δου “αρρὶο οὗ {πὸ ονο᾿ 
πλιϑὲ θ6 οπλττο. Ετοπι ἴΠ6 παΐϊίοη (ἢ 6 νυσι τοῦ 
Ράξβοϑ ἴὸ ἴπο τηνι τα]. ΑἸΓΒΠΟΙΡ ἢ [5146] ἃ5 
ἃ ῬΘΟΡΪῸ ΠΊΑΥ͂ 51Π} 0 (ῸΤ {ΠΟΤ σἴηβ, γνοῖ ἔποῦο 
ατὉ {πὺ τὶρισοιια. ἀπιοης πο. ΔΝ Ὸ μαᾶνὸ 
ΠΟΓῸ ΟἸοαγ ᾿παϊσαϊίοη οὗ {πὸ Ἰαΐοῦ «οΐτιπο οἵ 

αἱ 



223 ΤΑΙεγνγαγὰβ ἢ τν}}} τίϑε ἃρ 
πὰ γενγαγὰ {πεπὰ, πὰ γοηάςγ τἢςεΓ 

, ΤἝΟΟΙΡΘΠσΘ προη {Ππεὶγ Πεδάβ. 
24 Βυϊζ υπίο τμ6ηλ τῆδῖ τερεπῖ, ἢς 

19. δταηϊθα τῆδπὶ γεΐυγη, ἀπά ςοπιίογιεά 
ἴμο86 τῆλε [Δ11δἀ ἴῃ ρδίίϊδπος. 

ἃς "Κείυζγη υπίο τῆς [,ογάἄ, δηά 
3: ἰογβᾶκα (ὮΥ 8ϊ:η8, πιᾶκε Τὴγ ῥγδάυδγ 
"0ῖ,,, θαίογα ἢϊβ5 ἴβςε, δπὰ ' οἤξηκ [ε88. 
φέρε 26 Τ τη ἀραίη ἴο τε πιοϑὲ Η!ρῇ, 

Δη4 [ΓΠ ΑΥΨΑΥ͂ ἔτοπὶ ἸηΙΔΌΪΥ : ἔογ ἢς 
νν}}} Ἰελά τΠ66 ουἕ οὗ ἀδγίκηθοθ ἰπῖο 

! Οτ, ἐμ. (ἢ 5. ΠΠρῃς οὐὗὨἨἉ δα τη, ἀπά δῖε τῆοι 
Δδοπλϊπδίίοη νϑῃαπηθητγ. 

ἘΕΟΓΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌ5. ΧΥῚ]. ἴν. 23-.30. 

27 "ὟΝΒΟ 58}8]} ργαίβε τῃεὲ ποῦ δ 
Ηρ ἴῃ τῆς ἃνε, ἰπϑιελὰ οἵ {δεῖ ει: 
ὙΏΙΟἢ ᾿ἶνα ΗΔ. σῖνα τῃδηκϑεὶ ᾿ ἃ τῖς τς 

2,8 ὙΠδηκερινίησ ρεπϑμεῖα ἔτοηι εκ 
ἴε ἀεαά, 45 ἔγοπι οὔς τῆ ἰδ Ποῖ: βεκλ: 
τμε Ἰἰνίπρ ἀηά βουπά ἴῃ μοατὶ 9}2}} ἢ 
ργδῖβε τῆε Γιογά, 

29 ον ρτεαῖ ἰ8 τῃε ἰονϊπρκιπά- 
Π655 οὗ ἴῆς [ογά οὖἦ (οὐ, δπὰ δ 
σοπιραϑϑίοη ὑπο διοἢ 45 ἴυπὶ υηῖὸ 
᾿ΐπι ἱπ ΠΟ] η688 

20 Εογ 811 τπΐηρβ σαπποῖ ὃε ἱπ πιεῃ, 
θασαιβε τῃ6 8ὁοηὴ οὗ πηᾶη 15 ποῖ πῇ- 

πλογίδὶ. 

[86 τρογ οὐἹουβη688 οὗ ““ ροοά νγόγκβ," 65ρ6- 
ΟἸΔΙΪΥ οὗ “δἰτηϑρίνίηρ." ΑἸτορεῖμοσ τῆς 
γΕΙΘΕ ἴοστῃβ ἃ ἰδΐοσ [υὐδδῖς ρδγάρῆγαθθ, οσ 
ΤΑΙΠΟΥ Υδηβίοστηδίοη, οὗ ΠὨευῖ. χχχίϊ. το. [{ 
18 πονν ““ ΔΘ ΊΥρ ἢ ΠΙΟΝ 15. Ρσυθοουβ ἃ5 
“6 5δἰρπεῖ ᾽ οἡ ἴπο δδηά, δηὰ ννῆϊοῖ Οοά 
δυλΙαβ 45 σδγοίι} ] 7 245 τὴς Δρρὶς οὗ (6 δγδ. 
Νοιπίηρ οδη 8ηη11} ννῆδὶ [αἴ βισηεῖ 85 βθα]εά ; 
ΠΟΙ Πρ 584}} ἀϊδίυγ οΥΓ ἀΐπὶ [μὲ ἐγε. Τἢε 
τηθδηϊης νοεῖ ννὸ δἴτδοῦ ἴο [ἢ]5 νϑυύῦῖβθ 18 ξςοῆ- 
βγπιθὰ ὕγ [6 μαγαρῃγαβίὶς ϑυγ. σεηάθιηρ: 
ΤΠ τὶ θου 5655 [πε τ] οὗ 411 [6 80ῃ5 οὗ 
ΤΏΘη 15 δεαϊϑὰ δηὰ ἀεροϑιίοὰ νὰ Η πὶ, ἀπά 
ἴῃς ξοοάῃε585 οὗ 41} [6 80η5 οὗἅ τἤὭδῃ ἰβ8 85 ἴπ6 
ΔΡΡΪς οἵ ἴῃς ἐγ ργεϑεγυβὰ δείοσε Ηἰπι.; 

48. Ετοπι ἴΠ6 ι.56 οὗ πε ἜἼχργοϑβϑίοη “" δπᾶ 
ΤοηΔογ [ΠΕΙ͂Γ ΓΟσοΟΙΏΡοησα ὕρὸη ΤΠΕΙ͂Γ ΟὟ ἢ 
μεδά8,᾽ νι ἢ 15 ηοΐ ΟΠΪΥ ΘΧΔΟΓΥ͂ ΡάΓΑ]16] ἴο 
ο6] 11. (Η οὅ. ἱν.) 6,γ, δῖ τοργοάτιοο5 Π6 νοτά- 

ἴῃς οὗ (6 ΧΧ΄, 6 σοποϊυάς [Παῖ [ἢ 5 νεῦβὲ 
τοίετβ ἢοΐ ἴο {Π6 βυδ]οςϊ οὗ ν. 22, θυῖ ἴο ἴῃς 
ΡΟ) ϑῃπηοηΐ οἵ (δ ψιςκοά. ΜΉ 1815 ἀρτοος 
186 ὅγγ. : “ δηὰ τεΐυγῃ [εἶνε] [Πεἰγ δἰηβ (ἴῃ τῆς 

Ηδοῦ. ἴ ννᾶ8 ῬΧΟΌΔΟΙΥ ὈΝ323; ΠΟΙΡ. 4150 
Ῥ5. χχυῖῖ. 4) Ὁροη (δεὶγ μοδά. 

24. στα! οί. .. οομηζοτίοίμ... ζ41] 
ἑη οουβῃϑδᾶθμοθ.) ὙΠδῖ ἴ5, ἴῆοβθ νν οϑε ορῈ 
ΟΓΥ ςοπῆάξφηος οὗ ἔογρίνθηθβ 6. Τῆρ 
ΘΥΓ. Εἰ ΠΟΓ πλίϑγεδά ΟΥ̓ τηϊδιηάεγβδίοοῦ {δα 
ΟΥ̓ Ιπδ]. 

25. 1.«ϑῖ βίδῃζα. ὡπά οὔεπά ͵ε:..71 Ἀδῖβετ : 
δὰ Ἰο58δθὴ5 ((Π6 Οςοδβιοη 0Υ) Οὔὔθπο6; 
1, “τὰς βἴυπιθ!6. Τῆὰ νογτά πρόσκομμα 
18 υϑοαὰ ἴῃ {π4ἰ 5656 (δ που ρὴ ἔοσ ἀϊδβογοηΐ 
Ηδεῦτεν νοσάϑ) ἰῃ 1 ΧΧ. εἶχ, χχὶϊ, 31, 
ΧΧΧΙΝ. 12; [5. Υἱῖϊ!. 14, ΧΧΙΧ. 21; δηά ἴῃ 
Ν. Τ. Εοπι. ἰχ. 32, 33, χὶν. 13, 2ο; 1 Οὐ. 
Ὑ, 9; τ Ρεῖ. 1᾿. 8. ϑυ βίδητ } γ, ἐποσοίοσε, 
τις δάνῖςε ἰ5 ἴο τοι ἃ νυβαδί ννοιϊὰ Ἰοδὰ ἴο ἴῃ. 
ΤὮΘ δὲ δὰ ἤότὸ οἴ μου ἃ ἀϊβογοηΐ τοχῖ, ΟΣ 
δἰϊογοὰ ἴΠ6 οσίριηδὶ. Οὐ 1ἴἴ πιᾶὺ δὲ ἴπδὶ [6 
γοιηροῦ ϑίγαοιάθ ῃδά πιοάϊβοὰ [ἴ ἴῃ πὶβ ονγῃ 
ἐλβῃῆϊοῃ. Τὴ Οτὐεοῖκ 8 ογίδ ΠΥ ἔθθθ]6 85 
ςοπηραγοαὰ ΨῈ} ἴπ6 ϑγτίδο. 

26. Τῇε εἴδυθα δερίπηίης “ἕογ ἐς νἱϊ 
ἸΙοδὰ {πε6,᾿ ἂηὰ δηάϊηρ “ἰπῖο ἴδε ᾿ἰρβὶ οἱ 
Βοα] ἢ, τηυϑῖ Ὀ6 οτεὰ, 

ΔΊ, 38. σγαυε Ἐδίπογ, 8.6 898. 

ἐδαμᾶς. .. ἐδαπλοφίυίπς. Ἀαΐδοτ, ΡΣ δὲ80. 
ψεΥθοβ 27 πὰ 284 5εεῖὴ ἀραΐη ἴο ἱπιρὶῦ ἃ 

ἀδηΐδὶ] οὗ ρευβοπδὶ ἱπιπιογία!γ. Οὐ ἴδε οἴδεῖ 
Βαπά, ἴῃς ϑγγ. "5: “ον ψδαῖ ἀεἰϊριι μμ1} 
16 Ἰμογά ἴῃ 811 ἐοϑα ψῇῆο ρετίϑῃοὰ ἴῃ ἴδε 
“νου ἱπϑίεδα οἵ ἰβεπὶ ψσῖο Ἰΐγα δηὰ τεπόετ 
ΡῬταῖβο ἴο Ηἰπὶ}" οα8 ἴδε Οτεεκ ἰεχί γέριτ- 
βοηΐ Δη δϊοσγαϊοη οὐ {πε μαζὶ οὗ ἴδε γουηρε 
δἰγδοίάθ, οὐ ἰ5 ἴῃ6 ὅγγ. νογβίοῃ ἃ Ομϑίλ 
επποηἀαϊίΐοη ΑἢοΙ ἐϑουηά " ἴῃ σ΄ 28 σπιὶ 
ἴῃς ψγογάὰβ5. “ἴῃ μεατὶ. ὍΘ ξ]οββ ΠΊΔΥ μλτὲ 
θδε ἱπίοπάθα ἴο τηϊχαῖο νυμαὶ πιριὶ 566ῃ 
οβδηβῖνο ἰη ἴμ6 οἱ ίηδὶ, ψῃ 116 {δε ᾿ἰπυιΔΌοη οἱ 
( ργαίβε᾽ ἴο σςογρογϑδὶ δηὰ τεπιροσαὶ 
8 αυϊς ἴῃ πε βρίσί! οἵ δὲ ἰεαϑδὲ ἴδε γουθρεῖ 
δίγδοιάδ. 

49. Οπηϊξ 45 ρίοβϑεϑ, βἰπι} 1] 'π ομαγασίεγ [Ὁ 
ἐμαῖ 7υ5ὲ ποιϊςδά, ἰῃ οἴδυθε α, “ουἦ Οοὶ; 
Δηά ἰῃ οἰἶδιι56 ὁ, “ἴῃ ΠΟ] 1655." 

80. Το ἢγβι οἴδυϑε ἴῃ ἰῃ6 Οτεεῖ {τὸ 
ὯΟ τηορδηίηρ. [ἔνε ψεγε ἴο δἰεῦ πάντα 110 
ταῦτα, ἴἃ γου]ά ἀγτοο τι ἴῃς ὅγτ. δά ὑκ 
βθῆβα ψου]ὰ δὲ: “Εογ ἴμεϑα της 5 τὲ Ὡοὶ ὰ 
τιδη." Βιυΐῖ τηἷ58 ἀοε5 ποῖ δῖ ἴῃ εἰΒῈΓ 
τδαῖ ργεοθάθβ οὐ Ὑἢ τ μδὲ ἰο]οσβ. [ἰ 
βθοπὴ5 Ὡοῖ ὑη]1Κεὶγ [μα [δε Η εὔτεν οὔξὶ 

νᾶ8 ὈἼΝΞ Οὲὲ δὲ 5 οτ 5 }8--τ ζοσ 19 
ποτὰ ἴα ποῖ 88 τα 8η," δηὰ ἰμαῖ ἴῃ γουπξε 
οἰγαοίάε τηϊβγεδά Ὁ9 ἴοσ θὲὲ απὰ ὈἼ τ 
ἽΝ (ςοπιρ. Ἡογονίεζ, ἰπθ Ετσδηκεῖβ "ΜΟΙ, 
αἰβοῖτ. χίν. ρ. 198). [ΜῈ ΤΩΔΥ͂ ἴδιι5 δορουπί 
ἔογ ἴῃς ἢγϑε οἴδιιϑα ΒΥ ἃ τηϊβγεδάϊηρ 
Ηεὗῦτον, ἰξ ἰδ ἢοΐ ΘΑΞΥ ἴο Ἔχρίδὶπ ἴμε βεςορὰ 
εἶδυβθ. [ἰ δοςογάβ ἱπάδεά ψιτἢ ἐπε ἢγϑὶ οἰδυθὲ 
ἴῃ [τς Οτεεκ, θυΐ νγα οδῃ ΞΟΔΓΌΕΙΥ ἱπιδρῖης 
τι ΔΙ ΓΡΡΠΥ τεργοβθηῖβ [Π6 οτἰκῖηδὶ. δὴ αὶ ἰδὲ 
Βδεδη ἰηἰοπάδα ἴο σον ἴδε 8 π|Ὲ πηρλπίηρ Ὁ 
νυ. 27, 28 4--ΟΥ̓ εἶδε ἴο αἰἰεπυδῖς μα πεδηϊθῇ 



Β. 

Ἠεῖρῃς οἵ ἢεάνεη; δηὰά 411 τῆθῃ 8416 
δυῖ ἐαπ ἢ δληά 2588. 

ΟΗΑΡΤΕΚΞΚ ΧΥΠΙ. 
4 Οὐαΐ τυογξε αγ7Ὲ 10 δὲ τοομαϊφγεα αἱ. 9 σον" 
ἤε ἐς «λογί, τι Οοα ἐξ »ιργωό, τὸ 200 ποΐ 
ῥέα ἐὰν ρυοα ἀδεεῖς τοῖϊᾷ τΐ τουογα. 22 
μή πο ἐο δὲ ἡμεείϊβο. 40 δ οδίοιυ πο ἐλ 

ἔξ. 

--------- π----σ-- ποτ ο'Ρ-------- -- ---- --, ὁ.’ .Ρῦ΄ Ὁ... 

2 ὟΒο ρονεγῃοῖῃ πὰ νου] νυ τ 35: 
τῆς ραἰπὶ οἵ ᾿ιἷἰβ μδπά, “δηά 41] τ ηρβ “ οἱ. 
ΟΌΘΥ 18. νν}}} : ἔογ ἢ ἰβ τῆε Κίπρ οὔἤἢ 

ν. 31-ὦ ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΙΒ. ΧΥ͂ΙΙ. ΧΥΤΙΙ]. 99 
ς γι ῇαε 5 Ὀπρπῖες τῆλη τῆς Ε τἢδῖ ᾿ίνεῖῃ ἰογ ἐνεγ σογεαϊεά 8.6. 

ὙΦ ϑυηὶ γεῖ τῆε Ἰίρῆς τῃεγεοῦ ΘΙ Ϊδτὰ : 411} τ ρ5 ἴῃ βρεποΓαὶ. ΠΕΣ 
κδη5. δῃὰ Η65} δπὰ Ὀ]οοά υ7}}} ἱπιαρίπε εν]. 2. ΤῊΣ Πμογά ομἱγ ἰβ τρῃΐβοιιβ, δηὰ 7 655: 

22 ες νίενγεῖι τῃ6 ρονγεγ οὗ τῆεςΣ ὄἴπετγε 8 ποης οἵμεῦ δυϊ ἢς, ὁ Ὅεαι 

42. 

411, Ὁ. 5 ρονγεγ “ ἀἰνϊ ἀΐηρ ΒοΙ͂γ τϊηρβ 4 ἴον. το. 
διηοηρ [πὶ ΠῸΠι ῥτοίδης. 

4 Ἶο ψἤοπὶ παῖ ἢς ρίνεοη ρονγοῦ 
ἴο ἀεοίαγε 5 νοῦ ὃ “δηὰ ννῇῆο 5}}]] “ "5. 
ἢπά ουἌ ᾿ἰβ ποῦ]ε δοῖβ ἢ ᾿ 

Υ ἃ νάζυδ βοπογα! γ} ὙΠ 5γΓ. Βᾶ5 : “ΠΟΥ 
ἰ5 δἷ5 οουηκοῖ ἰκὸ τπδὲ οὗ [ἢ βοῃβ οὗ 65}. 

91. ὙΝΒΕΙΠ ΟΣ νὰ δάὐορί της Οτεοῖκ οὐ ἴδ 6 
ΟΥΤΩΣ γογβίοῃ οὗ υ. 30, Ὁ. 31 5. οΥὐΪἀΘΠΕῪ 
ἱπϊεηάεά ἴο 5εξ ἕοσί ἴῃ οοηίγαϑί ἴο ἴῃς στεαῖ- 
2635 Δ ξοοάπεβ5 οἵ Οοά [ἢς ᾿Ἰππεγεηΐ ννελῖκ- 
688 οὗ [186 ετεδλίυσε : ΕΔΓ ἰδ ΠΟΥΘ 
ΒΪαΐηρ Προτγο Ὀγ1124πη|] ΓΔ 8π 86 δυπῖ 
γὙοῖ οὐοῶῦ ἴα ἰσ οὐδοιτγοθὰ: διὰ 85 
ΟΥ̓] δὰ ἩψΨ 11 ΓΕἰπῖὶκ οὗὁἨ ὅθηδ διὰ Ὁ]0ο ἃ. 
ἘΠΊΖϑοδο γα πϑἰδίαβ : “(Δ κοῖἢ ἤθϑἢ ἀπά δ]οοά 
ἱπῖο οοῃδἀεδύοη, δηὰ γογαγὰϑβ ἰξ 85 γεξοστίηρ 
ἴο ἃ τογΑ] οἰχϑουγαίίοη. Βυϊ [815 Ἔχρ]αηδίϊοη ἰ5 
ποῖ 5.(] Εογ ἴῃ (Δἴ ολ86 νὰ βδουϊά 
μανς (ἢ6 πρὶ σοτηρασίθοη οὗ [ἴθ ηδἴυγαϊ 
οδϑουγαῖίοη οὗ ἴΠ6 Ιἰσϊ οὗ [Π6 5ιη ψ ἢ {πὸ 
γοἰ ΔΓ τηογὰὶ οὐβουγαϊίΐοη οὗ ἴῃς νἱϊοῖκοα, 
Ουγ Α. Ν. δάορίβ (ες Αἴοχ, γεδάϊηρ, νυ μοὶ 
τηυδῖ Ὀς τοραγαεα 85 δὴ δἰζοιηρῖ δ ετηθηδαίίοη. 
ΤΒε ὅγτ. ἤγαβϑοβ. ΗἩσΟΥΙΖ (ω. 5.) οου- 
Ἰεείυγοβ (παῖ ἧς Ηεῦγον οτἱρίηδὶ ννᾶϑ: 35 ἢϊὲ 
8] ΟΣ ριδὲὲ ΠΊΣΣΠΌ, “ ἢονν τηυςΐἢ ΠΟΤ 
ἴῃς (δουρῃῖϑ οὗ πιδὴ ψγὴο ἰ5 ἤοβϑὴ δηά δἰοοά :"» 
ΟΓ εἶϑε, ΟἹ 4 ἴἴκὸ βιρροδι(ίοη, δὲ ὝΥ 2 Ὡδὲ 
δ] ὋΣ ν»»ι2Θο. “ον τυςῖ πιοτὸ (π6 6]] 
πηλοί πίη ΟὗἨ τρᾶη 0 ἰ5 ἤσεὶι δηὰ δἱοοί." 
190, ἴδε Οτοοκ ἰγδηβίδίου της πᾶνὸ ἰγοδίοα 
δε συδοίδηξινο Ἴν 25 ἃ νοῦ, ἀπά Ἰηϊεγργείεα 
1 ΌῪ “ τιθαπ δίθ,᾽" οὐ “ ἱπηδρίποίῃ." 

352. Ηξ ΘΌΆΤΥΘΥΒ ἴδ 9 ποαΐ 9077 ἐδὲ δεὶρ δὲ 
97 δεαύυεν, προ ταθὰ, 811 [οὔ {Π6π}], γε εαγὶϑ 
απά ““6ε.}] Με ἴανα τῇ δύναμιν ὉΥ͂ 
“ιὯ6 δοκῖ," ϑυρροβίηρ ἴΠ6 ογίρίηδὶ ἴο πᾶν 

Βοεη ὉΠ οὐ ὉΠ, νυ οὶ 15 ξοπετδῖ!ν τεπάογοά 
ἰῃ 6 ΧΟ Χ. Ογ δύναμις. ΤῊ ὅγγΓ. 845: “Ης 
Ἰναβεῖι τε Βορῖ οὗ βοάυθῃ, α'5ο ἴῃς ςδ] ἄγθη 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥΤΙ. 

Α5 5 ἔπε ολϑ6 [πῃ οἴποῦ οδδρίογβ, 80 Ποῦὸ 
εἰοσϑίηρς ρατί οἵ οἤδρ. χνὶϊ. Ὀδοοπηο5 

ἧ οὗ μοσ ἰοδοίηρ ἰῃ σἤΔρ. χυ]], 
[τ ςοηϑι5ῖ5 οὗ ἵνο Ραγίβ: Ρατγί ἴ., νύ. 1-18 ; 
Ῥατῖ 11., ὦ. 19-εη. Ῥατί 1. οοπίδίης ἴΠγοΟ 
αἴληΖβα (6--- ΟΥ̓ ΕἾΠΑΙΥ 71 -- Ὁ 7 Ὁ 4. νογβ65). 

ΤΗῈ ἢἤγϑὲ ϑίδηζα (νυ. 1-7} 568 ἔοσί τ86 
ξτοδΐμοϑβ οὗ Οοα σε δίνοὶυ ἴο ππδῃ; [δ ϑοςοηά 
βίδηζβ (υν. 8--.4),) (86 51π|411η658 οὗἩ τηδη σοὶδ- 
νεῖν ἴἰο Οοά ἴῃ ΗΪ5 στθαίπεϑϑ δηὰ ροοάϊῃεβϑ: 
ὙΈ116 [86 (τὰ οἰδηΖᾶ (νύ. 15--18} Δα πηοη 5868 
ΤΏΔη ἴῃ ἢἷἰ8 οὐ ΨΑΥ ἴο ἰηγδῖς ἴδ σοοάῃ688 
οὗ Οοἄ. Τϊΐ5 ἔοσπις ἴΠ 6 ἰγαπϑιζίοη ἴο Ῥατγί [1., 
Π ἢ ἀ6415 ἢ τη. Ησα 4͵5ο ννὸ Βᾶνθ 
ἴμγεοθ βίδηζαβ (7 Ἱ 4 - 4 γ61565), ΜΨΏΪΟΝ ΤΔΥ 
δε ἔδι15 ϑδιιπηπιασιζθὰ : βίδηζᾶ ἱ (υυ. 19--2 5), 
τηδῃ το νεἶγ ἴο Οοά; κἴδηζᾶ 2 (υν. 125} 
ξεηοΓΑΪ ᾿ηἴεγεηςος; βἰδηΖδ 2 (υν. 3ο--33), πιογα] 
ΔΡρΙΠΙςδοη, οὐ σαῖδον [6 σοπητηθησοηοηΐ οὗ ἃ 
561165 οὗἉ ιϑοΐι ΠΟΙ ΠΙΟΠΡΪΔΟ6 ΒΑ η (8. 

1. ΤῊ τοχὶ 566 π|8 ἤόγα σοστιρί. Τῆο ὅγγ. 
Ὀερίηβ ὙΠ δὲ γὸ πυπαδοῦ 85 συ. 4. ἴη [6 
Α. Ν. ν΄. 1 τηῦβὲ Ὀς οπχλοα, 80 ἰπαὲ [86 ἢγβί 
δίδῃΖβᾷ ννουϊὰ ΟὨ]Υ ςοηϑὶϑί οὗ δῖχ γοσϑθβ. Βυῖ 
Ψψ6 ᾿νοῦ] βιισβοϑὶ [δῖ ΟΠ ὑτν. 1 δηά 2 τηυϑῖ 
ἴη (Π6 οτρίηαὶ βᾶνα μδὰ 4 ϑβοςοηὰ οἴδιιβο, δῃηὰ 
(ῃδὲ {μετα 15 ἃ ᾿σεωπα Ὀεϊνγεθῃ συν. 2 δῃηά 4. 
ὙΠ δἴδηζα 1 ΤΔῪ ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ βανα σοηπίϑίοα 
οὗ ϑευθῆ γεῦβ68. 

ἐπ βεπεγα ἘἈΔΙΠΟΓ, βθπ9718117γ. ΤῊΪ8 ἴῃ 
[Πς 56η56 οὗ ἴῃε ννοτ]ὰ 85 ἃ ννῇοϊε (ςοπιρ. ἴῃς 
086 οὗ κοινῇ 'ἰῃΠ 1 Μᾶδος. ἰχ. 26). 'νε οοη- 
)εοΐαγο τ[Παΐ 1 {18 γοῦβθθ ννᾶβ ἰῇ ἴθ οσίίηδὶ 
Ηεῦγονν, ἰἴ ςοηΐδίποά ἃ δἴγοῃρ, δϑϑοσίίοη οὗ [Π6 
Ὀὶνίπο σγεδίίοῃ οὗ Ἄνεσγιίης οὐ οὗ ποιπίηρ, 
δηὰ [π4ἴ ἴπε γουΠρΡῸΓ δίγδοίἀθ, οπίοσίδιπίηρ [6 
ΑἸοχαπάσιδη ποίΐοη οὗ τῆς ρῥγο- οχἰβίθησος οὗ 
τηδίζοσ, μδά τῃοαϊβεοαὰ ἰξ, Ὀυξ ἀἰβρυϊσοά 118 
τπηον [86 δηιθδίσυουβ ὀχργοββϑίοη κοινῇ, νῃϊοὶ 
Ταὶρῃϊ πιο “ τοροῖπεν,;» “48 ἃ ψ|0]6,᾿ οΟΥΓ 
“ὁ ΞΟΠΟΓΔΙΪγ.᾽ 

Ω. Τῷ Ζονα 8Δ10}0 8881} ὉὈ9 ἱπείιΐδοὰ 
ΓΡεσῆαρϑ: “ ἀδοϊαγοὰ τἱρῃίεουϑ᾽.} ΤῊΪ5 γοῦϑὲ 
8665 4130 ἔγαρτωηίδυ. Ὁν6 οδῃ ΟἿΪΥ οοῆ- 
ἡεςῖζυγο (δα 1 ὀχργεβϑοαά δὴ δη{πε815 ἴο (ἢ 6 
1τὴ 685 ἃηα ἀείεοϊϑ οὗ 4}1] οτγϑδΐυγοϑβ. 
566 ὉΠΩΟΙ ν. 5ς. Τῇθ ϑθοοηά οἶδιιϑ6 ἰη [16 
Α, Υ'΄, “δηὰ ἴδοτο 5 ἤοηθ οἵἴμοσ δυΐ ἢς," 85 
Ὑ6]}} 45 νυ. 3) τηυξὶ Ὀς οποα, 

4, ἴο πῸ οπ9 [380 ἴπε δεῖίζεγ δοφοληὶ 
δῶνο Ηο ροευεῦ ἴο Ῥτοο]αΐπι ΗΠ αὐογάς. 
δοδ δυβπεῦ: ἡπομί πίονι ἀἐεά, σε εοβίαηε γεεῖ---- 

Η 2 

σού. 



1ΟΟ 

Β. ς, 

ΟἿΓΣ. 2οο. 
ς ὟΝ Βο 58}4]1} πυπῖθοῦ ἴδε βιγεηστῇ 

οὗ ἢϊ5 πιδ)]εβῖγ ἡ ἀπὰ ννῇο 514}] ἶβο 
161] οὐκ ἢΪ5. ποῦς 5 ἢ 

6 Α5 ίογ τε ψοπάγοιιβ ννογκβ οὗ 
τὰς [νοτά, τῆθγα τηλΥῪ ποῖηϊησ δα τ Κεη 
ἔτοπῃ τῆ πὶ, ΠΟΙΓΠΘΓ ΠᾺΥ ΔΠΥ τδὶπηρ 
δὲ ρυῖ ὑπῖο τῇδπὶ, πεῖῖῆθγ σαι ἴῃς 
στουπά οἴ τῆεπὶ δ6 ἔουπά οἱ. 

γη ὝΏεῆ ἃ πιδὴ ματῇ ἀοηα, τῆ ἢς 
Βερίπμηεῖῃ ; δπὰ νγῆεη ἢδ ἰδβανϑῖῃ οἱ", 
ἢ δη ἢς 58}4}} θ6 ἀοιδτέα!. 

8 ρΔιας ἰ5 πιδῃ, απὰ ψῇβεγεῖο 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΌΞΚ. ΧΥΠΙ. [ν. 5-12. 

βαγνεῖῃ πε ψῇδι 15 ἢἰ5 ροοά, δά Βα. 
Ὑνῃδῖ 15 5 αν} ὴ Ξ ΣΟ ν 

9 “Τα πυπῖθεγ οἵ ἃ πιδη᾿β ἀλγ5 δῖ 5 Ῥ5.- 9ο: 
τῆε πιοβῖ γα δὴῃ ἢιπαγαά γεᾶγϑ. τ 

ΙΟ Α58 4 ἄτορ οὗ νναῖεγ ὑπῖο τῆς 
868. ΔΠἀ ἃ ργαναϊβίοηςα ἴῃ σοπλραΓί501) 
οὔ τῆς βαηά ; 80 ἅγε ἃ ξ: πουβαηὰ γεϑᾶῦβ “ Ῥ-:- οο. 
το τῃε ἀλγ8 οἵ εἴεγπί τυ. Δ Ρει. 3.8. 

11 ΤΒετγείογςε 5 (σοά ρατίεπε νι τἢ 
τἢςπὶ, δὰ ρουγεῖῃ [ογῖῃθ 5. τπετοΥ 
ὕροη [ἢεπ]. 

12 Ηε 8δνν ἀπά ρεγοςῖϊνεά τῃεὶγ επὰ 

ἦ.ε. ὭοῃΘ οὗ Ηἰκ ογοαΐιγοβ 15 δῦ]ε οἵ βιιῇ!ςϊοηΐ 
ἴον ἴἴ ; ποηθ ἰ5 ιιαϊ δὰ ἔα]}}Υ ἴο ργος]αίτη {Π6πὶ. 
Ετ!Ζβοπο τοραγαάς ἰἰ 25 Ξ- ἐνεποίησε ἴῃ Εἰς] 15. 
ΧΙ. τ7. Βυῖ δπουρῃ [6 ἴννο ρᾶϑδαρθ 5 ἃΓ6 
ΡΑγΔ16], τπ6 πιοδηΐϊηρ οὔ ἐμποιέω (πη Εςο]}115. 
ΧΙ.) 5 βοπιονμαὶ ἀἰβογεηῖϊ ἔγοπι ἴπᾶξ οὗ 
ἐκποιίζω. ΤΠδ Θχργθϑϑίοη “ἴο ργοοϊδίπι Η 5 
Ἰνογκϑ᾽ ἰ5α ἴῃς βᾶπὶὸ 85 ἰη 1ΧΧ. 58. ον. 
(Η Ὁ. οενϊ.) 22, που ρἢ τπ6 Ἰάδα 15 γαῖθοῦ 
ΡαγΆ}16ὁ] τὸ ΧΧ. Ρ5. ον. (Η Ὁ. ον].) 2. [ἴῃ 
{πΠ6 ὅυ7γ.: “ΠΟ 5 δὐϊε ἴο 5ῃδθνν ἰογίἢ-- 
τηδηϊοβί, ἄθοϊαγε ---Ηἰ5 νοσκ5}} 

σπάώ 0 οδϑὴ δθδτοῖ οὐ Ηἰδ ἸΕΓΥ 
8Δοῖ81] ὙΠὸ 5ᾶπὶῈὸ νΟγά (45 ἴῸΓ ““δϑαγοῇ 
οὐδ᾽.) 15 ᾿ιϑδϑρὰ ἴπ ἰὸ υὲ.Χ Χ. ὑοῖἢ ἕου ΦΥ͂ δηὰ 
ἴογ ἽῬΠι; “ΤΙ ΡΙΥ οῖ5," μεγαλεῖα, ἃ5 'ΠΟΧΧ. 

Ῥς, Ιχχ. (Η68. ᾿Ιχχί.) 19: ΤΣ. 

5. ἴπ ἴῃς ὅγγ. (6 Οτθοκ υ. 4 (ποτὰ υ. τ) 
15. ἕο] οννοά (45 Ὁ. 2) ΌγῪ νυηδῖ 15 ἔγα ΠῚ ΠΙ ΑΓ 
ΡΓοβοσνοα ἴῃ ἴῃς ΟΥΘΟΚ τ. 2: “ΤῊΘ ψ ΠΟΙ 
ννοσ]ὰ 504}} Ὀ6 οχαιηϊηοα ἰοροῖποῦ, δηὰ πὸ 
Ι,ογὰ αἴοπο Ὀ6 Ῥ}ι5:.. Τ]ὸ Οτεὸκ υ. 5 15 
οπ δα ἴῃ πε δντ. “ΝΌΠΊΌΘΙ ᾿Ξ ἐπιιπιθγαῖε ; 
“ὁ [6]} οὐἱ᾽ -Ξ δεῖ ἔοι. [Ι͂π ἴῃ6ὸ Ηοῦτον 
οὐ ίηδὶ τς βοσοηᾷ εἰδιιδα (Π βοημ]η 6) ΠΊΑΥ 

μᾶνα δεθη: ἸΣἼΟΠ ἬΠΟ ΗΝ Ὁ. 

Θ. ΤΆΘτΘ ἰδ ποῖ [1 5 ηοΐ ΡΟβ51:0]0] ἴο 
8.9 ζονοΣ [ἴο αἰ πη1Πη15}}] ΠΟΥ ἤο δὰὰ ἴο, 
ΟΣ ἰδ 86τ0 ({|}|γ) ἴο δϑᾶσοι οὗν 89 

ψοπάοτζη] ΟΣ ΚΒ ΓΓΊΝ ΘΕ; ΒΌΠΟΓΑΙΙΥ --- 

τηἰγίγτοης Εἰπλ65---80 ἰΓαηϑίαϊος ἴῃ ἴπΠ0 ΠΧ ΧΟ] 
οὔ τἴπὸ Τοχά. 

7. Ἡ Ῥέη α »ιαη ῥα ϑπᾶἂϑα, ἐῤέμ δὲ ὀόσίπ- 
"με Ρἢ 1... ΜΏρη Πα ἰ85 αἵ [86 ἐπὰ οὗ ἢἰ5 
αἰζοπιρί5. ἴο σοιηριιῖς οὐ ὈΠαογοίαη, ἢς ἰ5 
ΤΌΔΙΠΥ ΟἿΪΥ αἵ ἴη6 Ὀορίπηΐηῃρς οὗὨἉ Πἰ5 ἴμϑκ δηά οὗ 
Οοὐἷδ νοπάουι] ΜΝ ΌΥΚΒ. 

απὰ «υὐδεη δὲ οϑοδβοῦὶ [ΒΓΟΙΘΟΠηΘΙ ΟΥ̓ ΔΡΙΪΥ, 
σα. ορόνε ῥεγαείο ---ν θη ἢ γψῖνοθ πρΡ {16 
δοάγοῦ, τοϑίβ ἴτοπὶ 11], ἐδον 18 ἈΘ Ρ61- 
ῬΙοχοὰ.}] 14. δϑίοπίε, σἼοπηίοιμι θα, ἴἰη 
αἰοΓ ΡΟΓΡΙοχ τ, νἱζ. Πκὸ Ὀν νμαῖ ΠΘ σδηποῖ 
βθάσοῦ οὐ δηὰ Ὀγ τὸ ται τὰς οὗ τῆς (Πῖπρ 5 

οροηΐηρ ἴο Π]5 νίονν. ΤῆιῈ πχοϑῖ δρί γοπάογσιηρ 
ἤσγ 15 ἴΠ6 1, αἴ οδεέμῥεσοεγε. ὍΤῊΪϊ5 ποῖ ΟἿΪΥ 
ΔηβυνοΥ5 ἴο ἴῃ6 ὅτ. γο πάγη, θυῖ ἀπορέω 15 
πἰϑεά ἰη [Π6 58ΠΊ6 56ηβ6 ἰὴ ἴῃ [,ΧΧ-. (566, ἕοτ 
ΕΧαιρ]6, ὅδη. χχχῖ 8 (ΧΧ. 7), μετ 

βἰδπὰς ἔοσ ἿὉ Ὕ}5)) δηά γοροδίβαϊυ ἴη (ἢ Ν. Τ'. 
ΤῊ ὅγγ. ἰτγαηβίαίϊθδο "Βθη [ΠΟῪ τεϊυγῃ,᾽ 
Ἰηβίοδα οὗ “νπθη ἢ6 σραβοῖἢ." οβϑιθὶν τ86 
οτἱβίηαὶ πᾶν πανα θη Δ᾽, νυν ῖ ἢ τῆς Οτεεκ 
ὈΓαΠϑίδῖου γοηἀοσγοα “νυν ἤθη 6 σρδϑοῖῃ :᾿" ΏΠ 
(πὸ ὅδυγ. ἀογινοά 1 ἴτοπιὶ δ[ωῳώ, ὙΤμὸ Οτεεκ 
δἶνεβ ἃ δεϊζεῦ βοῆδο. 

8. Τηϊ5 ἰοθδάϑβ τ ἴο ἴῃ βϑοοηὰ βίδηζα δϑουΐ 
τῆδη. [πεϑίραά οὗ ““ ννῃοόγοῖο βούνοῖῃ ἢ δ᾽" τ1ῇ6 
ϑΥΥ, Πᾶ5, “ν Πα 15 5 ἀοίοςϊ δηὰ νυμδΐί ἢ15 
δἀναπίδρε ᾿" --- Ηθρ. ἸΣἼΠΣ ΠΘ. ΣΦ ΠῸ 
--νογάςρίαγ. ΑἸτοροῖΠΟΥ ἃ ῥεβϑιτηϊβὲ νυν 
οὗ τχδῃ δηὰ οὗ 16. 

9. Τρε ιρρδεγ ΟΥἿἹ ἅἄδγ5 οὗ ἃ τλδῃ [16 
ἀιυγαϊίοη οὗἨ [5 16] πα Υ γϑ88185, (12) 85 
Βαπᾶτγχοἀἂ.] ΒτοιβοηθΙ οΥ ηἰιοῖο5 ποπιϑοηθςᾷ, 
“ἐς Ὀγενῖῖ. νἱῖδο, ς. 1: “Ῥογνϑηϊββϑο ἴὸ δά υ1{1- 
τλιπὶ δοίαι 5 Ὠιιπηδηδθ νι ἀόπλι5: σδθηςοβί Πγι15 
ΟἿΣ, ν6] δυργα, ργθπλζιγ Δηηι5." Βαῖ πη 1η6 
ῬὨΠΟΘΟΡΠΟΥ σοηζίηϊ65 ἴο σῆθνν ον πιυςἢ ἢδ5 
ἴο 6 ἀφράιςιοα ἔτοπὶ ἴΠ15 ἂρὸ οἡ δοζοιιπξ οὗ 
τγοῦ]6, 11|π055, δΔηἀ πορύϊοθς ΟΥ ἔγινοϊοιβ 
νναϑῖς, 580 [Πα {Π6 Γραὶ ϑσρδη οὗ ᾿ἴδ ἰ5 δου Δ]} 
νΟΥΥ 5μοτί (οςἀ. συμ κορί, 1. ΡΡ. 497, 498). 

10. 4:α ἐγοῤ 97 πυαίογ οαἷῖ οὗ ἐῤὲ “τα «πᾶ 
Α ἰττ10 βίοπο οὐἷΐ οὗὨ ἐῤεέ «“απόὁὦ [16 οπ5- 
δίοη οὗ {ἴὸ ργόροβ. ἰη ἴῃς βϑοοηὰ οἴφυϑὸ ἰ5. ἃ 
Ἡεὔγαϊδιη. δὸὸ ΔΥΊΠΟΥ, Δ δ, Ρ. 373, ἄς., “ὁ 
ἃ 1097 9818 ἱπ δὲ ἃΔῪ 07 εἰογπ ΤΠς 
δΥΧ, ΟΤῸ ραγαρἢ Γιδὸ5 ἴῃ [αΓΡ ΠΏΣ Δ ΠΠΘΥ. 

11. Τρέγοζογε ὶβ 0 Ὡοτὰ ἸΟῺθ-Β0 597- 
ἰπρ ἰονατγὰβ Γ91..} Ης ὑοαγα ΜΠ (ἢ πὶ 
ἴῃ ΤΠΟΙ͂Γ δῖη5. ΒΥ σο ΠΠΘΙ ΟΥ̓ ἡοῖο5 Πόσο [Π6 
αὔδοηςὸ οὗἁ δὴν γοίογοηςο ἴο ἃποίῃου ᾿ρ, ΤῊΪΝ 
ΔΡΡΟΔΥΒ ἜΘΡΟΟΙΔΠΥ ἴῃ αν. 12. 

12. “δεῖν οπἢ ἙΚαταστροφὴ 15 ἃ ΤΑΊΠΟΓ 
ΒΓΟΠΘΟΥ ννογὰ τη “ φηὰ,᾿" δηὰ υϑοὰ “οπϑς 
»"αἰο. ΤῊΣ Η εὔγονν ῃαὰ ργοῦδο]Υ ὉΠ ΠΝ, ἃ5 
ἴῃ [ῃ6 ὅΓ, ᾿ 



ν, 12---20.} 

Β΄ τὸ δὲ εν]]; τεγείογε μῈ πιυεἰρ 64 
--- ἢς ςοπηρΑϑείοη. 

11 Τῆς ΠΕΙΟΥ οἵ πιδῃ ἰ8 τονγαγά 
ἔκ; ἢϊς πειρῃδουγ; ἔδυϊ τῃ6 πιεῖου οὗ 

τῆς Ινοτὰ 15 ἀροη 81} ἤδϑῃ : ἢε γερτον- 
εἴ, ἀπά πυγίυγεῖῃ, δπα τομῇ, δηὰ 

«τ... ὈΠηρΟΙΝ ἀρδίη, ᾽88 ἃ βῃερῃῇεγά ἢϊ8 
βοςκ. 

14 Ηε Βδῖῃ ππεου οἡ τποῖῃ τῆδῖ 
γεζεῖνς ἀἴ5ς 0] 1η6, ΔηἋ τῆδὲ ἀρ ΠΟΥ 
56 6Κ ὅτε ἢϊ5 Ἰυἀρτηδηῖβ. 

Ις “'ΜύΥ οη, Ὀἰεηι5ἢ ποῖ τῇ 
ἀεεά9, πεηπεὶ 1.186 δὴ τ δα θὰ 
τγογὰβ ἤδη ἴδοι ρίνεβι ΔΠΥ τὨΐηρ. 

Ἰ,, 41. 

138. Ἰοαυαγά δὶ: πεὶρδόδομγ.) ΤῊΘ ὅγτγ., " ΠΪπὶ 
πδὶ ἰ5 Ὡθᾶσ ἰῃ ἢεβῇ :᾽᾽ 15, ἰὴ δοςογάδηςε ἢ 
Ἀδϑδίηιϊς ὑϑᾶρὸ δηά ἰάθδβ. 
ΣΘΡΙΟΥ, δοὰ αἱδοΐ] πη, ὃπὰ 

ἰοδοδίπβ, δπὰ Ὀτίπρίὶπρ Ὀ60..} ΤΠο 
Τείδγεηος 15 ἴο Ουά. 

14. Ηρ δαὶ »πογῷ οὐ 1δερι ἰδαί δοοονΡῖ 
ἐμαρηε, σπὐ π8)οὸ Ἀδδῖθη [τᾶκὲ ἢαϑβῖο) 
αὐἶεγ Ημ οτᾶϊπδηο98.] 1,1ἴ, “)υάρσπηοηίβ," 
ὈΘΟΦΨΌ --- πο πυδπιῖί ἴο [Π6 ἀ!5ς 1 ρ]1η6 νυν οὶ 
Ης δάπιϊηϑῖθτβ δπὰ Ὀδσοηηε ορεάϊοης. ΤῊΘ 
ΑΥΓ. ἤοτε ϑισυδεζιῖοβ: “ΗΔΡΡΥ [ΠΟΥ 80 
δορε ἴῃ ΗἾ5 ςοιηραϑϑίοη δηὰ [ΠΟΥ Ψ8ο τοοεῖνα 
ἰάρργονε] Η5 Ἰυάςπιεηί." 

16. Τηιῖιγὰ ϑίδηζα: 98ε6 [ηἰγοά. 
808, αἂἀὰ χιοῖ Ὁ1]81|9 ἰπ 26) γοοά ἀεεά:. 

Τ1ῖ, εἶνε ποῖ δίδπις, νἱΖ. Ἰοϊηηρ ννοσὰβ ὁ 
ΓΟΡΓΟΔΓἢ ἴο Ῥοποῆῖθ Ὀοοϊονοα---α ποῖ υἢ- 
ΠΟΠΙΠΊΟΗ τηοάᾶδ᾽ οὗ ρἰιατβαὶς συγ 5685. ΤΟ 
ορροϑιίς Ἄσμαγδαοίοσιϑις ἴῃ (ὃς σἣ8 οὗ Οοά ἰη 
δῖ. [ἀπιὲ5 ἱ. ς --οπο οὗ ἴΠ6 ΠΊΔΩΥ ΡΑΓΔ}]6]15Π|5 
δεοῖινοοη παῖ ΕΡ. δηά Εοοΐι8. (5566 ΟΘΠΟΓΔΙ 
ἰΙηϊγοὰ.). 

ὯΟΣΥ ψΪῸῺῸ [[η] ΟΥΘΙΥ Αἰζέ βδδᾶποϑδ 
[πιουτη 5] οὗὨ τοτὰ8.} 1.6. ψογάβ [πα οδι186ὲ 
βδάῃεββ. ΗΘ ὅγγ. δυ θη πιϊδιπάογειοοά 
(815 γεσβϑθ. ὍἘ6 βεηζπλεηξ 5 ΓΌΪ [Θνν 5} ἴῃ 
ἴῃς θεκῖ 5εῆϑ6. 

16. δεα!. Ῥοτδδρϑ “ βοογἊοδίηρ δαϑὶ- πὰ: 
ἰὴ 1πλὶ «856 ἴἴ ψνοιυ ἃ πιϑδη ἴπδί [ξ Γοβίοσγεβ 
ὙγΠδῖ δύσῃ οαϑι-σὶηὰ, Ὁ, “45 βοογοῃθὰ " 
(δες Οὐχ, “ Ἰ,εχ. ἰη 1. Ν. Τ᾿ δυῦ καύσων). 

17. ὦ «υογά.] ΜΖ. ἃ σοοά, Κιηά νοτά, 

ὀσίεγ ἡδαπ α 53. ἴῃ ἴε Ἡεῦγενν ῥγοὸ- 
ῬᾳὈ]Υγ: ΠΏ Φ 2[᾽)ῶ. ὝὍΠε Ταϊπιυα οοηΐδίῃβ 
ΤὨΔΏΥ 5 ΓΔ σἰδίοηθηίβ. Τῆι ΘΚ, τοῦ: 
ΑἸπι5 ἅσεὲ σεναγάεαὰ ΟΥ̓ δοοογάϊηρ ἴο (ἢς 
ἑταςϊουβϑηδα5 ὙΠ ΠΊΟΝ Δοσοιηραπίε8 ἴποπὶ. [}ἢ 
“[ἐτ. Ῥεδῆ, σῇ. ο, ἴξ 18 ροϊηϊθὰ οὐ (παῖ ἴῃ 
Ῥε. χὶὶ. τ ἴξ 5 5Ξαἱὰ,, " Β]οβθθὰ 15 ἢ6 (μαΐ Ἷοη- 

Ι " (οἱ “ιβδεαῖ κίνοι ἢ το") “τῆς ροοσγ." 
Ιη “ΒΑΌΒ. Β.᾽ οὐ νὰ τοδὰ ἴπλὶ ἢς [μδῖ χᾶνε ἴο 

ΕΟΓΟΙΓΙΕΒΙΔΘΤΙΟΌΞΒ. ΧΟ. 

16 8841} ποῖ ἴῃς ἄδνν δεοψαρε ἴῃ6 

ΙΟΙ 

Β.6. 
Γι, 8οο. 

Πδοαῖ ἡ 80 ἰβ 4 ψογὰ δεοῖζοσς τῆλπη ἃ - --- 

Ά. 
᾿ 17 ἴ,ο. 18 ποῖ 4 ννογὰ Ὀεῖζοῦ ἴδῃ 
ἃ σι Ὀυζ δοκῇ δῖα ἢ ἃ ργάςίοιϑ 
τΏΔη. ᾿ 

18 Α ἴοο! νν}}} ἀρϑταιά σἢ ΓΒ} Ϊγ, 
Δη4 ἃ ρἱ οὗ τῆς εηνίουβ σοηϑαπηςτῃ 
τῃς ἐγεβ. 

19 [,εάγη Ὀείογε ποι βρεαῖ, δηά 
156 ρῶς ΟΥ̓ δνεγ ἴδοι ὃς 58ἰςκ. 

20 
861, πὰ ἴῃ τῆς ἀδγ οἵ νἱϑἰτατίοη τθου ἦ 
5Πι4]ς Πηὰ πιθγου. 

[ἢ6 ροοῦγ ἃ Ῥεγυϊδῃ (πε 5πι8}16ϑὲ σοἱ ἢ) νγᾶβ8 
δ 655θά νυ Ξἰχ Ὁ] ββίη 8 (δοοογάϊηρ ἴο [8. [ν}}}. 
8,9), Ὀυῖ 6 (μδὲ σοτπιξοσίθὰ τη πὶ ἢ ννογά8 
νγᾶβ Ὀ᾽οβδοά τ οἴονθη Ὀ]εββίηρβ (Δοςογαΐηρς 
ἴο [5. ᾿ν|ϊ. 1ο--1Δλ..: [,451]Υ, ἴῃ ΑΒ. ἀς Ἀ. 
Νδῖῃ.᾽ χί τ! ννὰ ἀγὸ το]ὰ {παῖ ᾿ξ οηε δοβίονγεά οἢ 
δηοῖδον 4}} [πὸ γ᾽ ἣβ ἴῃ (π6 ννοσ], δυΐϊ ἢ δη 
πηρΙοδϑδηΐ σοιιηἴδηδηςθσ, ἴἴ ψουϊά Ὀ6 τοοκοηεὰ 
88 1" Βε Παὰ ἠοῖ ρίνεῃ δηγίπίηρ, νἘ1]6 1 ἃ πιδη 
Τοςεϊνοα ἢϊ5 πεῖρδουῦ ὙΠῸ ἃ ρἰοδϑαηΐ ἴδςς, 
αύθὴ ἰξ ἢθ γᾶν ἢϊπὶ ποίην, ἴ ψουϊὰ ὃς 
ΤοοΚοπρά 85 1 6 δὰ θεβίονγεα οὐ δίπὶ 8}} [ἢ 6 
εἰἴϊς ἴὴ [86 ννοσ]ά, 

ὁμ..} Ἐδῖδεοσ, δὴ ἃ. 

Ξγασοις. ΤῊ 58η)6 Ἔχργαβϑίοη ἴῃ 8[. 0Κ6 
ἱ. 28. 

18. “4 7ο] «υἱ] ἐρόγαϊά παταοὶοῦθ1γν, ασπά 
[186 αἰΖι οὗ 6 ὁδασὶ [βάσκανος, ΠΟ], χὶν. 
3,) ἀπά οἤρη--- ΠΟΙῈ ποῖ ΘΧΔΟΙΥ -Ξ εηνίουϑ, θυ 
ςοϊτεβροπάϊης ἴο {π6 Οεττηδηῃ «οὐδε είν, 
γι Π5115] Ἰλϑ] 918 δὲ .ω4.} Νοῖ, 88 
ΕΓ ΖΒΟΒΟ υπηάεγϑίδηάπ ἴἴ : “ σδιιβοῖἢ υεθρίηρ," 

δυΐϊ ἃ5 ἰηῃ ἰοῦ χχχί. 1ό, ἔο τ πϑϑ; ἤΘΓΘ ῬΟΞΒΙΌΪΥ 

ῸΨ ΠΡ --- ςοηδυπιεῖμ [Π6 Ἔγε5,᾽ Ρευδρ8 
ἴῃ ἴπ6 5εη8β8ε οὗ {μεὶγ Ἰοοκίηρ ἀπά ἰοπρίῃρ ἴῃ 
ὙΔΙη. 

19. ΤῊΪΒ νοῦϑο ὈδρΊη5 ἴῃς βοςοηὰ Ραγί. 
“ὁ ῥῥγλ ἘἈδΐμετ, διζοπὰ ἴο [ὮΥ 

Β0411}, οἵ οεἶδβαὺ ροΐ [890 τιθάϊΐοΐηϑθο:. 
Τῆς ὅγ.: “ Ὀεΐογε ἴδοι ἢρμζοϑὲ ργόσυγα ἴῸΓ 
{ΠΥ 861 δὴ δεῖρεγ, δηὰ Ὀεΐοσε ἴβοὺ γί 5διςκ ἃ 
Ῥἢηγϑιςΐδη, 

40. Βεΐῦγε ἡμάσ»νιε! ἢ Ἡδτα οὐ θη Εγ 
(Πα οὗ Οοά, νΣπεῖθοῦ [Π6 ΠΟΠΊΓΟΥΟΥΒΥ δὲ 
δεΐνοοη Η!π δηὰ πιδη, οὐ Ὀεϊννεθη τδη δηά 
τηδῃ. 

απά ἱπ ἐδὸ ΟΣ Γ᾽ υἱϊαλίοη ἐδομ ῥα] 
Μπά τϑοοποὶϊἱδιΐομ] ὅ8ὅγτζ.: “ Βείογε δά- 
ΥΟΥΓΒΙῪ ΠΟΠΙΕ8 ΠΡΟ ἴπ6ο, ΓΔ, δηὰ ἱπ [Π6 
ΒουΓ οὗἩ δάνεγβδ του 5παϊς δηὰ ἰἴ, δηὰ ἰξ 
ὙΨ1 ργοσῦγε ἕδνουσ ἔοσ [ῃ66. Τα τηθδηΐην 

εἴογε Ἰυάριηηεηϊ ᾿ἐχδπιίηθ [ἢ Υ- ἢ Οὐ. στ. 
, 3:1. 
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Β.Ο 21 ἽΠαπδ]ε ἐἤγβεῖ θείογτα του 24 “ΤὨΙΠΚ ὑροη τῆς τνγαῖῃ τῆλ Ἐν 
οἶτ᾿ 500. ᾿:ς βίο, ἀπά ἴῃ τῆς τίπιε οὗὨ βἰπβ 5ῆενγ 581.8}} θὲ δ τῆς επά, δηά τῆς τἰπιε οὔ “πὸ 
τ 7 τοραπίδηςεα, | νεηρέεδηςα, ψγνεη Πα 514}} ἔιιγῃ ἀυγαΥ ΤΣ 
" Ὅεαϊ. 22 "Ι,εὲ ποιμίησ πἰπάθγ ἴπεεὲ ἴο ἢΪ5 ἴδςε. 
48.8:. ρΔΥ ΤΥ νοῦν ἰπ ἀυε τἴπιε, ἀπά ἀείεγ 25 Πεη τποὰὺ Παβὲ εποιυρῆ, τα- 
5. 4: ποξ ἀη1|} ἀεαῖῃ το ὃς ᾿υδιπεά, τ ΘΙ Γ τῆς τίπιθ οὗ ἢυπρεγ: δηά 

22 Βείοτε τῇου ρτγαγεϑῖ, ργδρᾶγα 
τΠγ8ε]ῦ; ἂηὰ ὈῈ ποῖ 85 οἠς τῇασῖ 
τοιηρίείῃ τῆς [ οτγά. 

οὗ τὴς Οτοεκ 18, (παῖ 1 ἃ τίδη ἴπ5 πλλΚα5 
{ἰππΕ]Ὺ 56 ξ- ὀχαπηηδίίοη, δὰ σουηδίηοβ νυ 1ἴ 
Βυχα  αϊίοη πὰ τερθηΐδηςθ, Ἰυάριηθηῖς ΜΜ01}} 
ποῖ ἀσβοθηάᾶ τπροη ἢ11Π|. 

22. Τῆς 5εςοηά οἰδιι5α πηδῪ τεΐεγ ἴο {πε 
ταςτίςε οὗ ἀεἸαγίηρ ἴο ρογίογπι ἃ νονν [{]] 7υϑῖ 
οἴογε ἀθαίῃ, δῃά ἤθη ἀἰϑομαγρὶπρ δ15 Οὔ] ρα" 

τίοη, δηὰ {πογοθΥ Ὀεςσοπιίηρ “ 7υ5:Π6ἀ,᾽ τΠδΐ 
5, Θβοδρίηρ Ριιηϑῃπιθηῖ, 

ἴῃ φοῆθγαὶ οὖ. 19-2Ὶ1 τὲ βίγιςγ [πάαϊς 
αηὰ δηά {πεῖς ράγα οὶ ἴῃ ἈΌθΙηϊς νυσ Πρ. 
ΤΗυ5 νὰ τοδά (' [6γ. Ταδη. 11]. 6, Ρ. 9 4): 
“ Ἡοηοι ἴπγ ΡΠγϑιςίδη Ὀεΐογο ἴποιι μαϑῖ περ 
οὗ πἰπι." [Ιἡἢ τμ6 ΜιΙιάγαϑθῃ 1 15 αιιοϊοα 45 ἃ 
Ρτονοτῦ (5Π6πὶι. ἢ. 21), ἀπά δχρίαϊπθὰ ἴο 
τθαῃ ἴῃδὶ ψγὸ ἅγ6 ἴο γΌΟΓΒΒΙΡ δηὰ ἴο δηίγεδί 
Οοά θεΐοτο νναὲ ἀγὰὲ ονουΐδ θη ὈΥ ϑιοκῆθδ5 ΟΣ 
Δάν γθὙ (ςορ. Ἐοϊα5. ΧΧΧΥ. 1). [Ι͂η 
ΔΏΟΓΠΟΥ μας (5400. 324) 'ψ Ππὰ [Πϊ5: 
“ΒΕ νΘΥ Ἰοῖ ἃ τδῃ 566 Κ ΠΊΕΓΟΥ Ὀεΐοτε ἢ 15 1}]. 
ἘῸΥ Πθη ἢ6 Ὀδοοπλθ5 δι κ πον 54Υ ἴο πὶ: 
51πὸνν ΤΠΥ πιοτῖ5, ἀπ τοι 5.41} 8 ἀρ] νογεά. 
Ιη 84ηἢ. 446 νὰ: τοδᾶ : “νεγ ἰεΐ ἃ πηδη ὈΓΩΑΥ͂ 
Ὀεΐογτο δάνογϑιν σουηθβ.) Αμραΐϊη ἴῃ Νοάδγ. 
414 ἴἰ ἰ5 βαϊὰ : “ὙΠΟ 5ἰοκ ἄοοβ ποῖ σίδο ἔγοπὶ 
ἢ15 5: Κηῆθ55 {1}} 41} "15 δη5 αὐὸ ἱογρίνοη ἢϊπὶ;᾽» 
δηά ἴῃ “Βαθῃ. Καὶ .6 ὁ, “ ὙΠΕΓΕ 15 ΠΟ πιδαϊςα- 
τηοπὶ Κὸ {πὸ πηραϊςσίης Οὗ Ῥγαυοῦ αδηὰᾶ οἵ {116 
1,νν." ΟἾΒΟΥ ράϑβαροβ πη ἢ Ὀ6 ΄συοῖςα ἔτοπὶ 
της ἰγαςίαϊο “ Βεγακμοῖϊ, ϑοϊτηρς ἕοστ {Π6 
ςοπηθχίοη οὗ ρύανοῦ δηδ πο η ΜῈ 
(Π|6 πολ] ηρ οὗ ἀἰδθασθ. ὍΤῇο ὅυγ. τοηοῦ5 {ΠῸ 
Ῥαβϑάρε βοπιοννῃαῖ αἰ γοη Υ, δηα 45 ἴἴ ΒΘ Π5 
ἴο 115, ἃἴ ΔΩΥ Ταΐο, ΡαγΑΡἢΓΑΒΈΟΔΙΪΥ, 

23. Βεοίογε ἐροΐι σοχϑδί, ῥγεῤαγε ἐῤγεοί 
ΤΠδί 15, ννῈ ἀγτὸ ἴο σομπβδίἠοῦ Ποῖ Γ {Π6 νον 
5ῃοι ἃ Ὀς πηαάο, πὰ νν ΠοΙΠΟΥ νὰ ἀγὸ ργοραγοά 
ἴο ρΡεγίοσα ἴἴ. [ἢ {Π6 Μ|Παγαδῃ “ΓΑΠΟΠαπηα᾽ 
(Ραγ. ψανυ θη αςῃ, οα, Δ νάγβῃ. Ρ. 4.1 δ) τ} 15 
ΒαΥης οὗ Βεὴ ὅδ:τὰ 15 συοΐθα ἃ5. ἴο]ὶοννϑ: 
“Βεοίογτε ἴμοιι νοννεϑδί, ργεραγα τὴν νονν ἰοβῖ 
ἴπμοι ὃὉς [οτγ, {παῖ τοι δ6. ποῖ] 5. οὐὸ {πα 
ἀδιι561}} ἴο οΥὐτ." ὍὙΠΙ5 ἀργοοβ νι [Π6 ὅσ γτ,, 
ΜΠΙςἢ, Πονονοῦ, Τοπήοῦα {πὸ δοσοηᾷ αἴδιιδο: 
“Δηἢ ὕς ποῖ 5 ἃ πιδη ἴπαΐ τοιρίοι! ΠΙ5 
Ιογὰ "--- ροβϑίΥ αἰτογίης τς ἽΝ οὗ τὶς 
Ηροῦτοιν οτίμιηαὶ ᾿πῖο ἸΣἼΝ, Βιῖ ἔγοπι {πὸ 
ιοϊαῖίοη ἴῃ ΓΑΠοΟΠυτμα ̓  ἃ τνοι] αὶ γταῖθοΓ 
5θοῖῃ {Πδΐ ΠΟΙ ΠΟΥ [Π6 ομὸ ΠΟΥ ἴῃς οἴοῦ ννογά 
νν5 ἴηὴ ἴΠ6 οΥΙΡΊ Πα], 7] Ραββα 15 συ ἀθη]Υ 

θη τῆῇου αὐ τίς ἢ, τιῖϊηκ ὑροῃ 
ΡονΘΓΥ͂ 4π4 πβαά. 

26 Ἑἕτοπι τῆς πιογηίηρ ὑπῈ} τῆς 

Ὀαβοά οὐ Εοςϊθβ. ν. 4, 5, ἢ Ὡς [τ 15 
Ὀγουρπῖ ᾿ηἴο σοπηθχίοῃ ἴῃ “ Τδης δι ΠπιΔ.᾽ 

24. ΤῊΘ ὅυγ. πούε Ῥαγαρῆγαθοϑ τνμαῖ (6 
ὈΓΔΏΘΙΔΙΟΣΥ ΟἸΓΠΟΥ ἀϊὰ ἢοΐ ΟΥ̓ οἶδα νοι ϊὰ ῃοϊ 
πιηπογοίδηά. 

ΒΟΙΘΙΩ ΟΣ [ΤΠ] ὑροὴ {Π67] «ὐγαὶδ ἐπ 
8:0 ἄδγκπ οὗ 2ῤὲ ἐμά [ἀφαῖῃ ὃ], σπμά ἐδε ζληης 
ΟΥἹ τοϊτιθαϊτίοπ ἱὰ [89 ΓΣΩΪΩΩ ΔἸΔΥ͂ 
[ογ μιαϊηρ»} οὗὍἩἨὨ 89 οοππίθπδ8500.} ΚΖ. 
θη Οοα 514}} ἴυγῃ διναῦ οὐ διάθ Ηϊς 
ςοιιπίορηδηςο. ἢ]5 τοηάθσίηρ 15 ΘϑιδΟ ἰϑῃοά 
Ὀγ [ῃς υ86 οὗ {Π6 5101} ἜΧργοβϑίοηβ 'η {ΧΧ. 
Ποῖ. χχχί. 18, οἡ νυ] ς ἢ, Ἰηἀοοά, (Π6 βαγίης 
οὗ ἴπ6 διγαςιἀθ βεεῖὴβ ἔοιιηάθά. (Ἃοπιρ. ἔργ 
[Π6 Θχργοβϑϑίοῃ αἷ5οὸ οι. Χχχὶ!. 20 ἂπὰ οἵποῦ 
Ῥαδϑαροβ ([ἢ ρϑποῦαὶ ννὸ τηδτκ ἴΠ 6 ἔγοαυθηῖ 
Τείογοησε πὶ Εσοΐι5. το υΧΧ. θυ.) ὙὍὙΠα 
γΕΓΘ6 ὩΠᾺΘΓ σοπϑι θυ δίίοη ἢ85 Ὀδεη ΡΘΠΘΓΔΙΥ͂ 
Ὀπάογδίοοα ἃ5 σείουτιηρ ἴο {Π6 {ἰἀπ|ὸῈὸ οὗ ἃ 
ΙΏΔη 5 (ἰοαῖῃ : “16 ἀδγβ οὗ ἴπὸ οηάἢ" Ξξ "τῆς 
ἄαγϑ οἵ ἀθαῖ!." Βιιῖ τῇ {παΐ ςᾶ56 ννὰ βδῃουὰ 
αν δχρθοζοι {Π6 ϑδἰηριίαγ, ποῖ ἴῃς ρ]αγαὶ: 
“ἴῃ (ἢς ἀαν,᾽ δ5 ἴῃ ἔσο] ι5. χὶ. 26, ποῖ “1η ἴῃς 
ἄλγ 5. Αὐςοογάϊηο]Υ ννὸ νου]Ἱὰ ϑιιρροϑὶ {πΠδὲ 
(πὸ ὀΧργοθϑίοη σοίοῦβ ποῖ ἴο “ ἐθδίῃ," δυῖ 
Τοργοβοηῖβ {πὸ Ηθῦτον ΤΠ: τῆαϊ ψ ΠΙΓἢ 
σοῖο αἴογιναγάβ, ἴῃς φηά, ἴῃ ἰαῖογ Ηοδ. 
Ἔϑροσδ!ν [6 ἔπΐατο, [πάφοά, ἴῃ Π[,ΧΧ. Ργον. 
χχίν. 4 ΠΠΝ [5 τοηδογοα Β΄ τελευτή. ΤΉυ5 
{π6 τροδηϊηρ οὗ (ἢ6 νοῦϑδὸ νου] θ6 : σουηθτη θοῦ 
(16 νυταῖ]} ἴῃ τῆς ἀαγϑ Πογολζον, ἴῃ [Π6 ξαΐαγο, 
1ηὴ ἴπὸ οηά, απὰὶ παῖ {πόγὸ νν}}} 6 4 εἰπὶὸ οὗ 
{τυ ]ατίοη νποη Ηὸ ταγηοῖῃ ἀὐνᾶὺ Ηἰβ σοιπ- 
ἴεπαπιςθ, ὗν ννοι]ὰ (ΥΠῸΓ διιρροδὶ [παῖ [6 
ΓΟΙΌΓΘΠΟΟ 15 ὈΓΙΠΔΓΙΥ ἴο {Π6 τηακίηρ οὗ τουνϑ 
ΟΥ ΨΙοῆ Οοὐ 15 ρῥγονοκοα (-. 24), δηὰ 
ΒΘσοη ὩΓΥ ἴο 41} 5η5 οὗ γάβϑῆπθβθβθ. Τμιβ ἴἴ 
τνοι]ά, ἴῃ {Π6 ϑδιγοΐοσί βθηβο, Ὀ6 ἃ ραγδρῆγδϑθ 
οὗ Εςο]θ5. ν. 6, ψῃὶοἢ σμοιϊὰ 6 τοπάθγοα 
(ηοῖ 45 ἴῃ ἴῃ. Α. Ν., ποῦ 45 ἴἰη {ἢ ΚΟ Ὺ,, 
1); “ δα ΠΥ ποῖ [σαιιδο ποῖ] [᾿γ τπηουτῃ ἴο 
δτίηρ ΡιυπΙϑπηοπὶ προη ΤΥ ἢο δῇ, 

25. ἈΘΙΤΘΙΙΌΘΣ 789 ἰἰπ9 οὗ ΒΌΣΘΟΣ 
ἷπ 1860 ὕὐπὶι0 οὗ 5Βδιϊοῦν, (4Πη4) ῬΡονΟΣΙΥ 
διὰ προοὰ ἱπ [19 ἃδΥβ οὗ ψ908]118.] 
Ποῖος «αἷδοὸ ἴδε τείεγοησο βθο 5. ὈΥΪΠΊΔΓΙΪΥ ἴο 
ΟΝ 5. ΓΑΒΠΪΥ τηδάθ ἰῇ ἃ βοάϑοῃ οὗ ῬγοβρεγίγΥ 
ΜΙ Βοις θοατίησ ἴῃ τη {86 ἔμέιτο ἀπ συ 165 
ὙΠ ἢ {Π|5. Π]ΔΥ ηνοῖνθ. Βοβίάθϑ, [ἢ6 νϑῦβο 
ἸΠΔΥ αἰδὸ ὃς ἰηἰθηάθα σΘηογα ν ἴο οη]οίῃ [ἢ 6 



γεΐγαϊη τῆ γ56} ἔτοπι τἢ1ΠῸ6 Δρρεῖῖτα8. 
31 [{τδοιῖι ρίνεβε τῆν 801} τῆς ἐο- 

τιϊλομέ αἸ 67, 22 1 ε76 1 γ10 τυϊτ ον 121 

«υἱεξεύμεςς. 

δε οἵ {{πἸΕ]Ὺ Ῥγθραγαΐίοη ἴοσγ ἴΠ6 ἔμπξιγο, 
ΤΕ ἘΔΌΡΙ5 ἅἀγὸ ὑγροπΐ οὐ ἴΠ6 βατηο ἴορὶς, 
σπεδν νυ {πὸ υἱὸν οἵ σοι 56} 1 Πρ ΡΓΟΡΑΓα- 
τίου ἴῃ {Π15 1 ἔογ τπδί ὙΠΟ 15 ἴο ςΟΠΊΟ: 
Ρτερατῖπρ ἀυγίπρ 16 ννθ κ ἴογ ἴΠ6 ΘαΌΡΔΙΗ ; 
Ργοντάϊηρ Ὀεΐογε βοίτηρ οὐ ἔογ {πῸ τϑαϊῖγο- 
τηδηΐβ οὗ [Π6 ἸοΊΓΠοΥ, ἄς. 

26. Βν ἃ παίιγαὶ {ΓΑ ϑ ΠΟ ἢ νυ τ Ρα5565 
ἴο ἴδῃε ταρ  ἀποϑ5 οἵ στοαΐῖ σῆδηροϑβ απ {ΠῸ σοη- 
Ξραπθηΐ πϑοὰ οὗ ργδραγθάῃθβϑβ. 

ΕΤΟΤ ΠΟΥ ὴρΡ ἴο ΘοΥὐθπΐηρ.}] 16. ἴῃ 
Ὧης Ὀτιοῦῖ βρασς Ὀεΐννθοπ ἴπΠο56 ἴννο. ΕῸΣ ἴΠπῸ 
ἜΧΡΤΈββΊΟη, σοτῆρ. ἢ 11. 7; [00 ἵν, 20. 

ἐδε ἐρρριὸ ἰς εῤῥαπσε] ἌΝ ππῖρηΐξ αἰπιοβί 
ΣΠΟΪπΠὸ ἴο τορασγαὰ καιρός ΞΞ ἱεριῤμα, ἴῃ {πὶ βθῆβο 
οἵ ““νεδίῃοσ," Ὀυΐ 1ἴ Εῖνο5 Ροοά 56η56 ὄύθὴ [ἢ 
τ σοΐδιη [Π6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥῪ το ἀθτηρ “ {πη6.᾿ 

απ αἰ] ἐῤίησε αἀγὲ ταρὶὰ ὀεύογε ἐῤὲ 71.ογά.} 
Α5 ἴδε {ἰπ|ὸ {πιο Κὶν ΠΙοίΠ-- -ΟΥ εἶδε 45. {ΠῸ 
ὙΟΔΊ ΠΟΥ ΤαρΙΪΥ ἤδη Ρ65 --- Ὁ Πὶ ΠΊΟΓΠΙΠΡ ἴο 
Θνεπίηρ, 50 4}} {Π|πρ5 ἀγὸ 1πΠ {Π6ῚΓ σμδηροίια]} 
Οσούττοηποο γταριίἃ Ὀεΐοσγο Οσοά. 

ΟἽ. Οὐ “θυ ἃ ἴοοϊ νν1}} ποῖ οὔβϑογνυθ {{π|0.᾽ 

ΑΔ αὐἷὲ γιαπ αὐ 6 οΑτοῖα] [σδυίοιιϑ] 
Ζη ἐγ ἐῤίπσ, πὰ ἐτι δὲ δ 7}8 οὗὨ 511}5--Ἰ.0. 
1η ἴποβ ἴῃ νυ Π ἢ δῖ αθοιηα8 ---τολἱ! δέαυαγο 
97 οὔεπεε [ἰταηβσγοβϑι 9 η}.} ΠῸ ὅυγ, πχιϑδί 
ΠΟΓΟ Βανὸ δά δηοίπου ἰοχί, βίποθ 1 σον Υ5 ἃ 
ἀϊβετγοεπε Κιηπά οὗ ἰΙθββοη ἔτοπὶ {πὸ Οτεοκ. 

28. Τα ὅϑγγ. [δ5: “" ΕΥΘΓΥ νν]56 πίῃ ἢΠα5 
ἴο τεδςἢ τυϊϑάοχῃ, πα ἴο ΤΟ ΠΟΥ {πᾶ Π 5 τὸ {Ποῖ 
1Παὲ Κπονν Πετ." [[{ πιιδὲ 6. δαἀπηῖοα {παῖ 
1:15 ἢἴβ ἴπη δοῖζοσ Ἰ ἢ {πὸ ΓΟ] ]ονντην νοῦβο. 

29. Τὸν το 810 οὗ τιριογε  αγιϊισ ἢ 
σΑΥΡΡΙΖ: --τ- 0 τἱπογϑίδηα Π6ῚΓ τποδηϊηρ --- 
ὀὲέεο»ε αἰτοὸ «οἷδε ἐῤεγῃσοῖκ"ε:----ὈΓΟὈΔΌΪΥ : 4150 
ἀἰΒΡΙΑΥ ποῖ πίβάοπι, απὐ ῬοῦΣ ,7ογι 
ἐχηφμίσε ῬΥΟΥΘΙΌΒ.1] ΤΠΟΙΓ νυ]βάοπι σον 5 
1156] 1ὴ (ἢ 15. 

30. ΤῊΝ νοῦβο 15 μοδθα τῇ (ἢ ατθεκ ἰοχί 
Ὁγ {π6 ννογάβ: “ Μαβίθγσυ (σοῃίγο]) οὐϑὺ {Π6 
501}. ΤὍΠΪ5 δῇ ϑΟΆΓΟΟΪΥ ἤανὸ Ὀδοη ἴῃ [6 
ΟΥ̓ ΡΊ ΠΑ], απ ΡγοῦδΌΪν Β!Ρρϑα ἔγοπι {πὸ πλαγρΊη 
Ιηῖο {πΠῸ6 τοχῖ, [Ι{ 15 ἐπογοΐοτστο 41} [ῃ6 ΠΊΟΓῸ 
ΤΟΙ  ΚΑΌΪΟ {Παΐ {ποτ σου] θὸ ἀη ᾿πάϊοδίίοη 
οὗ [Π15 ᾿πβοσιρίϊοη ἴῃ {ΠῸ ϑυγΥ.---ι 1655, μεθ, 
{ῆὴ6 ἰγδηβϑίαϊοῦ, οΟΥὐἠ ἃ ἰαῖοσ “ παηά," δὰ [6 
Οτοοκ Ὀοίοσγο ἢ. ὍΠὸ Ποδάϊηρ [561 15 ποῖ 
᾿παρῖ. [ἢ 4}1 ργοθαθ!  γ {πὸ νυτογ ἱητοηά θα 
ἴο θορὶη ἢ «΄. 30 1ῃ6 χη ϊϑιῖθ. ΠΟΠΊΠΊΟΠ- 
ΡΙασοβ ΟΥ ΡΥΌνοθ5. τοὺ ννὶοἢῃ τοίογοησθ ννὰ5 
ΠΊΔ46 1Π “'. 29. 

δμἰ.) ἘἈΔΙΠΟΥ, δ πα. 

31. 7 Ἰροῖι ταϊπϊδῦθσοδιί [50 0]1051}] ἴο 
ἐν «ομἱ δὲ ῬΙΘαΒασΘ [σγαϊΠοαίίοη} οὗ 
ἀθβϑὶσθ [ἀρροζζο, Ρα5ΒΙ ἢ}, Ὁ πολ] γπαῖζο ἐρεεο, 
ὦ 5.37 Οπιῖ {πὸ ννογάϑ ; “"ἴΠαϊ πλαὶ μη Π66.᾿» 
Α πδη ΠΟ σῖνοβ {Π6 Υοη5. ἴο ΠΙ5. εἰ ϑιΓῸ5 νν}}} 
5000) ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ αι ὨΙη  τϑίοςκ ἴὸ ΠῚ5 ΘΠΟΠΊΪ65. 

9, Ὠοιϊρμΐ ποῦ ἰπ ποὺ ἸΌΧΌΤΙΟΙ5- 
Π658, ΠΟΙ ΒΌΪΟΙ ὉΠΥΒΟΙῦ το Ὀ0 Ὀουπὰ 
[ὁ ἰΐβ8 δβϑβοοίΐαύῦΐου.) 0 [{ἴ0γᾺ]}}Υ; [86 
Ρυγρογέ θοίης ἴο νναῦπ ἀραϊηδί ὈοΙηρ ἄγαννῃ 
Ἰηἴ0 ϑϑοσίατοῃ νν ἢ, ΟΥ̓ πὸ βδοσιοῖν οἵ, δον». 
«αἰθαης. Συμβολή, ἴθ {π6 1, ΧΟ, αἰνναγϑθ [ῸΓ 

Γ2Π ΟἿ ΠῚΞΠ)2 -- “ ΤιΟΧΙΟΓΙΟΙ5η 655, ποῖ 
ἸΠΘΓΟΙν ἴῃ Π6 Ρ]οαβιτοβ. οἵ {πὸ 1016, δεῖ 
᾿π 0] πάη 4}} (πὸ νναπίοηηθθ5 οἵ ποῖ {Π|5 
[ογπηοῦ Ρατί. 

33. δαηφμοίνισ ἢ ὙΠΟ ΟΧΡΓοδδίοη γοίογϑ ἴο 
αν ηρ ἃ 5Παγὸ ἴῃ Ἰοῖπί Ὀαπαιοῖβ. ΡΆ]ο (' ἀθ 
μΡγ., ἡ αὶ 6, οἄ. Μδηξ. 1. Ρ. 360) Πλαῖκ6 5 σΌΓΙΟΙΙ5 
τΟογοποο ἴὸ 51π0}} Ἰοιηΐ [οαϑῖβ, απ ἴῃ Παρ δά !1Ο 
ἸΠΔΠΠΟΙ ἰγάσοβ {πὸ ννοσὰ συμβολοκοπέω ἴο ἃ 
ςοηποχίοη δοΐνθοη συμβολαί, ἴπὸ σοπίσχιθι- 
[ἴοη5 ἴο {Ππ|᾿|5ο [ραϑίβ, απὰ κόπτω, “1 δίσκο, 
ἐν ΟΠ" “συ... Τῆς ἰαβξ οἴαιιβο τη {πὸ 
Α. Ν. αἴϊογ “ΠΥ Ριιγθθ "ἢ ππυδὲ θὲ οπλττοά. 
ΤΠῈ ϑυγ. ΡΑΓΑΡΉΓαΑΘΟΚ. ΟΥ̓ ΤΑΙΠΟΙ ἰ5 ἃ Ἴ ΑΥΡΊΙΠῚ 
Ο ἴπῸ γΌΓ5Ο, 

γ. 2)]--33 ἘΒΕΟΟΓΙΕΒΙΑΘΤΙΓΟΌΒ. ΧΙ. ΣΧΙΧ. 102 

ΒΟ. δνεπίηρ τς εἰπε ἰδ σμδηρβά, ἀπά ἃ}1] ἰγεβ {παῖ ρίεδβε ἤπεῖ, 886 νν}}} πλᾶκεὲ 8.6. 
“ΣΡ τρίπρϑβ ἄγε βοοῃ ἄοπε δείογε ἴῃς ογά, τῇἢεε ἃ ἰδιιρῃίηρβίοοϊς τὸ τϊπα ἐηθπλ685. πὸ 

 Ῥιον. 27 2Α νἱβ6 πηδη Ψ}] ἔβαγ 'π ὄνεσγ {τπδζ πιλ]ρῃ τἢδε. 
Ρς τἢΐηρ, ἀπά ἴῃ τῆς ἀδγ οἵ 5βἰπηίὶηρ ὲ [4 2 ἼΤάκε ποῖ ρίβθαδβιιγσα π΄ πὰς ῇ 

Ὑν}}} Ὀενγαῖες οὗ οἴξηςε: διυιῖ ἃ ἔοοϊ ροοὰ οἤξδεῖ, πεῖ μεσ Ὀς τἰδὰ το τῆς 
71} ποῖ οὔβεγνε {{Π|6. Ἔχρόπος {Πεγεοῦ, 

28 νεῖν πιᾶη οὗ υπάεγριδπἀϊρ ἀ(ἀζ 3 Βς ποῖ πιδάβ ἃ θερραγ ὈΥ͂ δδῃ- 
Κπονγεῖῃ νυ ]βϑάοηι, Δηἃ νν}}} ρίνε ργαίβα αιυδίηρ, ἀροπ Ὀογγονγίηρ, γῃεη τῆου 
αηἴο ἰπιὶ τπδῖ ἐουπά Πογ. ἢδλϑῖ ποιῖῃίηρ ἰπ ΤῊΥ ΡυΓ86 : ἔογ ἴῃου 

29 ΤΠΕΥ τὶ ψεέγα οὗ υπάογβίδηἀ-ὀ 58}δ]ῖ 116 ἰῃ νναῖς ἔογ τϊης ονγῃ ἸΠδ, 
ἵπρ' 1ῃ βαγίηρβ ὈΘΟΔΠΊ6 4150 νγῖϑε τε τπη-ὀ δηὰ δε τἈἰΚεά οῃ. 
βεῖνεβς, απά ροιγεὰ ἔογί ἢ Ἂχαιίβιτα 
ΡΑγΆθ] 68. ΟΗΑΡΕΕΕ ΧΙΧ. 

ἡ στα. 6. ο “5ζο ποῖ δῖοι τῃγ Ἰυι5ῖ8. θις 2 ἤη,ε αγιαἱ τυοηιέγι σεμος τοῖσδ 7161. Ἴ δὰ» 
ἃ 13. 14. γιοΐ αἰ ἑάοιε ἀεαγεί. 17 Κεῤγους ἐὰν 7γιίφια 



Ι04 ΕΟΟΓΟΙΕΒΙΔΑΘΊΤΙΟΟΘ. ΣΧΣΙΣ. [ν. 1---ὀ. 

Β. 6. Α ΠΑΒΟΌΚΙΝΟΑ πιᾶη τμδῖ ἰδ ἴο Βεγίϊδρε, ἀπά ἃ ῬοΪ4 πιᾶῃ 5}8}} δὲ Β- Ὁ 
δ θοῶς σίνεη ἴο ἀτιη κεηηεθ8 5Π.2}} ποῖ τςτἌΚΘη ΔΥΨΑΥ. -- -- 

Ὀεὲ τίςἢ : δηά ἢς τῆδλὲ ςοπιδπηπεῇ 4 “ἔς τῃαῖ 15 Πδϑβῖγ ἴο ρῖνε Ἴγεάϊε « 7οββ. ::. 
5114}} τῆϊηρβ 54}} 81] Ὁγ {π||ὲ ἀπά ἰ5 Πρμιπιπαάδα ; “πὰ Β6 {παῖ βίππειῃ ΕΝ Η 
[ππ|]|6. 58.}} οἤξηἋ δραϊηβέ ἢϊ5 οὐνῃ 8ου]. 36. 

μετὰ 9. 2 ΟὝἥ'6 δηά ὄννοπηθη ννὶ}]} πιᾶκα 

Σ ἃς χάθη οὗ ὉΠ ει ΠαΙηρ τὸ (4}] ἀννᾶγ: 
δὰ Κίηρς Δηἀ ἢε τῃαῖ οἰεανεῖῃ το Παδιίοῖβ νν}}} 
ΠῊ Δ Βεροπα ἱπιρμιάςηζ, 

2 Μοιῇβ διὰ ννογπ1β 5Π4}} ἢανε δἰ πὶ 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙΧ. 

Ἐτοπὶ ϑΠαἴ 5θο 5 ἃ σοηξιβίοη ἴῃ ἴῃ 6 ἴοχί οὗ 
α΄. 3--5. 1ἴ 15 ηοΐ ΘΑ5Υ ἴο ἀύζδηρὸ ἴπ6 Ἑπαρῖου. 
Βυῖ [15 σΘηΘΓΑΙ δι ]θοῖΐϊ βθθῖηβ Δη δαἀϊηοπηϊοη 
ἴο οΑγοξι! η655 : ἢγϑί ἴῃ σϑογοπος ἴο 5:8] 1η- 
ἀυϊξεηςς (συ. 1- οὗ Α. Ν.); ϑβθςοπαϊγ, ἴῃ 
Τεραγὰ ἴο ψνῃαΐ ννὲ ἰ᾿ἰϑδίθη ἴο, δηὰ ϑδὺ (υν. 4.--|2 
οἵ Α. Ν.), «πά ννῃαῖ ννὰὲ ογοάϊ (υν. 13--7)}. 
ΤὭδη [Ο]]ον5 4 σδυϊίοη 85 γοραγάβς ἔσθ δηά 
ἔ,156 νυ]ϊϑδάομῃ, δηά ννμδῖ ΠΥΡΟΟΓΙΟΔΙΪΥ ἀβϑυιπλθ5 
16 ἀρρϑαζδηςε οὗ νιβϑάοπι (ταν. 20--28); [ἢ ς 
Ϊαϑέ ἴννο γεῦϑο 5 ἰυστη Πρ ἃ σΟΠΘΓΩΙ σοπο]δίοη 
(συν. 29, 30). 

1. ΤῊΝ τοῦϑο σοηποοῖς [ςἴ56}Ὁ ν 1{Ππ|.ὴ6 οἶοβα 
οὗ ἴῃς ῥγονίοιιβ σμδρίου. 

απά ῥέὲ τῤαὶ ἀθβρίβοῦμβ 189 ἴδον ἐῤίγιρι 
πτοῖῖμοῦ Π6 10 15 ποῖ Ταγο}} ΟΥ̓ΟΥ {πὸ ἔδνν 
{πηρ5 νος ἢς ΠαῖΠ, ΟΥ ΕἾ5ὸ 6 ννῆο ἔγθοῖγ 
ϑρθηάβ ὑγἢδΐ ἴῃ 1ἴ56]} βδϑθπβ {|]6, 5Π14}]} 511ΠῚ5 
--ῤαὶ βρϑοᾶϊ!γ [5οοῃ] ζ4811, ἰὴ {Π6 βθῆδθ 
οἵ Ὀεΐηρ τιυϊποά, ὍΤιὸ ὅυγ. μα: "86 (δαΐ 
Ἰονθίῃ Πεϑὴ 5114}} ἱπμοσιῖ ρονοσίγ." [{15 ἀπ- 
οὑξ ἴο δοσοιιηΐ ον 115: [ἢ Οτόοκ βθοπβ 
ΙΏΟΓΕ σοηρτιοι5 Ἀν] της ἤγϑί οἰαιιβο οὗ αν". 1 ; 
1πῸ ὅ0γ. ἢ τ". 2. 

ΖΦ. με} ααὐυαγν ΜΖ. ἔτοπι Οσοά: “ν}}} 
Ὀδοοτὴς πηριιάθηζ ;" ταῖΠοΥ, τὴ} θ6. πιοῦθ 
Σ001.1655 (ἀλΥπρ, διιάδοϊοι!5), Υ1Ζ. ἴπλη ἴΠο58 
Γοογγρα ἴο τη {Π6 ἢγϑί οἰδιιβο. 

8. »ιοίῤι.] Ιῃ {πὸ ΜΊΠΟΣΙ δεηῆβθο οὗ ᾿πϑϑοῖβ 
οὗ {παῖ Κιπά (πιαρροίϑδ). 

απ 4 Ὑθ0 1088 80} οῤαΐ δὲ ἃο- 
δίσχογθα,] δόνογδὶ σοηβι γαῖ! οη 5. 560 ΠῚ ἴο 
διιρσροβδί σοΟΥΓΙΡΓΙΟη π΄ ἴπὸ ἴοχ.Ό Τῆι [ἢ 6 
ἀοβογριοη οὗ ἰυἴπιὶ {πὸ σἰοανοῖῃ ἴο Πατ]οἵβ ἃ 5 
ΠΊΟΓΘ ΓΟΟΚ]655 566 Π15 δῖ γσηρο, ν Ἀ}6 τῆς βοςσοηᾷὶ 
αἰδιιδὲ οὗ “1. 3 ἰῖ5. ποῖ οἣἱν ποράΐθββ, διιῖ 
νΘΆΚΟΠΒ {ΠῸ Πγϑῖ οἴλιιδο. Ασσογα!ηΡ]}]Υ 11 Πὰ5 
Ὀδοη διιρκοβίοα {παῖ τῆ ϑνογάβ 1 Ὀ6 
ΤΊΟΥΟ ΓΟΟΚΙ655" (τολμηρύτερος) Πᾶνα 50Π16- 
᾿ονν ᾿ηἰγἀοα (τῸπὶ [Π6 βοσοῃά οἰδιιδθ οἵ σ᾿. 1 
(ψυχὴ τολμηρά), αηὰὶ {παῖ ἴπ6 νεῦϑθο ϑῃοι]ά 
γοδα : “πὸ τῃαΐ σ]οανοῖῃ τὸ Πατ]οῖβ, πλοῦ 5 δηδ 
Δ ΌΓΤΩΒ 5}} πάᾶνὸ πὶ ἴο μογιίαρο." ΤὍΤΠ15 
ἰνοι]ὰ θὼ ράγ8}}6] ἴο 5.10} ράβϑαμρθϑβ 5 ἤτον. νυ. 
δ. ΝΙ]. 26, 27; ΙΧ. 18. Βιΐ ἴῃ {παᾶΐ οαθὸ 1[ἴ 
δι] αἰσὸ σοῦ Ποσόθϑατν ἴο δι Κὸ οι (πο 

ς. ὟΝ οβο τάκεῖῆ ρίδαβυτε ἴῃ ψιο - 
οάπμεβ85 5Π4]}] δὲ σοπάεδπγποά : δυῖ δε 
ἴηδτ γαβίβιει ἢ ῥ᾽] θαβαγεβ σγονγηειῇ ἢ 5 
16. 

6 Ηε ταὶ οδη τυΐς ἢΐ8 τοηριε 

βοςοηά οἴδιιβα οὗ σ᾿. 3, 85 Ποὺ ἀοΪΥ ἱηςοῦ- 
εὔυοιβ. ΤΠμαΐ οἴδιι56 ΠΊΑΥ ΟΥΡΊ ΠΑ ΠΥ πᾶνε θθθη 
ἃ ΤΑΔΙΡΊΠ4] ρ΄οβϑ, νν ΠΙΓ ἢ δοιήθμον ογερί ἰηῖο 
1ῃ6 τοχῖ, δηὰ [ἤδη ἴῃ ἴυγη μάνα σίϑδα ἴο [ἢ 
᾿ἰπ{γιϑίοη οὗ τολμηρύτερος ἔσται ἴῃ “.2. ΤῊΝ 
ΑἸϊογαϊοη5. {15 πιαὰθ ΙΔΥ 56 6πὶ δχίθηϑιτθ, 
ὑυῖ ΤΠΘΥ ἀγὸ ἰῃ δἼοοογάδησε Ψ [Π6 ὅ5υγ., 
Ὑν]Γ ἢ [85 : “ηὰ ἢε [παῖ οἰοανοῖι ἴο νυ Πογθάοσπι 
5841} ΡογΙ5ἢ.᾽ 

4. ΤΕ ΜΥΠΘΙ Ποὺν ρᾶ5565 ἴο δὴ ΘηΓΓΟΙΥ 
ἀιβοσγοηΐ συδ]θςῖ, νυ] ἢ 15 σοπηοοῖθα ἢ τπ 
γΌΓΒ65 ἑο]]οννίηρ. 

Ηὸ τὰαῖ ἈΔΒΟΙΙΥ [40]ςΚ]}}] ὑσαδίθτῃ 
[εἰνοῖῃ σγεάθηςθ]--ονν ]ο 15 Παϑίγ ἴο βῖνο (γιδὲ 
“ηα οστεάδηςο ---ἰβ οὗ ἃ ᾿ἱἰρεῖ παπᾶ.) ΤΠε 
ἡδχί οἰδιδο ργθβοηίβ ἐς 65, [15 16 τ] 
{ΓΔ βἰδίοη νου ]ὰ Ὀ6: δπὰ Ἀ6 δῖ δὲπ- 
ποῖ δραϊηβί 15 800] δ888]1}] οϑοπά, 
ΟΥ̓ οἶδ 0 σαϊ!ῦγ. ΤῊ 5, ταῖμοσ (π4η ἐπ 6 
ΒΟΠΊΟ Πα τἰηπαΐιγα] δἰταηροηθης οἵ {πὲ 
Ὁ ΟΓα5 φαορίεδα ἰη 1π6 ΑΟΥ. δηὰ Ὀγ ΕσΖϑοῇα. 
Βυῖ ἴῃ ΔὴΥ οἄδ6 ἴἴ ἰ5 ἰδῆς! ἴο 566 {Π6 
σοηποχίοη δοΐννεθη [Π15 δηὰ (ἢς ἢἤγϑβί οἰδιιβα 
οἵ τῆς γοῦδο. ΑΔ ἰη {πὸ ΓΧΧ. {Π6 Ἔχργοβϑῖοῖ 
ἐ αραίηϑὲ Π5. Οὐ 5011] ἰ5 γτοηάοσοά ΟΥ̓ εἰς 
τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν (.ΧΧ. Ρτον. ΧΧ. 2; ΠΟΙΏΡ. 
Ὑ1Π.. 36) αηὐ ποῖ ψυχὴν αὐτοῦ, ννὰ ταρῃΐ 6 
Ἰπο] οὶ ἴο διρροβὲ παῖ ἴη6 ὅοπ οὗ δίγας 
μας πιοδηΐ ὑπαὶ οπθ ΨΠΟῸ δἰπποα ἀραϊηϑδὶ ἴδ 
5011} ΟΥ̓ ΔΠΟΙΠΟΥ (ποῖ “115 οὐνὴ ἢ ὃγ ΡΒ ΕΠν 
σγο της ἃ τοροσγί νγᾶ5 ρΊ ΠΥ οἵ οὔοηςς, Βυῖ 
ἴῃ ἴῃς Βοοκ οὗ ϑῖγδοῃβ. ψυχὴ αὐτοῦ 15 4150 
τσοὶ ΤῸΓ “15. οὐ νὴ 50οι}." δῖ 6 νοι] {πογ6- 
ἴοτο δυρμορῖ τα 1ΠῸ ὑν μος οἵ [15 ἀΙΒΊςΪ 
οἸαιιδο ννὰ5 ποῖ τη [6 οτισίηαὶ, Ὀιξ ἢδ5 5οπηε- 
ον στορί ἱηῖο {πΠῸ Οσθὸκ ἴοχ. ΔΔπὰ νὸ 
ΓΟ σοηπγτηοα ἴῃ 1ἢ}15 νἷθνν ὉγῪ {πὸ εἰγοιπὶ- 
βίδησο ῃαξ (ῃ6 50Γ. δ} 5Ό [65 ἴὸγ τὸ; “ἢς 
{πα σομάοπιηοῖη [ΔΙ ΠΊ56], Ἀν ῃῸ 514}} 10 51}Ὲ 
μτηι Κ᾿ -π  ΠΙ ἢ 15 δὴ ᾿πτογροϊαϊίοη πὶ Χ. 29. 
«πη 5. οππττοι ἴῃ [μ6 Ασαδὶς Ὑ θυδίοη. 

5. 6. Δὲ ποῖ!ςθ, Πγϑῖ, {πᾶἴ οἰδι 56 2 οὗ “'. ς 
Δ οἴαιιδὸ τ οἵ α'. 6 ἡλιϑὲ ὃς οπιἰο4. Βιῖ 
ΟΥἀΟΩΩ 50 ἴῃς Οτθοῖκ τοχί ἰ6 ὀνἀθηιὶν σοτσγιρῖ. 
ΔΙΒουμΙ σΟΠΟΓΑΙΠΥ πη] πηρ ἴο δάορί 6Χ- 
τὀπδῖνθ πο Πα ἰλτ]οη5, γεῖ {πο56 ργοροβοά ΌγῪ 
1 γιιδίι5. ἀγῸ 50 τρϑοηδῦϊο ἀπά ρῖνὸ βοὴ ἃ 
δορά πιοδηϊηρ ἴῃαῖ ᾿νὲ δοςορὶ ἴποπὶ, που ἢ 



47,» σε 
δ» ,»"»έ. 

ν. 7--1ο.] ΕΟΟΙΕΒΙΔΑΘΤΙΓΟΙΣΘ. ΧΙΣ. ΙΟσ 

588} ἵνα ψιτπουξ κε; δηὰ ἢ τοι σαηθὲ ψίδους οἤξηςε, γενϑδὶ δ. 
τμλῖ ἢδίετ ὈΑΡΌ]Ιηρ, 58.411} πάνθ 1688 
εν!]. 

γ “Ἀεδδαγϑε ποῖ ππίο Δποίδεγ (ῃαΐ 
ννὨΙΓ ἢ 15 τοϊὰ υἱπῖο τες, δηά μου 
85]: ἔλγε πενογ ἴῃς νγογβε. 

8 ὙνΠεῖδεῦ ἴτ Ὀς ἰἴο ἔπΠεηά οἵ ἔος, 
Κὶκ ποῖ οὗ οἵδογ πιοηΐ᾿β ᾿ἰνθβ; δηά ἴΐ 

τε πὶ ποῖ. 
9 Εογ ἢς Βεαγὰ δηά οὐϑβεγνεά {ῇεβ, 

δηά ἤδη τἰπι6 σοπηοῖῃ ἢς ψ}}}} ἰ Παῖς 
τΠ66. 

Ιο [ΙΓ του Πᾶϑὲ πεαγά ἃ ννοτά, ἰεῖ 
ἴξ ἀϊα στῇ τῆδε ; ἀπά δὲ Ὀο]ά, 1 ψ}}} 
ποῖ Ὀυτβῖ (ἢδ66. 

ΠΟῪ ἴηνοῖνο βοηὶα αἰ βῆης 165. Το ῥγεβθηῖ 
ἴεχῖ τσυῃβ: ὁ εὐφραινόμενος καρδίᾳ καταγνὼ- 
σθήσεται ---᾿᾿ ἴα ἐμαὶ ταϊοϊσοῖῃ ἴῃ Πρατὶ "ἢ [15 
οὔ] ογουδ Πεαστί (}}} “58.4}} Ὀ6 σοπάοιηποά :" 
καὶ ὁ μισῶν λαλιὰν ἐλαττονοῦται κακίᾳ---᾿" δηὰ 
δε {παῖ παίθῖη ΑΒ] 58.841} Βανὸ 1655 οὐ]. 
Ενοπ Ἐσιςζβοῃθ δάπη5 {Παὶ ποῖμιηρ σαη Ὀ6 
πιδῆῖς οὗ καρδίᾳ ἴῃ (ῃ6 ἢτγϑί οἰαιβθ. [1 15 
{πογείοσε θαβίοσί ἴὸ βιρροθο ἢ ΠΓΙΒῖτ5 
[δῖ [πΠ6 καρδίᾳ οἵ {Π6 ἤγοι οἴαιισο, απ {ΠῸ 
κακίᾳ οὗ ἴδε Ξξεσοηά, παν Ὀδθη τηϊϑρίασθ ἀπὲ 
τηυϑὲ 6 ᾿πῖογοπδαηροά. ΤῊ βῖνοβ ἃ νΟΥΥ 
ξοοά 5θῆβε ἴογ {πὸ ἢἤγξί οἴδιιβο: “δ {παῖ 
[ΑΚ 6. ἢ Ῥ]οασιγο ἢ ΟΥ̓ 5}8}} θ6 σοπεθπηποά," 
2... 6 ννοβοα ἀθ!μἢς 1ἴ 15 ἴὸ Πα δηά βργοδὰ 
601}. [π ἴδ βοοοηά οἴδιιθθ ἃ ἔαΓΓΠΟΥ ΘΠ6η- 
ἀἰδίίοη 15 τοαιϊγοά. ΓΙ51115 ΒῸΡΡΟΒῸ5. ἴἢαΐ 
τΠ6 Ηεῦτενν ἰοχὲ μαὰ ΠΙ᾽, “πὸ τπδὲ τορθαΐοιῃ 
ἃ τδίηρ," 1. α ννογά, ἀπά μιαξ 16 ἰγδηϑίδίοσ 
τηϊστοδά ἴἴ δ", τη (ῃαὲ παΐοιμ," πὰ δςο- 
ςοταάϊηρν τοηδογοὰ “ὁ ἢρ τῃαΐ Παΐοι ἢ ὈΑὈΌ]ηρ 
(2). ΤΒαΐῖ {Π6 οτὶρῖπδὶ παά “πὸ {παῖ τὸ- 
Ρεδῖοι ἢ 15 σοηῇγπιοαά ὃν 1Π6 ὅυζ., ΠΟ Πὰ5 
1Π6 βᾶπὶῈὸ ννογὰ, ὙΠὸὲ αἰ σι 65. πηβοϊνοὰ 
ΔΓΟ ἴῃς βυῦδϑιτιςοπ οἵ {πὸ δὲ ἔοσ {δ Π, ἀπά 
τθδί ἰὴ α΄. 7 νυνηδῖ αἱ ἢγϑί βι σῆς 56 6ΠῚ ἴὸ ἢᾶνὸ 

Ὀδοπ ἴδε σαπὸ Ηοῦτγονν ννογβ (πὸ ὃν 

1) ἅγὲ σογγθοεΥ τοπάογοά ἴῃ ἀπὸ Οτροκ: 
μηδέποτε δευτερώσης λόγον (Ὀιιξ 566. «’, 7). 
5111} (1η6 πυιρεοβίίοη οἵ Π Γιι51115 Οὔ οΥ 5. {πὸ ΟἿΪν 
βδιϑίδεΐοτυν οπιοπάδίίοη οἵ ἴπῸ γοῦβο. ὧὰς 
να Ε{1᾿6 ἀοιυδὲ {Παΐ [πὸ ϑαπιὸ παῖς ΠΊΙΟΠ ΟΥ̓ 
Ἰβπόσδηςο νυν ΠΟ ἢ ἈΡΡΘΑΓ5 1π {π6 γοπάθγιηρ “πὸ 
τπδὲ παΐθι ἢ ὈΔὈΌΙ Πα," αἰ5ὸ ᾿εὰ τὸ {πὸ βίγαηρο 

οττοῦ οὐ [ΠῚ γα "Ὁ ἽΦΠ ὈῪ 

ἔλαττονοῦται καρδίᾳ. ὙΤἬϊ5 σοττοοϊοα, {ΠῸ 
βοςοπά οἰδιιθα ἴῃ {π6 Ηεῦτγονν τὴᾶν Ππανὸ τεδὰ 

ἃ5 ἴΟ]ονο: 2. ἼΠ (13) 21 ΠΡΟ ; 
Δ ηα ἴῃ6 ὙὙΠΟΪΘ νου (νυ. 5 - δίπ ΑΙ. τυ ϑή 
ἢᾶτο ἴο θὲ ἴππ5 τοπάοσγοα: Ἠθ {πὶ τΓΔΚοΌᾺ 
ῬΙΘΔΒΌσΣΟΘ ἰπ ΟΥἦὶ] 58811 06 οοπᾶεοπιποᾶ; 
διὰ δὯἢ6 παὶ τορϑεαΐοίῃ 8 τπαῦτοι 185 
δια ἴθ ἀπ ἀοτιβίδπαϊῃρ. 

{γδηβἰλτης 

7. ἥονοι τορϑαΐ ἃ 5ΡΘΘΟΣ [ἃ ΜΌΓΩ], 
απαὶ ἐδοι ἐραΐϊξ ζιγε γιόθογ ἐρὲ αὐογοε.) “Γι 
ἴῃ (ἢ Οτεοκ. [Ι͂π τΠ6 ϑυ σίας πὸ ἰαδί οἰδιιβο 
Γοδϑβ : ""δηΐή πὸ οπδ 58}4}} σθύῦ]ὸ ποὺ. ὍΤΙ]ιο 
Οτοοκ ονιάθπον ἴοοκ {Π6 τοοῖ ἴὸ Ὀς ΘΠ, 
γ 8116 [Π6 ὅ νυ. ἀοτίνοά τπ6 ννογὰ ἔγοπι ἼΠ ἴῃ 

[π6 ΡΙΕ], ““ἴο τουν!]ς. ὙΜΠΙοῆ οὗ {Π656 ννᾶ8 
σογσοςῖ δ ἱποϊϊηθ ἴο τπ6 ὅυγ., ϑν ] ἢ 
νοι] 6 ἃ νἱσίιαὶ φἀαρίαςίοη οἵ τον. χχν. 
οὐ, τοα. [1 νγὸ νύ σοη)θοζηγα! ν τὸ τὸ- 
ςοηϑίσγιςς ἢ ἀὐσΌΤΟΙΝΕ ἴο 1ῃαξ ραββαρο, {Π6 
Ηφῦτγονν οὗ α᾿. 7 παν πανὸ αἰ" ἔογθα ἔγοπι (Πδὶ 
Ϊη α΄. 6 (δες αθον 6), αηαἀ Ρογμαρ5 ἢᾶνθ ΤᾺ 845 

[ΟΠ]: οὖς ΤΊΘΠΥΒ [ΝΡ}}} ΔῚ ὈΠΓΟΝ, 
ἐχρΥΘΔ] ποῖ ἃ τηδζοῦ [ννο ΡΓΟΙῸΓ Εἰνίηνς “Δ 
[Π6 ἸΔΟΥ͂ πιοαπῖηρ ΟΥ̓́“ πηαῖζογ, ἡ ΓαῖΠογ {Π δὴ 
νΟΓα δ ΟΥ̓ “5ΡΘΘΟἢ ᾽)] ᾿εϑὲ πιᾷπ ΤΟΥ ΤΠ66 εἰ 

ὃν 1 δον, 
Βιυΐξ ρογπᾶρ5 {πὸ σοπϑίγιιοϊίοη πλαν παν Ὀθθη 
Βοιηον Παΐ αἰ σοηῖ. 

8. Οὐ σοπ͵θοίαγο οὗ {π6 ἀοτγιναίίοη οὗ ὡ. 7 
ἔγοῖῃ Ῥσον. Χχυ. οὐ, οχ, 15 βίγοηριποηοα ὈΥ 
«α΄. 8, Υ ΠΙΓ ἢ ννουἹά γ6 ἀπ Θπἰαγροιηθηΐ οὗ " 

αἄνῖσο ἴῃ ΡτονΥ. -ἰὴ ἴαςῖϊ, ννὰ πανὸ {Π6 δ δὲ 
ἰπ ἴῃ 6 μὴ ἀποκάλυπτε αἴ ἴῃς οοδο οἵ {Π6 
νΈγβθ. ὍὙΠ6 507. Πὰ5 ΠΟΥ βοηθοί! ης 4 
ἀϊβογοηΐ -νβοῖδου ὉῪ. νὰν οὗ “ἴαγχιιπι "ἢ ΟΥ̓ 
ἘΝ ΘΗ 1 5 ἱπηρόβϑιθ ἴο βᾶγ. Βιιῖξ ννὸ 
οληπηοΐῖ ΒΙΡΡΟΒ6 {πῶΐ 1 κῖνὸβ ἃ οουγθοῖ γοργὸς 
φοηΐδτοη οἵ {πὸ Ηοῦτονν τοχΐ, 1 οηἱν Ὀδοδι56 
᾿ἴ ἄσθ5 ποῖ ἴπ ΔΎ ννῖϑο Π ᾿ηῖο ἴΠῸ σοηίοχί. 
ΤΙ Οτοοκ τοχῖ στιηβ:; Βο]αῖο ποῖ [ν]Ζ. ἃ 
ΒΡΘΘΟΝ, ΟΥ ΔΠΥ πησίζογ) ΜΒ ΘΌΒΘΥ ἴο ἔτὶθπᾶ 
ΟΥ ἴο 906 [Δῃ Θηἰαγμοπιοηΐ οἡ Ῥτον. χχυ. 9], 

ἃπᾶ, 1Π16585 5δῖπ [[4}{4 ὈΙΪ.ΠιΟ] δὐύδοι 0 
[μ66,Δ ΤΟΥ͂ΘΑ] ([[ὺ ποῖ, λέ. ΘΠΟΓ ἴῃ ἴΠὸ 
δοηῆϑὸ {ππξ ὈΪαπλθ οὐ. σα] νοι] δ6 ἱπιριϊοὰ 
ΟΥ οΟἾἶβδο {παῖ ἴἴ νου] τ Δ]]Ὺ ἀσόγιιο, [πη ὙΥ ΠΙΟΪν 
Οα505 1 χνου]ὰ δ. ἀπ ἴο ἀἸβο]οβο ἃ πηγαί Υ. 

. Τὸ ϑυυ, Πα5 : “Ἰοϑ μὸ παῖ Πράγθίῃ {Π66 
μαΐοῖ ιν τποο, απ τοραγ 66. ἃ5. 41 Παγτξι]} 
Ρούβοη." ΤΠΙ5 5005 ἃ ΟἸΟΒΟΓ ῬΆΓΑΡΉΓΑΒΟ 
Οὗ Ῥτόν. Χχνύ. τὸ ἰπαπ [8 ΟὙεκ τάχ. Βύυΐ 
{π6 ψνΠο] σοστζίοη ἴὸ ἴΠ6 ὁπ οἵ “α'. 12 Ὀθαγ5 
ονιἄοης γτοϊογοπο ἴο {πα ραθϑᾶρο. ὙΠῸ 
ΥΟΓΒΟ τοαάς; ΕΟΥ δΒ6 Βοαύθῖμ ὕμθ90, δπὰ 
ἴδ 05 815 βπαιὰ δρδαϊπϑδὺ ὕμπθ0:; 8πᾶ 01 
οοοϑδίομπ [ἈΠῸ ΟΟΟΆΒΙΟΠ. 1505] 86 ΜΠΠΠΠ 
μΒαῖθ 866; ἰἰὸ Μη} ποῖ οἷν ἴθ], θυ 5Ππὸνν 
Ἰναῖγοα, Οσοῖπιθ ἀρίϊν : οείσσιοηέ ἐχασία οὔπω 
{π| γ1ο»τἰ γαὐ!!. 

10. Ηαβί ὕποὰ ποεασὰ 8 ὑπὶπρῖ [ΠΠπ|. 
ἐᾷ νον," δι λύγον ΠΟΙ Ξξ 2]. 2ιεὲ 2ὲ αἷς 
αἰ ἐδεο, ΤακΘ οοῦτγαρθ! [ΠἤθΟΓ τ0.}] ἢ 
«οὐ ποὶ ὀπγεΐ ἐδεοθ.) ΒΟΥ ἴπ15 Ἰαϊίον τὸ ὅτ. 
ιι5ὺ5 ἀποῖπου ΠΠιδίγαξινο ἤξιτγο. 

( ΔΠΠ ΠῸ ΟΡ 514}} τόν] {πρ0.7 

Ο τ, τάσιν 
ἀὲς λα ἐγεί. 



, Β.6. ΙΙ Α ἰἴοοἱὶ τγανδι ει ἢ ἃ πψογά, 
ΓοΟἶγ. 20ο. ὡ : 
-- 458 οιηδῃ ἴῃ ἰδῦθοιιγ οὗ ἃ οἢι]ά. 

12 ΑΚ δὴ δἵγονν πα βΈ ς Κεῖῃ ἴῃ ἃ 
τΑΔη 5 1ῆϊρῃ, 80 18 ἃ ννογά νη ἃ 

τ [00] " Βεῖΐν. 
σιν. 13 7“ Αἀπιοη!βῃ ἃ ἔπἰεπά, [ἴ τῇδ ὃς 
με 8, Πα Βαῖῆ ποῖ ἀοπε ἴἴ : δηά ἾΦ Πα ἤᾶνε 
15. ἄοπε [τ τπδξ ἢς ἀο ᾿ζ πο πΊογε. 
ΤΟΡΕΝ 14 ᾿Αἀπιλοηίϑῃ τῆν τἰδηὰ, ᾿ς πιὰ 

δε ἢς πδῖῃ ποῖ 8414 ἴἴ : δπά ἰξ δε 
ἢανα, ἴπδὶ ἢ6 βρθᾶκ 'ἴἴ ποῖ 611. 

Ις Αἀπιοπίβῃ ἃ ἐτεπά : [Ὁ ΠΊΔΩΥ 
{{Π|65 1ἴ 15. ἃ βἰδηάεγ, ἀπά δείίενε ποῖ 
ἜνειΥ ἴαΐα. 

᾿ Ι6 ΓΠοτα 8 οὔθ {παῖ 5]!}ρρεῖῇ ἴῃ δ Ογ, ' 
τοϊἐνιρίν. Ἦ18. 5ρεαςσῇ, δῖ ποῖ ᾿ποπὶ ἢ]5 Πεατῖ; 

-----  - -ὄ--.-.--.., ...... 

11, 12. Τ νο δρέ {Ππ|οι γα! οη 5 ἔο]]ονν. “Α 
ἴοο] ΨΔ11 σαναὶ! ονεῦ [ΟΥ̓ τοᾶϑοῃ ΕἾΝ 

9] τλϑίϊον [ἀπὸ προσώπου λύγου ΞΞ ἽΔῚ 5) 
88 ΟΥΟΣ δὴ ἰπίδηϊ δ86 δαὶ ᾿κίνοια 
δἰτῖθ, Αἢ ΒΔΙΣΙΟῪ δυο ἴῃ [0 ΒΟΒΕΥ͂ 
τΐσὮ, 50 (|[5) ἃ πιδτζος [11ϊ. “ννογά,᾽ 45 
αὔονο] ἐπ ἴδ ἱπεὶὰδο οὗ α 7200]. ἴΙπ ῃς 
ΗΘ}. (αἴεγ ἴῃ δπαίορυ οὗ Ρ58. χὶ. 9) ργοῦδθϊγ 

Ὁ5Ὁ Ὁ ἼΠ8: : 1Π|5, Υδίμου τΠδη 203, 566 

ΜῊ 15. ΠΕΥΘΓ σοηάεγοά ἰὴ ἴἢ6 ΠΧ Χ. ὈΥ κοιλία ; 
ΟΥὉ ἴἴ τῇλγ ἤανε Ὀεοη, που 1655 ΡΓΟΒΔΟΙΥ, 
3. ἼΠε ὅγτγ.: “ ἣΝ {10 οὗ ἃ τηδη. 

18, ΤΠθ τ ρῥγοσθοβ ἃ δἵορ ἔιγίπου. 
ΕΤΟΠῚ νναγηΐπρ ἀραϊηβί (6 ΠΠπρ ἃ {π’πρ, ΠῸ ροοβ 
ΟἹ ἴο σϑιζίοη ἀρδίηδί σγθ της ἃ τηλοῦ ΟΥ̓ 
ΕἾ56 4] οννίης [ἴ ἃ Ροσιηαηθηΐ ἸπΠιιοηςο. 

Οτο858- τᾳπθδίΐοι α »ηιηά4.) Μῶοτο [Πδηῃ 
ΤῊΟΓΕΙΥ͂ “ αυοπίίοη," δηἀ ποῖ Ὄχϑοι] “ ἀά- 
τηοηΐβη," ξξ ἴῃς σοτηαη σωγεοῤίπυοίςοη, ῬΤο- 
ὈΔὈΌΪΥ Ξοπιεινμαΐ ΒΙΓΟΠΡΟΥ (πη ΕΟ ε᾽5 
“τ Κεάς «ἰοίϊοη : ἴγοα ΠΥ τη ἴμς 1,ΧΧ.- 
ΓΙ Π. ὙΠΕ ὅγγ. δά άβ: “παῖ ἢὸ τπὰν ποῖ 
ἄο ον]. Τηΐβ σουἹά ΤΟ] γα τῇ ἴΠ6 Οὐθοκ 
ποιήσῃ, ἰῃμοϊοδὰ οὗ {πὸ ἐποίησε οὗ ἴππ τοχῖ. 

απά 1 ῥὲ ἀϊὰ βοτι οί ἰηρ.] 1. 1 ὸ ἀϊά 
ΔΩΥ͂ Ραγῖ, ποι ρογμδρ5. ποῖ ἴΠ6 νι ]ο οὗ 
νηΐ 15 ππριζεὰ ἴο ΠΙπὶ, ἄς. 

14. Οσοββ.αποδβίΐϊοι [ΡΟΥΠΔΡ5: κ᾽ ΟΧροβ- 
τιϊαῖο ἢ "---δηά 50 ἴῃ ἴπο ἰΟ]]ονν σ᾽ νΟΓ505] 
8 ἴτσϊοπ ἃ, ῬΟΥΔΡ5 806 ἀϊὰ ποῖ Β8Υ͂ 
([Ὁ [πὸ δγτ. πλλῖκοβ. όσα ἀη δἰϊογαϊίοη ἴὴ τἢῃ 6 
γνεΓῸ δἰ πη αν τὸ {παῖ ἴῃ α΄. 13]; σηά ΖΚ δὸ 8.5 
βαϊὰ (Ὁ, ῥα δὲ λῶν ποῖ σϑρϑϑδαῖ (1) 
[5.Υ ἴἴ ἀραὶ}. ΕΠ 5οἢ. διιρροβοβ {παῖ ἴῃ 
δι δ)]οςῖ οἵ ἴῃς αὐπιοηπίτίομ, Αἰκ6 ἴῃ α'π΄. 13 
ΔΗ 14, 5 “4 Πιοπα," δηὰὶ {παῖ πὸ ἀΙ βογοησο 
Ἰ165 ἴῃ 1ῃ15. [Πα ἴθ ἴΠ6 πὸ σαβὸ ἢ]5 ἐδϑὰ, ἴῃ 
16 οἴποῦ 15 ΒΡΟΌΟἢ,, ἰ5 τπὸ οὐὈ]οςῖ οὗ ὀχροβίι- 
Ἰαϊῖοη. ΕτιΖβοῃθ τολάβ ἢ (, δ1η., 5οπλο 

ΒΟΟΙΓΕΒΙΑΘΊΤΙΟΤΙΣΘ. ΧΙΧΣ. [ν. 11--20. 

Δηὰ ψ8ο ἰ5 ἢε τιδὲ μδιἢ ποῖ οἤεπάεάὰ ΒιὉ 
νὴ τἢ ἢ15 “τοπριι αὶ 

17 ᾿Αἀπιοπίβῃ τὰν πείρῃρους θὲ- ᾧ  ἀτς 
ἴογε ἴῆου τῆγεδῖεη ἢΐηι; πὰ ποῖ Τακοος 5.5. 
δείηρ ΕΠ ε ρῖνε ρίδςς ἴο ̓ Ἔδια ἴανν οὗ ΠΥΘΩ͂ΒΕ 
[ἢε πιοβῖ 

18 ἘΤΠε Ἐ9Ὲ οὔ τῆε [οτὰ ἰ5 τῇς ὁ Ῥεον. 
βτβὲ βῖερ 'ἴἴο δε δοςερίεά [οἱ Ηϊΐπι,7 οἰ 2ο. «6. 
αηά ννϊβάοπι οὈταϊ ποῖ ἢ]5 ἰονε. ! Οσ, φῇ 

19 Τὴ6 Κπον]εάρε οὗἉ τῆε ςοπη- ἀὐνεουν 
ταλπαπιθηΐβ οὗ τπς [,ογὰ ἰ5 τε ἀος- 
ττῖπ6 οὗ ᾿ξ : δηά τῆδγ τηδῖ ἀο τῆϊπρ5 
{ΠΑ ρίεδδβε πὶ 8514}} ἐγεςεῖνε τῆς " Ἐεν. 5.7. 
ἔτις οὗ τῆς ἔγες οὗἁ ᾿πηιπιογίδ! γ. ἘΡΣΡῊν 

20 ἼΠὸ ἔρασ οὗ τὰς [,οτάὰ 5 ]} 
νυν ιϑάοηι ; δηά ἴῃ 4}1 ννὶβϑάοηιχ ἰ5 τῆς 

Μ55., τῃ6 ὅ5γτ., δαπά δεῖ. 1,4ἴ., “1ὴ6 πεῖρῃ- 
θουγ "ἢ ἰηδίοδα οὗ “8 ἐτιοηά." Ι[Ιἢ [δῖ οδ96ὲ 
{με ἀἰδεϊποϊΐοη 5θθπὶ5 ἴο εχίεπα 4150 ἴο ἴπε 
ΡΟΓΒΟΠ5 ---ἰη [Π6 οὔθ οᾶϑ6, ἃ ἔτεηά ; δπά {πε 
δἀπποηϊίοη ννουἹά ὃς, ἐπ νγα 5βου!ά ΒΡΟΔΪς 
ἴο ἃ πἰοπά δδουξ ννμαῖ δ ἰβ ϑυρροβεὰ ἴο 
᾿ανθ ἄοηῃο, ἀπά ἴο ἃ ποιρῃδουῦ δδουΐ ννμδὶ Πς 
15 τορογῖεά ἴο δυς βαἱά. 

15. “ώποπι δ] ἘἈδίΠοΥ, οσο ββεα πο δύϊοι ; 
566 σ΄. 13. 

16. Τρεγο ᾿ς τὰδὶ διῖρροῖ [οὐ “ ἴῃ 
᾿ιῖ5. δροοςἢ ἢ; δωΐ ποὶ ἤγορι δὶἰς 8ΒοᾺ}} ΤῊΣ 
ΓοΟίογοησς ΠΟΙδ βϑοπὴθ ἢοΐ ἴο 51π5 οὗ βρέθςΒ 
(Ετιζϑοπο), ὈιΕ ἴο 5}1}05 ἴῃ ουϊιναγὰ οοπαιιςῖξ, 
ὙΠ ἢ ἀο ποῖ αἰνναυβ. ργοσθοὰ ἔγοτῃ ἰηνατὰ 
Ὀαάποϑϑ, 50 ἴπαϊ νγὸ πλιιδὲ ποῖ 1ἢ 4}1 οᾶ565 
ἡιάρε τῇς οπὸ Ποπὶ ἴΠ6 οΟἴΠοΓῦ. 

αἰά αὐδὸο δἰἱπποὰἂ ποῖ «υἱἱ δὲς Ἰοπσμο 3] 
51η5 οὗ ἀροὰ ἀο ποῖ παοθϑϑαγ]ν ΠΏΡΙΥ 4 ὑαα 
Ποαγί, δηὰ ἘΥΟΓΥ ΟΠ6 15 βΊ ΠΥ οὗ ΞΠ5 οὗ βρθεςῇ. 
ὅγτο; “ΕΓ {Π6Γ6 15 [Παἱ ϑδἰπηοίῃ Ὀις ποῖ ἔτοσα 
{π6 πραγ, δηὰ ἵμοῦς 5 [παἴ βδίυμθ]ει δῖ 
ποῖ Μ ΠΗ πὸ τοηρι6.᾽ 

17. Οὐξ ἴῃ {πὲ δοσοπά εἰδιδο ἴπ6 ᾿νοσα5 
“ὁ ηρῖ ὈοΪηρ ΠοΤΥ." 

“ε“»πομϊεὐ [γαῖ ΠΟ Γ, ὁ. 0 85 5.4 π085}101})} δεΐόσε 
ἐδοιι ἐῤγεαίοη, απ σίσέ ῥίαςε 1Ἰο ἐδε ἰααυ οΚ, 
δὲ γιοσί Ηὶφ δ Ἐτϊίνβοις. υπάεγοίδηαβ [Π15 
ἴο τδὰῃ ἢ ἴῃ ἀοϊημ 45 ἀϊτοςοϊοα ἴῃ ἴΠ6 ἢγϑξ 
Οἰαιιδο ννθ 58Π8}} οὔον {πὸ ἰδνν οἵ σοά, 85 ἴῃ 
1,ον. χῖχ 175. Βιιῖ ἴῃ ρἢγαθο τρόδηβ, 845 ἴῃ 
Β οπι. χὶϊ. 19, ΕΡΗ. ἵν, 27, “ἴο κῖνε το 5βοὸρα 
ἴο «4 πίη». Ηοτο: οὀχροβίιϊδῖο ἢγϑί, δηᾷ, 
1 ποι], τοργοόνο δὰ τιγοαΐση : δ. θεγοπα 
1Π15 ἁἰίονν {πῸ 1ἂνν οἵ Οοά ἴο ἴακο 115 σοι γ56, 
ῖνα τὸς σοιγθο τὸ ἴ. ὙΠιὶ5 οπι. ΧΙ. τ9 
ΟΣ] τοι] δὼ ἃ τοϊοσοησο ἴο [ἢ 15 ραββᾶρὸ. 
ΓΙ 5 υΥ, 15 πότ απο αἰ τγοηῖ. 

18,19. Τ βοσο νοῦβὸβ πλιδῖ ὃς οπλτοά. 

20. ΑΙ] ν᾽ ιβᾶοιτι 185 7061 ΟΥὨ 189 οτὰ; 



ΟΣ. 200. 

ἃ Μαιῖ, στ. 
20. 

ΒΟ. 

Υ. 21---27.} 

γτίογπημαπος οὗ τῆς ἴανν, ἂδπά {Πα 
Κπον]εάρσε οἵὗἉ Π5 οπιπὶροΐεπου. 

21 ἔξ βεγνδηΐ 54Υ ἴο ἢΙ8 πηδϑίουγ, 
Ι ν}} ποῖ ἀο 45 ἴ{ ρίβαβείῃ {δὲ : 
τΠουρἢ δἰἴζογνναγά ἢς 60 ἴΐ, πα δηρεοῖ- 
εἰ ἢϊπὶ Πᾶς ποιΓίβἤθτῃ ΠΙΠ1. 

22 ΤΠῃε Κπον]εάρε οὗ νν]οΚεάμῃεβϑβ 
ἰ5. ποῖ νγίϑάοπη, πεῖ ΠΕΓ αἴ ΔΠΥ {{Π|6Ὸ 
1Π6 σοιηδ56] οὗ 5:5 Π 6 Γ5 ΡΥ άθηςα. 

23 ΓΠΕΓα ἰ5 ἃ νν]οΚοάμεββ, δηά της 
54Π|6 Δ4Π ΔΡοΟΠΊΠδίϊοη ; πα ΤΠ6ΓῸ 15 ἃ 
ἔοο] ννδητίπσ ἴῃ νυν 54 ῃ. 

24. Ηε τΠαῖ Πδίῃ 5Π18]} υἱπἀουβεδηά- 

απο πὶ αἱ] «υἱτάοηι (ἴπογῸ) 15. ἀοΐϊπρ [{{]- 
ΠΠΠηρ, ΟὈβοσναηςο) οὗ ἐῤε 71ααυ.}] ΤΊΟ ννοσβ 
παῖ [Ό]]Ον ἴπ {πὸ Α. Υ΄. στηιιδὲ 6. οπλῖοί, 
ἼΠΘ ν ΠΟΥ παΐιγα! ν Ρά5565 [ΠῸΠῚ ΓΟοΓΟ ΠΟΘ 
ἴο ἴῃ 1ανν οἵ Οοά ἴο {Γττιδ νυ]βάοπι, νυ ΠΟ]. 15 
15 ΓΒ πηοπί. Α5 τοραγάβ {ΠῸ ΘΧΡΓΟΘΒΙΟΙ 
“ οίηπρ οὗ 16 [[,νν,) ν͵ δραῖϊπ ΔΚ ἃ 
ΒΊΓΩΙΪΙΑΓ 56 ἴῃ 81. [ἀΠΊ65 1. 25. ((ΟΠΊρΡ. “«". 22) 
Δηα {μ6 ρδγδὶ!ο δὶ οχίοπάς Ὀθογοηὰ {πὸ 
τνόσάϊηρ ἴο {πὸ τοαϑοηϊησ. Βιιῖ τη ἴΠῸ [ΟΥ̓ ΠῚ 
1π ΜΒΙΓ {πὸ βαγίηρ ἀρροαγα ἴῃ [ΠΟ ΓΟ] 115. 10 15 
50 ΑἸοχαηάγιαη παῖ ννῈ ᾿πδΈ ΠΟ ῖν εἰν τὰση ἴο 
ἴπΠῸ 501. ὍΤΠ15 μᾶ5: “ὙΠο ννοσγάθ οἵ ργορηθοΥ 
Δ Πα 8]] υυἹϑάοιη 15 {πὸ ἔδαγ οἵ ἴπὸ 1 τὰ [τὸ- 
Ἰρίοη 3], αηά ἴῃς ἴρασ οἵ (ὐοὰ 15 νἸβάοπι." [{ 
ἀνὰ οοιά δοσορί {Π|5 ἃ5. ΤΟρΡΓ ΘΠ ΟΥ̓ 
ΔΡΡτοχιπηδίίης ἴο {πὸ ἱἵγιιὸ τοχί, 1 πνοι]ά, 
ἢγϑξί, ΤΡῚΥ ἃ ἀοϑβίτο ἴοὸ σοπιθῖπθ {Π6 Ῥγορποῖῖς 
«πὰ {πὸ “" Ὑ Ίβάοιῃ "-Ὀοοκϑ οἵ {πὸ ΟἸἹὰ Τοβία- 
Τηθηΐ 45 σοηβίτιπν {πὸ συ θοίαησο οὗ {Γι 
το ρΊοη ; απὰ Ἃἢιπι|5, βθοοπάϊν, τοργοβοηΐ {πὸ 
“απἰὰ νιράϊα τὰ ἴῃ σοπιθιπδῖοη Οὗ ἃ πγοι(ζογαῖς 
Η ΕἸἸΘπῖσπὶ τυ ΔΙ ΘΕ ΠΙ ΠΙ5Ππ|, Ὀθίογο {Π| 17 
ΞΟΡΟΓΔΊΊΟΩ δηα ἰαΐοῦ ἀηίαβοπΙδθπὶ: 1Π 5ΠΟΓ,ΐ, 
ὑνῆδί νὰ σοηϑίου ἴὸ αν θόθη {ΠῸ ΡοσΠ]ΙΑΓ 
{πο ]οσῖςα] σἰαπαάροιϊπί οὐ ν Π] ἢ {πὸ βοοῖκ οἵ 
ΘΊΓΔΟΘΙ 5 [6 Θχργόβϑιοη. [{ 15 βοδγοοὶν ποσοβ- 
ΞΑΤΥ ἴο δἀ {πα 1 ννὸ δὐορί {πὸ δγγίας τοχί, 
1η6 Οτεεκ τοπάογιηρ τπιιϑὲ 0 τοραγθ ἃ5 
ΔΠη ΑἸοχαπάγιδη δὐἀαρίαϊου. Ὀγ {πὸ ὙΟΙΠΜΟΥ 
ΘΊΓΔΟΙάθ. 

ΟἹ. ΓῊΙΝ γοῦθο πλιϑὲ 6 οπλρά. 

22. Ἀπὰ πίβᾶάοπι ἰ5 ποῖ Κποσιθᾶρθ 
οἵὗὔ σἰιἰοκοᾶπθ58, ΠΟΙ 15, ΆΘΥΘ ἐῤὲ εομπςφοὶ 
97 τἰππεέγς (15), ῥγμάόπες.) ΟΥ̓ οἶβο, {Ποῖ 15 
ΠΟ σα56 ΨΨΠΘΓΟ {ΠῸ σοι!η50] οὗ 51:ΠΠῸΓ5 15 ΠΓιὶ- 
ἄεηςο." Ἐγιίζβομο οπλιῖβ ὅπου ἢ τὸ ΑἸοχ,: 
ἐς ΠΟΥ ἰ56 ἴΠ6 σοιη561] ΟΥ̓ Ξ'πποῦ5. ργιιάοηςο, 
ὝΠΟ νοῦϑδο 50 ο1η5 ΔΡΕΥ ἴο [ΟἸ]ονν {πὸ ΓΟ ΟΠ ΠΣ: 
οὗ σ. 2οϑ. Τῆι ὅ5υγ. ρῖνοβ. ἴπΠ6 δοπεπιθηΐ ἴῃ 
ἃ ςοπογοῖρ ἔοσπι: “Ἢὸ ἰ5 ποῖ ν͵δθὸ ΠΟ 15 
νςκεά;," ἄς. 

23. Α5 ἴδ ἢγδί οἱδιιθο γἱοϊάς πῸ ῬΥΟΡΟΥ 
τηδαηης, ΕΤῚ Ζ5ΟΠ ΠΟ ῬΓΌΡΟΒΟΒ5 ἴὸ δβιιθδίιτατο [ῸΓ 
πονηρία, - ὙΠ] ΚΟ η655,᾽" πανουργία, δ ΟἸονοΥ- 

ἘΟΟΙΒΙΑΒΎΤΟΌΡ ΤΧΥΣ, 

ἴῃ. 4η4 ἔδαγεῖῃ (ὐοά, 5 θεζίοσ {Πᾶπ 
οπς {πα Παῖῃ πηισῇ υνγιβάοπι, δηά 
{ΓΔΠΒρΡΤΘΒβοῖῃ τῆς ἰὰνν οὔ {πΠ6 πηοβὲ 
ΗΙΡΉΗ. 

25 ΠΟΙ 15 Δη ἘΧαιι βιζα 5 ὈΈΠ]ΠΕγ, 
Δηἀ τἢ6 54Π1|6 15. 1Π]|1τ|ῖ ; Δη4 {Παγα 15 
οἠδ {Παΐ τὰγπθῖῃ δϑι46 τὸ πηᾶζα 1ι406- 
ΠΊΘης Δρρθαῦ; δπηὰ {πεῖ 15. ἃ ψΨγΊ56 
τη [ἢ δῖ ᾿Π 501 Π6 Ὲῃ ἴπ [πάρπηθηΐ, ! 

26 ἼΠΕΙΘ 5 ἃ ψίοκεὰ τπδῃ τῃαι 
Παηρσοῖῃ ἄονγῃ ἢΐ5 Πεαά ᾿ἰβαάϊν ; ὕυζ! 
ἱηνναγαάΪν ἢ 15 {]] οὗ ἀδςεῖξ, 

27 (ὑαβείηρ ἀἄοννῃ ἢ]5 σοιιπίθηδηςε, 

Π6 55,7 ἃ5 ἴῇ στ". 25--ϑρροβίηρ {Παΐ πονηρία 
Παά οτερί τη ἔγοπι τη ῥγθοοάϊηρσ νόγθο Βιῖ 
{ΠογῸ 15. {{|ὸ ΔΊ. βδιιρροσί [ῸΥΓ {Π15 οπηθπα- 
τ[ἰοη. Βοβιεἶθϑ, θνθη 1 ννὸ νοῦ 50 ἴο σογγϑοΐ 
{πΠῸ Πιϑὲ οἰαιιθο οὔ {Π6 νϑῦβθ, ἃ 5: ΠΑ ννδηΐ 
οὗἠἨ πιοαπίηρ οχίϑίβ ἴῃ {πὸ δοσοπα οἰαιιθο Οἡ 
της ΟἿΟΣ απ, ἢ μας ὈθΟη νΜῸ}} διιρροβίοα 
τας ἃ σοι ραγίβοιμ. ἢ (ἢ 6 ὅυγ. βἤοννβ τΠαΐ 
{ΠῸ ννογ πονηρία, “ ννἱοκοάποβα, ἴπη πὸ ἢγϑῖ 
Οἰαιιθο, μὰ5. θθοη ἱπίογο Παηρο ἢ σοφία, 
δε αν 5 ογη," τη {πὸ δοοοπα οἰαιιδο “15 οοτ- 
γεοῖδα, {πῸ τοχ τοδας: Ἐ ΤΠΟΥ 158. τ δ τι 
απἃὰ ἰὖ 15. ἢ ὐοπηπαίίοη, απεὶ {Ποὺ 15 8 
Β11Π1Υ ΡΟΓΒΟῚ {ΠῸ 15 ψιϊποαυῦ [ἴγρὺ ΠΌΛΙ] 
ΪοΟΚοάπ 655. Δ {15 τὸ [Ο]]Ονν τη 
νΟΙΘΟ. ἈΡΓΟΘΒ. 

24. ΒοΟΓΟΣΥΙ 0180 ᾿ΔΣΘΥΪΟΣ πὰ ππᾶρΥ- 
Βύαπαϊπρ ὙΠῸ Τθασοῦι (πὸ 1 ογ) 8 88 
0η8 ΨΠῸ ΘΧοθϑΙ]οῦ [αδοιπεοιἢ} πὶ 016- 
ΨΘΟΙΠΘΒΒ 8ηἃ ὑγδηδριθβδοῖῃ ὅπ Τν.] 
ΤΠ ϑυγ, 15 ὉΠΥ ἃ Ὑτῖιδὶ τγερδϑι θοῦ. οὗὈ Τὴ 
Ῥτονίοιιβ νΌΓβο. 

25. Τρῤεῦο ἰς ἢ ϑχϑοῦ [δοσιγζαῖο, ΡΓΟΟΙ56] 
Ῥταάθποθ [5110 {ΠΥ}, αἀπᾶὰ ὖῦ 15. μη .] 
ΠΟ οιὐἴοοιπο οἵ {Π|5. Ῥγοοῖβο δα. ΠΥ 15. ποῖ 
{γα ΠΟΙ 1ι5ῖ]οο, Ὁ πη ςοοιιθιοθ5. δπκ 
1} Π5Έ 10. 

αἰ ἰδὸγὸ ἴθ Ὁμδαῦ ἐμγνοὶ ααιἰρ (ὐάρ- 
ΟΠ) ἔον {16 58Κθ0θ οὗ πιδκὶπηρ ἰὖ δἃῃΡ- 

ῬΘαΣ πῦρ θη.) ἴΦ. 6 όξ ΠΥ ὙΠΔΚῸΒ 
ἢ15. ΓΠΠΓΠΙΠ σ ἀϑιο οὐ 1 πο ηΐ ἀρΡΡΟΩΓ ἃ5 1 1ἴ 
χνογο {σὰ Ἰπἀστηοηῖ, θυῖ πὸ 15. 50 δ: 0 {16 ἃ 5 
ἴο σῖνο ἴὸ {πι|ΐ ν ] ΠΟ}. 15 ΤΌ Πν ἃ ΓπΥΠΙΠ σ᾽ ἀϑι 6 
ΟΥ̓ 1π|υτηοης {πὸ ἀρρώχγαποο οἵ Πανίηρ θθοη 
ἄοης ἴῸσ {πὸ βαΐχο οὐ ϑνοννίης Τοσῖ ππάἀστηοηΐ 
ἈΠ υἱπεοπίης {πό τσὶ, ΤῈ οἰδδε 15 
(ΟΠ 950 ]ν νοῦν ἀΠπς]ῖ. ΔΝ ϑιρρὶν κρίμα 
ΠΟΥ διαστρέφων; [ΠῸ0 54 Π|Ὸ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠ ΟΟΟΙΓ5 
10 ΧᾺ, Εἶπ, χει. 6 [ΒΦ ΠΙΞΠ, 

Ὧν 2.2.0 τ υ 

ΟΘ. ΠΟ {Γπηθιτ]οη 5 παΐμιγαὶ ἰτοπὶ {Πὴ0 

οἴονοῦ ἰδοῦν τὸ τπὸ Οἰδνῦ ἱπιροδβίου: 
ΓΠΟΤΟ ἴ5 μα΄ 15 ψὶοκοᾶ το 15 Ρονϑοᾶ 

πυσι τ  ἘΒ 8 Ὲ 5, 88 ς, Ὁ 

ΟἿ, ο Ὀομνοΐῃ ἀἄἀοψῃ {πὸ ἴδοθ δπᾶ 

ἡ ποδὶ (Ὡοοσίο 

ΟἾΓ. 2οοὸ. 

Οσ, 
“«ἰρεΐλ. 

(», 
ἦι δίαςζ. 



τοϑ 

Β.Ο. πὰ πιδκίηρ 485 ἰ ἢς δελγὰ ποῖ: 
ΕΟἸΓ. 20οΟ. 
ιν ἐμ. 

ὦ οὮ. 41. 

ψνῃετε Πα 15 ποῖ Κποιγῃ, ἢε Ψ}}} ἀο 
τῆς ἃ πιὶβο ϊο Ὀεέοτγτα του δ6 ἀννᾶγε. 

28 Αμπὰ 1 ἔογ ννδηΐῖ οὗ ρονψεγ ἢς ὃς 
ΠΙηάεγαα ἔτοπι βἰπιίηρ, γεῖ ἤδη ἢς 
βηάετῃ Τρρογίι τ Πα νν}}} ἀο ἐν]]. 

29 Α πιδῃ ΙΏΔΥ ὃς Κηοῦνῃ ΟΥ̓ Πἰ5 
Ἰοοκ, απὰ οηἊς τῇδε ἢδίῃ υπάετγοτδη ἀ- 
ἱπρ ὈΥ Π5 σουπίδηδηςς, ψηδη τῃου 
γπηξδαῖαϑῖ ἢ] η]. 

20 Α πιδη᾽8 δίζίγε, ἀπά Ἐχοθϑβῖνα 
ἰλυρῃτϊεῦ, δηά ραιῖ, 5ῆενν ννῆλῖ ἢδ 15. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΧ. 
1 ΟΥὗΓὨ τέο αϑαΐ σῤεαξίηρ. τὸ Οὗ ρῇῆε απά 
“αὐ, τ8 ΟΥ̓ εὐῥῥίκρ ὃγ τε ἐοηισέ. 24 ΟΥ̓ 
ἐγίασ. 27 ΟΥὨἁ αἴτιεῦς σάνεῦ οθριθη 

ἐθ ἀθδῦ ὙΠ 019 ΘΔ; ΨὯ0Ν 86 ἰδ ποῖ 
οὈὐδοινϑὰ [ρογοεῖνεα}, 6 Ὑ111 δπίϊοὶ- 
Ῥϑῖο [5υγργῖθε, ργένεη!] 6869.} Τε ΑἸ ΝΡ. 
ΘΟΥΓΘΟΙΙΪΥ ρίνοβ ἴπ6 πηδδηϊηρ οὗ ἴπὸ νυτίοῦ. 

. 29. 8» δὶς Ἰοοὶ [ἰ.6. ὉΥ ννυβαῖ ἰ5 8εεῆ οὗ 
᾿ΐπι, 85 ἴὰ νγεγὰ (86 ἱτηργοβϑίοῃ τηδάθ ΟΥ̓ ἢΪ5 
ΔρΡρΡΘΑγΔΠΟΟ --- ΠΝ] 8}}8}]}} ὃ τῶμ δὃ9 
Κηονη, πὰ πὲ ἐδαὶλ ῥαϊδ «πάεγείαπαάϊπς 
8841} ὍΘ ᾿πον---οσσυγϑι ἤλοϊοἰ---7 89 
ταοοίϊίερ οὗἨ οοπηΐθηδη00.)}) 14. ὈΥ (ἢ6 
ΤΩΔΠΠΟΥ ἰῃ Ὡς ἢ ἢἰ5 σουηίοηδηος 15 πιεῖ, [Π6 
ΘΧΡτΘϑϑίοη ᾿ς νγοδΓ8. 

80. Τῆς Ταϊπλυά 4150 ρῖνεϑ συ ἷθς ἰη γοαγὰ 
ἴο ἢ Ἰβεύπανε δα ἀδιηθδηοιγ ΟΥ̓ ΝΠ! ἢ ἃ πιδῃ 
ΤΏΔΥ Κπονη. Ὑννο οὗ {ποϑ6 ἤδγα τηθῆ- 
τἰοηο---ἀγε88 δηδ ρδὶϊ---στο σεΐοστοαὰ ἴο ἴῃ 
Βεσ. 416. Οὐοηιρ. Αἷ5ο ἴπε ἴὔγεθ (Ὠίηρβ ΙῺ 
ψΠΙοἢ 1ἴ 18 85] 4 [δῖ ἃ τηδῃ σεν ννῇῃδῖ ἰ5 ἴῃ 
Ηἰπι: ἴῃ 8. σιρ8, ἰῃ ]5 ΡΈγ56, δπὰ ἴῃ ἢΪ5 
ΔΏΣΟΙ, ἴο ννϊοἢ ἰ8 δά ἀδὰ 45 ἃ ἐουτίι---ἰη 5 
τηογτίπλοηΐ (Ετυδἢ. ός δ). 

ΟΗΆΡΤΕΚ ΧΧ. 

Εγοῖὶ [6 Ἰοὴρς ραγθηςἢϑὶ8 ἴῃ σἤμᾶρ. χίχ. 
20-20 [6 ὙΓῈΓ τεζυγῃ8 ἴο ἴΠ6 ἴορ!ς οἵ 
σὮΔΡ. χίχ. 13-1). ὙΠ πιαΐη δυῦ͵]οςΐ ἀϊδοιιποοὰ 
1Ώ σἤδρ. ΧΧ. 566Π18 ἴο δ6 (πδἰ οὗ ϑρεθςβ. ὍΤῇα 
νδτῖοιι5 ροϊῃΐβ 1π [ἢ6 ΓΕΔΒΟΠΙ ΠΣ ἅτε ϑοπηοινῃδῖ 
ἰοοϑοὶγ σοηπηεςῖοά---Ταῖθογ [ἰηκοὰ ἰορεῖθοῦ 
1Π4η οὗ οὔθ ρίεςθ. Βυῖ [Π]5 15 σμαγαςσίογιβες 
οὔ 16 σοὶ] Ὀοοῖκ. [πη ἴῃς ἢγβίι εἰρῃϊ νϑσϑοβ 
[6 δανδηΐαψοβ δηά Ἂἰβαάναπίαροβθ οὗ 5ιἴθπος 
Δα βρϑθςοῇ ἂγὸ ἀϊβουξδοὰ ; [ἴΠ6 πηοταὶ Ὀοΐηρ 
{παῖ [{ 18 ᾿πῃροϑϑβι Ὁ]6 ἴο ΔΚ ἀοννῃ ΔηΥ δυϑοϊυῖε 
γυΐο, δηά ἰτῆδΐ βοιῃθίπη)θ5 ννῆαῖ 5θθη]8 [ἢ6 
ἸΛΟΥ͂Θ6 5 ἴῃς. Ὀοζίοῦ δηὰ τῆοτγο. ἀθϑιγαδίο, ἀηὰ 
αἷκοό σνερῆ. ΤὨΪ8 ἰοεδά8. 186 υυγοῦ ἱπίο ἃ 
56ΓΙ65 οὗ οἴουῦ "]υϑιγα!οηβ, νυν. 9ο- 1... ΜΝ πὰ 
τ. 14 ἴπΠ6 νειοῦ γεΐατηϑ ἴο ἢΪ58 βιιδ]οοΐϊ, [γοδ- 
ἴῃρ οὗ {Π6 51} πιᾶπ ἴῃ ἢ}8 (4]κ (υν. 114-17), 
οὗ τε υηρἰοαβδηξς πιᾶη ἴῃ ἢ 8 ςοηγογβαίίΐοῃ 
(υν. 18--2λο), οὗ Γαβἤπ6588, Ἔβρθοῖα! γ ἴῃ ΒΡΕΘΟΣ 

ΕΒΟΓΙΕΘΙΑΘΤΊΙΓΟΟῦ". ΧΙΣ. ΧΧ. 

ΗΕΕ [5 ἃ τεργοοῦ τῃδῖ 15 ποῖ 80 
ἰροπλεῖγ : ἀραῖίπ, ϑοπὶεὲ πιλπ "πὶ 

ΠοΙάςτἢ ἢ᾽5 τοηρας, δηα ἢς 5 Ὑ186. ἸΣ 
2 [τ 5 πιο Ὀεῖῖογ τὸ ταρτονε, κα 

1πᾶη ἴο δὲ ΔΗΡΤΥ͂ 56ογειΥ : “δπὰ ἢε “ Ῥιν. 
τπδὲ οοηξεββειῆ δἰβ ἔδυϊς 9588}} ὃε "ἢ 
ΡΓΘβογνεὰ ἔτοηι ἢιιγῖ. 

2 Ηον ροοὰ [5 ἰξ, πε τῆου δ 
Γεργονεά, ἴο 8ῆενν τερεπίδποε [ [Ὸγ 
80 8411 τῆοι. ἐβοδρε να] 51η. 

4 Δϑ5 ἰ5 ἴῃς ἰυῖ οὗ Δὴη δυπυςἢ το ἃ » 
ἀεῇοννγεν ἃ νἱγρίῃ ; 80 15 ἣς τδαῖ Ἔχο- ἢ 
συΐεῖῃ Ἰυἀσηχοηῖ νι τἢ ν]οΐδηοδ. 

ς ἼΤἬετγε 15 οπε τῆι Κεαρεῖῇ ἰἰεηςε, 
Δηὰ ἰ5 ἔουπά ννῖϑβε : δηὰ δποίδεγ ὑγ 
τηυσῇ ὈΔὈὈἰΐηρ Βεςοπηεῖῃ Παῖεξι. 

[ν. 28---. 

(υν. 121--2}}), οὗ 2156 βροακίηρ (νυ. 24-26} 
δηὰ ἰαϑῖϊν, οὗ ἴς Ὀοαγίην οὗ [86 νυῖβε, νμοῖνεῦ 
83 Τοραγαβ ΞΘ ΟΝ, 51|]|6ηςα, ΟΥἹ ςοηάυςῖ. 

1. Τρεγο ἐς δ8Ὰ οχρουνίπ]δίΐοι [ἀγεξυλῃξ, 
ἔλεγχον) ψΐοΒ ἰ8 ποῖ 5690880}8}10: 
Ὡραῖος Ὀεᾶγβ (πε τυνοξο]ὰ ϑεῆϑθε οὗ οὐγ ινογά 
“ς ΟΔϑΟΏΔ ]ς,"-- ΠΟΥ πὰ ΒΘΕΤΩΪΥ. Α5 Ῥτὲ" 
Υἱουϑὶγ ἱπάϊςαίοά, ἔμογε ἰ5 ηοῖ δὴ εχδοῖ Ἐπ ἰδὶι 
δὲ ροιδιμι Ἧς ἴον ἔλεγχος : ἴἃ 15. ποῖ ργοείβε!ῇ 
δαἀπιχοηϊοη ἢογ γεῖ τοργοοῦ, θυΐ τμδῖ ἀγρυιηξ 
νν Εἰ ἢ ΤΩΔΥ ἱπιρὶγ οἰἴμοῦ, οσ Βοῖδ, οὐ ου ἴδε 
Οἴμον ιδηά ΠΊΑΥ͂ [8]}] βῃοστέ οἵ ἴἔδεπι. Τῆς 
βοσοηά οἴδιυιδο 5, ἢ ποῖ αυϊῖΐε 1 ΟΓΑΙΙΥ, γεῖ 30 
ξοτοϊδγ τοπάογοὰ ἰὴ ἴῃς Α. Ν. απά 50 ΠΥ 
ἜΧργεββθ8 (6 πιεδηΐηρ οὗ [6 τὐτῖτεν ἴμαὶ αὶ 
μδὰ Ὀθοβῖ ὃ δάορίεά, αἰ πουσῇ ΤῸΓ “Ἢ δγζᾶϊη, 
506 τηδῃ ἢ ἴξ Ψ}} δ6 δεῖ ἴο σιιξδοιυΐε 
“δΔηὰ [Ἀ6Χ0 ἐδ." 

Ὡ. ον »ιμορ δὲμεγ 10 ϑχροβίυ]αϊθ 
ἐδαη ο ΘοΥἑ 8 δη501.} Οτηϊὶ “ δὶ5 δυϊῖ 
ῥδμγ ἈἘδίδπεσ, ἄδαδβο. ὍΠῈε ὅ50Γ. 825 

Βογα βοπηοιδίηρ αυϊε ἀϊεγεηΐ. 
Οπιξ Ὁ. 1 1π ΑΟΥ. 

4. Ννῆτε 5βοι]ὰ Ὀ6 ἀϊθροϑοὰ ἴο 1815 
8ἃ5 8Δῃ ἰηϊεγροίϊδιίοη, βίης, δὲ ἤγϑι ἰρῃϊ αἵ 
Ἰοαϑὶ, ἰξ ἀοθϑβ ηοΐ βθθῖὶ ἴο Βέ ᾿Ἰῃξο ἴῃς ςοπίεσί, 
δυΐϊ ἴ οσσιγβ αἰϑοὸ ἴῃ ἴδ ὅγγ. [ξ, μβονεγνεῦ, 
νγὸ γορατά ᾿ποιεῖν κρίματα Ὠοΐ 85 τηδδηϊης ἴο 

εχεουΐα Ἰυάδρτηεηΐῖ, δυῖ, κε ΘΒ ΠΕ, 
ἴη [6 ΗΘ. δηὰ ἴῃ τὴ ΠΧ Χ., 45 ὁσςδϑι ΟΔΕ 
τηραπίηρ “ἴο ἀο ἡιάρτηδηΐ5," ἴῃ ἔπε 5επϑε οἵ 
ἀοίϊης ννῆδὲ 15 τρδίθουσ, ἰἃ ννοι]ὰ γιεϊά ἃ 
ϑοοά 5δη56: “80 89 ἰμδαῖ ἄοοσϑῖδ ἡπὰξ" 
Ἰαϑηΐϊα (Ὀυ1) ἰπ [Ὁ] γνἱ᾽ο]ϊθπ 9. 
Ροἰηξ οὗ σοπιραγίϑοη ἴῃ ἴΠ6 σοῦγϑε ᾿]υπίγαῦου 
οὗ εἴδυϑε τ νουϊὰᾷ βοὴ θῈ ἴῃς ἱποοηςτυῖῦ 
δηά ᾿τπῃροβϑ δι Ἡ οὗ τῆς δίζεπιρξε πῃ ὈοΙ ολ965. 
16 τη 18 Ὀ6 [86 σογτγοςΐ υἱονν, τ. 4 τᾶ Ὀς οοῦ- 
ποοϊοά ψἱτἢ τὰς ἢγϑὶ οἴδυβο οὗ «. 2. 

5. Τρέεγε 5 ἰδὲ ἀεορο σέεπος τὸ ἐὲ 
οι «υἱτε, απά 6.9 ἐδ ἰπδὲ ἐδ οἀΐοδὲ 



Υ. 6---ἰ 5. 

Β.(. 6 ϑοπὶα τηδη μοϊάδτῃ ἢ 8 τοιριιε, 
“ἘΞ Ρεοδυβεὲ ἢς μδῖῃ ποῖ ἴο δῆβυγεγ: δπά 

“Ἔρος. 8οπιεὲ Κοαραῖῃ 531:|6ηςε, “Κπονηρ ἢ 5 
ὅπ επης. 

7.Α νυῖβε τβδῃ ψν}}} Πο] ἃ ἢ]5 4 τοηριια 
{11 ἢς 866 ορροτιιπίεν : δῖ ἃ ὈΑΒΌ]6Γ 
ἀπά ἃ ἴοο! νν}}} γερδγά πὸ {ἰπιε. 

8 Ηε τῆδὲ ὑβεῖῃ ΤΊΔΠΥ τνογάϑβ 5}4]]} 
δε Δρμῃοιγαὰ , δπὰά ἢς τῃδῖ τἀκεῖῃ ἴο 
Ἠϊπιβεῖ δυο τπογείη 5641} ὃὈβ 
ἢαῖςβά. 

9 ἼΠΠετε ἰ5 ἃ βϑίηπεγ τῆδε δίῃ ροοά 
ϑιισς685 ἰπ εν {ΠῚ Πρ ; δηὰ τἤεγε ἰ5 ἃ 
σαὶη τῆλ τυγηθίῃ ἴο ἰο88. 

1το ἼΒοια ἰ8 ἃ ρς τῆλε 5}2]1 ποῖ 
Ροδε τῃες ; δπά {ποτα 15 ἃ βῆ γῃοβα 
ΓΕσοπΊρεηςε 8 ἀου Ὁ ]6. 

ἘΕΟΟΙΡΕΒΙΛΟΤΊΟΌΒ. ΧΣ, 109 

Ι1: ἼΠοΓα 15 Δη δϑαϑεπηεηΐ δθοδιι88 
οὗ ρΙογυ ; δπη4 {ποτε 15 τἢδὲ πεῖ αρ 
ἢ]5 ῃδδά ἔτοηι ἃ ἰονν εβίδία. 

12 ΤἬΘτΕ 15 τῆλε δυγοῖῃ πλις ἢ ἔογ 
ἃ ᾿τππ|6., ἀπ γεραγεῖῃ ἰὰ βενεηίο]ά. 

12 ΧΑ ψῖθϑε πιδὴ ΟΥ [18 ὑψογάβ “ οἰ. 6. 5. 
τα οῖῃ ΠἰΠπΊ86}  Ὀεϊονεά : δῖ τῇς 
ἐσταςεβ οὗ [0015 5}1} θεὲ 'ρουγεά οὔξ. 1 Οτ, 

14 ΤῊε ρἱ οἵ ἃ ἴοοὶ 5|18}} ἀο τῆιδε ζυμακέν 
ὯῸ ροοά ννῆδη τῆου Παβὲ ἰζ ; ποίτῃευ  Οτν ἰσε, 
γεῖ οὗ τῆς δηνίοιιβ ἔοσ ᾿ἰβ ΠπεοβββίΥ τὸς τῶ 
ἴογ ἢς ἰοοκεῖθβ το τγεεῖνε ΠΏΔΠΥ 1 ον 
τη ρ5 (ῸΓ οπα. ἈΝ ἐρῶ ΕΒ 

15. Ἧς γίνει [πε|ε, ἀπά “7 ἀρργαὶά- νος 
εἰ πλυςῃ ; ἢῈ Τρεπεῖῃ ἢ πιοιτῇ γι. μα. 
ΚΘ ἃ οὐεῦ ; ἴο ἀδὺ ἢε ἰεπάειῃ, δηὰ 535. 
ἴο ΠΊΟΓΓΟΥ Ὑ}}}} ἢς δεῖς 1 δραὶῃ : δυο ἢ 

Β. 6. 
ΕἸΣ. 20ο. 

095 δοοουππί οὗἨἩ [ς{πγοὰ]ρ}}] πιπὸὰ [841Κ.]} 
“ Ἐουπά," ῥτ Δ Υ ἐς 2, ἀπά υϑεὰ ἱπ [δε 
5ΔΠπ|ὸ ὑν]ὰ6 56 η96 85 ΞΞ [χη ουξ, ΔΡΡΘασ, ὃ6. 

6. Τποτο ἰδ ἐπὶ ἰδ εἰϊοπί, δεοσιμε δὲ 
δαὶ ποί αὶ ΤΟΥ; απά ᾿ὮΘΙΘ 18 ἐπὶ ἐδ 
εἰἸοπῖ, ἀποαυΐϊηρ ὃ.6 ῬΤΟΡΟΣ [πιο [ἴἢς 
οΟΡρογίυπιγ, 9) ὙΠεγα ἰ5 ἴῃ6 5θηςς οὗ 
τῆς (ο0]15}}---Ὀδοδυθο ἢ ἢ45 ποίμίηρ ἴο 54Ὺ ; 
ἀηᾶ τπεγο 15 ἴπε 5βοηςο οὗ (δε νγῖϑε, ψνῇο 
τυλιζεῖ ἢ οσ τ[ῃ6 ρορεσ ἔπι δηὰ ορρογζυη! 
ἔοτ βρεακίηρ. 

7. .4 οὐό νη «υ} Ὅ6 εἰϊοπὶ 111 [89 
ῬΤΟΡΟΣΙ εἶπιο, δὲ α θοδεῖον σπά α 7οοὶ 
αὐ} ν»δὲβ Ὀογοπὰ πο ορΡροτγέπιηΣἑ!γ. 
ΓὮς οὔς Ὀδόςᾶιδα ἢς ἀεεπὶβ Ὠιμβ6] ἢ ἰηάε- 
Ῥεηάεηϊ οὗ ορρογίυημγ, ἴδε οἴπογ Ὀδοδιιδε Β6 
«1ο65 ποῖ ἄϊδοογη ἴἰ. 

8. απά δὲ δαὶ δεβαταοῖμβ σιωΐον!!.] 
Ὕπαϊ 15, Πα ΨῆΟ 5ρεᾶκϑε ἴῃ δὴ δυϊῃογιδζινο 
ΣΩΔΉΠΕΓ, 45 ἰΓ ΟΥΟΓΥ οπο πχιϑῖ ἰἰσίθη δηά ΟΌΟΥ. 

Θ. Τεογε 8 ῬΤΟΒΡΟΣΣΟΥ ἱπ δάνοσυ 
[πὰς “΄εν|}5 ἴο 6 πιδὰ [1μαἱ 5, ἃ5 ννε 
Ὡπάογβίδηἀ Π, δῖ ἀρρθᾶῦβ ἴο Ὀ6 δάνεγϑθε 
ΤΩΔΥῪ ἴυγῃ οὐ ἴον ζοοά], απά ἐῤέγε ᾿ς ἃ 5αὶπ 
πἀπἴο 109. 

10. “ Ἀξοοχήρεηςς "ἢ Ξ ταεΐζυγῃ, Ὁ)ΌΣ; 
«“ ουῦ ο,᾽" τδῖμοσς ἐτποζοϊὰ. ΤῊΘ Ἀδθθὶς5 
φρεᾶκ οἵ οετίδλίη ροοὰ ἀδεάβ, ἴῃς ἔγυϊξ ΟΣ 
ἑπίοτεβῖ οὗ νης 15 οηϊογεαὰ ἴῃ [15 ννοσ]ά, 
ὙὐὮ}}6 ἴῃς οδρίίαὶ 1156} 511}} γοπηαϊ ποῖ ἴοσ ἴἢ 6 
Ὡεχὶ νοι (ΡῬοΔΕ, ἱ, 1; 55 400. 127 4; Ωἰ4α, 
39 ὁ, 4ο4)ὴ. Βυῖ Βογα ἰξ ὈΧΟΘΔΟΌΪ τεῖΐοβ ἴο 
1Πὲὸ στεΐϊυγη νυν ϊοἢ τηδη ΠλΔκο ἴο 1.8 [ὉΓ ΟΥ̓ 
Ῥεηεῆί5β. Το ὅγζγ. οὗ νυν. το δηά 1ἱΐἱ 15 
«υΐϊϊε ἀἰϊβεγεηῖ, 

11. Τῶτε ἐς ἴοδβα [ἀδιθᾶψο)] ὁπ δοοοπηΐ 
οἵ κ[ογ7γ.) ΤὨδί '5, ἃ πηδῃ ΠΊΔΥ 5ιι:5.Δ1 1058 
ὧὐὐἵ ἀλτθλσο ὉΥ̓͂ τέᾶβοη οὗ 186 ΡΊΟΥΥ νυ ἢ 6 
εἴθε δοεῖϑ δε οσ δἰίδίηβ υηΐο. 

ονι ἃ Ἴοευ “41. Ουΐ οὗ ἃ ἴον οβἰαΐο, 
ουὔῖ οὗ Βυπι !δύοη. ὙΠς οχργοβϑίοη “ ἴΠοτὸ 
8 Ξξῷ [ῃεγθ πᾶ Ὁ6. ὙΠ δἰζδιηπιθηΐ οὗ ΠΙΡἢ 
οϑίδίε πΊΔῪ δηί41] γοδ]ὶ 1055, νἢ}}}6 σἰηκίηρ ἴο ἃ 
δυγθ]ς σοπα ἸΟΏ ΠΊΔΥ 8506 ἴῃ ΓοΔ] οχα! δίϊοη. 
ἴῃ 411} {656 πιδίίουβ ουϊνναγὰ ΟΥ̓ΓΘΠΊΡΟΓΔΥΎῪ 
Δρροάγδῃοθ πηιϑῖ ποῖ ἀδοοῖνα 15. 

12. [η (ἢς θηά ἴἴ ν}}} οοϑβί ἷπὶ βεύθη {ἰπλ68 

6 δπιουηῖΐ : “ τεραγείῃ,᾽ Ὀϑο, 
18. Τὸ οὐμέ »ιαρη ὄν δὶ: ΒΡΘΘΟ.;. .. ὀμὲ 

ἐδεὲ διλϑιαΐτὶθα 97 γοοἱς “ῥα δὲ ρομγεά οἱ. 
Τἢδὲ 5, 41} [Π6 βρόθοῇες δηάὰ ἰδ |ἰκὸ ἴῃ 
ψὨϊςἢ ἔοοϊβ ἀο 1μοῖγ δοϑὲ ἴο πιδλίζο {ποιιβοῖνοβ 
ΡΙεδβαηΐ 5}4}} θ6 ᾿ἶκθ νυδῖοσ, οσὐὁ βοπλθ οἴδπογ 
Πυϊά, ([Παξ 5..8}} θ6 ρΡουγεά ἀινᾶγ. 

14, ΤΊ τα] οἶδιιϑο5 ἰπ Α. Ν. τηυϑὲ 6 
οἱ τοά, 

Ἴδε “1 977 ομο [ψ}80 15] 89π891988 [5}}}γ, 

ξοο]ἴβῃ ---- δνηδὲ, ΟΥ εἶδε 2.93] 5181} ποῖ 
Ῥιοδί 1.660, 7ογ ἴπ πἷὶδ υἱοῦ [ορἰηίοη, [{{. 
15 εγεβ---ἰη 186 ΗςΡ. ἸῊ3, “ἴῃ ἢἷ58. 6γ68,; 
ΟΥ ἴξ ΠΥ πᾶνε δεεη 1 ὴὈὴ 5 Ξξὸ 1)2}2] ἰῃ- 
εἰοδὰ οὗἨ ΘΟ. Ι08}7.} 74. Π6 σΟὨβί 6 Γ8 
οπε 1Πϊηρ ἃ5 1 {ΠΟΥ νγεστα ΠΊΔΗΥ: ποῖ πθοαβ- 
ΒΑΓΙΪΥ ΜΠ ἃ νίαν ἴο 1ῃ6 τοΐυση Ὡς 6 
εχροςοῖβ, δυῖ ἰἃ ἰ5 οἰαγαοίογί σεῖς οὐἩ οογίδίῃ 
ΡΕΓΒΟΙΒ [Πδ[ ΕΥ̓ ἰσοκ ὕροη Ἔνεῦγ ΠΠ{Π]|Ὸ της 
ἰαῖ {ΠΕ ἰᾶγθ ΟΥ̓ δεβίονυ 85 ᾿ξ ἰξ ᾿ψεγα δη 
ἸπλτΏ Ώ56 4ΌΔΉΓΥ, δηα 50 ᾿πἀ 6 Βη ΕἸ} τ ΕἸ ΡΙῪ 
ἴῃ {ΠΕΙΓ Οὐνῃ τη 8 ΔΠΥ ἔδνοισ ΟΥ̓ δοηΘΗ͂Ϊ. 
ΤΠ νἷενν ἰ8 σοηβιτηθὰ ΟΥ̓ [ῃ6 (οἸϊονίης 
γεῦβα. [ἥε νοιυϊά Πεγὰ (811 αἰίοπίίοη ἴο [86 
ὅτ. δῃά (πὸ Νοεῖ, [,4ἴ., Βοῖἢ ἔογ {πεῖν δα ἀϊ- 
τἰοἢ5 δηά {86 τεπιαγ ΚΑ Ὁ] 6 ἀρτεθηιθηΐς δοϊνσθθη 
[Ποπὶ, 45 ϑρϑοί γ ηοτζοοαὰ ἴῃ [6 Οοποσαὶ 
Ιηϊγοἀυοιίοη, ὃ 111.) θη ἰγοδέϊηρ οὗ [Π6 
γεῖ. 1,41. 

16. Οπιξ [πΠ6 οἱοδίης ττοσγάβ “ οἵ Οοά δηὰ 
τΏΔη." 



ΔΠ ΟΠΘ ἰ5 ἴο δε μαϊοά οὗ (ὐοά «πὰ 
ΓΔ. 

16 Τῆς [00] 541τἢ. 1 πᾶνε πο ἔπεηα, 
Ι πᾶνε πὸ τῆαηκ ἔογ 4]1] πὶ ροοά 
ἀεεάβ, ἀπά τπὰγ τῇδε δαΐ πγ Ὀγαδά 
ΒΡΘΔΚ εν] οὗ πι6. 
1 ον οἷϊ, ἀπά οὗ ἤονν τηδῃγ 

5641} ἢε δε ἰδυρῃεά ἴο βοογη ' ἔογ δε 
Κπονγεῖῇ ποῖ ἀγίρῆς ψῆδλι ἴἴ ἴ5 ἴο 
Βαανα ; δηά ἴἴ ἰ5 411] ομε υπίο ἢϊπὶ 85 ἰξ 
ἢς δά [ἴ ποί. 

18 Τὸ 5110 Ὡροὴῇ ἃ ρανεπιθηΐ ἰ5 
δεῖζεγ τΠΔη ἴο 5110 σῇ τῆς τοηριιε : 
80 (ες [8}1] οὗὁἉ τῃ6 ννὶςΚεα 5}4]} σοηγε 
ΒΡῈ Θά! ]γ. 

Ι9 'Απ υπβϑαβοπαῦΐϊα ἴδια ν"]] 
αἰνγᾶγβ ὃ ἴῃ τῆς πχουτῇ οὐ [ἢ6 ὑηννί56. 

160. “ρεαξ ευἱ 9. »"ε.71 Μὲ 58ουϊὰ ῥγείεσ 
ΤΟΠἀογηρ : ΔΥΘ ἈΔΙΌΣΥ [5ΟΥΤῪ]} οΟΥὨ Τοπσπ9. 
Φαῦλος δἶνο5 πε Ιάῴδ64 οὗ ΠΠθΠη655 γδῖπεσ [Δ 
601}, δηά {15 5115 {πῸ σοηϊοχί νεγῪ ΨΕ]], β'ποα 
ἃ 51:Πγ, Ὀοδδίία! ρείβοη ψῆο Παά πη ονεῦ- 
τνθοηΐϊηρ ορὶηίοη οὗἁ ᾿ἰπΊ56 1 τνοι]ὰ ποῖ σοτὶ- 
Ρἰαίη τηδὲ (ἢοθ6 ννΠῸ τεςεῖνε ἢΪ5 θεποῆίβ---οαΐ 
ἢϊ5 Ὀδγοδά---ϑρθακ 6ν]]} οὗ μῖπι, δυῖ [παῖ Το ἀο 
ποΐ πιᾶκο δηοιρὴ οὗ πἰπὶ οὐ οὗ ᾿ἷβ. σοοά 
ἀθοθάς, είν ἢἰπὶ ποῖ ϑυβηοϊοπί Ρυδ]1ς. Ργδῖβο, 
ΔΙῸ Τηθδη δΔηά 5Ο1ΤῪ οἵ 5ρθθςῇ. 

17. Οπιΐ 411} αἴτον "" Ἰδλιιρῃθά ἴο βοοσγῃ. 

18. ΤΊ 5ιιδ)]θοῖ οὗ οὖ. 5 αηὰ ἐΟ]]οννίηρ 15 
ποῦν τοϑυμησά, Δ που ρΡ ἢ τοηριιθ δηά βρεθοςῇ 
παν [Ὠγουρμοιῖ θδθὴ ἴῃ ἴπς τηϊηά οἵ [86 
ΥΙοΥ, 

Α Βὶὶρ [5]1ρΡρ᾽Ίη5}] οἱ [Ὀδοᾶιιθδθ οὗ, οἡ 
δοςουηΐ οἵ] [89 τουπὰ ΤΑῦμοΣ 85 ὉΨΥ͂ 
[1] 89 τομρβαθ; .9 ἐῤὲ γα] 9 ἐδὲ «αυἱοξεά 
σῥαϊ εονιδ τρεεά ἐν [ας κ]γ}.] ΤῊ Ιά68 566 Πὶ5 
ἴο δ6: Α 5110 οἡ ἴδε στοιιπά Ὀσίηρδ ἃ ῬεΥβοη 
ἴο ἃ ϑιιάἀάδη [1]]; Ὀυζ ἃ 5}}0 45 τοραγαϑ βρεῦςσῇῃ 
ῖ5 Ὁ νοῦ: πὸ ψνῆῸ σοιηπλτοῖἢ 5.π8 οὗ 
ΒΡΟΘΟΝ ΤᾺΔΥ ἰοοῖκ ἴοῦ ἃ βιιάάθηῃ [}]], 2 Γ ὑνοῦϑο 
ἴῃ ΘΥΟΓΎ 50η56 ἴπδῃ ἴῃ6 βιιάάθη ἀοννη}} οὗ ἃ 
ΡΟΙΘΟη ὙΠῸ 51105 νν ΏΠ6 μος νναῖκβ5. ΤῊς ὅγυτ. 
15 ας ἀϊβογθηῖ. 

19. Αὰ υπρτιδοΐοπβ πὰ [15 [|Κ6] ὑπ- 
ΒΘΔΒΟΒΔΌΙΘ [8]1ς [5ρεόςἢ, ϑαγίηρ): ἴδ 
[89 πιο ἢ ΟΥ̓ [80 ππου]ταγχοὰ ἐΐ Ὑ1]1] 
θὈῸ οοπζίππουδ.) ΜΖ. 45 ὉΠ5Ο5ΟΠΔΌ0 ]6.-- 
Ποῖ ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ΤΟ] ἰ5ἢ} οὐ  τοηρ---ἰΑἸΚ 15 σοη- 
{ἰπιιοῖι5 ἰπ ἴπ6 του ἢ οὗ της] το ΡΘΥΘΟΊΒ, 
50 5 ΔΠ ὈΠΡΎΔΟΙΟΙΙ5 ΡΟΓΒΟΠΔΡῸ ; ονθη ΜΠ θη ἴῃ 
τῆς τῆς Π6 15 αἰννᾶγ5 ριαί ἃ ῥγορο. ὝΪ5. 15 
[ο]]οννοὰ οἷ ἴῃ (6 ποχῖ νεῦβθ. 

90. ΑἹ ῬΑΣΔΌ16 ζτοπι [89 ποὺ ἢ Οὗ 8 
ῖοο] 88.841} ὈῸ τοὐθοῖθὰ ἰηοΐ ΠοσΟβϑαΓΙΪΥ 
Ὀοσδιιθθ ἰἴΕ 15 5:7 ΟΥ̓ ἴαἶσο, διιξ ἤοπὶ (ἢ]15 

ΒΟΟΙΕΒΙΔΟΤΙΓΟΌ5. ΧΧ, [ν. τ6----24. 

20 Α νῖβε βεπἴδθηςεα 5}8}} θὲ τσε- 
Ἰεοεῖεά ψῇδη ἰτ σοπιείῃ ουῖ οὗ ἃ ἴοο "5 
τιοιτῆ ; ἔοσ ἢθ Μη] ποῖ ϑρεὰκ ἴξ ἴῃ 
ἄμε 56δϑοῃ. 

21 ἼΠετε 5 τῃλῖ 15 μἰπάδγεά ἔτοπὶ 
βηπίπρ ΓΠγουρἢ ννδηῖ : δπὰ ψἤεη ἢς 
τΑἰκεῖῃ γεβῖ. ἢς ᾽5ῃ81} ποῖ δὲ τγοιδ]ςά. ἐσεακαιν 

22 ΕἼ Ποῖα ἰ5 τπλὶ ἀδβίγογεῃ ἢ]5 “νεεξεα. 
ον 8011}. τῆγου ἢ δαϑῃξα]η658, δηὰ “ ςΒ. 4:.:. 
Όγ δοςερτίηρ οὗἩ ρεύβοῃβ ονευτῃσγονγειῃ 
δι γ5ε] ἢ, 

22 ἼΠΕΙΕ 15 ἴπαΐ ἔογ δαββα Π 688 
ΡΓοι βεῖἢ τὸ ἢ5 ἔΠΠ6Π6, Δηα τᾶ κεῖ 
ἢ πὶ Π]5 ΘΠΕΙΠΥ ἰοῦ ποίῃϊηρ. 

24 ἘΑ [ἰὰ 15. ἃ ἴοι! δῖος ἴῃ ἃ πιδῃ, ἢ “Β-35.5 
γεῖ 1 15 σοπιηαδιγ ἴπ τὴ8 πποιτῆ οὗ 
τῆς υπτδιρῃζ. 

Ο411567, ῶγ δὲ βρϑα χοῦ ἐδ ποῖ ἐπ τα “44- 
“ο".)] Ιἴ 15 Θροκθῇ 1 5ΘΑΘΟΠΔΟΌΪ: 50 δῇ 
ἘΠΡΤΔΟΙΟῺῸΒ ῬΟΙΒΟη 8 Δἰννᾶγϑ ὑῃ5ΘΔΘΟΉΔΌ0]6 1Π 
γαῖ Π6 54γΥ58 δηᾷ ἄοοβ, ὄνθὴ ἴξ ἴῃ [561 1 
ΨΈΓΟ ΤΙΡΉϊ, δηὰ Κὸ ἢ ᾿5ΘΔϑΟηΔ Ὁ ]6 ϑδυϊηρ, 
ἢ ἰ5 γοὐθςϊθά, 

21. δ|εησς ἔτοπὶ νναηΐ οὗ πανῖηρ δηγτπρ 
ῬΓΟΡΕΓ ἴο 58 τ]αΥ 6 ργεΐογδΌ]α ἴο ἢ 56 450}- 
ΔΌΪῈ δρόθοῆ. Τὴὶδ ἰ5 Π]υδίγαϊοά ὉΥ 828 
Δηδίοροι5 σΆ56. 

Τρογε ἐς ἐραΐ ἐς ῥἱπάογοα ἤγορι οἰπηῖης γος Ὁ 
«υαπί.}1] ἸμᾶςΚ οὗ πχδδῃβ ὑγονεηΐῖβ ἢ15 βπηΐϊῃ 
-ὐᾶιϑῖ ἃ5 ἃ πιλη ΤΑΥ͂ 6 5] ηΐ Ὀδσδιϑα ἢ6 85 
ποῖ δηγίμίης ἴο 5αΥ. Βιῖ ννβαῖ οὗ {π4τ)} 850 
ἴα ἴγομι θείης ἃ τϑὰ] ἐϊδαάναδηΐαρε: διὰ ὅπ 
Ἦ8 ΤΟΡΟΒΘ Ὧ6 Β888]1}] ποῖ 7906] ΓΘΙΔΟΣΒΘ. 
ποῦ πιο {πὸ ΘΎΓ, 15, ἴῸΥ οὔθ τοᾶϑοῦ ΟΣ 
ΔηοίΠοΓ, ποῖ οὗ ΔΠΥ ΠΕΙΡ ἴο ι.5. 

42. Οἡ ἴδε οἴου Παηά, ἴΠ6γ6 5 ἔδϊδε δηὰ 
ΤΟΊΗ 5: 1ὁησο: ΠΟΙ ἰ5 παῖ ΓΆσοα ΖἈ "885 }- 
71η9855 ἀοδίσογθί Εἰ 118917" (11. ἢϊς 

85οιι}, 1852) Ξξόξῥ ἢο 15 ϑῃαπηθὰ οσ αἰγαϊᾷ ἴο 5βρεδκ 
οι δηὰ τυ ΐῃ5 ἈἰπΊ5ο] ΕΥ̓͂ σι Οἢ 5:||6ης6--" δὴ ἃ 
ΣΟΙ 8 Β.11Π}ὦ ζδοθ ΟΥ̓ΘΣΓΒΤΟΎΘΡΒ 
Ἀἰπι 5012." ΤΠ ὅυγ, Πᾶ5. “ΟΥ̓ σονετης Πῖ5 
ἴλςθ." Τἢ5 ΤΥ Ὀὸ ΠΊΘΓΟΕΙΥ 4 Τάγραπὶ ΟΥ̓ 
(6 Ηδρφῦγονν, ι|5ῖ 245 16 Οὐθοκ ννὰ8 ΡγοῦδΌΪΥ 
ἃ Ῥᾶγαρηγαβο οὗ [ἴ--οΟΥ {ΠΟΓῸ ΤᾺΔΥ παν Ὀδθη ἃ 
ςοηδιδίοη οὗ ἴΠἸ τοοῖβ ΠΌΞ, “ἴο σονεγ," δηὰ 

Ὁ, “ο δὸ [Ὀο] ἰ5}.᾿ 

23. 5:Π}}|ΑΥ]Ὺ ὈΔ5Π ἢ} Π 655 ΤΊΔΥῪ Ἰοδά ἃ ροΥσΟἢ 
ΌΥ 5 5δΐθηςο ἴο ρῖνο ἴῃ ἱπιργεϑϑίοη οὗ μανὶπε 
ταδὰδ ἃ ΡΓΌΠ δὲ ἴο ἃ ἔγιοηά, αηά {πότον τ ΓῚ 
Ὠϊπὶ ᾿πΠἴο Δ ΟΠΟΙᾺΥ͂ “ἴῸΥ ποϊῃίηρ "--- θη {ποτα 
15 ΓΕΔΙΥ ὯΟ ἐδιιδ6 ἔοσ 11. 

24. ἴῃ 1 9 πουῖἢ οὗ 19 ππουϊζυτοῦ 

0 Ψ11 Ὀ)ὈῸ οοπίύϊμ ποι 8.) ΤΉΘΥ Μ01}} αἰνναΥ5 
[011 πα ἀο 1165. 

Βα 
ΕΙΣ. 300. 



Β.(. 
εἰσ. 20ο. 

Υ. 25---2.} 

25 Α τῆϊεξ 5 Ὀεζῖοῦ τῇδη ἃ πιλῃ 
(δῖ 8 δοσυβίοιηθά το ἰΐὰ : δυξ {Π6γΥ 
ΒοΙἢ 514}} ἤανε ἀεϑιγυςτίοη ἴο Βιοτὶ- 
ἴδρε. 

ΙΟτ,ς 26 Τ ες ἀϊδροΞτοη οὗ ἃ [᾿ὰγ 15 ᾿415- 
ἜΡΟΝ, ΠΟΠοΙγΆδ]6, δηπά ἢΐ8 5}4π|6 18 δυεῦ 

νγῖτἢ ἢϊπι. 
27 Α νψῖβε πΊδη 5}8]} ργοπηοῖβ ἢ] π|- 

561 19 λομομῦ νΥὶ ἢ Π18 ννογάβ : δηά ἢς 
τῆδι παῖῃ υπάογϑιδπάϊηρ νν}}} ρίδδβα 
δταδῖ πλθδῃ. 

ἐῬτον. 28 Ηςε τῆδὲ ἘΠ|6ῖ ἢ ἢΪ5. ἰΔπα 5}8]} 
δ ο. ἱπογϑᾶβα ἢἰβ ἤθᾶρ : απ ἢε τῆδζ ρἰθαδβ- 
“Ἐχαὰ. Εἴ στοαὶ πιθη 5|8}} σεῖ ραγάοῃ ἴουγ 
33. 8. ἸΠΙΖαϊῖν. 
παρα τὰ Σ᾿ ἐρίεο ας Δη4 οἱἤβ δ]Ππὰ τῆς 
ἸΟτ, αὶ αγαῈ5 οὗ {Π6 ννῖβα, δηά ᾿βϑῖορ ὉΡ ἢὶ5 
πεΣσῖρ ὧν 
ἐἀδ πισκέλ. ΤΟ ἢ τΠδὲ ἢς σαπποῖ Γαρίονα. 

26. ΤῊΘδ ὅϑυγ. μα5 ἰῃβϑίοδἀ οὗ ννῃδΐ 15. σϑη- 
ἀεγεὰ “ ἀϊδροβιτίοη ἡ ἴ6 ννογά ““Ἂπᾶ. 1 
[45 Ὀδθη βιιρρεβίοα {παῖ {πὸ Ηςθῦ. μαὰ ΠΤ, 
“ἢρ φηά," “ὙὙΠαΐ σοπιοίῃ αἴζοσ," αηα [Παῖ [6 

Οτεεκ πιϊβγοαὰ [ἃ ΓΊ ΠΝ, κἴπθ ῥδίῃβ :; ἰπ 
ὑπ ϊο σαθο {πῸ6 Οτεοκ ψουἹά πᾶνε ἴο ὃἊὲ 
σοττοοϊοα : “ὙΠΟ θη οὗ ἃ ᾿ἴὰὉ 15. αἰἸσΠΟΠΟΊΏΓ, 
ηὰ Πὶβ 5ῃ4πΊ6 ἰ5 σοπίϊπιοι5 νυ ἢ Πἰπι." Βιιῖ 
τ τησξὲ θ6 δἀπηοα (Πα [6 Οὐθθκ εῖνοβ αἶϑὸ 
ἃ βοορά 56η56 απά {παΐ ἴΐ ϑιιϊΐβ. {πΠ6 σοπίοχί, 
ὙΥΉ 116, ὁπ πὸ οἴου παηά, [Π6 βοσοοπά οἰδιιδο 
ἴπ 1Π6 ὅγΓ. 5ῆθννβ {παῖ 6 στοπάογιπρ οἵ ἴῃς 
γΟΓΞΘ νγῶ5 Ῥγαργαβίϊς, ἴπΠ Ὑν ΠΟ ἢ σᾶ56 ννῈ σαῃ 
υπάοτγοίαπά [Π6 τι5ὲ οὔ {π6 ννογὰ “ βηα "7 ἴοσ 
“’ ραίῃ5," πιοάδ οὗ ᾿ϊΐδ. 

Ω7. Ετοπὶ δπ ἃηδ [ῸὉΠΥ ἴῃ βρϑθοῖ, νν ἢ 
{Ποῦ σοπβθηϊθηςοβ, ἴῃ 6 νυτ ΓΟ Γ ἀρδὶη ἔπ Γη5 ἴο 
υυιβάοτῃ ἰπΠ βρεθοῃ. ὍὙῃὲ Ναίσαη ἴοχῖ ἢΠα5 
ΒεΙα. αραῖΐῆ Ὧἂὴ ἰπϑοτρίίοη ; “Ἢ ϑαυίηρ5 οἵ 
Ῥαταῦϊο65," ΟΥ ταῖπου ὁ“ Ῥαγαθοο ἢ ΟΥ̓ “ῬΡτο- 
γ ΓΌ]4] βαυηρθ. ΓΗΒ Πᾶ5. δου θη οτγορί 
ἱπίο {πΠ6Ὸ εχ ἤτῸπιὶ 1Π6 πιαγρη. [ἴ 566ΠῚ5 
Ῥτοῦδοὶο {παΐ {π656 ᾿πβογιρίοη5 Γοργθϑοηΐ Δη 
ΘΑΓΪΥ αἰζετηρί ἴο ἀγγάηρο {πὸ βουηθνν ῃαΐ ἸοΟβοὶν 
ςοππεοΐθα ΓϑαϑΟηΪ ΠΡ, ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ ἴῃ ΒΘΟΠῚ6 ΡαΓίβ, 
οὗ 118 θοΟΚ ὑπάθυ ἀθῆπιζε ποαάϊηρβ. “514]] 
ΡΓοπηοῖς Πιτηβο  " Ξξ πηακα ΠΙπΊβοὶ ἢ ργοπηοΐρά, 

απά ἃ φιυπᾶθιϊ πᾶπ ΜΠΠΠῚ1 Ρ168590 86 
τοδί [Β|55611}] ὙΠ πιογαν οὗ [Π6 δοπε]- 
Ιηδπξ ἰ8 ποῖ ὙΘΙῪ εἰθναίϊθα. ὙΠῸ ὅ50ζΓ. 15 
ἀουδίξι! ἀηὰ αἵ θοϑὲ ραγαρῃγαϑίϊο. 

28. ἀπά ῥὲ ἐφαὶ ῥίεασει» τὰ 6 ρστϑαῖ 5841] 
δίομθ Ζ0ΓΣ ππτὶριμύθουβη655.) ΤΠὸ ρΡοϊηΐ 
οὗ σΟΙΠΡΑΓΊΒΟΠ 15 51 σθϑϑίι]} ἸᾺΟΙΙΓ : 45 το καγ5 
ἴῃς. 501] (ςοπιρ. Ρσον. χὶϊ. 11) δηὰ δ5 τοβαγάς 
“1Πς »τοαδῖ "--ἰη Ὀοΐἢ σα565 [ἴ ἰ5 ηοΐ ϑαϑυ, δι 
ἴη Ὀοῖὴ 1 ν}}}} σογίδ! ΠΥ γἱοϊά ἃ βοοα σγοΐαγη, 
ΤΠἼΘ 5807. 15 αυϊ αἰ ἤογοηΐ, 

ΕΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞ. ΧΧ, ΧΧΙ. 

20 Ννιβάοπι τὶ ἰ5 Ὠἰά, δηὰ ἴγεᾶ- Β.(. 
ϑιιΓα τῃαΐ ἰ5 ποαγάεἀ ὑρ, ψγῆδαΐ ργοῆς “τὸ 
15. 'η δηλ δοιἢ αὶ 

41 [Βεζῖεγ 18 ἢς τῆδὲ δἰάθε 5 ἰ ςΒ. 4. 
(οἷν τῆᾶπ ἃ πιᾶπ τπᾶὶ Πίάει ἢ ἢἰδ᾽. 
νυ ]βά οι. 

22 Νεοαδββαγυ ραϊίεηςε ἴῃ 8εοκίηρ, 
[με [μοτὰ 15 θεΐξεγ τῆδλη ἢς τῇδ 1ελά- 
εἴ Πῖ5 {6 νντμοις ἃ ρυϊάε. 

(ΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙ. 
2 ἔκε χονε εἷκμ ἂν γγονε ὦ σεγβεηί. 4 Ηἱϊ 

ολῥηεσοίογ τοῦδ ρα {1ε γίελ. 9. 781: ερα] οὗ 
ἐλε τ γε τλαϊ δέ πιομρ, 12 7616 ἀἠέγέρεε 
ὀείπυεεν: ἐλε γ)οοἱ αν ἐλε τυΐφέ. 

Ὑ οη. αβθῖ ποι βἰπποά ἢ ἀο 
᾿ 850 ΠΟ ΠΊΟΓΕ, διιῖ “25Κ ραγάοῃ “ Ρ5. 4. 4. 
ἴογ τῆν [ὈΥΠΊΘΓ 5118. κῶς 

οἷς τς. 

5. ΕἾοε ἤοπι βἰπ δῈ ἥἴοπι {δ ἴᾷβες 

ΣΙ 

Ὡ:;. 

29. ῥγειοηὶς [ἴο ριιοϑίβ--- χη, ἴῃ 1, αἴ. 5 
ἴη ΟτΥ.7 απ σῆς ὀἑμά ἐῤρὸ γος ὁ ἐῤὲ «υἱτὸ 
[4}1} δῖ τη6 ἤγδί ννογὰ 15 ἃ ιοΐαϊίοη ἔγοπὶ 
ΙΧΧ. Τδουῖ. χνυὶ. 19]; ἀπά, ἃ5 ἃ ΤῸ ΣΣ]6 
οΟα 809 πιουΐμ, ὉΠΟΥ͂ ΤΠ ΘΔὙΔΥ ΤΘ6- 
Ῥτοοῖβ [Β]1556]1]. 

380, 31. ΤΠ656 νοῦθθ5 ΟσσΓ ἀρδ]η ἴῃ ΧΙ]. 14, 
15. ΤΠ ΠΟΥ ΠΠΔΥ Πᾶνθ ὈΘΘῚ ΠΟΠΊΠΊΟΠ 5ΑΥΠΡΘ ; 
Ὀὰς {Ππεῖγ σοροιοη ἴῃ [6 οπ6 ΟΥ̓ {Π6 ΟἴΠΟΥ 
ΡΙδσθ 15 ΡγοῦΔΟΙΥ ἀκ ἴο ἃ πηαγρῖπαὶ γοίθγθησο, 

ἐῤαὶ ᾿ς ῥοαγάρ] ἘαΙΠοΥ, Ὁπαῷ 18 ποί 
5061, ΟΥ, μα ἀοθ5 ποῦ ΡῬΘΘΙ. ἴῃ ΟἰΓΠΟΓ 
(856, ἴο Ὀ6 οὗ τι56 1ΠΘΥ͂ πλιιϑὲ ὃ. Ὀγοιρῆξ ἔοσί. 

ῥο.1] 1,1. ἃ πιδη. 

30. ΤῊϊΘ νόοῦθο ἴῃ Α. Υ. πιιϑὲ θῸ οὐρά. 

ΠσΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙ. 

ΤΟ τιῖου τοίιγης ἴῃ αὐ 1 ἴο ΧΙΧ. 112. 
Βιιξ 1 15 αἰβισι!ς τὸ ρογοοῖνο ἀπν οΥάοεΪν 
ΔΥΥΔΉΡΟΠΊΘης ἴῃ {Π15 σΠαρίοσ, νυ] 15. δύθῃ 
ἸΠΟΓΟ ἸΟΟΒΟΙΥ 5βἴγιιπο τοροῖποῦ {Π8πΠ ΟἰΠΟΙΚ. 
[1 ννᾶβ Ρεῦπαρ5 οὐ {Π15 στοιιηἋ {Παΐ {Π6 πιαγ- 

ἐς Ῥχονογθίαὶ βάν πρ5 ἢ νγὰ5 σῆοβοη, δε σδῃ, 
ΠΟινΟΥΟΥ, τπαγκ Π6 ἀπίςποίῖς ἀοβοτιρίίοη οἵ 
[Π6 ϑίπποῦ ἀπά {πὸ τἱρμΐθοιιβ, ἀπά, βἰάθ ὈγῪ 
οἀθ ἢ τ, οἵ [Πὸ ννῖδο πα {Π6 ἴοοὶ. ὙΠῸ 
Ὀθβί ἀὐσγαπσουηοηΐ 5οοΙη5 ἴ0 δο 1Πδΐ οἵ στοιρὶηρ 
[Π6 σΠαρίοσ ἱπῖο {ἸΡ] 65 οἵ νϑῦϑος (τ. 28 ἴοστη- 
Ἰπρ ἃ ϑΌΠΕΓΑΙ ΠΟΠΟΙ 5101), ἰπ ὙνΏ]Οἢ οαθ6 ἃ 
ΡΤΟΡ Το σϑίοη οὗ {που πιαν Ὀ6 τπαγκοά. 

ΠΥ ΤΟΓΙΏΘΥΣ ὙἹΣΖΙ 
ΤΠ, θα χθαῦ ἤοσ ΤΥ 

1. (οπῃΡ. χῖχ. 11 ὁ. 
51Πη5 ΟΥ͂ Οἶσθ. ἀοἸΠ 85. 
ΓΟΥΙΤΔΘΙ 0165. 

Ὁ. “ΑΚ ἔγοιῃ ἴπο ἕπτ οὔ" Ξξ 5 ἔγοπι θοίογο, 
ΠΣ 523. ὙΠὸ ἀδηροῦ οὗ 5] 15 ΠΠιιδίγαϊοι 

ΒΥ ἴῃγοο ἤριιγοσ : [ἢ ϑουροηΐ ἴῃ [5 δία ΠΥ 
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οἷτ. 
Β. ς- οἔδ βεγρεηΐῖ: ἔογ 1{ τῃοιῖι σοηῃγεβῖ ἴοο 

ΠΟΑΓ ἴξ, ἰξ Ψ}}} διες τῇδε : τῆς τεοῖἢ 
τῃογεοῦ δῖα 48 τῆς τε οὗ ἃ ἰΐοη, 
βἰδγίηρ ἴ[Π6 8οι]5 οὗ πηεη. 

2. ΑἹ] πα Ὁ 15. 48 4 ἴνο εὐρεά 
βνογά, τῇς τοιπάβ ψνῃεγεοῦ σδηπηοῖ 
δε Βελὶεά, 

4 Το τεγν ἀπά ἀο ψτοὴρ ν}]] 
γνγαβῖς τἰοἤ 65 : τῆι τῆς Ὠοι8ε οὗ ρτουά 
ἸΏΘη 5Π4]} 6 πιδάς ἀεβοΪδῖα. 

ς ὅΑ ργᾶγεῦ ουξ οὗ ἃ ροοῦ πηδῃ 

δῃᾶ υηοῦδϑεττοαὰ Δρργοδοῖ ; (ἢς Ἰίοη ΜΠ δ 5 
ἀοοίγυςῖνο ἰθοῖῃ ; δηὰ τῆς ἐνο-εάροα βννογὰ 
ἢ 115 ἱπουγαῦϊε ννουηάϑ. 

ἐοο πεαγ.ἢ ἘἈδίθοῦ, 981. 
«ἰαγίηρ. Ῥεθδρδ ἃ βοπηοννῃδίΐ ἴοο 5: ΟῚ 

Θχργοβϑίοῃ. 
“ομς.ἢ Ἡδετο ἴῃ [Πς 5δθῆβε οὗ [6 Ηςῦ. ΖΒ), 

δηά ποῖ ἴῃ [μα ψ Ὠϊοῃ ἴῃ ΕΠ ρ  ἰ5ἢ ΘΟΠΊΠΊΟΗΪΥ 
αἴίδοδοβ ἴο ἴ86ὸ ψογὰ. Ὅῆθ ὅ5Υγ. ἴοχὶ 15 
ςοΙτυρῖ. 

8. ἙΥΘΙΥΥ ἔσδηδριοδδίοι (15) 4. ὦ ἑαυο- 
ἐάἀγεί “αυογ: ἴογΥ ἴ) 6 ψοππὰ τδπογοϑοῦ 
ἘΏΘΟΙΘ ἐδ ποῖ 06] ᾳ. 

4. ϑεςοηά {τἰρίεῖ. Του  γίηρ δπὰ νἱο- 
19:66---ἰῃ ΟΠΘ ῬΟΙΠΔΡ5 Γείοιτίηρ ἴο ννογάϑ, 
τῆς οἴπον ἴοὸ ἀδθάβ, οὔ οἶδ: υἱοίΐθηςθ δηὰ 
ουΐγαγψο. 

Β8Βὸ 189 ΒΟτδ86 ΟΥ̓ 1860 Ῥ»τουὰᾶἂ «ῥα δὲ 
»ηαάε ἐεεοἶσίε.) “ΤΏ ῥγουα "ἢ ὅγζεὲ ἴῃς Ηδδ. 
ὯΝ δ), ἴῃ (86 Ο. Τ΄ βδοῆβε οὗ “"ργουά," ψϑὶς 
ἡ ΡἾ᾽65 ὑῃροά 655. [Ι͂ἢ ἕδεῖ, [ῃ6 ςοἸαιιθ6 15 ἃ 
τοργοάυςσίίοη οὗἨὨ του. χν. 25, δ που [δ6 
ΧΧ. ἰπετε τεηάοτ δδλ ΓΒ ΌΥ οἴκους 
ὑβριστῶν. 

"δ. πο ῥγαγεγ οὔ Ἐκ9 ΡοοΥ (γεδοΒεῖ ἢ) ὅσ οτὰ 
59 πουῖ [ν]Ζ. οὗ {π6 ρΡεϊῸ!οη67}] το πὲδ 
ὁ8τε [ν]2. ἴῃοβε οὗ ἴῃς ρὑγου Δ] ῬὍΤῆς Α. Υ. 
δΔηἀ βοπλδ ᾿ητοΓγεῖε 8 γείοσ ἴῃς “ ἢἰς 1Ἢο Οοά, 
δηά ννοι]ά ἢδγα ι15 τγαηβίδῖε : “ὙΒε ργάγοσουΐῖ 
οὗ ἴῃ6 τουτῇ οὗ ἃ ροοῦ πιδῇ γσοδοῃοίῃ ἴο ΗΙ8 
ΘΑΓ5,᾽ νἱΖ. ἴῃοβε οὗ Οοά. Βυΐῖ, ἢγϑί, “" ουξ οὗ 
{86 του οὗ [6 Ῥοογ" ψοιυ]Ἱὰ ἢάτα Ὀδδθη ἐκ 
στόματος πτωχοῦ; βϑοσοηάϊνγ, ῥγδυεῖβ ἰδαῖ 
Τοδοῖ ποῖ “ ἴο " δυϊ “Ἰηἴο " (Π6 οδγβ οὗ σοά 
[6 ἰη {1πΠ6 1ΧΧ. ποῖ τεπάογεα ΌΥ̓͂ ἕως, ννῆϊςἢ 
σδηποῖ πλϑδῃ “ ἴο ᾽ἢ ἴῃ [Π6 56ῆ96 οἵ “1ηῖο," δυζ 
“ρ το, ἴ6 νω ἐεγρώπ αὐ φμῶ. Τῇ 
1 ΧΧ. ἴῃ ϑυςἢ ς8565 1.365 εἰς, ἃ8 ἢ ΓΧΧ. 5. 
ΧΥΙ;. 7, εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ, οΟΥ̓ΘἾ86 [ἢ6 τυχόν 
νου πᾶνα σἤοϑθη β8ιις ἢ δὴ δΘχργοβϑίοη 45 ἰῇ 
Ῥ5, χχχίνυ 15 (υΧΧ. Ρ58. χχχιϊ. 16), ἢ νυ ἢ 
ἢ158 (Βουσς ψουϊά αν Ὀεεη 5. ΓἸ ΕῪ ῬαγΑ] ]εὶ. 
[(5ΌΥ, ἴῃς αὐτοῦ, “ ἢΙ15,᾽) οὗ ν. ς πιοδῖ παῖι- 
ΓΑΪΪΥ γεΐογβ ἴο “16 ρῥγουὰ" πιρητ᾿οηδαὰ ἴῃ 
τ. 4. 80 «430 Οτοίϊιι5, ΕΠ Ζοοῃο, δηὰ Βτεῖ- 
ϑοδηοίάοσ, Ασοογ ΣῪ ἴδε Ἰυάστηδηΐ βροκθη 

ΒΟΟΙΕΘΙΔΘΤΙΟΌΝ. ΧΧΙ. ν. --. 

του τἢ γεδσῃοίῃ ἴο τῆς ολτ οἵ σοὰ, δ 
ΔΠα ἢϊ5 Ἰπάρηιεηξ σςοπιεῖῇ ϑρεεά!γ. 

6 “Ηε τῆδι ἢδίεῖῃ τὸ δε τερτγονβὰ " "-. 
5 ἰῃ τῆς νγᾶν οὗ βίηπογϑ : δυῖ ᾿ς τιλῖ ἔκ 
ἔδαγετῃ τῃς Τοιὰ 01} Ἰγερεηΐ ἔτοπὶ δἰδ τοις β 
Ποδτί. 

7 Απ εἰοφυδηῖ πδη ἰ5 Κπούγῃ Γ 
δηὰ ποᾶῦ; διιῖ ἃ πιᾶη οὗ υπάετοιλη- 
ἱῃρ Κηονγεῖῃ ννῆεη ᾿ς 5]Πρρειῇ. 

8 “ες τῆλ δυ ]άεῖν 8 Πουβε 6165 
ἢ ΟΥΒΕΙΓ πιο 5 ΠΊΟΠΕΥ ἰ5. {κε οπὲ : 

οὗ 'π ἴῃς βεςοῃά εἴδιιβο οὗ υ. ς πιυβὶ δε τὸ- 
βαγάθὰ Ὧ5 {μαΐ οὗ “τῇς ργουά," το Ὀυϊ ποὶ 
ἑπῖο νη οϑα δᾶγβ πε Ῥγάυετ οὔ ἢ ροογ τεδεείδ, 
ΤῊ πιοβῖ ουτίου αἰίετηρξ δἱ ἱπίεγργείδίιοι 5 
ἴπδὲ οὗ [πε Αδίβίορ. : “ ΝΝΏςδη [δὲ ΡοΟΓ πιὰ 
Ἀϑκοῖι, ΠῈ ξαρεβ 845 ὩΥ 25 ἢἰβ δῶγβ." [ἢεϊε 
ΔηΔ ἰῃ οἵδε γτοείογοηςοβ ἴο Ἃς Αείδιορ.: 
Μαγρο]ουίῃ.] 

Θ. Ηε δαὶ δαϊείδ τϑορτοοῦ (15) ἱπ [9 
ἔσϑοκ [1ὴ [ῃῈ 4 ΚΟ] οὗἩἨ [Ἀ 9 δἰ βλ91.) δ 
ΡΟΥΠΔΡΒ 15 ἠοῖ ἴδε β84Ππ|6 Ὧ5 “δ νυδι καίἢ ἰη (δε 
ΝΑῚ οἵ ἴῃ 5ἰπποῦ᾽ Ξξξ ἰη ἃ πῆ) σαῦ, δυὶ 
ταῖδον [παΐ Π6 νγαῖκϑ ἰπ ἴῃς ἐοοιπζορο, ἴδε ὑπ, 
Ὑν Εἰ ΟΝ 5’ ΠΠΟΓΒ ΠΟ 4150 γοΐαβα γεργοοῦ μᾶγνο [εῇ. 

γΕΡγΟ0] ἔλεγμός, “ οχροπιυϊδίοη," “ τοτὲ 
ἀγρυμηοης,, Ὑῆα ἢγϑι οἴδυϑε οἵ [{6 τεῖβέ 
ΘΥΙΔΘΠΕΙΥ τοῖεγβ δαςοὶς ἴὸ χῖχ. 13-7, 804 [ὃς 
ϑοςοηδ οἶδιιδο ἴο χίχ. 2ο. 

δμὲ δὲ ἐδαὶ γεαγεὶδ ἐδε Ζογά «υἷ γοϑβ 
[ἴΓπεῖ}}] ἱπ ματι} ὉΠὲ 588πι γε Κα 
ἔγεαυθηῖ υϑοά ἰηῃ [ἢ Ν. Ὑ. ἴο ἱπάϊωϊε 
ςοηγογβίοῃ. 

7. Τηϊγά ἐπρίοῖ, ποτα ἔτσοσι αἷδι ἰ 
μὸ ἰδὲ ἰδ τι Ὲ ἴῃ ἐοπρπο, δδὰ [οἱ 
“δι δὲ8. δ]ῖρε [οὐ “ ογσοῦβ᾿Ἵ ἘΠῚ] υοί 
8089 ἰδ86 δὴ οὗἨ πυπὰοχείδπαίβε 
Οεμογαγ, ἴ[Π6 “τα ΚΙ Υ ἰῃ ἰοηξυς" Β 50’ 
ρΡοβϑά ἴο τβϑδη 8η οἰοφυδθηΐ ἤδη ψ|0Ο 18 ΚῦοΝ 
ἔτοτη δἵἴαγ,--- 5 Εγζβοῖα οχρίαίηβ, θαι. Βυΐ 
μακρόθεν 15 τοΐ υβοά ἴῃ πὲ Θ6ῆ86, ΠΟΙ [ ἵἱ 
ΘΑΞΥ ἴο Ῥογοοῖνο εἰἴΐμεγ (ἢ στηρδηίης οἵ 21 
εἰοφυεηξ πιδη δοίης Κπονγη ἔτοπι δῶσ οἵ ἴδε 
Πίηθβϑβ οὗ ἰηϊγοάυςίης ἰπὶ ἴῃ τπαΐ Τοπαξί- 
[ἰοη. Α5 με ψβοῖε {τιρίες 18 σοηάοηηηλίοιγ 
ἴῃ [18 οσπαγδοῖεσ, ψὰ σεξαγὰ (Π6 δχργέβϑιοῦ 
ἐἐ χη ΠΥ ἰπ ἰοηροθ᾽ 45 ιιδοὰ ἴῃ δῃ ἰγοπίω οἵ 
ΤΑῖΠοΥ Δῃ ΟΥΪ] 56η586, ἀπά 85 γεξεσγίηρ ἴο “(δὲ 
ἴοηριιο (Πδἱ ϑρεακοίῃ τοδί (πἰηρ5,᾽᾽ 8. χιι. Ὁ 
Ιη Βιςῖ, “1δΒ6 τ! ΡὙ ἰπ ἴοηρσυς ᾿ ἅτε ἴῃς 58): 
85 ἴμοβε ἴῃ Ῥβ8. χίϊ. ς, “ΒΟ 8δύ, ὙΥΤΙΒ οὐἹ 
ἴοῆρυεβ ψ. νν}}} ργονδὶὶ " -- τἰἣς δυνατὸς ἐ’ 

γλώσσῃ ἰδ ἴῃς ΠΕΣ 32 (ἐδῖβ σαΐβογ ὕμι 
εδς ἢ οὔ Ρ8. χίϊ. 5-- 866 Ὁ δ" σβοῖ σά ἰοο.), 13) 
θείης ἰπ (6 ΠΧ, σοΟΠΙΠΙΟΩΪΥ τεηάογεὰ ὃΥ 
δυνατός. 

8. Το ἰαϑὲ ννοσὰβ ἰῃ ἴδ ϑοςοηᾷ εἶλυ"ς δὲ 
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Β΄. τῆδῖ ρδίμεγεῖῃ ἢ Πη56 1 δἴομθβ ἔογ ἴῃς τῇς Τιοτά ρεζειῃ τς ἀπ άἀοτοίδηάίηρ Β.Ο. 
ἘΦ Γ τοιὴῦ οὗἉ ἢΐ5 δυτίαὶ. 1Πεγεοῦ: δηά τε ρεγίδοϊίοη οὗ τῆς “τὸ 
οἷν τό6.6. 9. “ΤΠἢς σοηρταρδίοη οἴπα νὶοκεὰ ἕἔεαγ οὕ τῆς ]νογά 15 ννϊβάοηι. 

ἰ5 {κε ἴον ννυγαρρεὰ τορεῖῆεγ: δηά 12 Ηε τΠαῖ 15 ποῖ 'νγῖίβε ψῈ] ποῖ “ Ῥτον. 
τῆς ἐπὰ οὗἩἁ τπεπὶ ἰ5 ἃ ἤλπις οἵ ἥτε τὸ δὲ ταυρῇῆς: ἦἔδυαϊ τῃεγε ἰδ ἃ νυίϑάοπι (ος 
ἀεβίγου ἴῃ απ. γνῃ ΙΓ ἢ πλ]ἸρΡ  ]ΙΘτἢ δ᾽ ςΓΕΓη 688. εὐέξέν, 

Ι0Ο ΤῊς ΨΥ Οὗ Μ δβίῃπεῖβ 8 πηδᾶὰς 132 Τὴε ἱκηον]εάρε οἵ ἃ ννγῖϑε πιδη ὁ Ἐρείες. 
Ρἰαῖπ νντἢ βϑίοηεβ, Ὀυϊ δὲ ἴἢε επά 541] δροιπὰ [|κὲ ἃ ἢοοά: δηά ἢΪ8 οι, 
τῃοτεοῦ 15 τε ῥὶς οἔ ἢε]]. σουη56] 15 {κὲ ἃ ρα ἰουπίδίη οἱ “μεν. - 

]οδη 7. 
11 “ες τδὲ Κεερεῖῃ τῃς ἰανν οὗ ᾿[6. 

τοπάοτοά ἴῃ ἴπ6 Α. Ν. δοοογάϊης ἴο 6ο., οὗ 
ΓΑΪΠΟΥ 243, τού, ΜηϊοΝ ἄρτοο ννἢ ἴἢ6 57. 
Ιῃ 1815 τεδαϊηρ εἰς χῶμα 15 ϑιιδοι[υἱοα ἔοτ εἰς 
χειμῶνα, ἀῃά ἴΠ6 ννοτά5 ταφῆς αὐτοῦ (“ οὗἨ Ὠἰ5 
διυγίᾳ! ) ἅγεὸ δἀἀθρά. Βιιῖ, δοοογάϊιρ ἴο [86 
ΒΕΏΘΓΑΙΪΙΥ δοςορίοα γοδάϊηρ, ἴῃς βεσοηά οἶδιιδα 
ται ϑὲ Ὀς [ΓΔηβἰαϊοα : 88 59 ὕδπεΐῖ σα. ΣΟ. ἢ 
δὶς δβἴομοδ 70: [υπηἴ0] τίποτ. Τὸ (ἢ]5 'ΐ 
δοθτβ αἰβΈς}, ΕΣ ηοῖ ᾿προσϑϑιθῖθ, ἴο δἰΐδος ΔῺΥ 
τη ηΐης. ΕσΖΒΟ ΝΕ τοραγάβ ἰἴ 85 ᾿πΊρ] γίηρ : 
᾿ῖκὸ 4 ἔοοὶ [πδὶ ραϊμογεῖῃ βϑίοηθϑ Ἰησῖθδα οὗ 
ντοοῦ ἴογ νἱηΐῖεσ. Τἢδ οχρίδηδίίοη 8 ὄνθη 
τοτο ἀἰβῆςυῖ ἴπδη {ΠῸ 1Ἰυϑδῖγαϊςοη νης ἢ ἴἴ 
Ῥτοΐδϑϑβοϑβ ἴο εχρίδίῃ. νε νου]ὰ βυχροβί τπαῖ 
{με Οτεοῖς πιϊβγεδά ΛΠ, “ νυἱηΐεγ," ἴον 2ἼΠ, 
“ ἀοϑοϊδιίίοη,᾽ Ὑἢϊοἢ νὰ [6 ννογὰ ἴῃ {δὸ 
Οτὶρῖπαὶ. ἴη ἴῃμαΐ ςαϑὲ ἴῃς οσγίρίηδὶ ννουϊὰ 
πᾶνε Ὀδοη: “Ης ἴπδῖ θυ] εἴ ἢ]5 ἤουβα ΌΥ 
Ἑοοάπ [ΡΓΟΡΟΓΙΥ] θοϊοηρίηρ ἴο οἴπεγβ 15 858 ἢ 
τηαἵ γαϊβεσγεῖῃ ἢὶβ8 βδἴοῃθβ ἴογ ἀδθϑοϊδίίοη [ἴοσ 
8 τυΐη, ἴον νυν δΐ 5 ἴο Ὀ6 80ς}}].᾽ 

Θ. 1δὲ εονρτοραίοη ΟΥἹ τυ τ θ βου (15 
845) οὐ ᾳαϊποτοὰ [ποὰρε4] ἐορεῖδεγ. ἋΑ 
νυ σά -ΡΙΔΥ πετγε Ὀεϊνψοεη συνηγμένον, “ ξαϊπεγεά 
τοχεΐδεν," δπὰ συναγωγή, “ἴῃς γψαῖβοτηρ," 
“ σοηρτοραίοη,"ἢ 

από Ἰποὶς οπὰἃ α Μανιό 97 ἥγ.7 ὌΤΠε 
ΤΟ ῖετεθηςο 18 ὈΓΟΌΔΟΪΝ ἴο [5. 1. 11. Ομ [Π6 
νΟΤα 5 “ἴο ἀσπίγου {πθηλ.᾽ 

10. Εουτ {τἰρ]εῖ. δω,.. ἘίδοΥ, 8 ἃ, 
δεί. ἘἈδίδον, Ξ 6 68. Τῆι ὅγγ. ῃα5: “"ΤῊΘ 

ῬΑΔἢ οἵ (ῃ6 νἱοκοα 18 ἃ ϑζιπιθ ρος κ ἴο 
δῖπι, Ὀεσδιιϑε ἴῃς εηά {πετοοῖ ἰβ ἃ ἀδθορ αἰοἢ.ἢ 
οεβ ἴῃς αἰδεογτεπος Ὀδεΐνεεη (ῃ6 Οτροκ 
“ ταδᾶε ρἱαίῃ νν ἢ (ὉΥ})) σἴοπεβ" δηὰ ἴῃ6 57. 
“ς δια] ὉΠ -Ὁ]οςοῖκ ἢ" ἀσροηα ὑροη ἃ ἀϊβεγοηΐ 
ΤΟλαϊη ΟΥ̓ Άπλϑγοδαάϊηρ οὗ ἴῃς ἩΗδοῦτοεν.---ἰο 
Ὑὐδιοῦ ἴδε Αεἰδίορ. 5θοπὶ5 ἴο Ροϊηϊ ΟΥ̓ 115 
τοπάοτίης, “ του ἢ ἀγὸ ἴΠ6 δἴοῃδϑ οὗ ("6 γοδά 
Οὗ 5ϊηπεῖβ ") οὐ᾽ ἀϊὰ ἴμεὲ ὅυγ. δἰἴεγ. νυ βδῖ 
οοσηθα ἃ ἀδηρόγοιι5 κἰδίθπχθηΐ ἴῃ [ἢ οτἹρίη4}} 

11. Οπιῖῖ ἴῃ ἤγϑϊ εἶδιιδε ἴμ6 νογὰβ “ οὗ [86 
Ε,οτά." Τὺ οοττοςῖςα, [6 Α. Ὗ. ἜΧΡΓΘ5568 
“πὸ πιοάς οἵ τεηάογίηρ οὐ γαῖῃογ ἰηςογργειησ 
εἴν ἤγϑῖ οἰδιδο, ἰῇ ψΠΙοΝ οᾶϑ6 ἰ νουϊὰ 6 
ῬρΑτΑ] εἰ ἴο 51. Ϊοῃη νἱ]. 17. Βυΐ, 48 Ετ 25. ἢ ς 
τ ΓΥ οὔϑετῖνοβ, ἰἢς νψογά ἐννύημα ἐου]ὰ 
ΦΟΛΔΓΟΟΙ δε υδοὰ οὗ “ υηάἀογϑίδηδιηρ " οὗ (ἢ 

“420ε.---- ἵΚγ7οΐ, 71. 

[,“νν. ΤὮς ννογά 065 ηοῖ οσοῸΓ ἰπ {Π6 Γ(ΧΧΧ., 
δηα (δ 65:65 [Π]5 ρᾳ558Ρ:6) 15 ΟἠΪγ υϑεὰ Ὁγ Τῆθο- 

ἀοϊίζοη ἴῃ (ἢς6 ΡΪΌΓΑΙ ἴον ΓΛΌΣΠΕ, “(6 601] 
σου 568" (οὗ ἴῃ νυοκοά), Ρσον. χὶὶ. ς. ἵν ὲ 
Ργείδυ {δογοίοσε δηοῖμεῦ γεηάογίηρ οὗ ἴδε 
οἴδυδα, ἡ] ἢ 5θοπὶα ποῖ ΟΠΙΥ ΙΏΟΓΘ ΘΑΞΥ, 
δυΐϊ Θη γον ἄρτεεβ ἢ (ῃ6 ὅυσ.: 6 πδὲ 
Κοοθροῖμ (ἼΥ) πὸ δ κοΐτοι {89 
ἸΏ ΒΊΘΙΥ [16] ΟΥΘΣ πὲβ ἱποϊϊπδίϊος 

Πιηίεηξ, πιϊπά, ἀϊδροκίείοη, ἸἼ)3 Ὁ δ᾽, ἴῃ ἐδ 
ΡΕΟΙ] ΑΓ βεπθα οὗ Ἵν]. ΤῊ ποχῖ οἰδυβο οὗ 
[Π6 γΕΓΒΘ 15 80 ΘηΓΓΟΙΥ Αἰοχαηάγίδη παΐ ννὸ 
Ργείου τεραγάϊηρ [6 50Γ. ἃ5 σοργοβθητίηρ [6 
δοηϊΐης Ηροῦγονν ἰοχῖ. [τ τεοδάβ: “δηά ἢθ 
(αὶ ἔραγεῖ ἃ ἴἢῸ 1 ογὰ 5}4}} ποῖ νυδηΐ δηγ- 
(πἰηρ,᾿ ψῃςἢ 15 ἃ τοργοάυςτίοη οὗ 8. χχχῖν. 9 
(ΗςὉ. το). [πῃ τῃ6 ϑυγίας ῥϑαδϊογ [8 νθῦβο 
566 15 νναητίηρ, Ὀυῖ ἴΠ6 ϑγτίας οὗ Εςοϊι5. χχί. 
{τ Γοργοάμπςοεβ ἴῃ 6 ψογάϊηρ οὗ [Π6 Ταγρυπὶ οἡ 
Ῥς, χχχίν. το. 

19. «αυΜ..1 Ἀδίδοῦ, ρσπᾶ θη. 

ἐαμσ δι] ἨἩξετε γαῖμοῦ ἴῃ {Π6 56ῆ56 οὗ πλογδὶ 
[οάοἢηρ. ΤΠδ ΑἸεχ. στ ΒΕ ᾿ηϑογίβ δέ, “ δυΐϊ," 
αἵ (η6 Ὀορίηηΐηρ οὗ ἴῃς βοσοηά οἰδυδ6. ὙΠῸ 
ϑγγ. ὙΓΠΟΙΙΥ Ομ 8 [6 γὙ6γ86 ; δηᾶ ἰξ οἵἷιγ σοῃ-» 
ἡεςίζυγο Ὀ6 οοττοοῖ 45 ἰο {π6 Ηε]]δηϊϑίῖς αἸϊοῦ 
αἴίοη ἰηἰγοάμποερα ἰη τῆ Οτεοκ οὗ σ᾿. αἱ ὁ, ψγ6 
οΔη υπηάογοίδηά [ῆ6 πγοῖϊνο ἔοσ βςἢ ἃ 86ηιἰ- 
τηθηΐ ἃ5 σ. 12, ῬΒΙΟἢ 8εθ 5 δὴ δάδρίδιίίοη 
ἔγοπὶ χίχ. 22--.δ. 

«υἱτάο».1] ἘΔΙΒαΥ, Ῥγπᾶθῃοθ,; ῥδγἢΔΡ5 
ΒοΓο ἴῃ [Π6 8656 οὗἁ 50{||1γ. 

18. ΤΠ γεῦϑε θαρίη5 δηοῖμβου {τἰρ]εῖ--- 
Ὁη|ε55, ἰπἀθοά, ννὸ νοῦ ἴο γοραγὰ ἴἴ 825 ςοῃὴ- 
τιθησίηρ ἢ τ. 14, ἴΠ6 ἔουγ ᾿ἰη65 οὗ υ. τς 
θείης ἴῃ [Πδἰ σα56 ἔνο γθγθ65 [ἤσοψη τοροῖβοῦ, 

“δα! αδοιπά.) Ἐδῖθοσ, Ὑ111 ἔποσοδδθ, 
--ϑνν6}}, Ὀδοοπδ πλογὸ {0}. 

εοιησο.)] ῬΥΟΌΔΟΪΥ, 848 ῬΟΠΟΓΑΪΥ ἴῃ [ἢ6 
ΧΧ. ΠΥ ((Πἷ5 ταῖμεν τθαη ΠΩ ΠΡ) ---ἰη τς 
ΜΙ ΟΣ 86η56 οὗ “ σουηϑ6] " -- γεϑδοῖνθ, ρυγροβθ. 

δωγε ,)οιριίαίη ὁ 5. Οὐ τῃ6 νογὰ 
“ριυγο." Οὐπογα! νῦν [ἢ 6 ὀχργοϑϑίοη “ὁ ἔουηίδίη 
οἵ 1ἴὸ " 8 ϑιιρροϑβεά ἴο δὲ -Ξ- ““᾿ἰνίην νναῖογβ," 
ὮΝ"Π Ὁ, δυϊ 1 ταῖμοσ σογγεθροηάβ ἴο ἽΡΘ 
ὮΝ ΠῚ ἴῃ τον. χἱ!!. τς, χῖν. 27, ἴὸ δοῖῃ οἵ ψῃϊοὰ 

Ι 
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εἷσ. 2οο. 

ὁ ΟὨ. 33. 

ἢ Ῥτον. 

9. 9. 

14 “ΤῊς ἱπηὲγ ρᾶγίβ οὗ ἃ ἴοοἹ ἂγς 
Κα 4 Ὀγοίκεη νεϑϑεὶ, δπά ἢς νν}}} Ποὶά 

5: ηο Κπον]εάρε 25 ἰοπρ 45 ἢ ᾿ΐνεῖῃ. 
Ις ΠΓ ἃ 5Κ|18|] πῃ ἤθᾶγ ἃ ννῖβε 

γνογά, ἢε ν}}]} σοπιπηεπά ἰτ, απὰ Ἐδαά 
αηῖο ἴἴ : θιι 845 βϑοὺῇ 825 οπε οὗ πο 
ἀπ ἀεγβίδπαϊπρ Ὠδαγεῖῇ ἴτ, 1 ἀ!5ρ1645- 
εἴ ἢϊπι. ἀπά ἢς σδϑίειῃ τ ΘΠ πα ἢ 5 
ὈάςΚ. 

1Ι6 ΤὩε ταἰκίπρ οἵ ἃ ἔοοὶ ἰ5. [ἰκῈ ἃ 
δυγάεη ἱπ [6 νΑῪ : δυῖ ργῦᾶος 588} 
δε ἰουπά ἴῃ τῆς 11ρ5 οἵ τ[ἢς ν 56. 

ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΒ. ΧΧΙ. ν. 14--20. 

17 ΤΉΕΥ ἐπαυΐγα δὲ {πε πιουτ οἱ δ. 
τῆς υνῖβε πιᾶῃ ἴῃ [Π6 Τοπρτερδίίοη, -- 
ἀπά ΤῆΟΥ 5}}4}} ροηάεγ ἢὶ5 νγογάβ ἰπ 
{δεῖς μεαγῖ, 

18 ΑΒ ἰ5 ἃ ἤουδβε δῖ ἰ5 ἀδϑιγογεί; 
80 ἰ5 νυ ἱβάοπι ἴο ἃ ἴοοἱ : δηά ἴδε Κποιν- 
Ἰεάρε οἵ τλς πηννῖϑε 18 45 ταὶκ ἱνηϊμουτ ον 
86η86. ἐπγαῦτὶ 

19 Ποςετίπε ἀπῖο ἔοοἶϑ ἰ5 25 [εἴτε τ 
ου ἴδε {ξεῖ, ἀπά {κε πιδηδοίεθ οἡ 
τῆς τίρῃς Ὠδηά. . ἰδὺ 

20 1Α ἴοοὶ ᾿ἰβεῖ ἃρ [ἰ5 νοῖζὲ 3 

(18 νεῦβθ6 15 5. ΓΙ ΕΥ ῬΑΓΆ]]οὶ, δη νἤεσγα (6 
1,ΧΧ. ἐγαηβίδίοβ πηγὴ ζωῆς. [1 15, ἰπάεεά, ποῖ 
᾿τηροβϑι0]6 (Πδὶ πηγὴ ζωῆς ΤΊΔΥ ΤΟρΡΓΟΒοΠς [86 
ΗςΡ. Ὦ"Π Ὁ ὙΡΘ, “ἰουπίαϊη οὗ Ἰἱἰνίης 
ψνδῖογβ,᾽" ποῖ “ουηίαίη οὗ 1ἰἴς,᾽ σίποθ. ἴῃ οὔθ 
Ῥαβϑᾶρὲ ([6γ. χυΐϊ!. 1.3) ἴξ 15 580 σγεηδογεά ἴῃ 1ῃ6 
ΓΧΧ.; δῖ [Ὁ 15 γΕΥΥ ἱργοῦδθ]6, σοηϑιἀθσίην 
τα ἴῃ ἴἢγοο οἴποσ ραβϑϑαρεὸβ ὨΠ ὨΝΘ 15 ποῖ 
80 ἰγδηβίδίθα ((δηΐ. ἱν. τς; 6γ. 1ἴ. 13; Ζεςῇ. 
χίν. 8). 

14. Οτηϊξ “45 Ἰοὴφ 28 ἢ6 ᾿ϊνοὶ,᾿" νΣῇῆϊςῇ, 
Βονγόνοσ, 18 ϑυρρογίθα ΕΥ̓͂ τού, 248, (ο., δηὰ 
5 ἴῃ [86 ϑυγ. 

δὲ «υἱἱ] βοίά πο ἐποαυεάσε.)Ὶ ΑΑ5 ἃ συϑϑ586] 
{παῖ 15 Ὀγοκθὴ Ἵσδηποῖ ποϊὰ νυῆδῖ 15. ρυΐ ἰηἴο 
ἴἴ, 80 ἅγε {Π6 'ΠΠΟΥ ραγίβ οὗ ἃ ἴοο] 45 σεραγάϑς 
Κηον]οάρο --- ἔγκατα, Δ : 580 ἴῃ ἴῃς ΧΧ. 

τοηδοτίηρ οὗ Ρ5. χὶῖχ. υΧΧ., 1.) 12; 58. ον], 

ΧΧ., εἶχ.) 18. [58 ποῖ υϊῖο Ξξξ 32 (ςοτῃρ. 
8. ΧΧΧΙΧ,. 4: ἵν. 5), δυΐ ταῖποῦ ἀδϑισηαίθβ (ἢ 6 

βοδί οὗ [δο]ϊηρ δηάὰ {πϊηκίηρ. ΕῸΣ ““ Ὀσόθη 
γ6556]" ([Π6 50Γ. [45 ““Ὀγοΐίκοη οἰδίοση," ψ ΠΟΣᾺ 
ἰ5 ΒΟ πιοσγα δρί δπὰ πλοῦα Ὁ] 108]. 

16. νὲ βυβροοῖ ἴπαϊ ἰῃ [6 οτἱρίηδὶ στ. ας 
α, ὁ αῃὰ ε, ἀ ἴοττηοα ἴννο σϑῦβεβ (566 ἅρουθδ, 
ττ. 12, 13). 

α “«ἀἰμὶ » απ. ἘΔΙΠΟΓ, 6 πιδ8 οὗὁἨ πὰ ἂθΣ- 
δῖίδι ἀλη [Κπον]θᾶρο], ᾿ῃ [π6 νου Ὁ] ςΔ] 
86η56, ἱποὶ αἰ ηρ, δηὰ ἴῃ ἃ 5θῆβε :Δεπεγίηρ, 
ΤροΥἂὶ δπὰ ἱπίθ]θςῖι] Κηονεάσε, ἐπιστήμων 
(ἡ ἴδε Ν. Τ΄ ΟΥΪΥ ἴῃ δ(. [45. 11}. 13- τις ἢ 
βῃοιυϊὰ 6 τραγκοα 85 ἕδγίποῦ βϑῃθνίης [6 σού» 
τεβροηάθηςθ δοΐνγεθη δῖ. 45. δῃηὰ σοι.) : 
[Ὡς Ηδ6δ. 32) (80, τ ΟἾΪΥ οπε εχ]εριίοη, 
ἴη (6 1, ΧΧ.). ἀπ βεπογα  οοπιδίηοα ΜῈ 
“γγῖ5ε.᾽ 

μέ α΄ “οοη ας ὁπὸ 9 πο μπάδεγοαπάίηρ δεαγεί 
ἐ.1 Ἀδίμου, "ὸ πὲ 1ἰυϑὲ ἐπ ΡΊΘΘΒῸΣΘ 
[18 βίνθη ἴο ρ᾽θᾶϑυσο] Ἀθδυοῖ ἱΐ, διὰ ἱΐ 
ἀἱδρ] θοῦ τ." ΟἸλιυ568 ὦ δηὰ ο, ὁ δηά 4 
ΑΓΟ 5[ΓἸΓΕΥ ΔηΠεῦς. Ορροβϑά ἴο “ἃ τηδη οὗ 
Κηονϊοάσε " 15 ὁ σπαταλῶν, “ἢδ (Πα 15 ρίνοη 
ἴο Ρ]εάβυγε." ὝὙὍὙᾷῃες ποτὰ οὔσουῦβ δραίη ἰη 
: ΤΊίηι. ν. 6: 88. 45. ν. 5, δυΐ ἰξ 8 ηοΐ υϑοά 
ἴῃ (86 ΧΧ., ποτε τὲ μᾶνο, Βονονοσ, ἴἢ6 

ςομηρουπά κατασπαταλάω ἴῃ ῬΤΟΥ͂. Χχΐχ. 21) 

Απιοβ νἷ. 4. ΨνΒοιεαβ ἴῃς πιδὴ οἵὁὨ υμάετ- 
οἰδηάίηρ δά ει ἴο ἃ τνυῖϑα ννογά, ἴδε πιδῃ δ]0 
Ἰϊνθῖι ἔοσ ρίβαβιιγε οδϑίθ ἰξ δεμἰπὰ [8 δδτὶ. 
Εὸν ἴῃς Ἰαϊίεῦ Ὄοχργοβϑβίοῃ, 566 1 ΚΙΠρ5 Χιῦ. 9; 
Ἐζοῖκ. χχὶϊ, 35: Νοῆθηι. Χ. 26. 

16. ΤῊϊ5 νεῦβα δερίηβ δηοῖμογ {Πρ εῖ, 

ἐαἰλίηφ. Ναττδεῖνο ((ΔΠκ, πότε μετα: 
οχρἰδηδιϊοῦ). 

ἐπ ἐδε «υαγ.] 1... νεἰϊα Ἰουγηογίηρ.--ἰποίεαί 
οὗ Ἰἰρῃζοπίηρ 1158 ἀἰ που 65 δηὰ του ίεϑ, οἱ; 
ἱπογοαϑίηρ 1Π 6 Π]. 

σταεε.] Νοῖ ἴῃ ἴα σοτητη ΠΥ ὑπάετοίοοί 
Ὀ1Ό]1ς8] 5θΏβ6, δυΐ ἰὼ [Πα οὗὨἨ ρ᾽εδϑββαηίῃεβθ; 86 
[πε ὅγε., βίο 4150 ἱπϑίεδα οἵ “001" δῆ 
“(τῆς πίοκοά, δηὰ “(ῃἢς ρίουβ᾽ ά 
“ὙΠ (6] Πρ οηῖ.᾽ 

ἐδε «υἱε2 ἘΒδῖδπον, οὐὁἨ ἐπι γ80 ἷ8 8" 
1011ᾳ 9π1--- 25 υπάἀογϑίδηιην. 

17. ΤᾺ6 που οὗὨ 189 φ»τυαδοπὶ π|]] 
Ὅ9 δουχδι.} ΝΊΖ., δἰ5 'γογὰ οὐ βαυίπε: ΟΡ. 
85 ἴο Οοά Απιος υἱῖϊ. 12. [ἢ (86 5εζοσί 
εἴδυβε τγα δοοερί (45 ἰὰ ἔπε Α. Μ.) [δε Αἱδ. 
τοδαϊης διανοηθήσονται ἰηκϊεδά οὗ ἴδε 
διανοηθήσεται. 

18. Αὄ6. 6 βουβὸ ἀϑείσογοά. Ἐπ ϑκ 
Ἔχρίδίῃβ: “48 ἃ δουβε ἀεβίγογεα ἴ5 ποῖ οἵ Δ1Σ 
ι.56, 50 8 υγίϑάοπι ἴο ἃ ἔοο].᾽ Ὡς ὅτ. [25: 
(85 ἃ ρτίϑοη," Ὅνὲ δεϊΐενε [μδι τε ὅ5υτ. τὰ 
ἽΝ 3 (οοπιρ. Οεπ. χὶϊ. 19) ἀπά ὕκ 
Οτεεκ ἽΟ Γ3. Μογε ριυζαίίας ἰ5 ὧς 
5γζ. τεπάουίηρς ἰπ ἴπ6 βεςοηᾶ οἶδυδε. Ησὲ 
(ἢ6 Οτεεκ 48: 851 ποσὰ ἐμδὲ Ὑ1]1] δοΐ 
ΘΑΣΙ ὁπῃαπαΐν (Α. Ν᾿. “85 τ2ικ νου 
56η56 ἢ; 8116 ἔπ ὅϑγγ. τεηθυβ, “Πα οὐδ 
οὗ ἤτο."» 

19. Αποῖμον εἰριῖ, Ἐθίξοτα οἱ ἴδ᾽ 
ἴοοἑ (80 ͵5) ἐπείσποϊίοι ἔο ἘΒοδ0 Μ| 0} 
οαξ παδοτείδπἀΐηᾳ.)] ΑἸΣΚΟ Βιηάετῃς 
ὉΠρΙεασδηῖ, 48 ργεσοπιίηρ {μοπὶ ἔγομπι ΚΈΕὶ 
να  κιηρ ἴῃ ΠΟΙΓ οὐ Ὑν4Υ3. 

ὁπ ἐῤδὲ τίρῥὲ ῥαμά] ΜΏΙΪΟΙ 5. τρρϑὶὶ 
ορηγαραά ἴῃ δοϊίοη. 

20. «υἱ'] Ἀαΐβεσ, ἐπ, 



Υ. 21---26.} 

ΣΙ ἰΔυσῃξεγ - δι ἃ νγίβε πγᾶη ἀοίῃ 
ΒΟΦΓΟΘ 5Π|116 ἃ {{π||6. 

21 Γι ΘΠ Πρ ἰδ ᾿Πίο ἃ Ὑγ 86 ΠΊΔΠ 85 
ΔΠ ΟΥΠΑΠΊοπς οὗ ροϊά, αηὰ ἰἰκὲ ἃ 
Ὀγαςεῖεξ ἀροη ἢ Ϊ5 Πρ ἉΓΓῚ. 

22 Α [οο ] Ἰ5ἢ πιαη᾿β ἔοοζς ἰ5 βοοῃ ἰπ 
ἢϊ5 [πεῖρῆθουτ᾽5] Ποιιβα: δι ἃ τηδη 
οὗ Ἔχρεγίδηςε 15 δϑῃδπγεά οὗ ἢϊΪπ1. 

23 Α [οοἱ νν}}}] ρεὰρ ἴῃ δὲ {π6 ἄοογ 
πο 16 Ποιιβδα : Ὀυς ἢδ τΠαΐ 15 ννὲ]] 
πυγειγοά νυν} οἰδηά νυιτμοιιῖ. 

ΕΟΟΓΟΙΓΕΒΙΑΘΤΙΟΤΙΙΒ. ΧΧΙ. 

24. [τ 15 16 γτυάρηαββ οὗ ἃ πιᾶη ἴο 
Ποαγκϑη δἱ {πὸ ἀοουῦ ; δι ἃ ννῖβ6 ΠΊΔΠ 
μὲ ὃς τανε νυ τἢ {Π6 ἀΐβρτγαςα. 

ἢ 1ρ5 οὗ τἈἰκοὺβ νν}}}] θὲ {6}}- 
ἫΝ γήρῆς, ΓΠϊηρ8. 28 ρογίδίπ ποῖ τπηΐο 
{Πδπὶ: δῖ τῆς γννογάβ οἵ βϑιισἢ δ8 ἢανθ 
τη ἀογβίαπαϊηρ τα νγεῖρῃθά ἴῃ {ῃ6 
Ὀαΐδηςθ. 

26 ΓΠΕ πρατί οὗ ἔοοϊς ἰ5 ἴῃ {πε ῚΓ 
τποιῃ : διῖ τῆς ποιῇ οὗ [Π6 ννΊβα 15 
1η {ΠΕῚΓ Ποαγί. 

α αὐτὸ γιαηἢ ἘδίΠοΥυ, ἃ ρΡευυᾶοπί π81. 
Οτοϊϊιβ αυοΐοβ ϑϑηδοα: Ἂσὶβιι5 51 51Π6 
σδοπίπηο.᾽" 

21. Ἱπβίσγπούΐοι 18 ἴο 8 τδπ οὗ ππᾶθ1- 
βίαπαϊΐπρ.) ΤῊΘ ΎΟΥΘ6 5 ἰῃ ΠΕ Π{Π|6515 ἴο “«". 19. 

22. Αποίδου {τρίεῖ. Ὑπὸ ζοοί οὗ ἃ 700] 
(15) αὐαΐοκὶν πο α Βοῦβθ. ὅνε ὈΕΙΙΟνΘ 
1ῃ15 ἴο θ6 [Π6 ραββϑαρὸ (Πἰ[Ππογίο ποῖ Ἰοςα] 564) 
νν Βῖσἢ ἐηε Τ Αἰπιιὰ ἢ 45 ἴῃ νἱθνν, ννῃθη 1ἴ αιιοῖθϑβ 
1.5 ἴγουτη “Τς ΒοΟΟΚ οἵ {πὸ ϑοὴ οὔ ϑίγα ᾽:; "!ΤΉγΘα 
1 μαῖθ απὰ ἔουσ [ ἀο ποί ἰονυε --- ἃ ργίποθ (Ἰθδ 67) 
ἈΝ ΉΟ ΒΌΘ5 αδοιϊΐξ ἀσὶπ ΚΠ ἢ ΟἾ1565---ΘΟΠΊ6 ΒΔΥ͂, 
ὙΠΟ 5 4 ΠὩΥΓΕΙΪΞΟΠῚΘ ; ΞΟΠ 54 Ὁ, νν 0 15 ΄υὶοκ- 
τεπηρογοά---ἃ ΠΊΔΠ ὙγΠῸ ρΡασοϑ ἢΠὶ5 μαθιζαίίοη 
ἴῃ ἴῃς Πρ ρίδοθβ οἵ {πὸ οἷν. . . [νγὲ οπλϊζ 
τπὸ {γα}, απ αὶ Ῥῆᾶπ αὐρὸ ἐπίογς ἐρὸ βοιίὲ οὗ 
ῥὶς πείσῥῥομσ «μά άεπὶν" (πος Κποςκὶπρ) 
(Νι1Δ4. τό ὁ ; σοτηρ. Ροδ5. 112 δ). 

δμὶ α για 0 ἐχῥεγίοητο 111 660] 5.8. 116 
Ὀοζοτθ ὅπ 6 ἔδοϑ. 80. {π|6γα]]ν ; ἀπά ἴΠ6 
αμδϑίίοη 15 ὙΠΕΊΠΟΥ ννὸ ἀγὸ ἴο ὀχρί απ [Ε ἃ5 
ἘΠ ἔαοο οὗ ΠΙπῚ," 2.6. Ὀοΐοτο πἷπὶ {παΐ 15 ἴο 
Ὀὲ υἱβι ἴθ, οὐ εἰβθὸ ῶ5 πιθϑηϊηρ “ Ὀοΐοτγε (Π6 
οι 56. ΕΥΙΖΘΟΠΘ σΟ65 50 ἴᾺΓ ἃ5 ἴ0 ΔΡΡΙΥ ἴῃ 6 
ἘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ πρόσωπον (Δ. 6} ἴο ἴΠ6 ᾿ΙΠΠΟΙ νν4}}5 
οἵ τὴ)6 δηϊθομαμθογ, Ὀοϑΐοιο ὑνῃ]ς ἢ δῇ ἃ 
ΡΕΓΒΟῚ 5 ϑιιρροβοά ἴο ποϑιϊαΐϊο οὐ δ6] στο] ο- 
ἴδηςα (ῥα  ϑώβει). ΤῊ ὅυζ. τοηάθυβ: “θη 5 
ἄοννη ἴπ6 ἔασε." [νὰ ϑίρροβο {πὸ Οτρὸκ 
τοχί ἴο δε ἃ σογγεςί γοηάογιηρς οὗ {πὸ Η οῦτονν, 
νγ6 5ῃοιά σθγίδι ΠΥ Θχρίαίη ἰἴ ἃ5. ΠΊΘΔΠΙΠΡ 
1Π6 ἔσο οὗ ΠΙπι᾽" ἴῃ {πὸ 56η56 οἵ Ὀοὶπρ Ὀ45}}- 
ἴα} νυν ῆδη υἱβί πε ἃ Ποιῖι56. Βιιΐ πηὰν ᾿ξ ποΐ Ὀ6 

τῆδὲ (ἢ6 Η Ργουν ἰοχὲ νγὰϑ 1" Σ ΡΝ, Ὁ ΘΞ, ' ἢ) 6951- 

ἐπΐος Ὀεΐοστο [ἴ,, ψΜΠΊΓἢ νγᾶ5 ταν ἀετετοθῆ «πη 
τσ γα πϑαϊθα 45 ἀροτνρὺ 

23. , 5111} Ῥούβοῦ.. . . θα ἃ 185 
ἜΠ8Ο 18 ἱπδίσαοίθα [οὐϊτιγοά, οὐ πιοαῖοα ; {πὸ 
Οεπηδη γψεῤ᾽ίάε!].}] ΜΝ ΆΠ}Ο ἃ 51}}ν ρούβοῃ ἴῃ ΠῚ5 
ΟΕΓΙΟΒΙΥ {τ|65 ἴο βεΐῖ ἃ ρΡθὸρ οἵ ννῆδΐ 15 σοϊην 
ΟΠ, ἃ νύ 6 ]1- το Ρούβοη ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ βίαη 5 ἴαν 
ΑΥΑΥ. ΤῊΘ 5υγ. Πὰ5 ἃ βίγαησο απαὶ σογίδιηϊν 
᾿παρὶ το πάθυίηξ. 

24. Πὲ Ξ'ὶ ψαπὶ οἵ Ὀτοθᾶϊπρ' [Γι46η655] 
εν ΒαὉ κ6 ΨΠ0 18 5ΘΠ51016 [᾿Π|6]]ΠΠσϑηΐ, 

ΡΓθάθηῖ}) ὙΠΠ1 θ6 ψοϊρμοὰ ἄοσαπ [διΓ- 

ἀεποα] «υἱὲ ἐῥὸ ἀϊββοποῦτσ Υ12., οὗ ἀοὶπε 
5ῈΟἢ ἃ πιθδη {Πίηρ. 

95. 1,α5ἴ βἴδηζα. ὙΠῸ ΠΙἴ γα] στοηάογίηρ οὗ 
16 Οτϑοκ (Ὀοίῃ Καῖ. απ ΑἸοχ.) ννουἹὰ δ6: 
1 105 οὗ βίγαῃρογϑθ νν}}} θ6 διιγάοποα ἴῃ [Π656 
(πη 55. Βιιῖ ἃ5 {Π15 γἱϑιἀβ. ποῖ δὴν ἰπῖ6]}1- 
ΘΊΌ]6 πιοαηϊησ, νγὸ σοποϊάρ {παι {Π6 ἰοχί 
15. σουτιρί τα {Π8η παῖ {π6 οΥριπαὶ Παά 
Ὀδοη πβιγδηβίαῖϊθά. ΕῸΥ, δἰ ποι ἃ ΠιΔη 
τς πηἸβίγδηϑίαΐθ, ἔΠΟΓΘ τηϊδὲ αἵ ἰθραϑδὲ Ὀὸ 
ΒΟΙΊΘ Π]ΘΑΠΪΠρ' ἴῃ ἢἶ5 ννογάβ. Βυΐ ἈΡΡΆΓΘΠΓΙΥ 
πη [6 νοὶ οἰαιιβθ, χείλη ἀλλοτρίων ἐν τούτοις 
βαρυνθήσεται, ΟὨΪΥ {π6 ἤγϑί ννογά (χείλη, 1105) 
ΓΘΆΠῪΥ [ΟΓΠῚ5 ρατέ οἵ {πὸ νοῦθο. Βγοιβοηθί 6 Γ 
Βιιρροδί {παῤ {πὸ τνοσγὰ ἀλλοτρίων, “ οἵ 
ΒΕΓΔΠΡΟΓΒ,," ὈοΙοπρα ἴὸ {πΠ6 Πγδΐ οαἷδιιθβο οἵ 
«α΄. 24.  ΆΙΟΝ 5Πποι] ἃ τοδλὰ “το Πράσγκοη δἵ {ΠῸ 
ἄοοῦ οἵ βίγαηρογθ,," ννΠ1]6 ΘΙ ΠΉΠ]ατ]ν {ΠῸ6 ἐν 
τούτοις ὈΘΙΟΠκ»5. ἴο {πὸ βοσοηπά οἰδλιιϑὲ οὔ α'. 24, 
ὙΠ ϑῃοι]ὰ το, “15 νοι μθα ἀἄοννη ὃν {πὸ 
ἀἰβργασο ἴῃ ἴπδ5ὸ {Π1η5. 5. [1ἀ5{|ν, πὸ ννοτὰ 
βαρυνθήσεται, “ ΝΥῚ]] θῈ ννεῖρμῃοά ἄοννη," ΟΥ̓ 
ἐ Βυγἀθηοα," 5ΟΘΠῚ5 ΟἾΪΥ ἃ ΠΟΡγΥΊβί 5 Γοροιοη 
ἔγοπὶ {Π6 ΡΓΟΥΊΟΙ5. νΈ 56. Ι͂ἢ {πὸ ἀρβοπος οὗ 
ΔΩΥ ΤΟΙ ΌΪΟ τοχί ΠπΠῚὸ σα θὸ ᾿ραγηθα ἔγοπι [Π6 
ὄντ, ὙΠΟ πιοιῖῃ οἵ {πὸ νἱοκοὰ τ] Κοῖῃ 
ἀραϊηδέ ἢἰ5 ὑὈοαγ;" 2.6. ἢϊ5. (ΔΚ 16. ΤΘΔΠΥ 
ἀσαϊηϑῖ ᾿ἰ 56}, ἴο ΠΙ5. ππιστὲ ἀπ ἀδίγιπηθηΐ. 
[π ἴπ56 οἰγοιπιϑίαποοβ ννὸ δόθιη ΓοϑίσΙοῖοα τὸ 
{πὸ (ὐοπηρ  τοηδίαη γοδάϊηρ, ΟΥΎ ΤΑΙΠΟΥ (παῖ οὗ 
2448, ΠΙΟΝ 15 αἀορίοα ἴῃ {πὸ Α. Ν., “ΤῈ 
Π1|005 οἵ τ] Κοῖθ ΜΠ] δὲ ΓΘ] σιοἢ τΠπῸ 5. ἃ5 
Ρογΐίαιη ποῖ ππίο {Ππ0 1 ̓  ΞΞ ἃ5 ἃγὰ ποῖ {Π|0105, 
ὙνΠ 10} σοποογη {Π0πὶ ποῖ απ νἱτἢ νυ Βῖ ἢ {ΠΥ 
Πάανθ ποῖ πηγ τ πηρ ἴο ἄο. ΕΥϊἴζϑομο σοη]οο- 
{τὸ5 1παὶ {πὸ Η οΌγονν γοδά : “ὙΠῸ ΠΠΡ5 οἵ ἴπὸ 
ΡΓοι [νυν ποῦὸ πὸ σρροβοβ ὩΣ τὸ μανο θθοη 
τηἰσγοαά ὮΝ] ἅτ θυγοποα ννἹΠ σπγϑιηρ 

ἢ ΠΝ, ὙΠ ΙΟἢ ΠῸ ΘΌΡΡΟΚΒΟ5 ἴο πανὸ ὈθΘη π|ῖ5- 

γοδὰ ΠΡΝ 3}. Βιεΐ, ἴο νγαῖνο οἵ Υ ΟὈ]οοίοΠ5, 

(Πϊ5 ννοιἹἃ ποῖ σιπὶ τὺ σοηίοχί. 

26. π 789 πιοπύμ οὗ 0018 15 {μοὶ 
μοαχῦ, ὀπὶ ἐῤδὸ Ἡθατῦ οὗ [86 5615 ἐποὶσ 
τοῖα.) ΤΠ ὅγγ. 15 ἴΠ6 δαπὴθ ὀχοορῖ Πα {86 
ΡΓΘΡΟΒΙΓΟΠ ὁ 1η ἢ 15 ἰγαηϑίογγο ΠῸΠπιὶ {πὸ ἢγϑέ 
ἴο ἴῃς ὈΟΡΊΠηΙΠΡ ΟΥἨ 16 δυσοηκὶ οἰαιιβο: “τῆς 

Ι.2 

ἡ ποδὶ (Ὡοοσίο 



27 ΝΒεη τς ἀπροαγ οὐτβεῖῃ 84- 
ἴδῃ, ἢς συγϑεῖῃ ἢ οννῃ 50}. 

28 ἼΑ ψίβρεγεσ ἀθ]ειῃ ἢἷβ οννῃ 
8οιι}, δηά ἰ5 μαῖϊεὰ ὑυνῆβεγεβοενεσ ἢς 
ἀνε ες ἢ. 

(ΠΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΙΙ. 
ι Οἡιλεφ οί νιαη, 3. ἀπά α γροίϊα ἀαμρλζεν, 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΙΣ. ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. ν. 27--ὶ. 

ι1ι Ἡεῷ γαΐλο᾽' 707 γροῖς, λαμ γον ἐδε ἀαά, 8.0 
13 7εακίς ποί τὰ ἑάφι. τό 7) λετουίποσιαν᾽, στ. 
ἀεαγέ τοί ἠἑ πού σἀγέμξ. 20. Ἡλαί τοὴϊ ἰρ: ἃ 
7εισιά, 

ΓΙ ΟΤΉΗΕΌΟΙ, τηδη ἰ5 σοπιρατεὰ 
ἴο ἃ ΠΙΓΩΥ ϑβἴοπε, δηὰ εν 

οὔθ ΜΙ] ἢ155 Πῖπὶ οὗ ἴο ἢἰ5 ἀϊ5- 
στύλος. 

τλοῦτ. . ὦ δυΐ ἴῃ [π6 μΠοατ. ... ." ΤῊς 
ἢγβί ραγί οὗ [Π6 νϑγβϑεὲ ἀοεβ ποῖ γϑαυΐγε ΔηΥ͂ 
ζοπητηθηῖ. “ὍἼΤο ννόοᾶγ οὔδ᾽ αὶ ἤοαῦί οἡ οὔθ 'β 
δίεενε " 1Ἰηαϊςαῖοβ 53}}4]ονγῆθ55 ἃἰϊκα οἵ ἔδβοϊηρ 
Δηά οὗ ̓ πίε!]εςῖ. ΤῊΘ ϑοοοηὰ εἴἶδιιϑε τ Ζβϑοῃο 
ΓορΑγὰ8. 25 πιοδηΐηρ ἴπαἴ 1ῃ6 ννῖϑο ἢανε ἢγχϑεϊ 
νΜ6]}1 ροηαεγαά ἰη {πεῖς μοαγίβ ννῃδῖ ΠΟῪ υἱοῦ 
ΜῈ} 18εῖγ πουῖη5. Βυΐ ἴῃς Δη{{Π| 6518 βθοτης 
ἴο ϑιυξροϑῖ τῇοσγο [πάλη {Π|58, νἱζΖ. [πΠαἴ {Π6 ννῖϑο 
ΔΓΕ χαϊϊσοηῖϊ ἃ5 ἴο {πεῖ ἀθοροϑὶ ἔθοϊ ηρϑ: 
{ΠΕΥ ἀο ποΐ ραγαάς {Πθπὶ θεΐογε 81} δηά δνοσν 
οη6-- Π οἷν Ποαγί ἰ5 {Πποῖγ του. 

47. ΤῊΒ τοῦθ 8 οἵ ἴ!ς ρτοδίεβε ἰηϊεγοϑβί, 
ΔῈ 45 γοραγάβ {86 ΠοοΪορῪ οὗ τπ6 νντίϊοῦ 
δΔηά ἱπαϊγοοῖ ἴἢ6 δρὲ οὗὁἩ [815 Ὀοοκ. ΨνΠΘη 
1Π6 τυτοῦ 5ρθακβ οὗ συγϑίηρ ϑαΐδη 45 βου ςὶπς 
8 ΤῊΔΏ ὑπῖἴο 5ϊη, ἢς6 γοΐθσβ ἴο 186 ρβεύβοῃ οὗ 
τῆς Π6ν}. Βυϊ [δ 4]]υδίοῃ 1ἱπ1ρ]165 ποῖ ΟὨΪγ 
Ὀ6]ΠΟΓ ἴῃ 1ΠῸ ΡοΟΓΒο ΑΙ ΠΥ οὗ δαΐδῃ οἡ ἴῃ ρατΐ 
οὗ {πε ο]ογ ϑιγαοίάθ, δυῖ (δι {Π18 6 16 ννᾶβ 
50 ΡΈΠΕΓΑΙ {παῖ [86 νυγϊτεῦ σουϊὰ ρυζ 115 ὁχ- 
ΡΓθϑϑίοη ᾿πῖο ἴῃς ποι οὗ (6 νυἱςκοά, Απά 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ 80, θυΐ ὈΥ̓͂ {6 5.46 οὗἉἩ ἰἴ ννε ἤπά 4150 
ἴῃς ταί! οῃ  ἰϑς σοττεοίϊνο τπαὶ νἢδΐ πΊοη 
Ἑο8]16ἀ δαΐδη νν88 ΓΈ} ΤΠ ΕΙΓ οννὴ οΥἱ] ἰηςἾ ]πὰ- 
τΙοη. ΤῊΪ5 σεγίδ Ὁ ἀοσογάβ νυ} 8 Ἔχοθρ- 
τουδὶ] Ἐ οδίηὶς νον, ἡ ῃϊςοἢ ἰἀοηςῆθ8 ϑδίδη 
ἢ τὴς 7εμεν ῥάσα, ἴῃ6 ον] ἰης! παίίοη 
(Βαδῃ. Βαίΐῃγ. 16 α)ὴ. Βυΐ, 828 }ι5ῖ Πίηιεά, 
[158 ννὰβ ποῖ ἴΠ6 σοπιλοη νἱονν, Δοσογαάϊηρ ἴο 
γΒΙ ἢ ϑαΐδῃ ννὰ8 4130 γεραγάθα 85 ᾿πο ἘΠ ρ' τηδη 
ἴο 51η (σοπιρ. ἴῃ6 ΑΡΡ. οἡ ϑαίϊδῃοϊ οοΥ ἴῃ “11 
ἃηα Τίπιε5 οὗ [6β8ι5 τὴς Μεββίδῃ, νο]. 11. ἢ 
757). ν»ὲ μᾶνο {πογοίογα ἤδτε δἰῖκο ονϊάθηςο 
οὗ ἃ φϑηθγαὶ δε] ϊεῖ ἰη ϑαΐδη δηὰ [5 γαϊοῃ δ] ϑιῖς 
τηοαϊβοδοη. ὦη {μὰ οἴπευ ῃαπά, νγὰ '80 
ΤΆΔΤΚ ΠΟΙΘ ἃ ἀδνοορπιεηΐ ((ἢ 5 σαῖμοῦ ΤΠδη ἃ 
ῬΓΟΡΓΕΞ5: 0) ἴῃ ἴῃ ΟἹὰ Τοβίδπιθηϊ βιδηάροίηϊ 
οἡ {15 σι ιδ͵]εςῖ, [{5 νδτίοιιβ βίαψεβ ἴῃ {Π6 ἰδῖθσ 
ὈοοΚκΒ5 οὗ ἴῃε ΟἹ εβίδπημθηϊ τᾶν δὲ ἱπάϊςαϊοα 
ἴη ἴῃς [Ο]ονης ογάεγ :--- ἰοῦ 1. 6--12, 11. 1-; 
Ζεςῇ. ἰϊΐ. 1,.2; δηά ᾿Δ3Έ]}Υ, 1 Οἤγοη. χχὶ. σ, 
ψΠ ΒΟΉ ΤΘΟΡ. 2 ϑ4πι. χχῖίν. ᾿Ξ. 1 
ἴΠεϑε ρϑβϑᾶροβϑ βΒῃουἹά 6 σοτηραγεά, οη ἴῃς 
οἴμεγ Βαηά, ἴδε ουτίουβ (ἰΔΐεγ) Ἀδυδιηὶς 
ςομηπηθηΐβΒ (566 “ Μίᾳγ. Οεάοϊ., σά ῥοε.). 
(οηβίἀογίηρ ἴῃς ἀενεϊοροὰ ΑὨρΡΕΙΟΪΟΡΥ ἴῃ ἴῃς 
ΒοΟΚ οὗ Ὠαπίεὶ, ἰϊ 566 5 βίγδηρο [μα ἨῸ τοίου 
δῃς6 δβου]ὰ δα τηδάδθ ἴῃ ἰξ ἴο δϑαΐδῃῆ. [πάροὰ, 
ἴδε ἀρραγθηΐ βϑπογα ΠΥ οὗ [Π6 ΒΟ 6 45 ἱπηρ!οὰ 
Ἰη Ἐσο] 15. ΒΟ6 15 ἰησοιη ρα! Ὁ]6 νυν ἢ} 115 5] θῆςο 
ἴῃ Ὀληϊοὶ, ᾿Γ 1Ππ6 δ Πουϑἢϊ οὗ ἴῃ ἰδίου ννοῦθ 
Ῥοβίογίοῦ ἴο ἴπαΐ οἵ Ἐσοϊοβιαϑζίςιιβ. Ι͂ἢ [Π6 

ἰαῖεσ Αροσίυρμια (Βαγ., Τοῦ.) Ὁ εβοηο ον ῦ 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ἃ ΥΕΤῪ ἀενοϊοροα δηὰ [υάδϊς ἴΌΠη. 
Το Μνιβά. 11. λά νὰ ἀο ποῖ τείοσγ, οἡ δοζουηΐ 
οἵ ἴπ6 Ἰαῖο σοτηροϑβίτίοη οὗ {μαϊ Ὀοοκ. Τλὲ 
ΚΥΎ. Ῥᾶγάρῆγαθε ἔου “" δαίδῃ, “ δίπι {πΐ 828 
ποῖ 5ἰηηποα δραϊηϑί ἢ1π|," 15 θοίἢ ἰπίογεϑιθς 
ἃπὰ οὐπουβΒ. [π᾿ ΟἿΓ υἱεν ἰξ ἱπιρ]ιε5. ποῖ 
Δποίπογ Ηφθῦτον ἴοχῖ, θὰϊ 1ῃ6 δνοϊάδηος οὗ 
115 τηϑδηΐϊηρ ΟΥ̓ ἃ ΡΑΓΑΡΓΑ56. 

28. «υδεογεοευεν δὲ ἀφυεϊίει.} ἘἈλίδετ, 
ἷῃ [09 ὩοΙΘΕΡΟῸΥΒοΟᾶ, 24. δπιοηξ 
πεϊξῃθουγβ, ὍΤὴε ὅγγ. Π45: “ὙὍῆς 5ουὶ αἱ 
[86 ννῖβε ἰ5. ρτίευθαὰ (ορ , ἴῃ δηγυ 58) 
οὔ δεςουηξ οὗὨ {πε ἔοοϊὶ, ὑδοαυϑθ ἢ κηοσπεῖδ 
ῃοῖ νν»ῇῆασϊ Πδ 5ιιοι)ά 540 υπῖο ᾿ϊπη.᾿ 

ΓΠΗΛΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΙ!]. 

ΤῊΗΐ5 οἰαρίος ἰ5 δεζογ σοηποςοῖθα ἰμδη {δαὶ 
ψὨἰοὴ ρτοσθάεά, ὙὍὙἘα 5υθ]εςξ 566πὶ5 51}} ἃ 
ὙΑΓΠΙΣ δραϊηδί ΓΟΪΪΥ, πῃ 115 νδγίοιϑ τΏΔη1- 
[εϑίδίίοῃβ, βρθοῖδι!ὶγ 85 τοραγὰβ βρεεςῖ. ἴῃ 
{παῖ τεβρεςοῖ {πε δϑρίγδιοη οὗ ἴδε ἰαϑῖ γεῖϑὲ 
ἔογπιβ ἃ Δρργορσγίαϊθ βεῆθγαὶ σοῃοϊυβίοη. Τῆς 
ἢγβὶ ἔνε ὑϑῦβεβ σείογ 10 Τεογίδίη οἱ 
ΓΟΪῪ οὗ ςοπάιυςξ, ἐϑρθοῖδ!ν 85 τεραγάς ἴδε 
γουηρ. Ἐτοχὴ [5 ἴπε ἔγαῃβιοη 15 πδίυταὶ ἴο 
᾿ποιγυςίίοη, ἐβρεοῖα!ν οὗ τ γουπρ, νυ ο 15 
ΒΟρεΐθ55 ἴῃ οᾶϑ65 Ἰνῃοῦ ποτα 15 ἃ σογίδίη αἰ3- 

ἰτίοπ (ἔνε νεσβθϑ, υυ. 6-12,85 σρτ'. 9,10 πιυϑὲ 
ἐς σπιτία ΤῊβ ἰοδάς ἴο (ἢ δάπηοηιιοῦ ἴ0 
δυοὶά 411 ἰηϊεγσοῦγϑβα νυ ἢ βυ ἢ ΡΕΓβΟηβ ({ππεε 
γ Γβαβ, Ὀὰϊ οπθ οὗ {Πδπὶ ἃ {(ἰρ]οῖ, ἸΏ οἷχ {{π65: 
νυ. 131-15). Νοχίῖ, [πὸ 5ἰεδλάξαϑσί ρυγροϑε 
ἃ ννἶϑε πηδῃ ἰ8 ςοηϊγαβίθα [ἢ μας οὗ [δε ἰοοὶ 
(ἴγες νοῦϑοβ: υυ΄. 16--18). 1,ἀϑῖ]γ, [μα ἀὐβεῖ- 
ἔπος ἰ8 ἀοβοτίρεά δεΐνγεεπ ἐπα βρεεςοῖ δὰ 
δεϊίοη οὗ {π6 οο] ἰη τοραγὰ ἴο οἴδοῦϑ, ννἱ Η5 
584 σοηβοα 6 ης 685 (ἔΟΌΥ γεσβοβ, {Π6 ἰαϑὶ οὗ ἴμετὶ 
ἀουδὶε: συ. 19--22), ἀπά ἴδε ϑρεεςῦ δπά 
δεϊίοῃ οὗ ἐμ6 νυῖϑο ἰῇ τοραγὰ ἴο οἴδβοσγϑβ, ἱὰ ἐ5 
ΠΑΡΡΥ͂ ΓΕ5ι}}18 (ὉΪΣ νϑῦϑεβ, (6 ἤτϑβι οὗ (δε 
ἀοιιδοΣ νυ. 21-26). Τῆς ςδαρίεσ οἱοϑό 
ὙΠ δὴ ἀϑρίγαϊίΐίοη αϑδἔεγ πίρῃοσ αἀϊγεςῦου τ 
1} }5 πιαίίογ. 

1, ἐς εοὐπβαγεά.} 1.4. 5 Ἰ|κε. 

«,Πδν “1οη:.}0ὼ ὌΠΟ αρὶς ἰαϊγέπαγιεση. 

«υἱὴὲ δέδιε ῥένι οἴ ἐο δἰ. ἀδσγαςς. Ἐαιβεῖ, 
11 Ιὲ88 ΟΥ̓ΘΣ δὲδ ἀἱδῃοποῦχ. ΟΟΘΏΘΓΑΙ 
[86 εἴδιιϑα ἰ8 βῃρροβθά ἴο σείεσ ἴο ἴδε ΠΙΥ 
δίοηθ ψῃοἢ 5 Ἰοοκοά ὉὩροῦ 825 ἐἰϊδρυπίθξ. 
Απά 80 [ἢ ὅγΓ., “ ἜΥ̓ΘΟΙΥ͂ ΟὯ6 ΓΌΏ5 ΔΥΑΥ ἔτοῦν 



ν. 2---το.] ΕΟΟΙΓΕΘΙΑΘΤΙΓΤΙ5. ΧΧΙΙ. 

ὧς ΔΑ 58οτδέμ! πιδῃ ἰ5 σοπιραγεά ἴο 
πΠΡ τῆς ΒΠ1ὰ οὗἩὨ ἃ ἀμπηρῃι]] : ἐνεγυ πηδη 

τηδῖ τα καβ ἴξ πρ ν ἢ} 5μακα ᾿ἰ5 βδπά. 
2. Δὴ εν] πυτγίυγοα 50η 15 ἴῆε ἀ15- 

Βοπουγ οὗ ἢϊ5 ἔδίμογ τπμδὶ θεραΐ ΠΙπι: 
ἈΠᾺ ἃ [[00]158}}] ἀδιρἢτοῦ 18 θοΥΠ ἴο 
15 ἰοϑ8. 

«Ῥον.:.. 4. νβε ἀδιιρῃϊεγ ᾿58.2}} δτίηρ 
ὑξ ΔΠ ἱππεγίδηςσε ἴο πεῖ Πυβραπά: δυῖ 
Ἐξ φσι 8η6 τῆλι ἰἵνθίῃ αἰβῃοπεβοὶν 185 ἢεγ 
κὰν, [ΑΙΒετ᾿ 5 Πεανίηςϑ8. 

ς ὅηῃςε τῃαϊ 15 θοϊά ἀἰϑῃβοποιιγθίῃ 
Βοῖῃ πεῖ ἔβίμοῦ απά μεγ Πυιβθαηά, δι 
τΠδΥ θοῇ 5}2}} ἀββϑρίβε ἤει. " 

6. Α ταἰς οι οὗ ββάβοη [15 45] π|ι- 

16 51:6]}}] οὗ τ. Βιυι ἴ δοθῃηϑ Ὀοίζου ἴο τοίου 

186 εἴφιδε ἴο {π6 ἰά]6 πιδῃ, οὐθσ ὑν ΠΟΠῚ ΘΝΟΤΥ 

οπθ ΨΠ ΐβθ, γ Ὁ Ρ᾽Φ", Τοῦ χχνῖϊ. 23, ἴοσ 
γΠΙ ἢ [Π6 ὅυυ. ΠΛΑΥ͂ Πανθ τοδά ΡΠ", ἀπά {δε 
ἰγδηβίδίθα ΡΑΓΑΡγαϑεο!]γ. 

2, Τὴ βόλβιτον κοπρίων, “ΠΙ1Π οὗ ἃ ἀιϊιηρ- 

ἈΠ], 15 16 1,ΧΧ. τοπάογιηρ οὗ Πὰν ν Ὁ) ΙΪῃ 
ΕΖεκ. ἴνγ. 12 (σοιῃρ. Εὐννα]ά, ὃ 285 ὦ, Ρ. 639). 

“ῥαζε. Ἐοτίμο ρυγροβο οὗ οἰθαηβίηρ. ὙΠῸ 
ΘΥΓ. ΡΑΓΑΡΉΓγαβΟβ, αἵ {πὸ βαπιθ {ἰπὴὸ ΓοΐαΙ ΠΙ ΠΡ 
1η6 ἰαϑσῖ ννογάβ οὗ {πΠ6 οΟΥΡΊηΑ] ; κ΄ Μ1}} 5868 Κὸ 
ἢϊ5 δαηά." ΓΓΉΪ5 15 ἰηϑίγιιςζινο. 

3. (Τῤέγε 15ὺ Βδτθ [0 8 δ 6 7 ἱπ {86 
Ὀοροίςύϊπρ οὗ 8 805 ππα:βοὶρὶϊηθᾶ, Ὀαΐ 
8 ἀδυρμῦθι [ν]1Ζ. οἵ [{Π1|5. Κιηπά ; ὅ0ζ. “ἃ 
γνΟΤΏΔη ἢ] 18 θΟσπ ἴο 1055.}] ὙΠΟΓῸ 5 Ρτο- 
Ξ͵ΤΘΞΒΙΟΠ ἤΘΓῸΟ : ΔΠ ΠΠ6 50] Ρ]1Π6 ἃ 506 15 ἃ 501 
οὗ 5ῃαπιθ ἴο 5 απο, ὈϊΈ ἀπ τ ]501Ρ}1πο 6 
ἀδιιρηῖοῦ 15 ἃ σοῦσγοο οὗ δοιαὶ 1055--οὔ {πὸ 
ΟΠΘ 6 τῇλυ 6 ἀϑπαπηεά, ἴπῸ οἴ πο  νν}}} σαιιδὸ 
ἢϊπι ἀαπηαρο δηὰ Πιιγί. 

4. ΑΙ νυυᾶοπί [56 Π510]6, πιο ἴα] ν᾽ νν6]}} οοη- 
ἀϊθοπεα] ἐσισῥίογ ρα οὈταῖπ δὸγ ῥιαδανα 
(οΥ ἅγὸ ννὲὰ ἴο ἰοϊϊονν ἴπ6 1 απ: δώγοάϊας αὐ γΓὸ 
σμο, απὰ ἴο βιιρροβο ἃ τη]δι πα ἰο βία πάηρ ΟΠ 
1η6 ρατί οὗ ἴῃς Οτθοκ ἐγδηϑίδίου ).1] ἤγοῖ- 
Βοῃποιάεγ: “ἄνδρα αὐτῆς, τηαΥ πὶ 5.0] «ἰ6511- 
ἠδίυτῃ ᾿--δηα {ΠΟΓΘΌΥ 5816 νν1}}} ὈγΙηρ ΠΟΠΟΙΙΓ 
ἴο ΠΟΙ {αἴ ΠΕΓ, 

ὧμῖ 8 ἀδυρθίοῦ ὑμαῦ Ὀσγϊπροῖῃ ἀ15- 
5τδοθ 18 ππΐο ριὶθῦ ἴο Εἰπὶ [πὸ στοῦ οἵ 
ἨΪπ1} τμαῦ θοραῦ μ61:.}] Ἅ“ὙΠπαῖ Ὀγηροῖῃ 

ἀἴσρταςθ," ἴῃ (ῃ6 ΗφὈ. πὸ ἐοιιδέ ΓΔ), δεῖ 
ηοΐ ἴῃ 16 86η56. οἵ ἐς ἀἰϑατγαοοῦαὶ,᾽ 45. ἴῃ 
Ῥγον, ΧΕ ὁ μὲ “58 ἢ τον, ας τὶ Ἀν ἀο: 
ΧΥΙΙ, 2, ἴη ῃαΐ οἵ ρῥιιζεπρ ἴο 5ῃδπιο. [ἢ {Π||56 
ἴπγοθ ραββϑαμοβ 22 αἰνναγϑβ βίαπἀβ ἀπι![Πο11- 

ΟΑἸν ἴο ΣΦ, “ Ργιιάοπί." Ρχγοῦδοὶν {ἰὸ 
βάτηθ πιεῖ Ἔχργοβϑίοηβ πιαν μπᾶνο θοοη 
πϑοὰ ἴῃ ἴπς Ηθῦ. οὗ ΟἿ τοῦδ, αἰτποιμὴ {1πὸ 

-- - -- πι---- .--- τς - -΄-.͵ - -- --- 

ςογγδοῖιοη οὗ νυἱβϑάοπι 4.6 παενοῦ οι 
οἔὗ τἰπ|6. 

γ ὟΝ οβο τϑδομεῖῇ ἃ ἴοοἹ] 15 45 οὔθ 
τπδὲ ρἰαειῃ ἃ ροϊβῃεγά τορεῖμεσ, δηά 
45 ἢς τῃαϊ ννδκοῖῃ οης ἴτοπι ἃ βουπά 
βίξερ. 

8 Ης τῇδέ το] ] ἢ 4 ἴα]6 ἴο ἃ ἔοοὶ 
ΒρθΆΚαῖῃ ἴο οπὲ 'π ἃ 5ἰυμαθεγ: ἤδη 
ἣς ᾿δῇ το]ά ἢϊ8 ἴα]θ, ἢ νν}}} β8ᾶγ, 
ΜΝ δῖ ἰϑ τῆε πιφίζοῦ 

9 [ ςσμΠ]άγεπ ᾿νε Ποπαβεὶν, δηά 
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5:0 Κ ἴῃ πιουγηΐηρ : αζ 5{Π|ρ6ὲ85 δηὰ 8Β.6(. 
εἷτ. 2οο. 

ἢανε ἱνν ῃεγοννηαὶ, {Πα 56.841 σονεγ τ οι, 
1} 

{Π6 θάβθηθ85 οἵ {ΠΕῚΓ ραγθηΐϑ. 
ΙοΟ Βιιῖῖ οἢιΠ]άτεη, ΠΗ Πρ ἢγΥ, 

Ι,ΧΧ. σϑηοῦ ἘΠῚ π᾿ Ῥτον; αι ν, ἀν, 18; 

Ὀγ νοήμων. ΤΠα ὅγγ, ὙΠΟ Κ Οὐ"5 {Π158. γΟΓβ6, 

5. Τὴ9 Ῥοϊὰ [νἱΖ. ἀδιιρῃςου]}] ἃ θρτδοθίι 
ἔδῦμοΥ διὰ πυβυδπᾶ, πὰ ὈΓ Ὀοΐὰῃ Ὑ11Π]1 
5.89 ὃθ ἀδδβρ᾽β8θἃ.) ὍΠὸ (ογπὶ “ Ὀοϊά " (ἡ 
θρασεῖαν) 15. τιϑδοἀ ἴῃ ἴΠ6 5θηβ8θ. οὗἨ ποίϑυ 56] ἴ- 
55 ΓΟ ἃπ4 πηριάθηςσθ, 45 1Π ΡῬΊΌΟΥ. ΙΧ. 11, 
Ί ΟΠ δθθη5. Ράγα οὶ, απ νπογὸ {πὸ 1, ΧΧ. 
ΓΟΠΩΟΥ γυνὴ ἄφρων καὶ θρασεῖα --- ν»ηδίονοῦ 
ΤΘΔΠΙΠς ννῸ ΤηΔῪ αἰΐδος το [6 ΗΘΌτονν ρἤγαθ6 

ΓΞ ΣΟΝ, ὙΠΟ 8υγ. μᾶὰ5 “ᾺΠῸΥ ἀπά 

τποΐμου, ̓ Ἰηϑζοδα οὗ “ὁ ΓᾺἸ ΠΟΥ απα Πιιϑθαπά." 

Ό. ΡΑΕΡΝΗΒ ΒΡΘΘΟΒ.] ΒΑ οίουτιηρ ἴο 
᾿πϑγιστ!ΊΟἢ ΟΥ δἀἀπποπιίοη ἁἀάγοβθοά ἴοὸ {πὸ 
γοσηρ, θὰ αἵ ἘΠ ῬΑΓΓΙΟΙΠΑΥ πποπιθηΐ ποῖ τὴ 
ΘΟΆΘΟΠ :; φορά [π᾿ [501 θὰ 7ι|5ὲ πο τηϑι- 
016. ὙΠῸ βοοοπά οἴλιιβὸ ΠΟΤ] {Υαηϑαϊοαά 
νου] θο, “(δι διτίροβ απ ἀἰβοῖριΐπθ δ 
811 {ἰπ|68 (ΔΓΟὺ οὗ τὰ 15 ἃ οπλ,᾽" νυ ἢ 15 5ΟΠΊ6- 
{Ππ|65 ΟΧΡΙ αἰ πο ἃ5 πιθδηϊηρ {Πα [Πς ἀρΡρ] ςατΊοη 
οἵ 15. αἵ 4}} {᾿πλὸ5 15 {πὸ ραγί οἵ νυ]βάομι. 
Βιιῖ 1 15 ποῖ ὁὰϑν ἴο Πης {Π|51} [6 Οὐοοκ τοχί. 
ΤΠ ὅγγ. 45: “15 νυϑάοπιὶ δ δ} {{π|65. 
ΠΟΙ σαη θὸ Ππτ||ὸ ἀοιῖ {Παΐ {Π15 ΓΟΡγοϑοηῖβ 

{πὸ ΟΥΚΙΠ] ΗΠ θγονν, ΠΏ2Π ἈΧΣΣ ὙΠ] ἢ 
{π0Ὸ (τοοκ πλιϑγδ 5]: δὰ ἐ εν παντ ὶ καιρῷ σοφίας. 

7. ἤῥοιο.] ἘἈΔΙΠΟΥ, 6 πα. Οὐ “'ἀηά ἢ 
1η σϑϑςοηπᾷ οαιιβο, 

σοι σἰρρ.] ἈΔΙΠΟΥ, ἅθορ 5160Ρ. ὍὕΠῈ 
ῬΟΙΗΓ οΟὗὁἨ ςΟΙΠΡΑΓΙΒΟῚ 5 {πὸ τπϑο]οϑϑηθβθο οἵ {πὸ 
αἰτοιηρί τη ἐς ἢ σαδβο. 

85. ΠΗ ἐραὶ πατταῦθῖῃ.. ... παυγδαύθτ 20 
Ομ Ὁ αῦ 15 ποάδάϊπρ ἘΝ σα], ἀρ ἌΡ ΟΣ 
1868 οοπιρΙθίϊοπ δὲ αὐὴ] ταν: ρα 5 0] 
ΠΟ δηλ ἶο οἵ «'. 7 ἰσας τὸ {παξ αδόοι 5 πη. γ 
νι ἢ 15 ποῖ ᾿πᾶρί. Τὴ ὅγ7τ. διᾶθ ἴἢ {πὸ 
ἤγος οἰσιιβο τηϑίοι οἵ οὐὐ ατοοκ; “ἼΚΟ ἃ 
ἢ {παι οαἴοί ἢ ὑγοα ΠπῸηΠ 6 15 ποὶ 
πη γν.᾽ 

9, 10. ΤΊνοβο νοῦθο5 τητιδί [δὸ οὐαι τς, 

α΄, 



ι18 

Β. Ο. 
ΟΣ. 200 

ὁ οὗ, 38. 
16. 

ζ΄ Οξῃ. 5ο. 
ΣΟ. 

εἶ οἢ. 12. 
12. 

τὨγουρΡὮ ἀἰδάλίη ἀπά ννδηΐ οἵ πυγίυτγα 
ἀο 8ἴαῖη ἴῃς ποϑ Π } οὗ τηεῖγ Κιηάγοα. 

11 ννεερ ἔογ {με ἀεδά, ἴοσ ἢς 
Βαῖὴ Ἰοβὲ τῆς ρῆξ : δπὰ ψψβερ ἔογ τῃ8 
ἴοοϊ, ἔογ ἢε νγαπίει ἢ υππάςεγβιδηαϊηρ : 
γλᾶκε {π||6 ννεθρίηρ ἰοῦ τῆς ἀδδά, ἔογ 
ἢς 15 δὲ γεδῦ : δυῖ τῆς [16 οὗ τὴς ἔοοὶ 
18 ὑγοῦβα τἢδη ἀεδίῃ. 

12 “ϑενεῆ ἀδγβ ἀο πιεη τπουΓΠ ἴογ 
πὶ τηῃδὲ 15 ἀοδά - διιξ ογ ἃ ἴοοὶ δηά 
τὸ ὈΠΡΌΟΪΥ πιᾶη 4} {Π6 ἀδγβ οὐ ἢϊῖβ 
1{ε. 

123 ΤΑΙΚ ποῖ πυςῇ νυ ἃ (οοὶ, δηά 
δο ποῖ ἴο Πἰπὶ {παῖ Παῖῃ ἢο ὑπάογ- 
βίδῃαϊηρ : ἦθεννάγε οἵ ἢϊπι, ἰεβῖ τοι 

11. δῶρ ῶν 1τῶε ἀεαά, ἴον ᾿ἰσθλ δ8ε 
Ζαϊ]οἃ [ςελϑεά, ρῥϑϑϑεὰ ἃνν20Υ7}] . . . 70. 
ππὰοτδίαπαϊη δ 86 ζαϊ]0 6 . . . ἥτε 
ΒΟΖ.1 [Β|556]}} ,γῶ0. ἐῤε ἀραά, 7οὼγ δὲ ἐς αἱ 
γα! ΤὍὌῆε Τοοπίγαδί 18 τ} θἰδησΠΟΪΥ, 45 ᾿ἰπάϊ- 
οδίίηρ αὔϑδοηςς οὗ Πορϑ 85 Γεραγάξ δὴ δῆογ- δ. 
ΤΠ ὅυΓ. πιοάῆοθ5 {πΠ6 ᾿αϑὲ εἶδιιδε δηὰ δάάϑ: 
“ῸΣ Μοσβα [δὴ ἀθδίῃ 15 δὴ εὐυὐἱ] 118." 

19. δευεπ ἀαγ..7ὼ ὙΠ6 ΤΥ ΠΑΙῪ ρογιοά οὗ 
δτοαῖ τιουσγηΐηρ (Οεη. Ϊ. το; [6 χνὶ. 24). 
δῖ. Αὐρυπίίηο πηάβ ἴῃ [Π6 Πυπῦου βουθ ΤῸΓ 
τῆς ρεοά οὗ τιουγηΐϊηρ δὴ δἰ] υδίοη ἴο {Π6 
ΘαΌΑΓὮἢ οἵ γεδί, ᾿παϊσαῖνε οὐ {8ϊ]5, [δὶ τὴ6 
ἀεδὰ ννεγὸ δῖ βδδοῖοά σόϑβί. ὙΠ6 σοπίγαβι 15 
γΟΓῪ ἴογοῖδὶο. ΜΉΘ ννὲ πιουγῃ ϑενθὴ ἐδΥ58 
ἔογ ἴδ Ρίοιιβ 0 ἃῖὲ δἱ σεβί, (6 ψ βοὸς [π|6- 
πλιὸ οὗ ἴῃς ἔοοὶ] δηά (Β6 υῃφοῦϊγ 5 ἃ ρεσοὰ 
οὗ τηουχηηξ. 

18. Αποίθοσ ϑίδηζα, ἢ νΙο ἢ Ργορτοββίοῃ 
ἔτοιῃ ἴμα ἔουτηοῦ γεῦβο5 15 ΟἰΘΑΥΪ τηλγκοά. 
111, “ὙΜΈΠ ομε νοϊὰ οὗἉ ἱπίε!]!ρεηςς ἀο ποῖ 
ΤᾺ ΙΡΙν 5ρθεςἢ." ὍΠδ ὅ5γΓ. πᾶ5 “τῇδκε ποί 
ΡΙ αβδηΐῖ᾽ [ὉΣ “τ ΠΠΡΙῚῪ ποῖ." ὟΝ ε τὲ ᾿ῃο]Ἰπθὰ 

ἴο δεϊϊοανε {πᾶ τς Ηδρ. μαὰ ἼΒΙ ὶξ, ἀπά 
(παῖ τῆς Οτεοῖκ ἴοοῖκ ἽΕΙ ἴῃ ἴῃς βδεῆβε οὗ 
ΤΑΘΑΘΌΣΙ Ως --- ΠΙΘΑΒΌΣΙηΡ ᾿νοΥ 5, ---- Υ ἢ} ]6 (ἢς 
ὅγτ. υηάεγοίοοὰ ἰἴ ἴῃ ἴἢ6 πιοσὸ ΠΟΙ ΠΟἢ 56 
οὗ ἴῃς νοσά. ΟΥ̓ ΤΏΔΥ ποῦ ἤανθ Ὀδθη 5016 
ςοηξδιδίοη οὗἉ [6 τοοῖβ ΠὩ Ὃ δηὰ ΠΥ) ΕῸΓ 
(ἢς βϑοοπὰ οἴδυβα [ἢ ὅ5υΓ. 85: “ δηά ψ ἢ ἃ 
ΡΪξ ἀο ποῖ ρὸ ἴῃ ἴδε νναγ." ῬΟβϑβιθὶ)Υ 86 
ΟΥΙρίηδὶ μαὰ ὝΠ, “ἃ ρἷρ," δῃά ἴπμε Οσεοκ 
ἰγδῃϑίδῖοσ, το αγάϊηρ [815 25 δοῖονυν ἴῃ 6 ἀρ γ 
οὗ ἴΠ6 ἀγριμπηοηΐ, ΙΏΔΥ πᾶνε διίεγοά ἰξ ἰη 
σοσηοη ἈΔΌδΙ᾽ηϊς τπηληηοῦ οἵἩ ςοπηπιοη (δ οη, 
85 ΤΟ] οβ: Ἀεδά τοΐ ὙΠ, 4 ρἷρ, δυΐ ἽΦΠ, 

ὙΓΆΠΓΩΡ Ξξ ΡΠ ἼΡΠ, νυδηζηρ ἴῃ πη ἀογϑίδησιίηρ. 
ΤΙε {πιγὰ οἶδε 5θοβ ἴο βιρροτί ἴῃς Οτοοκ 
τοηάοσίην, Ὀυῖ [6 ἔουτίῃ δοςογάβ γαῖποσ νυτἢ 
[86 δγσ. Ου ἴδε οἴδον ἢδηά, (ῃς 5ἴπη]ο οὗ ἴῃ 6 
Ρὶξ 15 ἢοῖΐ ΟἹΪΥ τἢ- εὐν]58, Ὀὰχϊ 566 5 ΔΟΓΌΡΟΌΥ 

ΒΟΟΙΕΡΒΙΑΘΤΙΟΌΞΝ. ΧΧΙΙ. [ν. 11--ἰὖ, 

ἤᾶνς τγοῦδ]ς, δηὰ ἕπου βμαὶς πονὲγ ΒῸ 
με ἀεβ!εά "νι Πἰ8. ἰοοϊεήεβ: ἀε- “- 
ρᾶτὲ ἔοπι Ἠΐπι, ἀπά τῆοιυι ὁμαῖς βηὰ τὰν ν 
τεβῖ, ἀπά πδνεῦγ θὲ ᾿αἀϊδαυϊειεά νηι πο 
ΤγΔάη685. τι, 

14 ὟΝ Βαῖ ἰ5 ἤεάανῖεσ τῆδη Ἰεδὰ ἡ δηὰ "ωῖὶ 
ψνμδῖ ἰ5 τηε πᾶπιὸ τμογθοῦ, δυῖ ἃ ἰοοὶ 

1ς “δλπά, δηῃά 9411, δπὰ ἃ π|ᾶ85 οἵ ἐῬνι 
ἴγοῃ. ἰ8 εαϑίεαγ ἴο δ6ᾶγ, τπᾶπ ἃ πιδῃὴ 7 ̓ 
νους ππἀογβίδηαίηρ. 

16 Α5 τἰπιθεῖ σἰγὶ δηά δουπά το- 
δεῖμεγ ἴῃ 4 δυϊάϊηρ, ςάπποῖ θεὲ ἰοοβεὰ 
νὴ ἢ 8ΠαΚίηρ : 80 ἴῃς Ὠεαγὶ τῆδῖ 15 
5:2 015η6 4 ὈΥ δἀνίβεά σοιηβεὶ 988] 
θαι αἴ πο {1Π|6. 

ἰηϊγοάυοε. ΟἸδυθε 4 5μουϊὰ δὲ ἰγαπϑίαιο: 
διὰ ποὺ 5:81} ποῖ ὍὉθ ἀθ81οἃ ὮΥ ἰδεῖ 
ψΠΒΟΝ 86 σοῖε οὐ. ὍΠῖβ, νι εῖμεγ 
γῸ υηἀεγϑίδπαά [ἃ τεδ] 5Ε 1 Δ }Π}Υ, 85 οὗὨ 584]1γὰ ογ 
6 ἶκο, οὐ ἢρυγδίνεϊυ, ϑθοῖὼβ ἃ ἠοῖ ἰμδρὶ 
ΡΑΓΑρἤγαϑε οὗ ἐν τῷ ἐντιναγμῷ αὐτοῦ. 

ΤὨο ἰδὲ ἔγο οἰδιιϑοβ οὗ υ. 11 τεδά : Τατὰ 
ΔΎΒΥ 7,0» δίγι, απάὰ ἐδομβ σαὶ δηπά τοὶ, 
διὰ ποῖ 00 ΟΥ̓ΘΣΥΒΟΙπιθϑὰ Υ ἰ6 60186 
1ο558:085. “Ονεγν εἰ πιεὰ " πιὰ τὰς δάάϊ- 
οηδὶ Ιά68 οὗ ἕδιηἰπηρ οὐ θεΐηρ ἡ τὺ τὰ χα να 
υρηςο, οοστεβροπάϊης ἴο ἴδε Ηεῦτεν ἢΣ, 
ἔου ψ ἰςἢ ἰξ 15 υϑεὰ ἰη 1 ΧΧ,. Ρ5. Ἰχ. (εὖ. 
[χὶ.) 2; εἰ. (Η68. οἰ} χα; εχ. (ΗΕ 68. οχ]Ν1.} 

14. ὙΠε ὅγγ.: “ἔοσ Β6 ἰ5 τηυςἷι μϑδυῖεῦ [πῶ 
Ἰεδὰ : τε Οτεεῖ ἀπά (δε ὅυσ. γεηάεγης ἴδε 
ΠῸ αἰ βογθη γ. 

16. ὅγτ.: “ἴδῃ ἴοὸ ἀνεὶ τὐῖ τ 4 ἐοο δὴ 
ΤΩΔ}." 

16. ΤῊ5 γοσϑα ὈδρΊΏ8 ἃ ἢονν ϑἰδῃζΖδ. 

Α εἰ0-Βοδπ [ςοπρ. ΗδΌ. 1]. 11: “ ΟΓ085. 
θεαὶ ουὐἕδ οὗ ἴ!6 ψοοὰ  Ὀοππὰ ἱἰπἴο 4 
δωϊάίηρ Ψ11} ποῖ 0 Ἰοοδθᾶ ἔπ 8 δίοσμ. 
111. “ σοιηχλοίίοη," {κὸ 15 Ηοῦτον οα 
ἽΟ «πὰ ΠΏ (ογ ταῖμεγ ἴῃ τμαῖ ἰηβίλμο 
ΠΟ), ἔου ψϑῖο ἰξ βἰαπὰβ ἴῃ ΕΧΧ. 76: 

ΧΧΙΙ, το; 4 (2) Κίῃρβ 1ἰ. 1. [1 οπθ ρδϑϑλξξ 
(ΧΧ. 3 Κίηρβ χῖχ. 11) 1 βίαπαβ ἰηάεοὰ ἴο 
Φ ΜΝ, “ βασι παυδῖκο,᾿ δι [μαξ ννογὰ αἱϑὸ ὑεδ5 
186 σϑῆσγαὶ τηοδηΐϊηρ οὗ “υδκιηρ." [ἢ ΠῚ 
οὔδο, ἴπ6 σεηάογίηρ “ 5ἰοστη-υἱηὰ " συϊ5 [δε 
ςοπίοχε ἔατ Ὀεῖζεγ [ἤδη “ φαἀγ Βαυδκο.ἢ 

“ὁ ἐῤε ῥεαγέ «ἰαὐἑεδεά οἈ πααξεεά [οο8- 
βἰἀογθ} τβοῦσμε [ῥΡυγροβ6] «δαλ! ποῖ δὲ 
αἴταϊὰ δἱ 89 εἶἰπ6.}) Αἱ ἴῃς Ῥσόρεῦ Ὡς 
--Ά, αἱ ἴμὲ τίρβε ἄπιο, τπδξ νυ Βιοἢ 15 (0 δὲ 
Ἰοοκεαά ἔογ --- θη ἐπουρῃξ ταυδὲ ράᾶ55 ἰδ 
δοϊΐοη δηὰ ἀδηρεῖβ ἰῃγεᾶῖοη δσοιηά (85 ἴδε 
Βυγτίσαης (Πδὲ [2118 ἀροὴ ἃ ἢου56), δε ὙΠῸ Κα 
8ἃ5 Πεῖα ἀοβου θεὰ 588}} ποῖ σίνε τὰν ἴπγουξὴ 
ἔθαυ' ποὺ Ἔύθη 6 ρεσττυγθεά, 



[ Ογσ, ὅζα 

ν. 1ἡ----24.} 

17 Α ἢ εαγῖ βεῖ]δὰ προη ἃ τπουρῆς 
οὗ υπάεγβιδπαϊηρ ἰ8 ἃ5 ἃ ἔδὶγ ρ]415- 
ταππρ 'οη τἢ6 ννδ]] οἵ ἃ ρδ]]εγυ. 

18 Ρα]6ε8 8εῖ οἡ δη πιρῇ ρίαςε ψ}}} 
ΠΕνοΓ δἰαπά δρδλίπδὶ {Π6 νν]πὰ: 850 ἃ 
ἔδαγ] πδατὲ ἰπὰ τῆ6 ἱπιαρίπαίίοη οὗ 
ἃ ἴοο] σδηποῖ 81Δη4 δρδίπϑῖ ΔΠῪ ἔδδγ. 

19 ε τιδῖ ργίοκεῖῃ τῆς ὅγε νν]]} 
ΤΔΚΕ ἴεᾶῖβ ἴο [2]: δπὰ ἢε τῃαῖ 
ΡΥ ς Κεῖ τῆς Ὠεαγὶ πηακϑίῃ ἰτ τὸ 5πενν 
Πα Κπον]εάρα. 

20 ΞΟ σδϑῖεῖῃ ἃ βίοηβ δἵ τῆς 
διγάς ἔγαυθῖῃ τῆθπὶ νὰν: πὰ ἢε 
τῃδὲ ““υρθταϊάθι ἢϊ5 πομά Ὀγθακοιῖῃ 
[πεπάβῃ!ρ. 

21 ΤΠοιρΗ τποῖι ἀγαννοβδί ἃ ϑυνογά 
ἂῖ 1ἴῃγ ἔπεηα, γεῖ ἀδβραὶγ ποῖ: [ῸΓ 
ἴπεῖῸ πὰν δε ἃ ταεϊαγηϊπρ [ἴο 
ἴδνουτ. 

ΕΒΟΓΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΡ. ΧΧΙΠ. 

22 ἱξ τμοιι μαϑῖ ορεηδά ΤΥ πιοιτῇ 
Δραϊηδῖ τ[γ ἔπεηα, ἔδβαγ ποῖ; ἴογ 
1Π6Γα ΠΥ ὃε ἃ τεοοποι]δίίοη : οχ- 
σςερὶ ἔογ υρδταϊάϊηρ, ΟΥἿ ργίἀε, οὗγ 
ΖΦ ἀἸἰβοϊοβίηρ οὐ βεογαεῖβ, οὐ ἃ {γεᾶσῇοῦ- 5 οἢ, 27. 
οὐ ννουπά : ἴογ ἔου ἴΠ686 ΤΠῚΠΡ5 ΕΥΘΓΥ 27. 
ἔπεπά ψ}}} ἀερατί. 

22 Βε (διτἢξα] το τῆν πεῖρῇθοιγ ἴῃ 
ἢϊ5 ρονεγίγ, παῖ ἴποι πηχάγοϑῖ τγα]οΐςς 
'ῃ 8 ΡΓΟΒΡΕΓΙῪ: 0146 βιεάξαβι 
αΠῖ0 Ὠϊπὶ ἴῃ [6 τίπιε οἵ ἢ]5 τγουδ]α, 
τῆλε τῆοιι πηιαγεϑῖ δα ΠΘΙΓ υνιτἢ ἨΪΠῚ 
ἴῃ ἢ5 Ποιίῖαρε : [ῸὉγ ἃ πιθᾶη δϑβίδίθ 
ἰῖ5. Ποῖ αἰνναγβ ἴο θ6 σοῃζοπηπαά : ΠΟΙ 
της τίς ἢ τηδί 15 ἰθο 58 τὸ θὲ Πδά ἴῃ 
ΔΑΠΊΙΓΔΓΙΟΗ. 

24. ΑΚ τῆς νδροιιγῪ «πὰ 5πιοκο οὗ ἃ 
ἔαγηασα ρορῖῃ Ὀοΐίογα τῆς τα ; 80 το- 
ΝΠ] Πρ Ὀεΐογα δΙοοά. 

σάυμεά ὉΒοαρ μα .7] (οηδίἀογοά Ριγροβο, 
διανέημα βουλῆς: ἴπδ [ὈΓΠΊΟΓ ννογά σογγο- 
βροηδβ ἴο ΠῚ Ὁ Π2, [Πς Ἰαϊίογ ἴο ΠΥ, 

17. 4, δεαγί σοί ϊοά προλ αὶ Ῥυαᾶοπί [ἀη 
ἰη16]] ΡῈ 1] ΡῬΌΤΡΟ59 15 111 189 Ρ]αϑίθσϑα 
δἀοτητθηΐ οὗ ἃ Βπιοοΐῃοᾶ Ψ81}1.)} ΑΘ νὸ 
Ὀπαογϑίδηᾷ [ἴ, [Π6 γοίογοπορ 15 ἴο ἃ νν8}} 81} 
οὗ τουρὴ ϑίοποϑ, θυ ννμῖ ἢ Ὀδοοπηο5. ϑπιοοίῃ 
δηᾶ ρΡο]βηεα ὃν Ὀεΐηρς ρῥακίογοά-- -πανῖηρς {Π6 
ἐς ρ᾽δοϊθγγοα δογηπηθηΐ." Ασσογάϊηρς τὸ Οτο- 
Ὅπ5, ΕΤΙ ΖΘΟΠΟ, ἀπά οἴπογϑ, [π6 ροϊπηΐ οὗ σοπη- 
Ρᾶγίβοῃ 1165 ἴῃ {}15, [παῖ ἴῃς Ρῥ]αϑίογ ἄἀοὸβ ποῖ 
[Δ}} οΥ᾽, Ὀυζ ΓΕΔ] 5 ἤτστη ὄνθὴ ἴῃ θαυ] πΆ ΚΟ, 
βίοσπι, δΔη4 ταϊη. Βιιΐ βϑιιοἢ υνοι]ά σοί! Π]Ὺ 
ἠοῖ 06 ἴΠ6 ΄ςα56 ἴῃ δὴ ϑαγῃηιακθο, νν ἢ 116 ϑἴοΥ ΠῚ 
Δη σαΐῃ σου] βοαυοοὶν ἴῃ ἢν οᾶ5ὸ αἴδος (ῃς 
ἰῃ5146 οὗ ἃ οιιβθ. [πὸ ΟἿΓ υἱονν {Π6 σοπη- 
Ῥατίβοῃ 1165 ἴῃ {πΠ|5: τη ἃ5. ἴῃ ἃ ποιῖιδο οἵ 
ΒίγοΟην»»Σ ἴοῃο {πὸ “Ἂρ᾽αςίογθαά δάογηπηθηΐ ἢ 
ξΕἶνοβ ἤιτηποββ, Ὀοδιΐν, δηὰ ςοπιρίοϊίοη. ἴο 
ΨΥ Βδῖ 15 ΠΟΥ ἃ ΡΟ] 5Π6 4 νν8}}, 580 τπὸ ρχιιάθηϊξ 
Ρυγροβα οὗ ἃ ννῖϑε Πϑαγί, 

18. αΐκ: «οἱ οὐ α ῥίσν ρίας [ταῖθου, ασσογά- 
ἴῃς ἴο ἴΠ6 ΑἸοχ. γεδάϊηρ: 51π1811 βύοπθϑ δἱὰᾶ 
ΟὉ 8 δἰχ Ρ]:δοϑὶ... ὁ α΄ γεανγζμί ῥεαγὶ 
ὍΡΟΣ [.5. σαιιβοά Ὀγ, {πΠ6 ουΐοοπιο οἵ] Ὁ86 
ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗ α οἱ 5841] πο “σἰαρὶ ἀσαϊησ 
ΩΠ7 8186 Υ.} ΓΙ χιίρακες, “ῬΑ]Ὸ5᾽ (ρ4}1- 
54465}), [ῃ6 ΑἸοΧ. γοδαϑβ χάλικες, “ΠῚ βἴοποϑ,᾿" 
ΡΟβϑι ᾽ν ἴῃ ἴῃς βοπβὲ οὗ ἃ πϑὰρ οἵ ἰοοβὸ {ππ|6 
δίοῃθθ. ΤὨϊβ γοδαϊηρ 5 σοπῆττηθα Ὀγ {Π6 
50Γ., ΙΓ ἢ Ἠδ5; “4 ΡΟΌΌ]Ὲ προ {πὸ ἴορ οὗ ἃ 
ἸΟΗ͂Ὺ 5ἴοηῃβ. 

19. Αποίπο βϑίδηζαβ. δ δαὶ Ῥυθββδείῃ 
[δυγίςῖ}}]} ἐῤε ἐγ ΠΙῸ. ρυιο κεῖ, ἴῃ τπ βοποτγαὶ 
50η56 οὗ Τουσῃίηρ ἴο Πυγῖ]. .. απ ῥὲ ἐῤαὶϊ 
ΒαΥθΟΣ ἐδε ῥεαγί [ἴπδ βαπιθ ὐογὉ ἃ5 Ὀοίοτο] 

οδαδβοῦμ θοιΐπρ (τ... οἵ ΡμΡαΐϊη Ὁ) ἤἴο ΔΡῬΘΔΤΙ 
[Ὀὑγῖηρ5 1ἴ ἴο Ρ}} 1] ὍΤῊῸ ροϊηξ οὗ {π6 σοπι- 
ΡΑΓΙΒΟη |ἴ65 ἴῃ ἴπΠ6Ὸ πιακίηρ ν᾽510]6, ὈΓΙΠΡΊΠρ, 
ουξ ἴΠ6 ᾿πννασγαὰ βϑηϑαίίοη ΟΥὲᾺῸῸΘ]ηΡ. ὙΝΉρΘη 
τοι γα [Π6 ογο, [Π6 υἱβῖθ]6 οἴθοῖ 15 ἴθαγϑδ; 1ἴ 
ΥΟΙΙ 5: ΠῚ]]ΔΥΤ]ΥῪ ἢιιγὶ {ΠῸ Ποατὶ ΟΥ̓ ἀποῖδου, [πὸ 
Ραΐη νυ ἢ γοι ον νν1]] πιακθ 1561 οἱἵ- 
ΑΓ ἀρραγοηῖ, ὙΤῊῖ5. 15 ΠιγΈ ΠΟΥ ἀονοϊορθά 
ἁηά 1Πιισῖτγαϊθα 1η αν. 20, νποτὸ τῃ6 “ προταϊά- 
ἴη5 ἢ ἴῃ οἰαιιβο ὁ (ὀνείδιζειν) 15, ἃ5. 1 ννοΓο, 
ΠΊΟΓΑΙΪΥ σαϑ( Πρ’ δίοποβ αἵ ἃ ἔτ οη΄. 

21, Οπιΐ “Ἃἴο ἔανοιγ." 

22. 11] Ἀδίμποσ, τβοῦρι. ΑΙ] ἀϊγροί 
δηά Ορϑη αἰΐδοκβ, νυ ποίμοῦ ὈΚΥ ννογά οὐ᾽ ἀδθεά, 
ΑἸ ποΐ ΠΘΟΌσϑαΓν Οἤδθποθβ νΠῖοἢ τηακὸ ἃ 
Ὀγϑᾶςοῖ ΠΟρΘ]ο55. ποῦ την θῸ “ΤοίΠΓη ἡ ΠΟΥ 
“ἐ τροοπο]]δίοη ᾿ --- θὰ {(πΠὺ τποᾶη σοπάιιοϊ 
ΤὩΟΠΓΟΠΘα 1η “«'. 22 1] [ῸΓ ΘΥΟΓ δ] οπαΐθ ἃ 
[γι πα. Οὐδ τη6 ννογτὰ “ΤῸ ἡ ἴῃ πὸ ἰαϑὶ 
ΟἸδιιδο. 

28. 1,αϑῇ βϑἴίσηχα. Ἅϊ)ἭἬἜἝ ἰὑτσαβί τὰ {896 
[{γ} πολ ῥόοιν ἵη (15) ῥοῦσεγιν.] Οὐἴη ἢΪ5 
σοηπάθησο ὈγΥ 1Π6 ννᾶὺ ἴπ ΠΟΙ τποῖι δοίοβί 
τονναγάβ ἢϊπὶ νυ ῃ]]ὸ πὸ ἰ5 ροῦοσ. Τὴ 5υΧ. 
ΡΑγΑΡἤγαβοβϑ, ποι ἢ ἴῃ πο ϑριγιῖ οἵ {πὸ 
βδοηΐθησο: “βιρροῦί ΤΠΥ σΟΙΊΡΔΠΙΟΙ ἴῃ ὮΙ5 
Ρονοτίγ." 

ἐῤαὶ ἐῤοις γιαγοσί ἐὸ δεῖν «οἱἱρ ῥίγη ἱπ ῥὶς 
ῥεγίίασο.) ῬτοῦθΔΌΙΥ γταῖμοσ, Ὁμαὸ ὅποια 
Ἱιαγϑϑὺ αν ρμαῖτΐ ψιὶῦῃ πἷὶπὶ ἱπ 815 
Ῥοββδϑβϑίοι, 1.6. νπθη ἢ αἴζαϊη5 ἴὸ 1. ΤΠ6 
Γοϑδῖ οὔ {Π6 νοῦβο ἴπ {πὸ ΑΝ. παιδὲ θὸ οαοά. 

24. Βοῖοστθ ἃ ἥσθ βῖοόκο οὗ ἴμπο ἔαν- 
"800 δ8Π ἃ ὙΔΡΟΌΣ.. . .0 γέ ισ ὀοζογε 

ῥίοοι)]) Ἐλαΐμοσ, ““θοίΐογ Ὀ]οοᾶβμθὰ" --- 
αἵματα Ὀφαγησ πὸ ϑαπηῆο Πηραηΐη 845. {πὸ 
ΗΘ. Ὡ")5 1. Βτοιβομποιάοῦ πνου]Ἱά ρος α'. 26 
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ὡς 1 νψ}}} ποῖ θὲ δϑῃδπιεά το ἀεΐεηά 
ἃ ἰπιεπά ; ποιῖθεῦ Μη] 1 46 τιγϑβεὶῇ 
ἔγοτι ἢ πΠ|. 

26 Απά [ΙΓ δηγ ἐν] ἤάρρεὴ υπίο 
τὴ6 ὉΥ Πίπι, ἜνοτῪ ομα ἴπδῖ Ὠραγειῃ ἰξ 
νν1}} θεννατῦα οἵὗὨ Β΄ Π]. 

27 ἘΝΝὮο 58}4]}] 8εῖ ἃ νγαῖςἢ θείοτγε 
ΤΥ πιοιίῃ, ληά ἃ 5868] οἵ νν]βϑάοπη 
ἸΡΟΠ ΤΩΥ̓ ἰἴρ5, τῆι 1 (4]] ποῖ βυάάδη!]ν 
δγ τἢεπὶ, ἀπά (παῖ ΠΥ ἴοηριια ἀΘΒΓΓΟΥ͂ 
πε ποῖ ἡ 

Ὀαΐογε ν. 22. Βυῖ σ΄. 24 ΔΡΓΥ ῥγεσθάθβ υ. 2ς, 
1 1ἴ83 πιραπίης θ6: [ἢ Ὀϊοοάϑῃδά σοι, 1 ν}]]} 
ποῖ Δϑῃδιηθα ΠΟΥ Πσϑβιίδῖς ἴο ῥγοΐοςϊ ἃ 
ἐτιοηά, 

25. ΤΊῊς ὅγγυ. ραγδρῆγαθεςϑ: “1 [ἢ ἔτγιθηά 
Ὀεσοπῖς ππρονεγίϑιθα, ρυζ μἷπι ηοῖ ἴ0 5ξιδτηθ." 

26. ΤἼΕ ὅ5γΧΓ. μᾶ8 ἰηϑίελά οὗἁἉ [ἢ]5: “1 ΤῊΥ 
σοτϊηρδηΐοῃ τουδὶ ἴο [ἢ 66 ἃ Ξθογεῖ, ἀΐβοϊοβε ἴἃ 
ποῖ, ἰοβί ΘΥΟΓΥ οὔθ [δὲ Βοαγεῖῃ 1 Ὀενναγα οὗ 
{Π6ς, δηὰ τοραγὰ ἴῃ66 48 δὴ οὐ Ἃοογ" Τα 
ΟΥτθεῖκ ἰοχὲ Ὄχρύοβϑοβ ἃ ϑοηιπθηξ ΟΥ̓ 0 
τλθδη8 οἰεναίεά, δηά . ψνῃϊς ἢ σοπϑίἜΥΔὈΥ 
ἀοίταοῖϊβ ἔγοπι ἴῃς πιοσαὶ νάϊ οὗ υῳυ. 25. 
ΤΙΣ τλϑδηϊης 5668 ἴο δε: [Γ ΠαΓΠπὶ ΠΟΠΊΕ65, 
186 Ὀαπης Μ}}}} θὲ ἱπηρυϊοα ἴο {86 οἴδεγ ψῃο 
αἰϊον"5 ἢἷ5 ἔποηὰ ἴο δυ εσ ἔου ἢ]5 Ξακο; δηὰ 
(δυ5 πο, ποῖ 1, 514}} συ θυ ἴῃ ΡυΡ]1ς Θβίθθιῃ. 
ῬτοῦΔΟΙΥ, πονγενοσ, ἴπῃ6 ϑγΓ. Ἔχργοβϑοα ᾿ναῖ 
νγ85 ἴῃς 5επΕπιοηϊ οἵ ἴῃς ογὶρίηδὶ. 

27. Βγτοϊθοπποίοῦ δηὰ ἘτιΖθοοῦο τνου]ὰ 
σοηηῃδοῖ [δῖ5 νογβα ἢ (Π6 ΤΟ] οννίηρς οπαρίογ. 
Βυϊ νὲ ἰἰᾶνα σερεαΐθαϊυ οὐβεσνοὰ [μδὶ (ἢς 
οἶοβα οὗ οὔβ Ἄσδαρίου ργερασοβϑ ἴοσ ἴῃς βδυδ]εςῖ 
οὗ ἴῃς [ΟΠ] οννίης, δηὰ ἴῃ ἕδος ἔοστῃβ [6 σοῃ- 
ποοίίης Πηἰς ἢ 1. 

ἢ ο «ῥα .-ε.1 Ἐμοῦ, ΟΝ τΒα΄ ὁπ 
ψου]Ἱὰ εοῖ, ἴΠε Οτοεῖς δεϊηρ ΟὨΪΥ 4 [ἰΐογαὶ 
Τεηδογίης οὗ ἃ ςοππθοη Ηδθῦγονν ἰάϊοηι 
Ενα]ὰ, ξ 1292). 4458 {86 νϑύϑὲ ἰβ δυἹ θη} 
ττηθὰ Ὀροη 5. οχ]ὶ. 3, γὸ ΠΊΔΥ Ποηϊδοίυγα 

[ἃς Ηοῦτειν ἴο πᾶνὸ Ὀδε 15) ᾿Ὦ ΟΥ ΤῸΝ Ὄ 

Ἐ Που᾽ (ογ ροΐηι ΠΟΘ). 
α “εαἱ οὗ ἀν ϑμς ΒΑῖποῦ, οΥὨ γ»τὺ- 

ἃοποο--ἰΠῃ 5 ἔοσ ἴδ 6 εἰοραηῖ Η γον ἴῃ (Π6 
ςοστβροπάϊηρ εἶδιιϑ6 οὗ [ἢ 6 54] Π}, 

ἐῥαξ 1 534} ποὲ σ“μδάεπὶν ὁγ δε». Ἐδίθοσ, 
ΓΆΔΟΙ 7811 ποῖ ὕσοϊι ἐξ, νἱΖ. [π6 νγαῖς ἢ οΥΣ 
ξυλγὰ Ὀροη ἢἰ5 πιουῖῃ : ἴοῦ {πδὶ ρισροβϑα ἢα 
4518 ἔὸσ ἴῃς δά οη 8] βθουσὶγ οὗὨ ἃ 564] οἡ 
18 ᾿'ρ8. ΟΠΟΓΑΙΥ ἴὲ 15 ἰγδηβίφιεαὰ “τμδὶ 1 
Δ}1 ποῖ ὉῪ 11 (ζΨα μὴ πέσω ἀπ᾿ αὐτῆς), δΔηὰ 
186 τείδγοηοθ ἰ8 βδιρροθθοά ὁ ὃε ἴο [ἢς 
λῶσσα, “τοηριιο,᾽ ἰὴ [6 ἰδὲ οἰδιιϑθ. Βυΐ 

"1 15 ἀϊβῆσυ! ἴο υπάἀογείδηα ἤονν ἰἢς ἀπ᾽ αὐτῆς 
οδῃ γτείοσ ποῖ ἴο ψῇῃαῖ ργοοράοθϑ, δῖ ἴο ννϑδῖ 
ΤΟ]]ονν8 ἰὴ [6 ποχί οἰδυϑο. 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΧΙΙ. ΧΧΊΙΠΠ. ἴν. 25-. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΠΠΙ. 
Ϊ ΑἹ γανγ, 707 ογαζ ἰο δε εἰν. 9 Ἧδε σιν τ 

μοί τὲ σιυσαῦη σ᾽ 14 γΩΜΟΜΙ ΕΓ ΟΝ 
2αγεμίς. 16 ΟΥὨἁ ἑάγα «ογίς οἵ εἶπ. Ἢ Τά 
αὐμξεγοις τοῦς εἰμμείλ πέση τοαγε. 

ΓΟΆΚΏΌ, λιμοῦ δηά (σονεῖηογ 
οἵ ἃ}1} πὶ νΠοἱ]ς [πξπ| ἰεᾶνε πἰε 

ποῖ ἴο {πεῖΓ σουη56]5, ἀπά Ἰεῖ πιὰ ποῖ 
[1}1 ὃν τῆεη,. 

2 νο ΜΨ}}] 86εῖ βοουγρεβ νεῖ ΠῚ 
τπουρἢ 5, ἀπά τΠ6 ἀἰ5οΙΡ] πε οὗ τυϊδάοηι 

δι 
Οτ, χν 

(ΓΠΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΠΙΠΙ. 

ὙΤΠε Τπαρίογ ορδηβ (ϑ8ες χχὶϊ. 27) ΜΔ ἃ 
ὈΓΑΥΟΥ δξαϊηϑβὶ ϑδίη5 οὗ ἴδ ἴοῃριιο, οὗ [86 6765, 
Δη οὗἉ ἴπε ἤδβὴ (υν. 1-ό ; Ο. κα ἱπ ἴδε ΑΟΥ. 
τυ δ6 οπιῖε). ὙΒοη ἔοϊΐοννβ νυ ϑᾶϊ 15 
ΔρΡΡγοργίδίου ἐπ Π|οὰ ἴῃ τς ΠΧΧ. ἱεχί 2 
“ἰ ὨΙβοριης. οὗ τῆς πιουῖμ᾽᾽ (συ. 717-15}. 
Ηετε, ἀἴτοσ ἃ ξεπεσαὶ ἰηἰγοἀυςοη (υν. 7,8). 
Ὅ6 ἢᾶνθ ἃ ναγηϊηρ ἀραϊηϑῖ ῥγοΐδῃς 
(υν. 9--τ1)., ἀραϊπεϊ Ιοοϑο ἰδηρυλρο (υυ. 12,13)» 
Δηά δραϊηβί ἐπ θαι μκβήρίω; ἰδηρυᾶρε (υν. 1415} 
μα πΊΔῪ δε οδ Θὰ Ῥαγί 11. σοηϑιβίβ οἵ [Ὁ 
βϑίδῃζδϑ, ες οὗ ςἰχ νεσβοβ (υυ. 16-21; τῷ 
221-17), Τοβροςξί νεῖν ἀϊτεοϊοα ἀγαϊπϑὲ πρδὶς ἀπά 
ἔεπιδ!α οἴξηάεγβ ἀραϊπϑὶ Ρυγ Υ. 

1. Ο Ζογά, Ἑαϊδέγ απά Ἐ1οΥ οὗὨ πι|Κ 1118 
ἰεαυε γιὲ ποὲ ἰο ἐδεῖ" ΘοὍπ 691 [τὸ νι ῆδὶ {ΠῚ 
διιρεεβί), δα δὸς πὸ ποῖ, (5. (ιἰ5βεὶ}}) 
ΤΠο γτοίογοηο τιιδὲ δὲ ἴο “1ῃο ἰἰρ6 7 1ἢ 
εἰ. χχίὶΐ. 27, βίπος ἴῇς "τῃοῖγ᾽" δηὰ “(δε 7" 
τὰ ΒΟΔΓΟΟΙΥ δ6 τοΐεγγεαὰ ἴο ἴῃς “ δάνεγβδγοθ" 
οὔ σν. 3. 

2. Ο5 1π δ οπο ποπ]ὰ ρμαϊ τοἂςε [(2᾽ 
ἰδεπηθηϊ5}] ὠβροπ »} ᾿ΐπ κΚίπα [Ρυγροϑῃξ, 

διανόημα, ΓΒΦΙΙΘ; ἵπ {πε βἴπρυ]αγ ΟἹἿΥ υϑοῖ 
ἴα Εςοϊυ5., ποῖ ἴῃ ἰῃς 1,ΧΧ. ποῦ ἴπ τς Ν. ΤΙ 
απά δὲ αϊτείρ πο 9 «υἱπάονε ἌΡ οπ νῃ}) ἐκατί 
[εἴτ μεν ννῖϑα αἰϑοϊρὶης οὐ ἐμαὶ υυδίοι ἰεδάοιῃ 
ἴο νυ ϑάοπι: ργοῦδδὶν ἴΠ6 ἔοστῃθγ]7; 18 οτᾶθι 
παῖ (ΠΟΥ͂ [Υ]2Ζ. [6 5|ΓΡ65] τ|δὺ 80 
ΒΌΘΥΘ ΤΩΥ̓ τοϊδίδ κοῦ [“ΞρΑΓΟ ἢ ἴῃ ἴδε 9εῖδὲ 
οὗ “θὲ ἱπάυ]ρεπὶ ἴο," “ποῖ ριυηίβῃ ;" “πι5- 
ἰακε5," πὲ, θοῖι ἴῃ ἴθ Ηδδ. δηά ἰα ᾿ς 
ΠΧΧ. οὨἱγ υϑεὰ ἰῃ Οδῃ. χὶ ἢ. τ, δυΐ ἴῃ οὖ 
ΜΟΙΒΟ 56 ἴῃ ἴδ ῥίυγΑ}}, ἀπά ἐμ δὲ 1 [τ|ΖΣ 
186 ἀἰϊδεϊρ 6 οὗὨ νυϊϑάομλ) τὰ δῦ ποῖ ρα: ἢ 
ἘΠΟΙΣ ΤΥΒΏΒΘΥΙΘΒ δὶ 018) --- νἱΖ ᾿νΒΘΏ 
“ἐ γῃϊκίαϊκο " οὗ ΠΣ ἰοαάβ οἡ ἴο δςοίΐυδὶ [ΓἀΠ5- 
ϑτοββδίοη. ΟΥ̓ εἶβο, ἱξ ννὸ ἔο!]ονν ἴμὸ 1,2} ἀπὸ 
ἀεγῖνε παρῇ ποῖ ΠῸΠι παρίημι (1 ρ455 δΥ) δι 
ἴομ πάρειμι (ἴ πὶ ρΓοβεηῖΐῖ,  ἀγγίνο), τὸ 
5411 ἢανε ἴο γδηβίαΐϊε : “δηά 1ῃεῖ {ποὶγ ἴγδῃϑ» 
ξτεββϑίοηβ ((μοδα υνἰς ἢ ἀγα [Ὡς οαΐοσπις οἱ 
ΟἿΣ πτλϊϑίακεϑ) ΤΊΔΥ ποῖ Δρρεδσ," οἵ “ (οι 
ουϊ, Το υἱεπιᾶῖα τιοδηϊης 15 πολιν ἴδε 
βαὴ6 ἴῃ δοίῃ ςαϑ6ε5. ὙΠῸ ἰοχῖ 15 50 οὐπΡ 
Ρἰἰςαϊςα ταὶ 1 γᾶνα τίϑα ἴο δαγὶν διιεπιρίς ἃἱ 



», 6 
ἐπί-{ξε. 

ν. 3--9.} 

ον Γ τηΐης Βεαγί ἡ τῆδλξ ΠΥ 8ρᾶγε πὶε 
ποῖ ἴογ πηΐης ἱρῃογδποαβ, ἃπὰ [τ ρᾶ85 
Ποῖ ὈΥ͂ ΠΥ 51η5: 

4 [,ε8ῖ πῆς ἱρῃογδησαθ ἰπούθδβα, 
Ἀπὰ ΠῚῪ 5ἴη8 Δθοιηά ἴοὸ τὰν ἀεβίσγιο- 
ἴοη, δηὰ 1 [}} Ὀείογε τηΐπε δάνεγ- 
ΒΆΓΙε8. Δηἀ ΓΪΠ6 ΘΠΕΠῚΥ Γα]οῖος ΟνοΓ 
ες, ΨῆοΘα ἢορε ἰ56 ἔἃζγσ ἴτοπι τγ 
ΓΔΘΤΟΥ͂. 

4. Ο [νοτά, Εδιμεν δηά (οὐ οὗ πιγ 
᾿τέε, σῖνε πὲ ποῖ ἃ ρτοιά ἴοοκ, δεῖ 
ΤΌΓΠ ΥΨΑΥ ἔτοπὶ ΤΥ βθγνδηῖβ δἰννδγ8 
ΓΑ ὨΔΌΡὮΓΥ πγὶπά. 

ς Τυγῃ ΔνΝΔΥ ἴτοπὶ πιὲ ναΐπ ἢορεβ 
δηὰ ςοποιρίβοεηςσε, ἂπὰ τὔου 5}2]1 

ετμεηάδιίίοη. ὉΠὸ πιοϑδῖ ποϊθινοσίῃν οὗ ἴΠ656 
Ϊῖ6Θ ἴΠ6 οπιβϑίοῃ οὗ ἴπ6 μή, “ποῖ; ἴτοιῃ 
οἴδυϑο ς, δηὰ [6 οδηρο οὗ ἴπ6 νογὺ ἔγοτῃ (ἢ 
Ρίυγα! ἴο ἴῃς 5ἰηριυϊασ. Ὑῆι5 ἴΠε6 αἰδιιδα 
νου ]ά τεοδᾶ: “ τῃδῖ πε (ν1Ζ. [ῃς ,ογὰ) ψου]ὰ 
ΒρΡᾶγε ΠΥ ΕΥΤΟΙΘ᾽"--ἢς ὅγτ.: κ {παῖ ἴῃ6 1, ογὰ 
νου σράγα (ηοῖ Ρυηῖ5}}) ΤΥ συ]. Βιυῖ 
1Πς ὅ5γγ. δι 458 50 πλυςῇ ᾿π (Πς 5641ε] {παῖ ψ 6 
τηυϑβῖ ρΡυΐ ἰξ αϑιάθ 28 ἃ ννῖάς δηά ποῖ ὙεγῪ δρῖ 
λίβα θούρια Ετιχϑοῖς ποῖ ΟὨΪΥ ςογτγεςῖβ [Π6 
ΠυΤΊΌΟΓ ἴῃ οἶδλιι5ς ὁ (Δ ΠῈ ΠΊΔΥ ποῖ βραῦε 
ΤῊΥ [011165., διιῖ δ]ἴθγβ ἴῃ εἰδυβε { ““τπεῖγ 
πῖο “πἰγὉ (τὶ ἢδ ΠΛΑΥ ποῖ ᾿ἰεῖ ρ455--- 
“ἰμσεδίεη:ε "-- ΤᾺ 51η5)). Ὑ 15 σΟΥΓΔΙΏΪΥ 15 ἴο 
σαὶ ἴῃς Κπηοί. 

8. Οπιῖ ἔτοτῃ Α. Υ. “ἴο τὴν ἀδϑίσυςίοη .᾽" 
4150 [Πς ἰαοῖ εἶδιι56, “ σι οδε ἤορο," ἄζο, 

4. ϑϊη5 δηά πικἰβίδκοβ, [ῃ6 ουϊςοπιο οὗἁ ἴἢ6 
᾿ολσγῖ, ἡδἴι γα! γ Ἰοδὰ ἴο ἱβουρῃῖθ οὗ [μ6 455 
Σηοηςοησά ἰη συν. 4-6. 

Ω ῥγοιμά ͵οοά Ἐδῖμεσῦ, Ἰδδοϊυΐοπβ (ΟΥΓ 
1υυ51{}} 6798; (ζοΙΏΡ. χχνΥΐ. ο: τ γα] ]γ, “18-- 
18 ὕΡ οὗ εγε5. Ὑ5 ψουϊά σογτεβροηά ἴο 
πε Ηεῦτεν ὑϑαζε οὗ Ὁ))}} ἐξ), 48. ἴὴ Οεη. 
Χχχῖχ. 7. Βυῖ ἰὼ (86 ΠΧ Χ, [ἢ Ἰδτεγ ραββϑαρα 
15 τοπάογεοά, ἐπέβαλεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς. 
Ἄογοονοσ ἴπε ψόογὰ υϑοὰ ἴῃ ΟἿΣ γοῦϑ6 [ῸΓ 
“ υρίηρς οὗἁ εγε68 " (μετεωρισμὸς ὀφθαλμῶν) 
Τεοευβ ΟοἰΠΟΥ ἃ5 ἃ διιθϑίδης να ΟΥ ἃ νϑγῦ, ΟΥ 
20 50πΊε ἀογίνδίνο [Όγπὶ, ποῖ 1655 [ΠΔη ἔυν ΠΥ 
ὕπηος ἰὴ [πΠ6 ΧΧ., Ὀυϊ αἰνναγϑ ἴῃ (86 5εῆβ6 
οὗ “δΒιρἢ," οὐ ἴδῃ ἼΤοπηθροῖοα 1 “Ἢ ογ65᾽ 
ἔος “ γγτοιὰ:;᾽ 30 ἢ 1 ΧΧ. 5. σχχχ. (οχχχῖ) 
δὰ ἰπ [8. Υ. 15. ὕδη ἴδετε πᾶνε Ὀξοη 50Π|ε 
τηϊσυπάεγβίδπαϊηρ, δυο 85 (ῃαἴ ΠΙΘ9. Ὁ, 

“ 6γε5 οἵ ἀεςεῖϊ,᾽ ννᾶ8 πιίβγεδλά ΓΘ ὈΣῸ, 
““ Ῥτουά εγε5,"---ἰ[βεγὲ δείηρ ἰπ ἴῃς Μϑ. πεῖῖπεν 
γον οἷ-ροϊηῖθ ΟΣ ἤπαὶ Ἰεϊΐογβ, ὩΟΥ γεῖ [ἢ 6 

Ὀοη οὗ νογάβ8) [Ι͂ἢ (Πδὶ σᾶ86 ἃ 5: Π}}1ὰΓ 
τοετοδϊηρ νου ]Ἱὰ 450 ἤανε ἴο δ6 δϑϑυπηθά ἴῃ 
χχυῖ. 9. ἴη ἰῃς 50-οδ᾽εά “ δεςοπὰ ΑἸἹρμαῦεῖ 

ἘΟΟΓΟΙΓΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΚ. ΧΧΊΠΙΠ. 

Ποϊά κἴπι ἃρ τμδὲ ἰ5 ἀδβίγοιιβ αἰνγαγϑ 
ἴο βεῖνε τῇς. 

6 [,εἰ ποῖ τῇς ρτγεεάϊηεββ οὔ {πε 
θ6Ιγ ποῦ ἰδὲ οἵ τῆς ἢἤξςβῃ τακε μο]ἀ 
οὗ πι6ὲ ; δηά ρῖνε ποῖ ονεῦ πὶῈὸ [γ΄ 
βογνδηῖ ᾿ηἴο Δ4η ᾿πιρυάεδηΐ πϊπά. 

7η Ηβδλτ, Ο γε ςδι]άγεμ, τῆς ἀϊ5ς!- 
Ρ] πα οὗ τῆς τπουτῃ : πε {παῖ Κεερεῖῃ 
1 584}} πενεῦ θὲ τάΚεη ἴῃ ἢἰβ [ΐρ8. 

8 ΤῊΣ οἰπηοῖ 504]}] δὲ ἰεΐζ ἴῃ ἢΪ8 
ἔοο 5 ἤη 6858 : Ὀοτἢ τ[ἢς6 εν} βρεάκεσ ἀπά 
[Π6 ῥτγοιυὰ 5}}8}] [411 ἐΠεγεῦυ. 

Ι ΦΙ 

Β. (. 
οἷτ. 2οο. 

᾿Αραπνυνκασηκαν ταν. 

9 “Αοουβίοηαι ποῖ τῆν του ἴο ἄρ, 

ϑυγ ΑΓ Πρ ; ΠΕ ΠΟΥ υ86 Γῆγ56]Γ το (ἢ «᾿ι. 37. τα. 
Μαιι. ς. 

πδηηΐηρ; οὔ τῆς ΗοΪγ Ομπε. 

οὗ Βεη δ8᾽γὰ᾽ νὰ τεδὰ  “᾿,ὟνοἊ ἴο πὶ νῦο 
ψ ΑἸ Καῖ αἴοσ ἢ58 ογοβ, δηά ἢθ6 Κποννοεῖῃ δαῖ 
ΠΟΥ ἀὸ οἰ ἄγθη οὗ ψβογθάοιῃ, ἀπά ἢ [858 
ποῖ ηρ ἔγοτη ἴῃςηι," --ἰη [Π6 βοῆβε οἵ ποῖ 
ξαϊηϊη δηγτπηϊηρ ὈΥ {πδπὶ (οοτὴρ. ἰῃ 6γ. 
ΒΟΥ. 3. δηά ἴῃ ϑδονοῦδὶ Μ|ιάγαϑῃϊπι: “16 
μεαγί δηά ἴδ δοὐϑβ ἅγὸ [6 ᾿ητοιτη  ἀλγῖθ5. οὗ 
51π.᾽)). [Οη τῆς Πρυγαῖῖνε Ἔχ ργοββίοη "" Βογο- 
ἄἀοτὴ οὗ ἴ6 ἕδος ἔἴογ ἃ δοϊά δηὰ ϑῇδπιδἾθϑβ 
Ιοοκ, σοτρ. Ηοϑ. ἰϊ. 4 'π τῆς Α. Ν. ἀπά Ἀ. Ν. 
1. 2. ΟΟΠΡ. «ἶθο ΧΊΟΥ. Υἱῖ. 1.3: [6τ. 1}. 2.} 

δμί ἱμγη ααυαν, 9 5.1ὺ [πεοιοδά οὗ {Π|8 οἰδιιθθ 
᾿π ἴδε Α. Ν. (μι ἢ [ΟΠ]ονν5 248, (ο.) τοδὰ: 
διὰ ΓὌΣΗ ΔΎΔΑΥ πδ΄ ΤΥΟΣΣ 96. ΤΠΘΓΟ 
6 ηοῖ, 88 50ΠῚ6 ΠᾶΥδΘ βιιρροβοά, δηγβίης ἰὴ 
1118 ῬΓΆΥΟΥ ᾿ποοῃβίβίθης ἢ 16 ΤΠ εϑὲ τὸς 
ςορηϊίοῃ οὗἁὨ ρεΓϑοηδ]ὶ 8361“ ἀδίογιηδίίοη. 

5. ΤῊϊβ νοῦϑο ἴὴ ἴὴ6 ΑΟὟ. παισὶ 6 οὔιοά, 

Θ. ΤΙ βοπιοννῆδῖ γϑα] σις γοηογηρ οὗ [ῃς 
Α. Υ. μλά Ὀεδὶ Ὀε ἰΙο. Οπιῖ ἔτοηὶ {πὸ Α. Υ. 
ΤΩΥ βογνδηῖ," δηὰά τϑηάθγ: “δηᾶ γρὶνεὲ τπὴθ 
ποῖ ΟΥ̓́ΣΓ ἴο ἃ 88:81161686 τηϊη 

7. ΤΙ ἡ ῦβα θορίηβ ἃ πον βίδῃηζα. ἴη 1ἢ6 
ἴοχὶ οὗ {Π6 1,ΧΧ. να πάνθ Πόγα [86 ἰηϑοῦρ- 
τίοῃ : “Ὁ ἰβείρ!ης οὗ ἴῃ6 τοῦ "--τοΥ ΣΙ ΠΔ]}}γ, 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ, ἃ πιαγρίπαὶ ποῖθ. [π ἴπ6 βεςοπά 
εἴδυδε τΓδηϑίαῖα : “Ἢ 5ἢδ!] ἤθνοῦ Ὀ6 οδαδδῖ." 
ΕΟΥ “οδυρῃῖ" (ἢ ὅυγ. Ππ85 “εχ ἴο 
ἰηΐδιην." ὍΠο ψογάς ξΟ]]ουνίης, “ἴπ Πἰ5 110 5,᾿" 
ΟΥ τῖμοσ ἐμσοα ἢ δὶ 1106, πηλιδῖ δ6 Ἰοϊποὰ 
ἴο τ. 8 4. 580 ἰπ ἴΒς ΑἸΙοχ. δηά ἴῃ {πὸ 5γ71. 

8. ΤΏτου ὮΝ ἰδ Ιἱρ8 8}}811 δὲ τἰηηπογ 
δρ ἔαῖζϑ νὰ ννου]ὰ τεδὰ καταληφθήσεται, 
ΒυΡρροτίεθα ὈΥ̓͂ 157]: ὀοὶρ ἐδε ταῖϊου πᾶ ἐδε 
γομά «ῥαϊ 6 Ἰ’αδὰᾶθ ἴο δἰ Ὁ]0 Ὁ. 
ΠΟ ΣΩ. 

Θ. 81. Ϊαηθβ ν. 12 βθθ πη αἰ εγοηΐ ἴῃ Ξρί γι 
ἔτοπι {Π}}5 νγαγηϊηρ,, νυ Ὠἰσἢ 15 γαῖ. ἀραϊηβὶ ἴῃ 6 
παδῖς οὗἁὨ ΠΙΡΠΕΥ ϑινθαγιηρ, 85 ἰοδάϊηρς ἴο ῥτγο- 
ἔΔΏΠΥ δηὰ ρῥγοίβηδίίοη. “ἼΠ6 παχηΐης οὗ 
ἴῃς ΗΟΙΥ Οπε᾽" ΠἹΔΥῪ τοίου ἴὸ ἴπε ᾿Ἰῃνοσδίίοη 

33, 34- 
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Β.6. 
ΕἸΣ. 200. 

10 Εογ 45 ἃ βείνδηζ [ἢδί ἰ5 σοῃτί- 
ΠΌΔ ΠΥ θεδΐθη 514}} ποῖ 6 ψίτμουζ ἃ 
Ό]υ6 πιᾶγκ : 80 ἢς τπδὲ βϑυνεάγείῃ δηά 
πδηχεῖῃ (σοά σοπηια!} ν 514}} ποῖ ὃ6 
[Δ 1{|658. 

Ὶ Α πιδη δῖ υβεῖῃ πιο ϑνγεδῦ- 
ἴηρ, 5041} δε ΠΙΙΘἀ νυ ἱπιφυῖ. ἀπά 
τΠ6 ρἴδριιβ 5.4}} πενϑὺ ἀδβραγι ἔτοπι ἢ]5 
Βουϑε: ΙΕ ἢς 5}4}} οἤεηά, ἢϊ5. 51η 
504}} 6 ὕὑροπ δῖπι: δηὰ ἰξ ἢς δο- 

ΕΒΟΟΓΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌΞΒ. ΧΧΙΗΠΙ. ἷν. 10---12. 

Κπονη)εάρε ποῖ ἢἰ8 ϑἰπ, ἢ πηλκεῖῃ ἃ Βὺ 
ἄουδ]ες οἴδβηοε: δηά ἴ ἤιε βιγεᾶγ ἱπ ᾿-- 
νδῖπ, ἢς 5}4}} ποῖ Ὀς "πποςεηῖ, δυΐ το. 
᾿ἷβ ποιιβε 5}8}1 δ6 [ι}] οὐ οδἰδπυτεθ. Κν 

12 ὁ Βετε ἰ5ἃ νγογά τπδζ 15 οἱοιβοά ὁἴειες 
Δθουξ ἢ ἀσϑίῃ : ΟΟἀ ρταπὶ τᾶ Εἦ 
θα ποῖ ἐοιιπά ἱπ ἴῃς Βεγίταρε οἵ κοῦ; 
ἴοσγ 411 δυςῇ τπϊηρβ 5}8]}} 06 ἔαγ ἴτουι 
τῆς ροάϊγ, Δηἀ {ΠΕΥ 5114} ποῖ ψδον 
1Πη 1Ποῖγ 51Π8. 

οὗ {π6 ἡδηῖὲ ὕαδυεῦ ἴῃ δῃ οἷ. Ὅἢε υἱῖοσ- 
ἰηᾳ οὗ [δῖ ἤδης ννγᾶ8 ποῖ ργομίιιϊοὰ δἵ [Πδί 
[ἴπ|6ὸ. “Ἴδε ΗΟΙ͂Υ Οπε:᾿" ἃ σοπιηοη τηοάθ 
οὗἩ οχργεϑϑίοῃ ἔογ Οοά---ἰο οστηυα ἴῃ ἰδοῦ 
Ηεῦτενν Βεΐης δ 3 ὉΥΊΡῚ (ΠΔ΄ ΡΠ): 
“Ὁ ΤῊς ἩΟΙΪΥ Οπο, δ]εβεεά θὲ ΗἊ.) Τῇὸ 
ϑυγ, 86θ5 ἴο ἤάνε [δοιρι δος ἢ 4 Ἰρῃξ 58 
οἵ ἴπεὲ ΗΟΙΥ Νπιε ἱπιροβϑίθ]α, δηά ἤδῆςς 
ἈΡΡΪ165 ἴῃς ραββαρε ἴο ποῖα] ᾿ηνοϑιϊσαίίοηβ. 
11 Τομάογβ ἴῃς βϑεσοηά οἰδιιϑε: “δπὰ ὃς ποῖ 
δἰ[ηρ δθοης ᾿ἰυάξεβ᾽" [ΟΥ̓ ΠΙΑΥ ἴῃς ννογάβ 
αν μοῦ δ!ρρεά ἴὴ ἔἴτοπὶ υ. 1:4εὁ}}]1 Το 
δΥγ, Δδοςογαϊηρὶγ σοπίίηιιθ5 'ἰπΠ σν. το: “ΕῸΓ 
ΕΥ̓ΘΙῪ 950η οὗ πη ΨΠΟ 5δυνθᾶσβ τις (οἴἶεπ) 
11 ποῖ θὲ ἴοες ΠῸΠι βίσίρεβ [8}8}} ποῖ ὃ6 
ψ Βουῖ Ἰπουττίης, ΟΥ̓ ἀεδοσνιηρ, [6 Ρυη158- 
τηεηΐ οὗ ΒοουΓγρίηρ]: 5: πῊ} Αγ ΒΘ νν ἢ ᾿γ]ΠΡῚΥ 
δΎΝΘΔΓΒ 588}} ηοῖ θὲ ἤθε ἔγοπι ρ . [Ιη (818 
Ἰαϊζεγ αἰδεϊηστζίοη [Π6 ὅΥΓ. Βα ρεγῃδρ5 1ἢ ΥυἹοὺν 
πε Ἀαρθίηϊς ἰάο4 οὗἁἨ [6 Ῥυηιβαγηθηῦ “ ΟΥ̓ τὰς 
μδηὰ οἵ Οοά; ογ ὉῪ “ ευἱῖηρ οὔ 

10. ΤῊΪἷ8 γοῦϑο 5θοῺ5 σαΐμου ἴο σοηῆγηι [ἢ 6 
᾿ρΓοβϑίοῃ ρίνθη ΌὉγ ἴἢθ ϑγγ. (566 δῦουθ), {παῖ 
ἴῃ ἴ6 οτἱρίηφὶ [Π6 γοΐογσθησς ννᾶβ ἴο ἔογθηϑὶς 
ΒΌΎΘΔΙρ, δηὰ ἴῃ ἴΠδΐ σαᾶβ6 [Π|6 ὅ0υ1ζ. Πεῖὶρβ ἃ5 
ἴο υπάογοίδηα (π6 οἴπογνῖβο αἰ ποι σοπλ- 
Ῥασίβοῃ ἰῇ 186 Οτϑοῖ τοχί. 

ογ αΦ α Δοτλθβίΐο δῖαυο ἐῤδαΐ 9 οοὔ" 
ππμαὶν οὶ οχαταϊδοὰ «ῥα ΐ ποὶ θ9 186 Κ- 
πῃ ἱπ 9415 [ἢ ν}}}} Ὀθδγ πε θΟΟΙΥ πλαγῖ5 
οἵ 5ιιοῖι ἰηνεβει αϊίοη, ν Δ] Οἢ ννᾶ5 ΟΥ̓ βοουγρίηρ], 
“0 δὲὲ ἐδαΐ αὐεαγεῖδ ἀπά ἑαξείδ τὰ 9 Νδταθ 
(2. οὗ Οοὐν) δὲ 811 εἰπιθα 8}}81} ποῖ ὍΘ 
ΟΙὁ85 ἥχοιι βίῃ.) Ηρ ἴῃ ἴΠ6 8θῆβο οὗ 
θείη ἔγεας ἔἴτοτῃ β}}. Α8 ἢε ᾿ἰΡΒΕΠΥ οΥ 
ἸΥΪΏΡΙΥ τεβοσίβ σοηϑίδηςν ἴο ϑβυγοαγίηρ, [86 
ἰηνίϑιῦ] 6 Ηδπὰ Ιἰὰγβ οὐ ἀΐπιὶ {86 βρίτζιδὶ 
ΒΟΟΌΓΡΘ, [6 ννθ8}]5 δηὰ Ὀὑσχιυΐϑος οὗ ψ μ ἢ ἃτα 
[6 ἀεβ]εηθηΐ οὗἁὨ 5ϊη, (86 συ ψὩΟἢ ἢς 
ςοηίγδοῖϑ. 

11, Το ἤρυτο 5 ςοηπυδὰ Δηά ἀδνοϊοροά. 
ἐπίφιν.) Ἐδῖπογ, ποτὶ θοπβηθ88, 
δε ῥίαψιρ. ῬοΥθαρ5 Ὀοζίοτ, βίσοκοϑ, σὸ- 

ζοστίηρ ἴο (ἢς βἴσοκο οὗ σοά. ἴῃ ἴδ ΧΧ. 
15 υδεὰ ἔογ 2)2) ἰὴ χ Χ, 5, χχχυῖ, (χχχῖχ.) 
1; ΙΧΧΧΥΙ͂Ι. (ἸΧχχὶχ) 11; χς. (χοῖ.) τὸ; δηά 
ΤΟΡΘΔΙΘαΙΪΥ ἴῃ ἴμ6 Ν. Τ' ἴῃ τἴΠ6 σζθῆσγαὶ 5658 
οἵ ἃ Ὠινη6 5ί ΓΟ ΚΟ. 

ζ δὲ «ῥα! οβεπά, ὡς ἈἈαΐδεγ, “ἵἴ 
809 οϑοπὰ [ς{[τΔῆ5} 1655), 18 δίη (5) ὕροῦ 
Ηἰ τι." ὙΠ ἢχξξ ἴψο εἴδιι565 μανίην ἰδ! ἀοντ 
ἴῃς χεηογαὶ ργηςῖρὶθ, [5 ἀρ] Ιοαιίοη 8 8μοῖπι 
ἴῃ ἴῆγοα ροββίθ]ς οαϑεβ. ὙΤῊῸ ἤγβί ἰ5 (δαὶ οἵ 
βινοατηρ δηὰ ποῖ ἀοίηρ: τ[ἢ}15 ἰμνοίτεθ 518. 
ΤἼΘ ϑεσοπά ἰ5: δηὰ [ἢ δὸ πθρίεςῖ, ονεηοοῖ-- 
(ηἷ5 πιεδηίηρς θείης εβδο ἰϑμθὰ ὉΥ ἴ8ε υϑς οἵ 
186 ψογὰ ἴῃ Ἐσοΐυβ. (Ϊ. το ; χχχν. 17 [πὰ ἴδε 
Οτθεκ Μϑ85. Ἔχοθρί ἴῃ 248, οἷν. χχχῖ, 14]; 
Δα ΘΒρΘΟΪΔ ΠΥ ἰπ χχχυῖῖ. 1 6)---ἰμαῖ ἰ5, 1 δε 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἰγοαΐ ἢἷ5 οαἱἢ 85 ποῖμίηρ, ἴμθπ “Δ 
εἰηπθὰ ὑψοζο]ᾶ"---οησθ ΟΥ̓ Ὀτεδκίπρ ἐδ 
οαἴξ, (ἢ οἴου {ἰπ|6 ὉῚ ἰτοατίηρ δὴ οδίϊ ἃ5 
ἰξννεσε ἠοϊμίηρ. ὙΠῸ τΒὲγά οᾶϑὲ οοπίοιηρίαιοί 
15 ἠοῖ (Πδῖ οὗ 8 οδἵϊ νυ οἢ 5 ὈσΌ κῃ, ΠΟΥ 
Δῃ οδἵῃ ννῃϊςἢ 5 ἰγοδίεα 45 1 1 ψεσὲ ποϊδιῃξ, 
δυῖ οὗ οπα νι ϊοῖ 15 ὨΘΘα]Ε55}γ ἰαίεη : “ δηά 
86 ϑυγδᾶγ ἴῃ γαίῃ" (νδοις οδυϑο, Ὁ3Π, [Γ 
ΜΠ Οἷ 1 δἰδη 5 ἔουΣ {ἰπγ65 ἰη τὰς ΠΧ Χ.: ὁ 

ἴοτ Ρ, 1,6ν. χχυΐ. τό; οὔσας ἔοσγ ὮΡ᾽, ἢ5. 
χχῖν. (Ηεῦ. χχν.) 3; ἃπὰ ΟὨΪΥ οὔοε, ἴῃ Ῥ5. Σχχ. 
(Ηεδ. χχχὶ.) 7, ἴοσ ΟΦ. --ἰὴ βαςἢ ἃ οὔϑε “ἐκ 
5[.4}} ποῖ ὕὈ6. δ᾽ βοϊνυϑὰ," ποῖ δὲ ργοπουμοδὶ 
ἱπηοςοηῖ, ψμους συλ, ποξ θς 50 {τγεαῖθά-- 
1ἰῖ. ἢ6 5141} ποΐ θ6 ᾿υδιβο. ὍΒ6 Ὄχργθϑβθοη 
ἴῃ 1μδΐ 5686 15 σοσηπῆοῃ ἴῃ ἩΘΌΤΟΥ. 
ὅτ. ραγαρηγαϑαβ δηά δἰΐουβ, ἃ5 1 ϑϑοτῃϑ ἴο 15, 
ΡυγΡοβοὶγ. 

19. Ετοπι δυνδασίηρ ἴῃ6 υντῖϊοῦ ρϑβϑθὲ5 [Ὁ 
Ἰεννὰ ϑρεακίηρ. Οδῃογα! Υ τπῸ τεῦβο ἰ8 Γὲ" 
βατάθαά 45 σοίοιτίηρ ἴο διδβρῆσιιν, ὃυϊ ὮΒ 
ἀοοβ8 ποῖ δεοογὰ υυἱῖῃ ἴῃς (γα δηᾶ ὀϑρϑολιτ 
ποῖ Μὴ τὰὰ ἔουπ οἰαυδθ. Οη {δὲ οἰδεῖ 
μδηά, {πε τείξγεηςθ ἴο ἰεννὰ βρεακίηρ 15 Ὀοτς 
ουῦδ ΌὉΥ τ΄. 132. 8 βρϑθσῇ νγῶϑ ΟἹ] [οὐ 
ΟΟΙΠΠΊΟη διηοηρ ἴδ6 βιυιτουπαϊηρς διελίμει 
παϊϊοηβ, Ὀὰϊ ΠΔΡΡΙΥ͂ ποῖ “ἴῃ ἴμ6 Βειίαξε αἵ 
]ΔςοὈ.᾽ 

Τρεγε ἱξ αὶ ΨΥ οἵ ἐροακίπρ [ἃ Ξρεε) 
«αὐδίωρ οὐοῦ ἀραΐϊπεῖ ἱΐ ἰδ δι σσοπηἀθὰ ᾿Υ 
ἄτα! δ. ὍΠΟ σοηδθοάθοποα οὗὨ νυνμὶςῆ 15 ἀοαὰ 
ΟὨ ΘΥΕΓΥ͂ 546, ἀντιπεριβεβλημένη. Το τελῦ- 
ἴῃρ ἀντιπαραβεβλημένη, “ἴῃε σουπίογρατὶ οἱ 
ΒΟ 15 ἀδαῖμ,᾽ 15 νΟΥῪ δἰίγαςξῖνε, δυΐ ποῖ 
ΠΕΟΘΒΘΔΤΥ, ἀπά νου ἃ ΟΠΪΥ 5υϊξ ἔμε Τοπίεχὶ ᾿ 
δες τεΐδγεηςσε ννοσα ἴο δ᾽ Αϑρἤοσην. 

Οοά σταπὶ ἐῤῥα:. Ἐδῖδεῦ, ταν ἐξ ποῖ δὲ 
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12 ες ποῖ τῦγ πιοιῖῇ ἴο ἱπιειῃ- 
Ρογαῖα βυγεδπηρ, ἔογ {πεγεὶη 5 ἴῃς 
ψοτὰ οἔ 531η. 

14 Ἀεπιεηλθεγ ΤΥ Ποῦ ἀπά τ 
τοῖο, ψγῆαπ ἴπου βἰτεβὲ δηϊοηρ 
στοδλῖ πιθῆῃ. Βα ποῖ ἐογρεῖίμὶ Ὀεΐοτε 
ἤθη, Δπἀ4 80 του ὈΥ 1Ώγ ουβίοπι δ6- 
ςοης ἃ ἔοοϊ, δπὰ νυνϊϑὴ τῇδε τῇοιι 
ἢδάβε ποῖ Ὀδεεη Ὀοΐη, δηά “ ςσιιγβα τῃς 
ἀδγ οἵ τῇγ πδενιγ. 

ῖς 4ἼΠε τηδη {δαῖ ἰ5 δοσιιβτοπχεά 

ἔουη. ΕοΓ “5811 ἴῃ [ῃ6 ποχί ἴνγο οἶδιι568, 
ταῖπεσ “ νν}}}. Οὐ “ {δεῖν "ἢ Ὀείοτο “ 5ἰη5.᾽ 

18. Το ΔΙΓΆΥ [εν] οοδυδθηθαδ 80- 
οπδίοπι ποῖ ΓΏΥ πιοπτ.}] [πάυϊρο ἠοῖ ἴῃ 
ταὶ σρϑοῖὶθβ. οὗ σοδύβοηθβϑβ νυν οἢ Πσοηϑβίϑῖβ ἴῃ 
ΠΙΏΥ ἴ41Κ. ὍΘ ἰΔϑὶ οἰδυ8ε 1 ΈΓΑ ΠΥ το άἀογεά 
νου Ἱὰ ὃ6: “0Γ (ῃογοίη 5 ννογὰ οὗ 5ἰη," οὐὔ᾽ 
Ῥεγ Δ ρ5 “ϑρεθςὴ οὗ 5ἰη." Βιι [18 566Π15 50 
ἱπαρί [δὶ νγὰ βδυρροθβε ἴβε Ηεῦγεν ΔΤ, 
ἸΠΟΥΑΪγ “4 νογὰ,᾽ ἴο Βαγθε θδθὴ ἤετε 85 
ἔτεα ἘΠ ΕΥ ι5ϑεὰ ἴῃ [Π6 56η586 οὗ ““τηδίζοσ 
οἵ 45 ἴπ 33 Π, οὐ "»ὺ ὩΞ (ὙΠ ςἢ, 
Βοννενεῦ, γί μου τ ΘΔῃ5 ΞοπΊε Βρ ὨΟΧΙΟΙ5) ΟΥ 

»ὺ Ὥ, οὐ Ὧ5 ἴῃς Ἀδθὺϊβ μβαᾶνα ἰξ: ρ Δ 

ἤν. Αςςογάϊηργ, ννα νου ἱά ἰγδηβὶδῖς : “ΖοσΣ 
Ἐποτοὶπ ἰδ πιδίτοσ οὗ δὶ." [[ζ [85 Ὀδθη 
ϑυρεοεοῖοά {πᾶ (Π6 λόγος ἁμαρτίας ὮΕΓῈ ΠΊΑΥ 
ἄγον ᾿ἰρῃξ οἡ ἴῆς αἰῆου]δ ἐχργοβϑίοη σαζίο 
2 εεεα!ὶ (“ ἴῃς παΐαγε οἵ 5:η.) ἴη Αστίοΐε ἰχ,: 
“4 Οὗ οὔ ρίηΔ] οὐ ἰγι ἢ -ϑη. ὙὉῃα ὅ.Γ. οὔσθ 
τηοτζο εῖνοϑ δοπλοι ἰηρ ἀΠ ἴογθηί--- 8 γα Ὀα]ονο, 
οὗ Ρυγροβο, 

14. ΤΊΏς δἀπγοηϊτςοοη ἴῃ τεραγὰ ἴο {{πὸ Τοηριια 
15 ποῦν Δρρ] δὰ ἰῃ ἃ ἀϊεγεηΐ ἀϊγτεσοη. ΕστιΖ- 
90ἢ 6 Ξυρροϑοβ ἴπ6 Ὑτίῖοσ ἴο δε 511} τεΐεσγης 
ἴο [δε 54πι6 5ι0]εςῖ 48 'ἰπ υ.132. Ηδ ῥγόροϑεβ 
ἴο αἰΐογ ἴΠ:6 ““ἴοτ (γάρ) ἴδου. 5ἰ1ἰ65 " 1[ηἴο 
“ψῃοὴ δου 5:{|651 (45 ἰὴ {π6 Α. Ν.), δπά 
Θχρίδιπβ: 1.εἴ σοηβιοσγαίίοη [ῸΓ [ΠΥ Ῥαγεηΐβ, 
45 ἴῃοθο Ὸ ἤᾶνα οἀιοςαῖοα [Π66, δεῖ 845 ἃ 
ἀείεοιτοηῖϊ δραϊηβί σοδᾶῦβα βροθςΐ, ἰδϑὶ ἴδοι 
Ὀσχίηρ ἴποπὶ ἴο σβδπηθ. Βιυῖ ἰγγεβρεςοῖίίνο οὗ 
πε γι γαγίποβϑ ἰηνοϊνοα ἴῃ {Π18 Ὄχρ δηλ ο, 
ἴι 5 ας ἴο 5866 ἢονν ἱπάπ!]ροηςς 1Π σοᾶγϑο 
βρεεςἢ οοιϊὰ ᾿εδὰ ἃ Ρεζβοπ ἴο νυ ϊϑῃ ἢς δδὰ 
ἠοῖ θέε θογη (εἴδιϑε 5λ [1,Δ5{}Ὁ4 Ὁ. 15 ἔοτ- 
δὲι45 ΔΩΥ τείδσγοηςο οὗ υ. 14 ἴο Ἰοννὰ βρθεςβ. 
Βτειβοβηοί ον ουϊ8 ἴῃς Κποῖ ΕΥ̓͂ τερδγάϊης 
αὐ. 14. 45 βρυτίοι, Ὡς Οτοίί 5 ργοροβο5 ἃ 
Ὠυζαδεῖ οἵ δἰϊεγαίϊοηβ ἴοο ΔΥΌ ΓΑΓῪ ἴου βοσίου 8 
ςοηδίεγαϊοη, [Ιἢ ΟἿΓ Υἱονν [ἢ6 διιῖθοῦ ΠΟΓῸ 
Τεῖοτβ ἴο δηοῖποσ οἶδλθ5 οἵ 5'η5 οὗ ἴῃ ἰοηρυδ 
-ιοβς ἴῃ Ὀγεδοῖ οὗ ἔπε ΠΗ͂ σοτητηδηάπιεοηΐ. 
[τ 15 ἴῃς Ἰατίοῦ ψνοἢ πῸ [45 ἴῃ υἱεν. “Κὸ- 
τροῖοδεῦ (ὮῪ [δῖ ΠοΥ δηὰ [ΠΥ πιοίπεσ, ἕοσ ἴδοι 
διίοεσι πὰ [89 πιϊὰδί 07 στοδῖὶ οὁπθ8, ἰμαΐ 
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ἴο ορρτοδτίουβ ᾿ψογάβ ψν!} πενεὸγ δὲ 8.6. 
τείογπηαὰ 811 ἐς ἀδγ8 οἵ ἢϊ5 [{{6. 

16 Ἴνο 5ογίβ οὐ πιδῇ τυ ΠΡΙΥ 517. 
Δη4 τῆς τΠϊγὰ νν}}} Ὀπηρ ψγαῖῃ : ἃ 
Ποῖ πιϊπὰ 5 45 ἃ δυγηΐπρ ἤτγεα, τ ψ}}] 
πενεῦ δὲ φιεηομβαὰ 1}}} ἴὰ θὲ οοη- 
δι Πη6α : ἃ ἰογηϊσδίοῦ ἴῃ τῆς Ὀοάγν οὗ 
15 ἤδϑἢ μι} πονοῖ σθαβϑα {11 ἢς δῆ 
Κιπαϊοά Δ ἢτγα. 

ΕἸΣ. 20οΟ, 

17 “ΑΙ] Ὀγεδά 15 ϑύνεεῖ ἴο ἃ ΨψῇΟΓΕ- ὁ Ρτον. 9. 
πποηρετ, ἢ6 νν1}} ποῖ ἰεανε οἱ {|}} ἢς ἀϊε. ᾽7 

ἤποὰ Ὅ09 ποῖ ἴογρεί} Ὀοίογο τΠἢθπὶ (866 
Δ ΊΏΟΥ, ὃ 56, 2), πὰ ὉΥ͂ ΓῈΥ οὐδέοπι [Υ]2. 
νἹ ΤΠ πη, [ΠΥ Ππαδικυδίοη, ΠΕΓῸ Ξε ἔδηλ τ] 
ποπ ὈΘΒΘΥΘ 700118}]1γ"-- θη ἴΠ6 ςοη- 
βε]ύεσηςοθ5 τηθητοποά ἴῃ [πὸ ἰαϑῖ ἴννο οἶδι568 
ψουϊά οηβι6, 45 [ἢγοαϊοποα οἡ Ὀγοαςὴ οὗ (ἢ6 
ΔΗ σοπιχημδηάπηθοηῖ. ΕῸΓ ἐθισμός, “ συβίοιι," 
8.66 ΧΧ. Οσξεη. χχχῖ. 35 (17) ἀπά 2 Κίηρβ 

ΧΡ]. 28 (Ὁ). 

16. Α πιὰ εαὐδο ἐς σεσισίογιεά [ὯῸ 86 - 
συδίοιῃηβ ΠΙΠΊ56}{] 29 ψοζὰβ οὗἨὨ χϑΡρσΟ Δ 0 
[ν]12Ζ. ἰονναγάὰβ ἢϊ5 ραγθηΐβ, Οὐ εἶδα ννογάβ οὗ 
8[δπΊ6, ΥἱΖ. ἴῃ Γεραγὰ ἴο {μεπ|---οἰἴ ποῦ Ὁ ΒΥ ἽΣ, 
ἃ5 ἴῃ ΕΧΧ, [5, ΧΙ. 28, οὐ ΠΒῚΠ] ψ111 ποῖ 
θοδθοσθ ἐπείσποΐοὰ [10 {86 Πἰρῆ πιογαὶ 
56ῆ56 --- [ΓΑϊηθα, εἀιιοδῖοά --- δΔηὰ ἴῃ [Π|8, ἰἴ8 
ἔτις πλοδηΐηρ, φεῤίἰάει} ἱπ 411 15 ἀδγ8.] 
ΤἼς ὅ0γ. Ῥαγαρὶγ4568---ρδίη ἰπθΠ ΙΟΠΔΙΙγ --- 
υτὖ. 14.) 15 (ἴΠ6 ἔΟΓΠΊΕΓ ΓΑΙΏΘΓ δοςογϊηρ ἴο 
οἷιγ ἰηϊογργείδιίοη οὗ 11), δηὰ δά 5 ἃ εἶδιιβα δἵ 
1ἴη6 εηά οὗ ν. 15 ΜΝ ΒΙΟΝ Γαΐδοθ [Π6 ϑσυβρὶςίοῃ 
οὗ ἃ ἀεβῖγε ἴο οὔϑουγε ννῃμαΐ ννᾶ8 (6 τοδὶ 
βυδ]εςΐ τεΐοσγεά ἴο ἴὴ {86 οτἱρίηδὶ. 

16. Ετοτῃ ννογάβ [ἢ6 δυΐῃοῦ ἴυγης ἴο ἀδοάϑ. 
ΤὨς πιοδηϊηρ 15 50 ἘΕΠἔπ π᾿ 6 ΠΕ Ὺ δτοιυρῆϊ οὐἱ ἰπ 
16 ΑΝ. “Ἵνο 5ογίβϑ"--- οἵ πηϑη᾽ὔ 15 ὑηάογ- 
δίοοα, ποῖ ὄὀχργοβϑεά ἴῃ ἴηθ ἴθοχί. Το ἴνο 
βογίβ οὗ πιθῆ σείογσγοα ἴο τὸ : Α δοιϊ, ποῖ 
88 Ὀυγηΐηρ ἤγε (50 Ὀεῖϊζενῦ [ἤδη ἴῃ ἴῃ6 Α. Ν.); 
Δηά, ΒΘ ΠΑΪΥ, (ἢ 6 πηδη σῸ ΠΥ οὗἩ [Π6 5[η “"ἴη τῆς 
ὈΟΑΥ͂ οὗ !5 ἢθϑβὶν," οὗ ννβοχλ ἰἰ 15 βαϊὰ : 89 ψὶ1] 
ΠΟΘΥ͂ΟΣ 00886 [11 Βο δΒανὸ Κίἰπ ἃ]οὰ το 
(5ο, πλοῖο σουτ 7). ἘΕΥΖϑοδο υὑπάογβίδηβ 
(με ἐν σώματι σαρκὸς αὐτοῦ Ἰυῖ τείεγγεά ἴο οὗἁ 
ἴῃς ΤΩ ἽΝ οΓ 1,δν. χυῇὶ. 6; χχν. 49: δυξ 
1815 5 αὐϊξα ἀἸ ἴοΓΘΠΕΠΥ τεπάογοά ἴῃ {86 Π{ΧΧ., 
ΟΣ οουϊάὰ 5ιιςἢ ἃ 5'η πάντα Ὀδδη σγδηϊκοα 85 1685 
τΠδῃ (Π6 [Ὠϊγὰ ςἾἶ455, ἀοβοσι θὰ ἴῃ υ. 18, νυ ἢϊς ἢ 
8 σμαγαςϊογίϑοα 45 Ὀσίησίηρ ἄόννῃ γαίῃ (υ. 
16 δ)δ., ΤΊ 6 ὅυΓγΓ. οπρῖῖβ ἴπΠς ἤγϑι οὗ ἴῃ6 {(γδὰ, 

17. ΤῊ νεῦβθ 8. ἃ ΘηΒεῖῖς ϑοηΐζθηςα 
τείεσγιηρ ἴο δηά Ὄχρ δἰπιηρ υ. τό, δηὰ αἷ5ϑο 
ῬΓΕΡΑσΊηΐ ἴον ἴῃς ἘΠΟΓΠΊΠΥ οὗἉ υ. 18. 

41} ὀγεαά.}1] ἘἙγνετγ κιηὰ οἵ Ὀτεδά ; “"“Ὀγεδὰ,᾽ 
ἃ ουρδεῃηίθηι, ἔὸΣ σὰ ἴῃ6 ράγαῖ οὶ ἴῃ 
Ρτον. ἰχ. 17 15 ἀοιιδί{ι] (Ρτον. χχ. 17 ἀοεβ 



τὰ ΕΘΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΟΒ. ΧΧΠΙ. [ν. 1τ8--28, 
Β. 6. 18 Α πιδη τῃδὲ Ὀγεακεῖῃ ννεάϊοςκ, 22 Εογ βιβῖ, 58:6 μδίῃ ἀϊδορεγεά Β.6. 
“ΣΡ βαγίηρ ἴἢπ|5 ἰη Ηἷ5 Βεδγί, ΚΎ  Βο 661} τῇς ΑἸανν οὗ ἔπ πιοβῖ Ηἰρῃ: δὰ “Ἐπ᾿ 
.} Ὁ 1 γε 1 δη ςοπιραβϑεὰ ἀδους νἱτἢ βεσοπάϊγ, 586 Πδῖἢ {γεβραβϑεὰ δραδίῃβῖ 5. ποτ 
Ἐζωτω ἀδύκηεβ5, [η6 ννα]]β σονεῦ πε. πὰ πὸ πεῖ οὐγῖῶ Πυβθδηά; δηὰ {ῃϊγάϊγ, 586 
15. δοάν 566 τη ; ννῇαξ πεεβά Τ τὸ ἐξα ὸ Βα Ρἰαγεα τῃς ΨΒοτα ἴῃ Δα τα ΓΥ, 

16 πιοϑδὲ ΗΠΡῊ νν}}} ποῖ γε πηλοῦ ΠΥ ἃπά Ὀγοιρῃς ΓΒ] ἄγεθ. ὈΥ Δποῖμογ 
818 : ΠηδΔη. 

19 ϑυςῇἢ ἃ πιῆ ΟἾΪΥ ἔξαγε πΠῸὸ 24. δῆς 5Π4]} θὲ Ὀτγουρῃς οὐκ ἰηΐο 
εγεβ οἵ πῆβη, δηά Κποννοίῃ ποῖ τδξ τῇῆ8 σοηρτεραδίίοη, ἀπά ἴ ᾿πα4υ!5ιεοη ἴΟτ, 
τῆς ἐγεβ οὔτε 1 ιογά γα τεη τῃουδαπά 5}41}] δε πιδάβ οὔ μεῦ Ἵ]] άγει. οὐδ ὼ 

π΄ ομ. το. {1Π|68 ὈΓΙσΏτΕΓ τηΔη τῆς 5ιη, ἐθεἢο]48-Ἤὀ  2ς Ηεγ ᾿ς δι] άγεη 5}4}} ποῖ ἴακε Ἢ Ν|ρα. 
"ἢ ἵπρ; ἃ}1 τῆς. νγᾶγβ8 οὗ πιεῃ, δπά Ἴοῃ- τοοῖ, ἀπά ἢεγ διίάπομεβ 584]} δτίηρ ἢ 

5:4 δγίηρ τῇ πιοβῖ βθοίδϊ ραγῖβ. ἰοστῇ πὸ ἔτ. 
20 ἢςε Κηεν 4}} τῆϊηρβ ΓΘ δνδὺ 26 ὅ8ε 514}} ἰεανε Πεδὺ ΠΊΘΠΊΟΓΥ ἴο 

ἀ θεη... 1ΠΘΥ νγεῦα ογεαίεαὰ ; ἴβ8ο αἷἰδϑὸ δῇϊεσοι δ6 οιιγϑεά, ἀπα ΒΕΥΓ γερίοδςἢ 5}4}} ποῖ 
᾿- {πεν ννετε ρεγίβοτοά ἢς Ἰἰοοκεά ᾧροὴη δε δοϊιεὰ οὔ. 

τΠ6πὶ ἃ]]. 27 Απά {πεὺ τῃαῖ τεπηαὶη 58}8]] 
μεν. 3. 2Ζ21 ἢ ΤΓῊΪ5 πΠΊΔη 5}4}} θ6 ριιη!ϑῆθα ἢ Κπον παῖ τπϑῖε 15 ποιῖῃίηρ Ὀεζίογ 
ἴκαι, κα, ἴδ 5ἴγεεῖβ οὐ τῇςβ ςἰἴγ, ἀπά ννῆεγα ἢ τῆδη τῆς ἰδαγ οὗ τε [ ογά, δηά τῇδε 
21. διβροςσζεῖῃ ποῖ ἢ 5}4}}] Ὀ6 τάΚβη. {ΠΕ ΓΘ 15 Ποῖῃϊηρ ϑδννεθῖοῦ τἤδη ἴο [Κα 

22 Γι 5η4}} ἴζ ρὸ αἷδο ννῇ τῆς ἢεεά πηῖο (ἢ σοπιπιδηἀπηεηῖβ οὗ τῆς 
"ον. ῬΜιηΠΕ τπαῖ Ἰεανοῖῃ Πεγ Ἀιδθαηά, απἀ [νοτὰ. 
σέγαμρον. ὈΓΙΠΡΘΙΝ ἴῃ Δ ΠΘΙΓ ὈΥ ᾿ΔηοτΠοΓ. 

ποῖ τοίογ ίο (15). γον. χχχ. 20 15 ΠΊΟΥΟ 
ΡάγΑ 16], ἀπά Ἐς ο]ιι5. ΧΧΙΪ. 18 5θοη5 ἴο ᾿ἰᾶνθ 
(15 γοῦδ6 ἴῃ νἰονν, Βυῖ {Π6 δα ρΠ ΟΠ 5Πὶ να 5 
δἀορίεα ἴῃ ἰαἴοῦ Ηῦγονν ραιΐδησο (45 ΓΒ, 
“ δγεδαᾷ ἢ), απ 15 ΥΈΓῪ ΠΟΔΥΒΟΙΥ σαγτεα ἰηΐο 
ἀεῖδ:] ἴῃ δια Ὁ. 62 ὁ, Ἰαβῖ [1η6. 

19. Τῆς Ἰαηριιασο ἰ5 αδτυρί, θυ 411 {Π6 
ΙΏΟΓΣΟ 5ἰσγικίηρ. 

Απὰ [20 0Υ68 οΟὗὨ Ι2: 60} 810 ἈΪ5 7081. 
1... 16 οὐ]θοῖ οὗ ἷ5 ἔραγ, [τ 15. αἰπσα] ἴὸ 
τοργούιοθ {6 ᾿αϑὲ οἶδιιθθο. Ῥόγμαρα [815 
δἶνοβ ἃ πιοδί ΠοαΥὶΥ: δπἃ ΖᾺ]}Ὺ Ἰοοκὶηρ 
ἰπῦο [ρογσοὶνη5] 89 βϑοσϑῦ Ρ]8668 (ἸΠ., 
“ραγίϑ ᾽). ΤῊ 5 νοῦθς δης {πᾶ νῃϊσὶ ΓΟ]]ονν 5 
ΔΙΘ ἃ ΨΕΙΥ δρῖ εἰϊργοβδϑίοη, ὑν ἰσ ἢ ΘΠ δησ 5 
186 οτος οὗ {86 δαάιποηϊτοη πη ρ] 16 ἴῃ τῆς 
ῬΓΕΥΙΟΙΙ5. νΌΓΘ05. 

20. ΒΟΙΌΟΣΤΘ 81] 1 ρ5 πο τθ [ἴΠς ΑἹ] 
05] ουτοαῦθα ὉΔΟΥ͂ ΟΙΘ ΚΟΤῈ ἴο Ηΐπι, 
διὰ Β5ὸ 8Σ4180ὺ 8709ΓΥ7Ὅ. [Δ 9} Ψ6ΙΘ6 Οο0πὶι- 
Ῥ]οῦθα.1 “ΓΠ15 15 4 θο] ἃ ΑἸΟΧαΠ ΓΙ ΔΠΙ5Π|, ΤΟΥ 
ὙΠ ῖο τῆς ὅυσ. πᾶ 5 Πα νὸ ὈΟΠΘνὸ ΠΟΥΓΘΟΙΥ 
ΤΟργοβοηῖβ [πὸ ΟΥ̓ΕΙΠΔ] : “ ΕΟΥ Ὀοίοσγο {Π|Πη05 
αγὸ ἴπὺν ἀγὸ οροι δείοτο Η πὶ, ΠπαΥ δηά αἴζου 
{Π6 σοπδιιηπιαίίοη οἵ τπ6 νοῦ] Ης γπάμοῖὶ 
ι." 

21. ΤΊ υυγΣιϊου γοίαγηβ ἴο {Π6 δ ῦ)θοῖ ἴῃ 
Ὠδηΐ, δηκΐὶ 5ϑῆονν5 (παῖ αἰ μοι 1η6. Δ ΠΟΓΟΥ 
ΤῊΔΥ ἱπλασῖπο Πα πῸ απ Πάγανν ὨἰπΊϑο 
ἴτοτῃ ἴπὸ βἰμιν οἵ Οοά, γοῖ Ηδ νν}}} της [15 
5ῖη το ρῃϊ ἀπ ΡυπΙ5}} 1 ρα Ὁ] ον ὈΥ τπὸ παπὰ 
οἵ πιδῃ. 

28 [τ 5 ργεαῖ φρίογυ ἴο [Ὁ] ]ονν {πα 

22. Ἐτοπὶ {Π6 πηλ8]6 βίπηοῦ {Π6 ΓΟ τΓῚ 5 
ἴο ἴ6 δαι]ζογοθα; Βα ΔἸ ΑΥΙΥ 8180 89 
ψἰΐζο. Οη [πε ἰογπὶ παριστῶσα, 566 Δ ΠΟΓ, 
Ρ. 72. 

28. Ιηϑίολᾷ οὗ “Ποῦ οὐνὴ δυδυαπα," (δ 
ΟΥ̓. 15 “τ 6 ιιϑυαπαὰ οἵ ΠΟΥ νγριηϊίν." 11 
1145 4150 οΟὐΪγΥ οὔθ ν Ὁ, ᾿πδίοδα οὗ ἴῃ ατερκ: 
“ἰ 5}}0 μα τἢ ἀϊδοθονοα. . , 516 δαί {γεϑραϑϑθά. 
Ῥτοῦδθὶν (πο οὐ κῖπαὶ δ 4 ον ἐπε ἐχργοββῖνς 
ΠῚ23, ΜΊΜΟἢ νοι] ἐα4}}γ ΡΡΙΥ ἴο δεῖ βίῃ 
Βέιοῖς Οοὰὐ πὰ ἴοινναγα5 πλδη. 

24. ἴῃ (6 ἤἢγϑὶ αἴδιιδὸ (Π6 5υτ. 1185: “886 
58.4}} ὃς ἀτίνοη [τῸΠὶ ἴΠ σοηρτοραίίοη. ΤὮΘ 
Οτοοκ βορηβ ἴο σοηίοηρίαῖο τἢ6 Ρυδ]ῖς 
᾿ῃΠ 150 πο ΠΟΥ στγίπγλο, ὑνῃ σῇ ἀρροδτβ 
τοτο ᾿ἰκοὶν τὸ Ὀ6 ςοιτοοῖ ἴδῃ ἴδ ὀχοοπη- 
πλιιηϊσαῖίοη ᾿πάιοαίο Ὁν [Π6 ὅγγ., οὐ ἴῃ6 δυτ. 
ΠΊαΥ πανὸ παι εὐ. ΧΧΊ, 21 ᾿η νον. [Ιη {Πε 
βοσοης οἰδιιδὸ {15 αὐ δα [ῃαἴ {πὸ σοηδεαιθηςσοβ 
οὗ Ποῖ ϑ'η 51|4}} θὸ [011 ὈζΥ ΠΟΥ σπη]άγοη, 8π ἃ 
ὌΡΟΣ ΘΙ ΟὨΙ]άΣΘΩ 58811 00 νἱδιξαύϊος, 

--οργοθαῦὶγ ΠΣ} ἼΡΞ᾽. ϑ το: "ἀπά προ ΠΕΣ 
ΟΠ άσγοη 5[14}} Πδῖ βἰηβ δ6 γουποιογο, 

27. ΤΠ ϑυγ.; “ἀηα 411 τῆς ᾿ππαδιδηῖβ οὗ 
τῆς οατγῖϊ 511}} Κηονν, απὰ 411 (ἢδΐ ἂτὸ Ἰρῆ 
1 ἴῃς ννοΣ]ὰ 504}} υἱπαογϑίαπα." [{ 566 πὶ5 
βοδγοεὶν ΠΚΟΙγ {Π {ἰι6δὸ ἴννὸ οἰδιδο5 νΈγὸ 1η 
{ὸ οτρῖη4]. λαβ {16 ἢγϑί οἴδθθ. οὐ ρίηαὶ, 
Δη ννα5 1||ὸ δθσοηπα τακθη ἴτοπὶ ἃ ΠΟΙ ΡΑΓΊΘΟΙ 
τ τὰς στοςκ {γαηϑιαζοη ἢ [566 116 Οοπογαὶ 
[πιτοι(ιςοίίοη, ᾧ ΛΠΠ1.1] Οτά ατὸ ὸ ἴο γτοραγὰ 
᾿ἴ ἃ5 ἃ (Ἰ γιδίίαη δὐαϊίοη ΟΥ̓ΆΤΓΑΊΠΟΥ ἀῃλρ]}- 
Ποσίίοη 



τε 

Υ. 1---2. 

Ι,οτά, ἀπά το δὲ τεςεϊνεά οὗ Πίπι 8 
π΄ Ἰοπρ; πε. 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧΙΝ. 
1 Ἡρμάοηε ἀοίλ ῥγαΐε ἀεγεεῖς, σάστυ Δὲ δερ γ1- 

γιΐριρ, 4 λδρ ἀἰτυείξίτισ, 13. ἀφ σῷ, 17 λὲν 
,7γμῖδ, 26 ἀδγ ἱμεζέαφε αγιδαἱ ξεγγεέζέίονι. 

428. ΤῊΙ5 τοῦθ ἰῇ [6 Α. Κ΄. ταδὶ θῸ 
οπλϊ το. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙΝν. 

Οποδ τοσὸ [πε ο]οβίηρ ᾿ἴπ6ὸ5 οἵ τ 6 ρτγοὸ- 
σραϊηρ τβαρῖοσῦ ἴογπιὶ ἃ {γδηβιτοη. ἴο [ἋΠ|5, 
ΨΥ ὨΙσἢ 15 ΔΡΓῪ ποδάθά ἴπ {πὸ Τ,ΧΧ, “ ῬΓαΙΒΟ 
οὗ ννιβάοπι." ὙὍδε θεοδιιῖν οἵ {Π15 Πα ρου Πα 5 
θόδη ΨΟΠΟΓΑΙΪΥ δοκπον]οάροα. Ασοογαϊηρὶν 
1ἴ Πδ5 ποῖ οὴἷν Ὀδσθῆ βοραγαίοϊνυ {γαηϑὶαϊθα 
Ἰηῖο Οογηδη (566 πὸ ᾿ἰτογαΐισγο ᾿π ΕΥ̓ ἴχϑοπο, 
Ῥ. 1214), Ὀυϊ 4150 στορεαϊθϊν ἱπῖο ΕΠ οῦγονν. 
Ηδξετο ννὸ Βανὸ ἴο πιοπίίοη ἤγϑὶ {πὸ Ἡ οΌτονν 
᾿ταπϑίφδιιοη ὃν Του (ἴπ 106 βαογα Ροοβὶ 
Ἡφδτ. ργαϊθοτοπθβ,᾽ δ. Οχοπ), τορτιητοα ὃν 
Ἐτιχϑοῦθ ἴῃ ΠΙ5 “ (Τοπιιπθηῖ. οη σοΪτι5.᾽ 
( ΚυγζΖρεῖ. Εχορ. Ηδπάδ. τ. ὦ. Αροκτ, ν., 
ῬΡ. 134.-.36), ἀηὰ [υγηϊβθο Ὀν ΠΙπὶ ΜΠῊ 
Νοῖοβ τπαγκίηρ ἴΠῸ δἱϊογαϊϊουβ τθαίο Ὁ ἨΐπῚ 
1η ἢὶ5 ον ἱπάοροηάθης ἰγαπϑίαἴίοη, ΔΑ Β1ΠῸ 
ἔ0}}ν τοσορηϊδίηρ [Π6 ΠΊοΥ 15. οἵ 1015 γ βίο, 
τηῦυβί Ὀ6 δάτη το {παῖ 1 ἰοανὸβ ποῖ ἃ {π|τ|6 ἴὸ 
Ὀ6 ἀεϑιγοά. Νοχῖ, δἰ πουρὴι ποῖ ἴθ τ ΟΥΩΟΥ 
οὗ ἴἰπ|ὸ, γὸ αν [Π6 νουβίοη οἵ ἴδδας 00 Κοὶ 
ΕσΒΏΚΟΙ ἴῃ ἢϊ5 Ηδρφῦγενν ἱγαηβίατοη. οἵ ἴπὸ 
ἈΡοστύρμα (1 οἰρζὶρ, 1810. ΠῚ. οἱοραηΐ 
ΤΟΠθσιηξ 5 ποῖ ορθη ἴο βδοπιὸ οἵ {πὸ ΟὈ] οἴ Π5 
νΥΒΙΓ ἢ ἤάνὸ Ὀδεη πλδάθ [0 {ἰπαΐ οὐ Τιονντα. [δι 
1 15 3 Ἱπέθγιου ἴῃ ὈεδυτΥ οἵ οἰαβϑῖσαὶ Η ΟΌτονν 
ἴο παῖ οὗ Βοη ϑοοῦϊ (56. (ὐσποτγαὶ [πττοΐ.). 
ΤΠἼο ἰαἰῖοσ, μπονύθτου, ΟΠ] ονν5 ἴο ἃ στοαΐῖ ὀχίοηξ 
{πε δγτίδας, δηά οἥδη ἀδθνιαἴος ἴσοτη ἴῃ Οὐοοκ 
ἰοχῖ. Ῥαβϑιίηρ ἴτοπὴ 1Π|5 ἴο {06 βιι δ] οὐ -πλαῖζοῦ 
οὔ πε σμδρίου, 115 σθῆθῦγαὶ ἀΓΓΔΠ ΟΙΊΘ ἢ 500 ΠῚΒ 
85 [οἸ ον 5. ΑΘΓ δὴ ᾿πιγοάιιοίίοι [ἢ ἵνν ο νουϑοβ, 
ἴῃ ψνΠιςῇ Υ Ἰσάοπι ρ᾽ασὸθ. ΠΟυβοὶΓ, 5. 1 πνόσο, 
ἴῃ ἴῃς πιάςζ οὗ [95Γ86], [οἸΐονν τπγοθ βία ηζαϑ ἴῃ 
ΡΓϑῖ5Ὲ οἵ Υ Ιδάοπι, δαοῇ ςοηβίβιπρ Οἵ ἥνὸ 
τΌσβο5. ϑίδηζα [. (τνν. 3-7} ΡΤ Όσθ 5. ἮΝ ἸΒ ΠῚ 
Ὀείοτο [5γδοὶ '5 ῃἰϑίουυ σοπιτιοποοά ; δίδηχα {Π. 
ἀοϑοσιῦεβ ΔΝ Ἰσάοπὴ 845 μαυῖπς ἴα κοι τοοῦ ἴῃ τἢῸ 
τηϊάξε οὗ [ϑγδοὶ (τ΄. 8-12}:; ϑίδηχα {Π], 5615 
ἴοττῇ {Π6 Ρ]ΟΣΥ δηά Ὀδαιῖν οἵ ἴπὺ τοῦ {Π1|5 
Ρἰαπιεὰ (σὐὖὐν. 13-|Ι7:1 “0. 18. τητι5ῖ δ οὐττῖος). 
ἼὝΠοβο ἴπγοο κἰδηζαβ ἀγα [οἰοννο, τη ἃ ΤΟυστ ἢ 
δίδηχα (οἵ ἴοι ὑϑῦϑοθ, 10--22), Ὁν ἢ ἀὐ- 
ΤἸΠΟΠΠΠΙΟη ἴο δοςορῖ δαὶ Αλ ἰδάοπ. ΤῊΪβ 
βἴδΠ.8 5665 ἴο ΤΌΤ ἃ ἰΓαΠ5] 10 ἴὸ νυ δαΐ ννὸ 
τορατὰ 85 ἴπ6 υπάθγινιηρ ποις ἴῃ τὺ Τοβῖ 
οἵ {Π6 σμαρῖοσ (ἴν ὸὺ δἴδηχαβ : ὁ - ς νγ505). 
ΠΕΣ Ρυτροτί πλᾶν, ἰοῦ νναπί οἵ Ὀδιῖου ΤΟΥ ΠῚ5, 
ἴκ ἀοϑοσιθοα ἃ5. ργορῃείϊο ἀπ ΠΟ ΠαΓν --- 
ποῖ 1Π ΔΥ Πσοηίγουουϑίαὶ 50 Π50, ΠΟΙ ὈνΟΠ ἃ5 
αἰγοςτν τεσσ ΟΥ δά ἀγοββίης ᾿[50 Ὁ τὸ τπὸ 

Ἰιι551νῸ 
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ΙΒΏΟΜ }4]] ΡΓαῖδε Βεγβεῖς, Β.6. 
ΔΠ4 504} ρίογυ ἴῃ τε ηὐίάεὲ “ἶπ 35. 

οἵ Πεῦ ρεορίε. Τῆς Ῥταῖδε 

2 ἴῃ τε σοηρτερδίίοη οὗὁὨ τῇς πιοϑῖ δΝΊβαοσι. 
ΗἸἰρἢ 5}8}1 8η6 ορεη ἢεγ πιουῖῃ, δηά 
{ΠΡ Ὀείογε ἢ]5 ροννεῦ. 

Πιοαΐπθη ννου]ά, θυ 45 ἐπιθοάγίης (Π6 {που ρ! 
4η4 Πορο {παῖ {Π|Ὸ Τνοσ οὗ Υ Ιβϑάοπι, ϑυνθ! } πη ρ; 
ἴῃ {πὸ ἔμ] Π655 οὐ 115 νναἴθγβ, 584}} γεῖ θθοοπιθ 
ἃ 564 ; [Πα ΠΟΙ ΤΠΟΓΠΙΠΡ ΠΡΉϊ 511.4}} σργοαὰ ἴο 
[ἢ υἱπιτοδ θοιπάβ οὗ φασίῃ, ἀπά {Παΐ ΠΟΥ 
[ αοῃηρ ἃ5. ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 5Π4]] βοιιηὰ ἴῃ 1Π6 Θδγ5 
οὗ 4}1 αηὰ ἴο 41} β  Πουδίίοπϑβ (τ. 309-34). ΤῊΘ 
ΘΥΤΙΑς {ΓΔηβίατ ΟΠ ἰθανοὸα πΠὺ ουδὲ {παΐ τΠ6 
σΠδρίου [ουτηθὰ ρατγί οἵ ἴΠ6 οΥἹΡΊηΔ] ἡνοσκ οὗ 
ϑΙγα ἢ, ὙΠῈ5 νἱοννοά, [Π6 σΠΔΡΙΟΥ 15. οὗ {πὸ 
τοαΐοβε Ἱπηρογίδησο, 85. ΠΠπ|δίγαϊτίηρ ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
[πὸ το] κῖοιΒ νον οὔ [Π6 νυτῖῖοῦ δι, Ὀγν 
ΠΡ] στο, αἰδὸ [ἢ ἀαῖο οὗ {πὸ σοιηροβιτίοῃ 
οἵ ἢ15 θοοΚ δηὰ {πὸ το] βίοι Πἰδίοτν οἵ {Πα 
Ρογιοά. ΕῸΥ 6 ππατκ ἃ ἀθοιάθα δάναποθ προη 
του. ν1, ὙΤΠδΐ Παρίου [50] 15 σΠαγαοΐογ- 
ισῖϊὶς οἵ {πὸ ὡῤροζ»»" αῤ-" τογαΐῖισο οὔ [5γαρ]. δα 
οἵ 1ἴ5. ὈΠΟ]Ϊοα] ρου οά, αἰπου ἢ οὗ ἃ Ἰαΐο βίδξβο 
ἴῃ τ, Βιιΐ ῇσο]ιι5. χχῖν. ΡῸΘ5 πλποἢ Ὀογοπά 1ἴ 
1η ἴΠ6 ἀϊγοοίίοη οἵ δι πηρ τ 6 ᾿ηἤποηςο οὗ 
Οτοοίαη {ποι ἢ, απ Ἱπαϊοδίηρ ἃ Ὀοηϊρηδηΐ 
αἰ τονναγάς {πΠ6Ὸ ννοῦ]α οι516 τΠῸ 
Ὀοι πη ς. οὗ [51.460]. ΤΠ ΟΥΠΊΘΙ ἀρΡΡΟαγΘ ούθῃ 
ἴγοπὶ [Π6 ΤΠΔΉΠΟΥ ἴῃ ὙΥΠΙΟἢ ΔΝ Ιδάοπὶ 5 ἐ6- 
ΘΟΓ θα ; ἴπὺ Ἰαϊΐζοτ, τοπὶ {ἢ {ποι 5. ἀπά 
ΠΟΡῸ5 ὀχργοβϑοῦ οἵ πὸ εἰτΠπλαῖο τη Ίν ΟΥσ 4] 
Ρτονοποῦ δης ἀσοορίαπος. οὔ [5γαο} 5. 1) .1ν πὸ 
ΔΝ ᾿Ιβάοση ἴθ ἀπὸ ΠαρρΥ Τὰαΐασγο ἴῃ Ργοϑροςῖ. 
᾿Ἰσῃ Ποσ τοραγβ {Π15. ΠΠαΡΙΟΥ 45. θΟΡΊΠΠΙηΡ 
[πῸ δοσοηα θατγί οἵ [ἡ οΙ ὁϑ! ἀβίϊοια (το ΧΙ]. 14}; 
ΕσιΖβοῇῃο, 45 οροπὶης ϑοσίίοη [Π|. 

ΤΠΟ πιοιηΐς νου] ργοῦθαθ]ν Ὀ6 πιοῖὸ 
ἀσσιγαΐοὶνγ {Πι1|5 ΓΟΡΓοβοηΐοα ἢ “1 οῖ ΑΚ Ιδάοπὴ 
ΡΓΑΙ56. ΠΟΥΙΒΟΪΓ, αὶ τῇ [ἢ τηιδ οὐ ΠΟΙ ΡΘΟΡΙῸ 
ἰοῖ ΠΟΙ γνἱουγ. ὙΘὍΠὸ νΓΙΪΟΥ, 85 1ἴ ν ΓΘ, 6415 
προ δ᾽ δάμη ἴο ΟΡΘΠ ΠΟΥ τποι ἢ ἀηὰ ἴο 5οῖ 
[στ ἢ ΠΟΙ ΟΧΟΘΙ]οΠον θοίοτγο {πὸ νυ ]Π0]0 ροοΌρ]ο. 
ἼΠ6 Ταΐζισγο ἴθ ηθὸ 15 ἴο 6 τπηπογοίοοα [ἢ 1Π|5 

σρη50, ΕἸῸΠῚ “΄. Ὁ Οηνγαγς Δ ΘΟ ΠῚ 
15 1ηἰγοάιισος ἃ5 Γοβροηκς ἴο 115. (Δ]]. 

Τῆς ὅϑυυ. Πα5 
η0 εἰοιιθὲ σοτγγοοῖγ. 

Ιηϑιοδα οἵ 

ῥὸΓ 20 ἶ6.]} 

(σού. ΓΪ5, 
[15 586 Μ1}} 6 ποποιιγοά ᾿ 
ΠΟΥ σἹοτγ." 

2. 1π δὲ οΓ τδφὸ Μοι! Ηἰ» 

ΓΡΓΟΡΣ ΕΌ]ν ὃν ΓΩΞ, ἃ5. 1ἢ 1ἢ6 ὅνσ.) 191 δοσ 
ον δεν οι μὶ θοῦ ἈΘΥ ΘΊΟΤΣΥ [λε᾿ 50 [τ 
τ σΊΟΤΥ ῥογογο ἢ! Μιρσῃΐ [ 1.6. ΒΟίογο σοά!].] 

ΤΠῸ τποϑὲ εἰἰνογμοηΐ ΟΡΙΠΙΟΠ5. ΡΓΟν ΑΙ] ἂς ἴὸ 
{ΠπῸ ππολπης Οἵ 1ῆῸ ΘΧΡΙΌΒΘΙΟΙ “" Ὀοίοτο Η 5 
ΜΠ ἢ ἢ (ἐναντι [οὐ τϊὰ 

ἼΠ ϑΌ, 

[τ αἶφοὸ 

]ρΕ 

ΓΟ ΘΑ ΟΝ 

ὑυνάμεως αὐτουι). 

χη 6 Υ5 ἐΒοίοσο Ηἰβ. οϑῖ,᾿ ρτγοὸ- 

(Πρ ΡΟΟΡΪὸ οἵ 



Ι΄ςἀπιε ουξ οἵ [6 πιοιτῇ οὗ τῆς 
τηοβῖ ΗἸρῃ, ἀπά ςονεγεά τῆς φαγῇ 25 

"ον, 8. αοἰοιά. 
“1005. 441 ἀνγεῖς ἱπ Πίρῇ ρίδοςβ, δηά 
"᾿ ὅτὴγ τῆγοπα ἰ5 ἰη ἃ Ὁ ΘΗΟΥ ΡῚ]ΪΑγ. 
Εις Τ φἴοπε σοπιραϑεθά τῆς οἰτοις οὗ 

ΕΒΟΓΙΕΒΙΑΘΊΤΙΟΤΙΙ5. ΧΧΙΝ. ν. 3--|. 

μδάνεη, δηά νναϊϊκεὰ ἴῃ τὰς δοϊίοιι οἵ 8 
τῆς ἀεερ. ἘΞ 

6 ἴπ ἴῃς ννανοβ οὗ τῆς 568, δπά ἰὴ 
4}1 τὴε εαγῖῃ, δηά ἱπ Ἔνεῦγ ρθορίε πὰ 
πδίίοη, 1 ροῖ ἃ ροβϑἝθβϑίοῃ. 

ΜΒ 411 τῆεθε [1 βουρῇϊ τεβῖ: 

ΒΕ ΠΊΔΟΙΥ Ισγαοὶ ; τί Ζϑοῦς, ἮΝ ΣΣ ( Βαῖοσο 
Ηἰἷς Μίεμε"; Ετγδηκεὶῖ, Ἦ9. ὟΝ  Ῥεϊϊενε {παῖ 

ἴα οτήξίπαὶ νγὰβ ΠἪ3} Ὁ; Π’οτΑ ΠΥ, “ δ6- 
ἔοτο ἴπὸ ΜΙ," Ὀυΐ ἃ γΕῪ οομηηοη πιοάς οὗ 
ἐχργοβϑίοη ἴῃ ἰδίου Η εῦγονν ἔοσ “δεΐογε Οοά." 
Ῥεοσθδρβ, μβοννευεῦ, [μα Η οῦγανν ΤΔΥ μάνα θθθη 

ΠΣ) Ὁ. 
8. ΝυΙβάοηι τοβροπᾶβ ἴο (Π6 ἃρρϑαὶ: “1 

Ἑδπὶὸ ζοσθ ἤτοι τς τηουτῇ οὗ ἴς Μοβῖ 
ΗΙρ". Τϊς 15 16 δα]! οὶ ἰἀθηςβολίίοη οὗ 
Δ ϑάοτῃ τὴ (Π6 λόγος, Ὀιιῖ 85 γεῖ ΟὨ]Υ 45 
Οοά πιαηϊοϑιηρ, ποῖ 45 βανυϊηρ πιδηϊοϑίθα, 
ΗἸπηϑεϊἔ: ἤδηςς ηοΐ γεῖ “τῆς ἊΝ ογά. 

εἰομ4.)] ὍΘ ἀδτῖκ δηὰ πϊϑίγ οἷοι. Τῆς 
λόγος ἃ5 ἴῃς ογεαῖϊνε (ΟΥὁἨ ταῖμεσ τἢ6 ἔοιτηδ- 
{ἰνε} ἀ ΘΏΟΥ 15 Ὀγοοάϊηρ ονοῦ ἴῃς ἕδος οἵ 186 
ἀατκ οδδοῖῖς ἀθορ. ὙνΠδῖ ἴῃ Οδη. 1. 1 18 
βαϊά οἵ “(ἢς ϑριγι οὗ Οοὰ " 15 βογε δι(ϑυϊοὰ 
ἴο δ Ιβάοτι, ἢ (118 δά οη4] αἀϊεγοηςθο, 
τπας 1815 ἐπηδηαδίίοη οὗ ΔΝ ἰδάοπι ἔγοπι Οοά 
45 Ηε [8 πηαδηϊοβιίηρ Η ἰπη56}} 15 σοργοβθοηϊοα 
8ἃ8 ᾿πηπ] ἀἸδίο Υ Ῥσεσθάϊηρ {πὶ οΥΟΓΥ 8Γ- 
ταηφοιηθηΐ οὗ {86 τνογ]ά ἰῇ το ἊΝ ἰϑάοπι 15 

. ἴδε αροης. Τὴ οἹάογ Οδυγςοῦ τυτιῖογβ τορασγάθα 
τἢ}}5 ρεσβοηϊβοδίίοη οἵ δ ἰδάοτῃ 45 ἴπ6ὸ (ἢ γίϑί, 
Βυϊ (Π6 νἱῖδ]ὶ ἀιϊβεγεηςς οὗ {ποιιρῆϊ ἴῃ Εςςο]α5. 
5 Δρραγεηΐ ΠῸπι πε [Ὁ]]ονῖηρ νεγβεβ (56 Ὲ 
ΦβρΘΟ ΑΙ Ὁ. 9. Δὲ πὰ ἤεσγε, ποῖ {πὸ 
θερίππίηρβ οὗ ΠΡΠΡΙΓΝΥ, δυϊ οἵ ΑἸοχδη- 
ἀπδηΐϊϑῃ ; δπά [Πς ρετβοηιβοδίίζοη ()) οἵ γαῖμοῦ 
ἀἰδείηςτίοη οὗ ΨΝιβάομημ 45 Οοά πηδηϊ προ 
ΗἩϊ 56} ροϊηί8 ἔογσιναγὰ ἴο ῬΉΠ]ο, τοί ἴο τς 
Οοβρεϊϑ. 

4. ] 4ε«υεἶ! ἐπ τἰΔ9 οὶ 8, ἀπά 75} ἐδγοπς 
([5, ννγὰ8}) οπ 89 ΡῚ11Δὲ οὗ οἱἹοπὰ.] γε 
ςδηποῖ 566 ἰῃ {Π|58 ΔΩΥ Γεΐεγοηος ἴο {πε Ἑ]ου αν 
ΡΠΑΓ ἴῃ τπ6 ψν]άθγηθθ8. [{ ἰβ ἴσο της ΡΒΙΟ 
(Ἢ Ουΐδ τεῦ. Ὠ΄ν. μετ. ὃ. 42) τοραγάβ ἴῃς οἱουά 
Ὑϊοἢ ϑεραγαίεα. ἰϑγᾶθ] δπὰ τῆς Εργρίίδηβ 
(Ἐκ. χὶν. 19) 845 δῇ δ ]ετὶ οὗ ΔΝ Ἰϑάοτῃ, Ὀυϊ 
ἴδ ψ Πο]ς σοηΐοχί ἐογθϊ 48 υ5 ἴο ἸΔΘΠΌΡΥ [ἢ 15 
Δἰ]ερσογίςαὶ σοπιθπαίίοη ἢ (Π6 ρᾶβθαρο ὃ6- 
ἕογε ὺ8 (5ε6 Π ἅδηο, ὁ ἃ. ΑἸοχ. ΚΕ εἰς. ΡΒ. 
1], ΡΡ. 134) 125).. Το ἤρυγε οὗὨ ΝΥΝ ἰϑάοχῃ 85 
Θηγοποαᾶ οἢ 8 Ρ1]]ΔῚ οἵ εἰουὰ 15 50] πλ6. 

δ. ΤὮς ἤρυτο 15 ἔα ΓΠοῚ ἀθνοῖο Ατηϊάβι 
(6 5ο]θμη 5ιἰθρηςς δηά ϑοϊϊυάθ Ῥγανδιης 
ὙνΊβάοιι ἢΠ]15 411 δηὰ ρεγνδάθβ 8]]. 

1 εογηρασε4.} Ιῃ ἴῆ6 5θηβε οὗ “1 οἰγοϊοά,᾽ 
οἵ οὔ"1 ννεηΐ τουηά δρουΐ," "3Ό. 

αἰομσ]ῇ ΤὍὌΠηε ὅγγ. [δᾶ5: “Ἰοροῖβου ἢ 

Ηἰπι." Το ἀϊβεγεηος 15 στοαῖ, δηὰ οἱ ϑ6Π00.5 
ἱπηροτγίδηςα 1 τῆς ᾿πίθγοησος ψὩΐςἢ ἴἴ συ ξξεϑῖα 
ΡῈ νν6}]}] στουηἀοα. Μὲ οσδῃ βοδγοοὶγ δοζουπὶ 
ἴου ἰξ πΊοΓΟΙ ΟΥ̓ ἃ ἀϊβετγοης τοδάϊηρ οὗ [δε 
ΒΑΘ ΟΥ̓ 5ἰπιῖϊδν Ηρῦτεν ἰεϊίετβ. ἔοτ ἴδε 
ϑγτ. αἱ ᾿εαϑὶ βυρρεβίβ [ῃε ποσὰ Ὁ}, απὸ, 
ἰγγεβρεςίίνς οἵ τἰϊ5, (ῃς τεπάετπηρ οἱ ἴδε 
Οτεεῖς ἐν! ἀθ}ΕΥ βυϊῖ5 ἴῃς ςοπίεχῖ, σι ίαι ἰὸς 
δγτγίας ἀοεβ ποῖ. [{ ψνου]Ἱά {πεγεΐογε 966 
ἴιαῖ [86 ὅ5γΓ. εχργοββίοη “τορεῖβεν νηϊῃ πα 
Γεργοβαεπίβ 8η ἱηἰθηζίομδὶ ΔἸξεγαίίοῃ οα ἴδε 
Ῥαγέ οὗ τῆς ἰγδηβίδίου ἡ [Ὁ 50, τεπιεπιθεπης 
{παι τῆς ποίοης Ομ τίϑείδη νυτίζετα ἰἀεηῦβε 
“Ὑγϑάοπι" ἴῃ Εςουβ. ΕΒ ΟΕ σῖϑί, τ βυρεεϑα 
4 ΟἸ γιβείδη μδπά, εἰϊ μεσ ἴῃ [πὸ ἰγαηβίδιου οἵ 
(δος τεάἀδοϊίοη οἵ ἴῃς εχξ, ὙΝν δου οἰδιαιπῇ 
ΠΟΓΙΔΙΏΓΥ ἔογ οὖν ἱπέσγεπος, ἴἢς δἰτεγαῦοα [ἢ 
115 νεῦβε ἔογιῃηβ δὴ ἱπιρογίδπίι εἰεῃευὶ 
ἀεϊογηνπίης (Π6 αυσδίίοη οὗ ἴδε Οἰπείαῃ 
δυο βηρ οὗ (ἢ ὅ5ΥΧΓ. Νεσγβίοη. [}η ΔηΥ ὧδέ 
{86 εχργοβϑίοη “οροίμεγ ψἱῦι Ηΐπ" το 
τους ἢ}! Ὀεγοηά [δ6 ἰδηριαρε οἱ ΤΟΥ͂. ὙἹ11. 30, 
ἰπ ψ Ὡς ὙΝἰϑάοπι ῥγοβϑοηῖβ βουβοὶ ἃ5 “3 

τ ἰϊῆοοῦ Ὁ Ηΐ5 5ἰάς δ νες-- οογιδίπιν ῃοί Ξ 
“«ορεῖμον νυ Ηἰπι ἢ). ὙνΠεπ {με ϑιγλός 
βροᾶκβ οὗ ἴδε 411-ρογυδάϊηρ ργεξθῆςς οἱ ἮΝ δ. 
ἄοπῃ, ἢ γεΐδγβ ργεβϑυπδ Ὁ ἴο ΒοΓ ἰοπηλίε 
ΔΡΘΠΟΥ͂ ἴῃ τοραγὰ ἴο Οὐγ ργοϑοπί ἡ τ]. 

ἐπ δε δοίίονε 9 ἐῤε ἀξερ 1 ὰϊ, ἰδ [8 
ἀοθρί οὗἩ 189 ΔΌγε808. ὙἼἴὃῪῚ᾽ὴ6 ΕΧΡΓΙΈΘΘΙΟΝ Κα 
ἱπίογεϑίης. 

6. Ὗνε δάναπος ἀποίμεγ σῖερ. ΤᾺς πί οἱ 
ν βάοπι 5 ἴο ὃ6 ἰσγαοεά, ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ Ὠλίσῖν, 
δυῖ αἰ5ο δπιοηξ πηθῆ. 

1 5οῖ α μοισοτείοπ ἘτιιΖϑοῖνα βαρροϑο ἰκ 
Οτεεκ ἴο πᾶνε πιβυπάοτθιοοά ΠΡ ἰὰ 
οτἰ εἰ παὶ ; [δὲ ἴα τογά πογε σηθδηΐ “1 ογελίεὶ 
(85 ἴῃ Ρτον. υἱῖί, 22 δπὰ οἵμον ρίδοςβ); 391 
(δαί ἴἰ βουϊά να Ὀθθη ἰσγαηβιδιθα ΟΥ̓ ἔκτισε. 
Βυΐξ (8 8εθῆις ἱτῃροββῖθῖθ. ὙΠῸ υπάεηγιπε 
ἰάοα ψουϊά ποῖ δε Ηροθγαῖς----ἰη ἕδεῖ, τὶ ψουὲ 
θ6 ἱποοηϑίΞξίθεης υἱτῆ του. νυ]. 22. Νοῖ πὶ 
σου Ἱά ἴὲ θὲ ΑἸἰεχδηάτίδη, 88 Ἔνεπ μὲ Οταΐ 
{(ταῃϑίδίίοη οὔ τ86 σνεῦϑὲ βῇῆενξ. 51] κϑ 
ννοιυ]ὰ τ Ὀοοης ἴο 1τ8αὶ ἱπεοστηθαάιδίς με] 
ἴο ψῃϊςἢ νγε αϑοσίδε ἴῃς ψογὶς οὗ τὰς ϑίγλοδε. 
1,251]}7, ψνβδῖ πουϊά δὲ ἴδε ταρδηίηκ οἷ ἃ 
ογοδῖινε ἀρθηοΥ οὗ ψν ϑάοπιχ “ ἴπ ἴπε μὰ 
οὗ (ἢς 568, δηὰ ἰῃ 4}} ῃς οαγῖδ, δπὰ ἰὴ εὐἸῸῚ 

ΡΪε Ὧπά παίίοη ") οὐ ἀϊ συ Ὁ ἰ5 ταῖμεῦ 
᾿Ἰπογοδϑοὰ [ἤδη αἰ πη 5ῃοα Ὁ [Π6 57Γ., 
Τοηάογβ: “1 τνᾶβ σίσθη τυὶς Γοῦ σοη!Ο]] οὐδ 



Β. Ὁ. 
ξιζ. 200. 

ν. 8---ι1.} ΕΟΘΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟῦ5. ΧΧΙΨ. 127 
αῃὰ ἴῃ ψν ίοβο ἱπῃοηϊδποθ 5}2]} ἃᾷ 
δϑιάς ἢ 

8 ὅο τδε ΟἸἴεαδῖογ οὗ ἃ]} τϊπρβ ρᾶνε 
ΙῈ6 ἃ ςοπηπιμαπάπιεηϊς, δηὰ ἢς τἢδῖ 
ταλάθ τὴς Οσδιιβαοά ΠΥ τἀραγηδοὶα ἴο 
Γαβῖ, δηά 5414, 1,εἰ τῇγΥ ἀνε ηρ; Ὀ6 ἴῃ 
ΤΆοοθ, ἀπά τῆ ΐπα ἱπμδγίεαησε ἴῃ [5γδεὶ. 

[86 σγανοβ οὗ ἴΠῸ 56:4, ἄο. 14 (6 ὅγτυ. 
ΡΌΓΡΟΒΕΟΙΥ σἤοοδβα 8η δχργοββίοη {παΐ ταϊρηΐ 
ΤΏ62 οὔδ {Πρ ΟΥ ποίου, ΟΥ̓ τητιδῖ ννὸ τορατγὰ 
1815 25 δῇ οῃδηάδίίοη 5: π}}} τ ἴο {Παΐ ἴῃ α΄. ς ἢ 

7. ηδ αἱ τδεωε ΜιΖ. ονοσν ρθορὶο ἀπά 
πδῖοη. Ὗνε Ἴδῃ βοδύσεὶν ἀοιϊδέ τπαῖ {πὸ 
φυσβίίοη ποῦ Ῥγοροιηάοα Ὀγ Υ ̓ ἰβδάοτῃ (αἱ- 
[που ρἢ ποῖ ὨΘΟΟσϑΑΠΥ δα γοββο ἴοὸ Οοά, 45 
ἘΣ ΖΘΟΠΘ ΒΌΡΡΟΒ65) ἜΧρυοϑϑος νυν Πδΐ νυᾶβ αἴζου- 
τὰ ογηλιδιθα Ὀγ {Π6 ἘΔΌὈΙ5 ἴῃ ἴπ6 Ἰοσοπὰ 
τηδλί [06 1,νν δά Ὀθθη οἴετος το, πὰ τοιοῦ 
ὈΥ̓͂, ἜΕΥΕΤΥ παίΐοηῃ δοίοτο ἰἴ ννὰβ δοοορίοα Ὀγ 
Ι5γδοὶ αἱ Μουπί δῖηδι (6 ΑΌϊ. Ζ.᾽ 2 ὁ, τονγαυβ 
ἴῃς 6πὰ). Ὅς Ἰοροπα ἴῃ πὸ “Γαϊπλι νγὰ5 
ϑιρροσγίεα ὈΥ̓͂ ἀπ ἀρρα8] ἴο [)οιιξ. ΧΧΧΊΠ. 2. ἀπά 
Ηδδ. 11. 2. ῬοϑϑίΌ]ΙΥ [πε ἰεκοη τ ργοβοπίϑ 
ἃ ϑ8υςνῖναι οὔ [πε ξιπάαπιοπία! {Πποιμηΐ οὗ 
ΑἸεχδησγιδηΐδτη, Οὐ γαῖμου οἵ παῖ τόσο ἴτθὺ 
τη κΚίηρ νυ] ἢ ἴῃ Ῥαϊθβδίης [501 Τουτὶ τη 
τοοῖ δηά βοιιζοθὸ οὗ νν παῖ αἰτογνναγβ ννὰϑ5 
ἀετνεϊορεά ἴῃ [ον δ Ἡ 6] ]οπἴβι ἀ5. {πὸ ἄρα οἵ 
Δῃ ΟΥΙΡΊΠ4] σατο οὗἉ δ]] πιδη κὶπε ἴῃ τΠαὲ ΠΙ ποδί 
ΔΝ Ἰϑάοπι νοὶ ἰουπα 115. [1] ΟΧΡΓΟΒΒΙῸΠ) ἴῃ 
ἴῃς [νν. Ιοπρ ΔΕΗ͂ΘΓ 50 0}} υἱονν5 πα ραβϑοιῦ 
ΔΆΥ ἰῃ Ῥαϊεβίηθ, ἀπά ἱπύθο ὄνοκοὰ ἴῃ 
ὈΙΕϊΟΥ ἀπίδροηϊβπι οὗ 186 Ἐαδθῖς, [15 Ιοδάϊπα 
Ιάδα ΤΊΔΥ, 411 ιϊποοηβοϊοιιϑὶν ἴο {ΠΟ Ίβ ΙΝ 5, 
δᾶγτα δυγνῖνοά ἰη 1Π15 Ἰθρεπά. ἔσόπὴ 1ἴ5 ποο- 
Ἰορίοδὶ ἀϑρεςῖΐ {παΐ 4ιιθϑζίοη εἰ {ἰπιαΐοὶν Γοβοϊνὸβ 
Ἰἴ5ο!  ᾿ηῖο [ἢ6 ργοαΐ ργοῦίοση. Ὑυ δ ἢ τητιβὶ 
δηραβδ ΘΥ̓ΘΥῪ {ποι 1] συιάοης οἵ Κ ὁνοῖϊα- 
[οη : {παΐϊ οὗ [ἢ6 πηϊγοῦθαὶ Εἰ Ππουποο οἵ 
Οοά. Ηον αἰ βεγεπι!ν τ νὰ βοϊνθα ἴπ {πὸ 
Οὐοϑρεὶ δηά ἴῃ Αροβίοϊις ργοδοπίηρ, ποοαὰ ποῖ 
Βοσα ὃδ6 ὀχρίαϊηθα. 

8. 5.1] Ἀδίμεογ, ἔθ. Ὑπὸ τοϊογοποο 
ΠΟΙΘ 5 ἴο πο Ἀονοϊαϊίοη οἵ οα ἴῃ [5γδοὶ, 
ΔΑ πιοὲ ρῥδγ σι τὶν ἴο πὸ Τίανν, νν ΠΌΟΓΟΙΠ 
ἊΝ Ἰϑάοτῃ, νυ ῃ]οἢ ἰ5 ἴπ6 οπιαπαΐϊΐοη οἵ οί, 
ΤΟΞΈΠΙΠΥ ἰΔογηδοϊθα Ὡροη ὁατί. 

απά ἐῤὶγιο ἱπῥεγίαηχο πὲ Πγαο  ἸΤαῖ. “ ἀπὸ 
1εῖ τ8ῖπο ᾿πμογϊΐαποθ δὲ σίνεῃ τος ἴπ [5186]. 

Θ. ,“ο»ι 4δε δεσίππίπσ.] Ἐτιζβοθο (οδϊοοῖ- 
τὴν σἹ ἢ σοάδοη ἴο ἴΠ6 ΓΝ οἵ Τιρπτίοοῦ.) 
βιξρεϑῖβ ὈἽΡ 45 {πὸ οὐὔἱρίπαὶ ΕΠ ΟΌσγονν, δι 
Ἰποοτιτεςῖ, ἀπά ἢἰβ ἄρρθαὶ ἴο Δῖϊο. να ΟἿΪΥ 
ξοΟ5 δραϊηϑῖ πὶ. ᾧνε Ὀεῖϊϊονο της Η οὔγοινν 

ὍΟΓ5. ΌΓΟ ὈΡῚ»Ὁ αηὰ ΝΣ, 5. ’ῃ γον. 
τ. 27, ψ ἢιςἢ, ᾿πάθοά, ἴδ. ΤΙ ΧΧ, τοπύογθ Ὀν 
[ἴῃς βαπὶς ννοσάβ 8ἃ5 1ῇ ΟἿ ᾿άββασο (πρὸ τοῦ 
αἰῶνος . . . ἐν ἀρχῆ---ἰπ ΟἿἿΓ Ράθβαο ἐπ᾽ 

9 ἢε “ οτεαῖβά τὴρ ἔγοπι. [6 Ὀερὶπη- Β. Ο. 
πἰηρ Βείογε τῆς νοῦ] ά, δπά 1 5}2]] ἘΠ ΊΞΟΟ 
πονοῖῦ (Δ]]. 

10 ἴη τῆς “Ποὶγ τἀθϑγπδοὶς 1 5εῖν- ᾿ἜΣΙ 
εἀ Ῥεΐοτθ ἢϊπὶ; δηά 80 ννδβ ἰ εϑβίδλ- 3." 

ἐῬε, χ32. 
ὈΠ5Π 6 ἀ 1ῃ δίοη. δι αν, τα 

11 “Τ Κεννῖβα ἴῃ τῆς " θεϊονεά οἰ 1 Οτ, λσίν. 

“Ρτον. 8. 

ἀρχῆς). ΤὨδ νεῦβθα γελᾶς 85 [Ὁ]]οννβ: ΒΘΙΟΤΘ 
[86 Αθοπ [ἐὲ. Ὀοίογο {π|ὸ Ὀόραη], ἔσοπι 
[80 ὈθΘρὶπ πη ρ, Ηθ ογθαΐθα πὸ ({Π6 ἴννο 
[ΘΥΤὴ5 ἀγῸ ουϊάθητ!ν ποῖ ᾿ἀθης Δ], ἃ5. Ε ΤΙ ἴΖϑοῃθ 
ΒΙΡΡΟΒΟ5): διὰ ἴο 789 Αθοὴ Π.6. [πὸ οηά 
οἵ {Ππ6}}1 8881] ποῦ θυ ϑὺ ζ8411.. ὙΠῸ ὅυγ. 
ἢ5 : “ Βείογο {πΠ6 ννου]α 1 νναβ οσγοαΐθα, αηά 
ἴο {πὸ Αθοῃ οἵ Αθοῃβ [οἴθυπιν } ΓΩΥ͂ ΓΟΙΠΘΠῚ- 
ὈΓΔΠΟΘ 514}} ποί [41]. Ηδθγὸ αἶδὸ ννὸ μοι] 
ΡῬΟΥΠΑΡ5 ποΐθ 845 δ βηιποδηΐ {ΠῸ αἰτογαίίοη “ ἴο 
{πΠ6 Αροῃ οἵ Αθοπϑ᾽" ἴῃ {ἢ ϑυζσ. ἔοσγ (6 Οτϑοκ 
“0 {ῆἢ6 Αφοη. Τῆδ Θχργοβϑιοη Δ Αθοη οὗ 
ΑΘοηβ5,᾽) ΟΥ, ποῦ ΠΌ]ΙΘηΤΙν, τὰ 6 Αθοηβ οὗ 
ἈΑφοη5,᾽" 15 ἔγοαιθπί ἴῃ {π6 Ν, Το. [ἴἴ ἄοοβ 
ποῖ Οσσιγ ἴῃ {Π6 (ὐΟ5Ρ615, νἤοΓο συντέλεια τοῦ 
αἰῶνος ἰ5 ΡΘΟΙΠ ΑΓ ἴο 81, Μαίον (πο το ἤνο 
{Ππ|65. Οὔσδ 1ηῃ ΗθΌὍ. ΙΧ. 26), θυ τη {6 απὸ 
ΕΡΙ51165 (Ὁ Διὶ. 1. ας ; Ερῇ. 111. 21; ῬΆΠ]. ἱν. 20; 
ι ΤΊίπη. 1. 17; 2 ΤΊπ,. ἵν. 18), ἰη ΗδὍ. (ἰ. 8 ; 
ΧΙΠ. 21), ἴῃ τ Ροῖ. (ἰν. 11), ἀπὰ δβροοίδ!]ν ἴῃ 
{η6 Βοοῖκ οἵ ΚΕ δνοϊδέίοη ({πογὸ [ουγΐθοη εἰπ 65}. 
[Ιη {Π0 ΟἹ ᾿Γοβίαπιοπε [ἴ ἴα οἱν ἰοιπα ἴῃ Τ)αη. 
Υ1. 18 ({πρῖὺ αδἷσο ἴῃ {πὸ 1,Χ}Χ.). Βοϑιάθς 
{Π15, 18 Οσοιιγα τη {πὸ ΠΧ Χ (ντἢ τπ ὀχορρ- 

τἰοη οἵ τ Εβαγ. ἵν. 28} ὀχο ιβίνοῖν, ποι Ρἢ 
[ΠΕ πη τἶν, τη {Π6 νουϑίοη οἵ {πὸ ῬΞΔ]ΠῚ5 ({πόγὸ 
ποῖ ἰθὸ55 ἴπαπ ὑννοηῖν -οἰκῃξ. {{π|605}, απ ἰπ 
ΤΟ. νἱ. 18. Ἰ)οθθ {Π|5 ᾿παϊοαῖο {παΐ {ΠῸ 
ΙΧ Χ, νουβίοη οὐ {ΠπῸ Ῥϑαϊπὶ5 νν 5. πιαθ ὩΙΟΥ 
Δ ΠἾ6], ἴἢ ΒΟ τΠ6 ΘΧΡΓΌΒΒΙΟΠ ννὰ5. ἀρ- 
ΡαΓΟΠΕΥ ἱπίγοάιισοί --- θυ 5οΟη δἰζου 1ἴ, ἃ5 {Π6 
[γι ΠΟΥ Οἵ 115 ΘΟΟΌΓΓΘΠΟΟ 5ΘΟΙΠ5 ἴ0 βιιρροϑί Ὁ 
[{ αἰδὸ οσοιτβ τη ἴπῸ Τ αγριιπὶ ΟἸΚοΙοβ, ἀπά 
ἰαΐοῦ ἡ ἴπ {παΐ οη ἴῃς Ῥ54]πι5, υν μοι σαηποῖ 
ἀαΐο φάγον {πα {ΠῸ ϑοοοπα μα] οὔ 10 γίῃ 
σοηΐζιΥ. δ ο τ ραγ 1ἴ 35. σμαγδοίοσιβίῖς οὗ 
{πὸ ἀπ|1- ΗοΙ]οηἰδίϊς τοποηον οὗ ἴπ ὅυγ. {πΠαῖ, 
ὙΥ ΠΟ πιακιησ {ποὺ ἰαϑὲ οἸαιιδὸ οὗ σ'. 8. ἃ δοραγαῖο 
ΝΟΓΘΘ. (τ. 9). 1ἴ «ἐς ἴὸ “΄. ο (νΠΙ ἢ τη {ἢ 6 
ΟΥΤ. 15 α΄. 10} πὸ ἤυβέ οἰλιιθο οὗ οἷν σύθοκ 
“΄. 1ο. ΒῸΓ {ΠΟΥΘΌΥ νυπαΐ πῃ {Π6 Οτοοὶς οχσ 
ΒΠ0115 ΔΥΙβάοπι ἴῃ ἃ ΜΊΔΟΥ ἀπ πηϊνογϑαὶ 
ἀϑρθοῖΐ (π΄. 9) ὈΟσοΟΠΊΟ5 ΒΓ Ον [παῖς (ςομΊΡ. 
{πΠ0Ὸ ποῖος ΟἹ “'. 34). [{ τΠὴ6 φπιοπηήας!οηδ, 
τπογοίοτο, ἀγὸ (τ βίίαη, {ΠῸν πιιδὲ θ6 Τὰ ο- 
ΟΠγιβαη. ΤῸ σοπηρ]οῖο 115 ΓΟταΥΥΔΠρ ΠΊΘηΐ 
οὔ {πὸ νούβοϑ, ὑπὸ ὅυγ. δἰ άς τη6 Οὐθθκ «'. τὸ ὁ 
ἴο α΄. ατῷ ὙΠ] ἢ {Πππ|5 ὈΘΟΟΠΊΟ5 ἃ νοῦθῈ οὗ ἴἤγθο 
ἘΠΕ 

αμαὶ .ο] ὙΠῸ ὅυγ. [85 “ δηά δρδίη. 
Η: εἰ τῆς ΟΥΙΡ ἼΠΑ] 2), οὐ ἀϊά τΠῸ ὅγγ. ννῖϑ ἴο 

σΟηνΟΥ βοιποῖ ϊπρ Βροςία ἢ 

«υαις 1 επἰαῤ[οῥεά.] Ιπ ἃ]] ΡΓΟΡΑὈΠΙΥ τῆ 
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ἢε ρᾶνε π|ὲ γεβῖ, δῃά ἱπ Τεγυιβα θη 
«-  ννᾶϑ ΤΥ ΡουνΕΥ. 

0 τ, 
:. 

ΙΟτν, ἐπ 
{λέ τυπέογ. 

12 ΑπάΪ τοοκ τοοῖ ἰῃ δη μοῃουτγ- 
ΔῸΪς ρεορίε, Ἔενεη ἱπ τῆς ροττίοη οὗ 
τε [,οτά 5 ἰπῃεγδηςα. 

13 1 ννγβ Ἔχαϊτεὰ ᾿ἰκὲ ἃ ἽἿοδδγ ἴῃ 
Γι Ράηυβ, Δηὰ 85 ἃ ΟΥ̓́ΡΓεβ8 ἴγεε ροη 
τῆς πιοιηίαϊηβ οὗ Ηεγηγοη. 

14 1 ννᾶ5 ἐχαϊεά [ἰκὲ ἃ ραΐπὶ ἴγεα 
ἴῃ ὁ Ἐπερδάαϊ, Δηἀ 845 ἃ τοβε ρἰδηῖ ἴῃ 
]εῦςῆο, 485 ἃ ἔαδλὶγ οἷϊνε ἴγθε ἴῃ ἃ 
ΡΙοαϑαπι ἢε]ά, Δπὰ σγενν ὑρ 85 ἃ ρῖδπε 
γες ἐγ τῆς νγδῖευ. 

Ις 1 ρᾶνε ἃ βϑννεεῖ 5π16}] [|Κκε ςἰη- 
ΠΔΙΏΟη ΔΠ4 ἀϑρδίδίῃιβ, ἀπα 1 γε θὰ ἃ 
Ρἰδαδαης οάουγ {Κα τῇς Ὀεβδὲ ταγτγῇ, 

Ηεῦτεν δά, 45 ἴδ ὅγγυ., "20, ν οἢ Ὀθατβ 
(6 Οτοοκ τοπάοσίηρ. ὉΤἢδ νεῦϑθα ροϊηΐβ ἴο 
[86 ργέβοηςε οἵ Οοά δηὰ ἴῃς Ὠ1ν ΠΟΥ ᾿ησ!τυϊοά 
ὙΟΓΒΏΙΡ ἰῃη ἴ86 ὙΔθογηδοὶθ, ννοἢ Ὀδοδπιθ 
Ῥειτηδηθηΐ ἰὴ ἴῃς Τερ]ὶθ. [Ιη (6 Ταθογ- 
πδοὶς Ὑν ϑάοπι Ὀεοᾶπλθ, 45 ἰΐ νόοῦε, ἴδε 
τηϊηϊσίσγαηΐ, ἀπὰ ἴῃ [Π5 ΘΙ οΟΠοΘ 5ῃΠ6 ννᾶ8 
Θϑῖ δ Ὁ] 5 θα ἰῃ Ζίοη. Αἱ τἢ6 54πι6 {{π|6, (85 
γΟ 56, Ώδη νἱονγοά ἴῃ ςοηποχίοη ἢ τ. 9, 
Ϊῖ5 ποῖ ὈΥ̓͂ ΔΠΥ πιεδης [υἀαὶς ἴῃ [ἢδ βρεςίδὶ 
56η56 οὗ ἴδε ἴοσστη. Εοσ ὟΝ Ἰϑάομῃ, ἢ οἢ Ιη 
τ. 9 ὙγὙὸλΧ5 ΒΡΟΚόη οὗ ἰῃ γεϊδίΐοη ἴο 86 τυνογ]ά 
ΒΟΠΕΓΑΪΪΥ, ἰ8 ἢ Ὁ. 10 ΟἿΪΥ ῥγεϑοπίθα 45 Ἴοοη- 
σοηςΓδίϊηρ ΠΟΙ ἈΡΘΠΟΥ : 5Π6 δ48 ΠΟΙ πηϊηϊσίτα- 
το ἴῃ {με 1 ον! 4] ϑνοσβἢ!Ρ, δηὰ Βοῦ Μεῖσο- 
ΡΟΪΙ5, 580 ἴο 5ρεᾶκ, 5 'ἰη Ζίοῃυ. ἀπά 115 τηοάδ 
οὗ νἱονίης ὟΝ Ἰδάοπι ἰ5, 85 ννὸ ἢᾶγε βθϑη, οἣδ- 
ταοϊογίβεις οὗ (6 (Προϊοςὶςδ) δἰδηάροίπί οὗ [6 
οἷάοσ ϑιγαςάθ. 

11. » βοιυον.] ἈΔΙΠΟΥ, ὩΥ ΔυϊΒΟΣ ἐγ, 
“τι ]ς," 858 ἰη [ἢ πὸ ὅ.γγ. 

19. “Ἱπά 1 ἰοοῖξ γοοὶ ἐπ απ ἈΟπο ατϑὰ ῥεορίε 
[οηθ (μαΐ αἰἰδίπθἃ Ὠοηοιγ, Ὀεσαπια αἰϊδίη- 
ευϊϑμοὰ [Ὠγουρὴ [ἢ 15 νοτῪ (ΠΏ 5] ἐπ ἐδε βογίϊοη 
97 ιὁὲ Ἰιοτὰ, (1[ῃε ρΡοσίοη) οὗ ΗΕ: ἐπδεγί απο. 
(ονΡ. Ὠεουΐζ, χχχίϊ. 9, νἤογο (86 ΧΧ. [45 
[ἢς6 5δ1:ὴ6 ἴννο ψογάβ.) 

18. Τηΐβ νοῦβὸ θα ρῖΠ5 ἃ πον βίδηζα. 7 τὐας 
ἐχαϊεά. Ἐαΐδποῦ, 1 ατὸν Ἰοζέγ. Δνιβάομι 
μανίηρ ἴῆπι5 [Δ Κεη τοοῖ, ΠΟΥ ΡΊΟΥΣΥ 15 ἡεχῖ 5εῖ 
ἔοσττ ἢ υηάογ 5οπὶὸ ἤριγοϑ. 

14. 1 «υαΓΨ εἐχαϊιεά.)] ἘἈΔΙΠΟΥ, Σ Ξ 1ΟῪ 
ἸοΖῈγ. 

ἐπ Ἐπεραάά!.) ὍΤὨο Ναί. ἰοχὲ 5 ἐν αἰγια- 
λοῖς, “ὉΥ ἴῃ 564 -5ῆογοβ, Ὀυῖ τῃ6 γτοδάϊηρ οὗ 
(ἢ6 ΑΟὟΥ.., ἑἐουπά ἴῃ οπο οὐἨ Δποίδου ἰουτῃ ἰῇ 
βεύογαὶ Μϑ55., τηυβδὶ 6 ρῥτοίεστοά, 485 δοίης 
ςοπβιτηεά ΟΥ̓ ἴπθ ὅυγ. δηὰ αἷἰϑὸ φϑῃογαι 
ΤΟΓΟ 5.140]6, δίησθ ῬΑ Ϊπὴ5 ἅἄγὸ ποῖ βδυρροβϑά 
ἴο αἰίλίῃ ΔΥ 5ρεςῖδὶ ἢεὶχῃς ΌΥ [π6 564-5ῇογο, 

ΒΟΓΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌΣ. ΧΧΙΝ. ἶν. 12---.0. 

45 ῬΑ δαηυπι), Δπὰ ΟΠΥΧ, ἀπά σσεεῖ Βς 
βἴΟΓΑΧ, ἀπά 5 τῆς ἤιτπιε οὗ 7 2ηΚ- -- 
ἴπσδηβ6 ἴῃ ἴῃε τΔδεγηδοῖὶε. ἐφ α 

16 ΑΞ τῆε τυγραπτίης ἴγεε 1 5ιγεῖοἢ» 
εἀ οὐκ ΤΥ Ὀγάιςῆεβ, ἀπὰ ΠΥ δγαποῆ- 
65 ἅἃΓε τῆς Ὀγάποῆεβ οὐ δΒοηοιγ δηά 
δτᾶςα. 

17 5 τε νίπε δγουρῆς 1 πὰ τ 
ΡΙθαβαπῖ βϑάνοιτ, δπαὰ ΠΛΥ͂ ἤονγεια ἅτῈ | 
τῆς ἤτυἱτ οὗ Ποποιιγ ἀπά τίς 68. 

18 [ δπὶ τῆς πιοῖδεγ οἵ ἔν ἰονε, 
ἀπά ἔεαγ, απὰ Κπον]είρε, δπά Ποὶγ 
Πορε: 1 τἢεγείογε, δεὶπρ εἴεγηδὶ, πὶ 
ρίνεη ἴο 41] πὶγ οἰ] άγεῃ ἡνῃ οι ἅτε τον 
᾿ ηφηγεα οὗἉ ἢ] π]. ἐπ 

19 ὁ Οοπια ππΐο πη6. 4}} γε τμᾶῖ ὃὲ 5: 

ἢ 116 Εηροάϊ νγὰ5 οεἸε ται ἔογ ἰἴ5 Ῥαϊπιβ5. 25 
ἐνθη ἰΐ8 οἵπεγ πᾶπιε, Οδαναίτοπ Ἰαπιαγ, ΠΩ 
οδῖθβ Οπῖῖξ ““ ρἰεδβδηῖ" δείογε “δβεϊά; 
οὐ 4150 “ΟΥ̓ 1π6 νναῖοσ. Τῆς 500. ἰοῦ- 
ΕΥΕΣ, Π48 [6 ννογάβ, “ἃ τοβϑα ρμίδηϊ," --- ὸ 
ἀουδι ἰπ Ηςδ., ἃ5 ἰῇ ἴῃς ὅγσζ., ΤΊ), οἵ εἰβε 
ἐξ ΤῊ), ὙΒῈ ννογὰ οσσυζβ ἰῇ ἴδε Μιβηπδβ. 

165. Βυϊξ ἴδμογο ἰ ποῖ οπὶῪ βίοσγ ; ὈδδυΥ δἰϑ 
δΔηά ϑδυνδοῖηθϑβ, 85 γυ6]] 85 στ οἢ ἔσυϊι. 

ἤξε ππαριοη απά δτοιλδῖὶο δαρδ]δίμοι 
ΤΗΣ Ἰδίζογ ἰ5 ἀοβογίδεὰ ὉγῚ Ρ] ΠΥ α5 οἱ κ 
Βοίγῖ οὗ 51:14}} ἴγσεθ, ἢ ἤοννοσ οὗ τοϑε. 
[115 τοοῖ ννὰβ υϑοὰ οὉΓ τηλκίηρ ἃ Ρῥγεσοῦβ 
οἰημπηοπηΐ. 

Ὶ γἰοίάε4  Ἐδίμετ, 1 δρσϑδὰ, 1ἵ ἐΐ' 
1πεοὰ, ΤῊΣ ννοτγάὰβ “1 {86 τ θοττδςοὶε ἢ τὲ 
οπιοά ἴῃ ἴπ6 ὅγγ. ὙῊΏῸ οπηἰπβίοῃ ΠΙΠΙΚΤ 
ἱπαϊςαῖεβ (Βς (γι βίίδη δυϊμβοσβμὶρ οἱ ἘΝ 
νογϑίοῃ. 

16. Ἀδίμεγ, διὰ π|ιῦ Ῥσϑη 896 (Μετ 
ὈΓΣΘΔΠΟΔΟ5Β οὗ ΚΙΟΥΥ͂ σπά σγάαξε ---  “ στὰζε 
Βογα ἴῃ ἴπη6 δθῆβὲ οὗ θεδιιῖγ. ΕῸΥ “ἵετε- 
διηΓἢ" τῆ6 5γγ. 85 “ τῃοάοάδρῃηςο,᾽ [δ τοϑὸ- 
ἰἴδυγεὶ, Ῥγοῦ δ εἰἴΠου ἃ ϑρθοῖθϑ οὗ οἱολπάεί 
ΟΥ̓ ἃ Τῇοσοάἀεπάγοηῃ. 

17. 1. 11: κὸ4 νἱπὸ, Ὀπάδοὰ ζοττἢ Ὀ0ΔΕΪ 
[Δἀορίίης {πε ΑἸεχ. γτεδάϊης, ἐβλάστησα], από 
7 3οαυεγ: (τίρεῃ ἰπῖο) γγω 97 ΚΊΟΥΥ απά 
γίδες.) ΜΝ ἅγὸ ἤθσὸ τεπιϊπἀ θά οἵ 81, [οδ 
ΧΥ͂ΟΙ. 

18. ΤῊ δ νϑῦβα ἴῃ τῃς Α. Ν. ταϑῖ δὲ οὐὐἰτοὰ. 
[τ 5 ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ οὗ ΟἸγϑίίδη δυϊβοσγπηὶρ. [ 
18. ποῖ ἤουπὰ ἴῃ ἔπε ὅυτζ., Ὡς ἴῃ γρεηεγὶ 
ΔΥΤΑΠΡΕ8 ἴθ ργονίουβ ὑεγϑθβ ϑοχησνίαϊ 
αἰ εγεηίγ. 

10. ΤῊ νοῦϑο δορίηβ δποῖῃου βἰΔη2Δ (ϑεὲ 
[πε ᾿ηϊτοάπςσίουῦ ταῦιᾶγκ5 ἴο ὃδὸ ςδδρίε). 
Οη ἴπεὸ στουπὰ οὗ τῆς ργενίοιυβ ἐθϑεσιρὕου, 
ὙΝ ̓ἰϑδάοπι ἤονν πιᾶῖζε5 ΒΟΥ ἀρρθϑὶ τΌ 8}} τηεῃ. 
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22 ΑἹ] {ῆεβ6 τῆΐηρβ ἂῦὸ ἴῃς ῬοοὺΚ Β.6. 
οὗἩ τῆε οσονεπᾶπὶ οὐ ἴμ6 πιοϑὲ πίρῃῇ “πὸ 
(ὐοά, εὐεη τῆς ἐϊλνν ψ ῃῖς ἢ Μοβ6ϑ8 ε Εκοά. 
ςοπμπηδηάεά (ΟΓ δὴ Ἠεγίϊαρε ὑπο {Π6 ἃ. σι. . 
ἀνα τὸν οἵ ΪλςοἘ. Ὀατ 4. 

: ᾿ ὃ 20. Σ. 
24. αϊηῖ ποῖ τὸ δα βἴγοηρ ἰῃ ἴῃς ἃ 33. 4 

ν, 20-25.] 

5, ἀεδίγοιιβ οὗ π|εὲ, ἀπά 41] γοιυγβεῖνεβ 
ΟἿ. 100. . . 
---  νἢ ΠΥ ἔγυ 5. 

20 ΒΟΓ ΠΙΥ͂ πιεπλοῦία]ὶ 8 ἐδυγεεῖεσ 
τῆλῃ όπου, δηὰ πηῖπα ἱηεγιίδηςε τ Δῃ 
τἢς Ποπεγςοπιῦ. 

7 11. 

21 ΤΠΕΥ τηδῖ εαἴ πιὸ 8}4]} γεῖ ὃς 
ἢυηρτγ, ἀπά {πεν (πᾶς ἀτπκ πλ6 5}2]]} 
γεῖ δε τΠ Γβῖγ. 

22 Ηςε τἰλδὲ οδεγεῇ π|α 584}} πενεῦ 
δε οοπίοιιπάεά, Δηὰ {ΠεΥ τηδῖ ννοῦκ 
γ πιὲ 504}} ποῖ ἀο δηηΐ88. 

ςοηῆγπι γοιι, Γιοτά : τῆδλὶ ἢδ ἯΙ 
εἰεανα υπῖο πηι : ἰίοῦ ἴῃς [,ογὰ Α]- 2 ἵραὶ. ες. 
ταὶ ΡΥ 15 Οοά δἷοπε, δπά δεϑβιάς ἢϊπὶ ὅ“ 
[δα 15 Ποὺ οἵδογ ϑανίοιιντ. 

25 Ηες Ἀ|Ἰθῖῃ 411 τΐηρβ νυ ἢ 8 

..} 1ἷῖς, νσοάποΐα. ΤὨς ϑγγ. 18 50Π|6- 
ΜΠλὶ ραΓΔΡἢγαϑίϊς. 

20. ἔὸν »} ΤΟΙΔΘΙΔΌΣΔΙΘΘ [(Π  ΠΊΘΙΊΟΤΥ, 
(δοιῃξ οὗ Π16] ἐς τῦοσϑ εἰγϑϑὲ ἐφαμ δοπεν, απά 
προ ἱπδεγίίαποο [1815 8.118 ἴῃ σοπίοχι δεῖίοῦ 
ἴθλη “ ρογίοη Ἶ δῦονο 26: δομεγεονδῇ Με 
τολὰ ἢ βοπι Μ55. δηὰ ΠΔΠΥ͂ δου Που 168, 
κηρίον (ΑἸ]εχ., 248, Δηὰ οσορπδίε Μ55. κηρίου) ; 
ἴδε συἱς. (π δες [648 δρέγάθω »ιδμ ἴοτ “ΤΩ 
τοι ηγάηςε ᾽)) Γοη 615: σμρεν »ηε] εἰ ξαυιρη; 
ἴδε 5}Γ. 825 5ἰ πρὶν νυ. Μοτζα ργοῦδοὶγ {86 
Ἠεῦτενν δὰ ΟΣ ΤΡΩΥ, 28 ἱπ Ρσον. χυΐ. 24; 
ἃηὰ (ἢε ὑγογεῖ οσοὺγβ δραίη. ἰη Ὠθὴν Π59, 
“ἴδε τ Βρουτίηρς οὗ ἴΠ6 ΒοΠΕΥ ςε}15,᾽ ῥ5. 
ΧΙΧ. 11 (566 [οἰ 1Ζϑοἢ, σά 1ος.Λ.. ΤῊ 8. γοῦβθο 
δηά [ἢς ἔΟ]]οννίπρ; μάνα {Π|5 δἰ οη4] ἰπϊογοϑῖ 
ταὶ {ΠΕ 5ῆον [6 νυν] Κπονγη μγπιη αἱ ἷ- 
δυϊεὰ (Υἰ ΒΕΙΥ, ἴῃ [15 ρεπυΐπθ ραγῖ8) ἴο δῖ. 
Βεγπαγὰ οὗἉὨ ΟἸδίγσνδιχ, ἴο ἤδνο ὕθοη δαβοά οἡ 
Ἐροϊυβ. χχῖν. [Τῇ6 ἤγτὴη ἰη Πδηΐεὶ, “ΤΊ. 
Ἡγπληο].᾽ ἱ. Ρ. 222; Μοῃο, " Ηγπιπὶ 1,αἱ. ἱ. 
Ρ. 129; δπὰ δραϊῃ ἰῃ ἢ δηϊεῖ, ὡ. “5. ἷν. Ρ. 215. 
[ ἰ5. ἴῃ ἰγδηϑίαϊοα ἴῃ [ἢ νν6]] πον 
Ὠγτῆη, “ [68ι1, ἴῃς νεγ ἰδπουρῃξ οἵ ΤΠοο,"» 
᾿Ἡγπιηβ Αποεϊεηΐ δηὰ Μοάοτγη,᾽ 178; ἴδε ἢγϑὶ 
δἰΔΠΖ8 ΠΊΟΓΟ ΟἸΟΘΕΙΥ ἴῃ ΗΥΠη 177. [ἢ ἰ(8 
ἘΠΠΓΕΙ͂Υ [ἃ [45 Ὀδοη ἰγδηβίδιο ΟΥ̓ {πε ργοβϑθηΐ 
τεῦ : Τἢς [0δ01166 ἘΔ γίηπὶ οἵ 5{. Βεγηδγά 
Δηά οἵδον Ηγπιηβ, οηάοη, 1867.}0 Τῆς 
οροηΐηρ βίδηζδᾶ οὗ [86 ὨΥπΊη 15 Δη δάδρίδίοη οὗ 
Βοςυϑ. χχῖν. 2ο: ῳζώμ δμίοὶς ηιοριογία-τ- ἄρ: 
ὙΕΓΩ͂ ἐγ δα σι αιιδα--- σε σωῤογ γοὶ εἰ ογηρπία--- 
ἀκμίος μα ῥγασοηία. Αρϑὶῃ ΕςοΪυ8. ΧΧΙΝ. 21 
ἀνα τὸν Ἢ 45, 46 (αρμά Μοπε; 77, 78, 

Δ}16}}): φμὶ ἐξ πὲ, δαμγὶμη1---- ΩΣ 
διόδμπί, σαάδμς “ἐἐδμυπ. τὐνξε (815 65 ἃ 
ουγίου5 ἸἸΕΤΑΓΥ ηυσδίίΐοη, Μοηπδ ρίνοβ {86 
γτηη ἔγοπι ἴἰὸ οἰάεϑὲ Μ5. (ἀδίίηρ οπὶ (6 
141} ςεηῖ.: 866 ὡ- “. Ρ.. 330), ἰῇ ψὮΙΟΣ ἢ 
θοασβ 6 ἘΠ1|6: συγ ὧδ αείεγια «αρίἱεπίία, 
ἃ 4|κῈὸ Ὡς δηὰ ᾿δηϊεὶ (ω. .. ἴ. ἱν.) ἂς υἡ- 
σοτίδίη 45 ἴο [Πς ογίρίη οἵ [ἢς 53. ἱρτίοῃ 
ἐε αείεγτιῶ “αρίεπία, ΜΜϊοἢ 50 Εἰ αἰ. γ5 
ἔτοτῃ ἴποδε ἴῃ οἴπεν Μ55. Βυΐῖ ἴῃ νἱοῖν οὔ ἴῃς 
Τςοῃποχίοη δεΐνεοη [88 ἤγπιῃ δηὰ Εςο]υ8. 
χχίν. [5 δηςίεης {{16 566 πΠ|5 δοσουηίοα ἔογ. 
Τῆς οχργοϑβδίοη ες 15 ΕἰἴΠΕΓ Ξῷ οὔείωνι 
ΦΟΓΩΓΆΡΗΕ, ΟΥ᾽ εἶ56-- [δος δρόμος τῆς πίστεως---ἰῃ 

“4ροε.--- Γ΄. οἶ, 7 4 Φ 

(8 ἰπϑίδηςε ποσὰ 1 Κοὶγ [86 ἰδίίογ, ΔΕ Βου ἢ 
{Π6 ὨγπΊη 5 ἀιτδηχεὰ ἴοσ “πὸ Βουγβ8." 

ΔΩ. δὲ εοηομπάεά. ἘἈλίδον, ὃ6 δεμβδιλϑὰ. 
ποὶ 40 ἀππι} Ἀδίμοσ, ποῖ δὶπ. ὅγζ.: 

“ς 5041} ΠδυῈΓ [2]1, δηὰ 411 5 ψνογκ8 5ἢ.4}} ποῖ 
6 ςοττιρίεα "--ἸΠΟΥ 58|4}} 6 ΙΠοοΥΓυΡρΈΌΪΕ, 
οἰἴμοῦ ἴῃ (Π6 5θῆβε οὗ (πεὶγ δείῃρ ρειτωδηθηΐ 
ἷῃ νᾶὶυς «πὰ ρφσοοάησδβ8, οὐ ἴπ [μαὲ οὗ ποῖ 
δεοςοτηΐης ἐς ἘΡΤΡ Ρογνεσίεα. ΤΠ ὅγγ. 
γεγϑίοη ψίνοβ, ἰη ΟἿΓ νἷονν, 4 Ὀεϊζοσ πιεδηϊης 
184ὴ (6 Οτεοκ, ἴὴ (86 οὔρίηδὶ (πὸ ἢγϑὶ 

εἴλυιθε νγᾶβ ῥσοῦδοὶυ, 48 ἴῃ ἴῃε 5γτ., Ὁ Ὁ Ο) 

τὰ δ, Ἐτιτζβομε οχρ δίῃβ: “ἢ6 541} ποῖ 
Ὀε Ρυΐϊ ἴο 5διάπιο,᾽ Υἱζ. ἃ5 Γεραγάβ ἢ ἢορὸ οὗ 
Παρρίποβϑ, ὈΥ οδεάϊεηος ἴο [πΠ6 Ὠἰνῖπο σοτὰ- 
τοδηάτηθηΐῖβ. Βυΐ (πε ϑοσοῃά οἰδιι8ε 15 δραίηβί 
1815 ἰηϊογργείδιίοη. 

43. Τε Οτϑεῖκ 15 Βογα ρδου ΥῪ ᾿ηἰογοϑίς 
ἴηγ. 1} εγα γ 1 τεδάβ: “411 8986 [ΜῈ 
Γοΐογοποο ἴο ἃ}} πὶ ννὰ8 ργευϊουϑὶυ διὰ οὗ 
ἊΝ Ἰϑἄοπ) 8.6 Ὀοοὶς οὗ ἴῃς οσονεηδηΐ οὗ (ῃς 
τλοδὲ πἰγ Οοἀ. ὙΠδὲ ϑεηΐθηςες γε} }Γ68 
βοπῖο νοῦῦ, Τἢθ ὅγτγ. 45: “ 4} ἴ[μ656 ([Π]Π5.5) 
16 νυτ το ἱπ (ἢ Ὀοοκ οὗ ἴῃ6 σονεπδηῖ οὗ 
ἴῃς 1 οτὰ. Με θεϊϊενα τὲ {πὸ Ηεῦγενν 

Βδά 5) ΠῚ3 ἽΒΌὨ πον Ο5, “.4}} {π686 {πη ρ5 
τὸ ἴῃ [86 Ὀοοῖκ οὗ ἴῃ6 οονθηδηΐ οὔ [ϑβόονδα," 
δηά [δαὶ [86 ΟΥτθοκ, ΌὈΥ̓ νναΥ οὗ γρἰνίηρ 4 Ηο]- 
Ἰεηϊβέῖς ἴυγη ἴο {πε 5ἰδϊεπηεηῖ, ἰεῖϊ ουῦ ἴῃς 3, 
80 88 ΒΙΠΠΡΙΥ ἴο ἰάοΠ ΠΥ ΔΝ ἰϑάοπη νἱ (ἢ 6 
Ὧν. Δ α βυβροςῖ ἃ βοπιεοννῆδί δ Π.}]2Ὶ ἴθη- 
ὥδηον ἰὴ {Π6 πεχῖ οἶδιι8θ: “1ῃ6 ἰᾶνν πο ἢ 
Μοϑεβ οοτσ δηὰθἃ, 8 [[86 }] ̓ ἸῃΠογἴδῃοο ἴο 
[δὲ σοηρτεραίίοηβ οὗ [Δοοῦ " (γε Ρυποῖυδίε 
85 Τἰϑοδβοηάογέ δηὰ 85 ἰη ἴῃ6 ΑΪοχ). Τῆς 
Ρίυγα! ““σοηρτγοραίίοηβ᾽, τηυϑὲ ΤΕΥ ἴο [δ6 
᾿υιάβροσα, ἀπ ψνου]ὰ ϑολσοο πᾶνε Ὀθεὴ ἴῃ 
[6 οτἱίηαὶι. ΤῊς ὅγγ. πδ8: “τῆς ἰδνν Ὡς ἢ 
Μοβοβ οοπιηδηάδοά, ἰἴ 5 Δῃὴ ἰηπογίίδηςο ἴο 
ἴῃς οοηρτεχαίίοη οὗ [Δοοῦ. ὍΘ οχργοβϑίοη 

Ὁ ΠΡΌ, Ρ5. χχνυΐ. 12, δπά γρῃρΌ, Ρ5. Ἰχυῖ. 
27---θοῖ γοηάδογοά ὃγ ἴδ6 ΕΧΧ. ἐν ἐκκλησίαις 
--ςογίδιΠ!γ ἀο ποῖ Βεῖὸ δῇοσά ἃ ρᾶγδ]]6] 50 85 
ἴο οχρίδίη ἴδε ρ'υγα]. Τῆς δοουϑ. νόμον, ὈΥ 
νἱγίυς οὗἁ διϊγασίίοη (866 ΝΥ ΏΘΥ, ἱ. σ. ὃ 66, 5, 
Ρ. 552). 

Κ 



26 Ης πιακείῃ τς υπάεγϑίδηάίηρ; 
ἴο δρουπὰ [κα Ερηγαῖθθ, ἂπὰ 85 

. "7Τογάδη ἴῃ {πε εἰηλε οὗ τῆς Παγνεϑί. 

27 ες πιακείῃῇ τῃς ἀοςίτηθ οὗ 
Κηον]εάρα ἈρΡΡΘΔΓ 45 ἴῃ6 Πρἢϊ, ἀπά ἃ5 
(ϑεοη ἴῃ τδε τἰπχε οὗ νἱηΐᾶρεα. 

28 ΤΠς διδοῖ πιαὶ Κπανν Πεῖ ποῖ 
ΡΘΓΘΟΙΥ : ΠΟ ποῖα 5}8]] τῃ6 ἰαϑὲ μπᾶ 
ἢδγ ου. 

94. ΤΠϊΘ νοῦϑθο ἴῇ ἴδ6 Α. Υ, τις Ὀ6 
οτῃιθά. 

25. ὝΏΪΟΣ [νἱΖ. [Π6 [,4ν}] πιθοῦ ψ8- 
ἃοπι {811 α. Ῥρῥίσοη, απά ας Τιστὶς ἐπὶ δὲ εἰσι οὗ 
ἐῤε πεαὺυ σι. ὌΠ Οὐθεκ βεοπὶβ ἴο ΠΟΠΥΘΥ͂ 
[ῃς τηθδηϊηρ {πῶΐ {ΠῸ [,Ὧνν ρῖνθβ ἴΠη6 [1 Π655 οὗ 
νυ ]ϑάοτῃ, νυ ΒΓ 15. ἀραίη 4 ΗΘ ηϊβίῖς τυ Γη ῸΓ 
ἴη6 ὅ5γΧ.: “ννῃοἢ 15 ἢ1]1, 45 Ῥῃίϑοη, υυτἢ 
νυ ]ϑάοπι." Απά {Π|5, 25 νὰ ϑδίρροβο, {86 
ΟΥ̓Δ] Βα. ΤΠο ροΐϊηϊς οὗ σοπιραγίδοῃ ἰδ: 
ἤθη {Π|656 Γῖνο δ ἀγα τηοϑβί [1] οὗἁ νγαΐογ. 

ἐμ ἐδ ὑπὸ 9 ἐῥε πεν ἡγμ.. ὨΝΣΞ3Π "ὍΣ, 
Νυπλῦ. χχνῆ. 26. ΤΊο Δ᾽] ϑίοη ἤθγθ 15 ποῖ 
(ο Ῥεπίεξοοσί (45 50 6ΠῚ85 ᾿πλρ] 16 ἴῃ Ὁ. 26 ὁ), 
βίησε {Π6 Τίνοτ5 νοι] τῆξη ποῖ Ὀ6 ἴῃ βΒοοά. 
δῖ. Ϊεγοῖηῆθς (οη Ηδρρ. 11.) τ ΒΕ ἀθβογῖθοβ 
Νίδαη (“4 ὲ }}---- ΜΆ ΓΟ ΟΥ ΑΡΓ11---8. “πῸ 
τποητῇ οἵ ἴπὸ ἢδνν ἔγιι 5 (σπόρος που γ0)71). 
ΨΟΓΥ 5:5 Π]ΠΟΔΠ ΠΥ [Π6 5[ΓεαπΊ8 βοϊεςῖθα γα 
(Πο56 οὗ Ῥαγδάϊβο: Ρίβῃμοῃ, θη. 1ἴ. τι, δηά 
ΗΙἀάδ46] (ΤΊςτ15), δη. 1. 14. ΤῊς ἤρυγα 15 
ςοπίϊηιοα ἴῃ ν. 26.Ἡ. Τῇς ὅγγ. τηυδῖ Πᾶνα 
ςοηξιδοά {π6 ᾿ἰπθ5. [1 ἢδς: “85 ΤΊρυβ 'ἰπ ἴῃ 6 
ἀδγβ οἵ βεϊ ἀ-ργοάμπςοι5. [Πᾶγνεβῖ] ... δηά 5 
7]ογάδη ἴῃ {πε ἀανϑ οὗ Νιβδῃ. 

ΩἽ7. 1{ πὲ 1,νν} »παζεῖ πὰ βεσ ποῦξοι [ν]2. 
οὗ [πὲ τπογαὶ Κἰηα, παιδεία] ἔο πῤῥεαν [ὈΓΙΠΡ 5 
ἴ ΤΌΤ], ἠᾷε ἐφὸ Μ116) Τὴθ Οτθοὶς Πα 5 
“45 ἴῃς ΠΡ τ," δι {Π|5 ΘΥ ἀΘ ΠΓΠΥ ἔγοπι ἃ π115- 
τἰπἀεγϑίδπάϊηρ οὗ ἴῃς Η οῦγον ἼΝ 9, νυν ηὶς ἢ, 5 
ἴῃ Απιοϑβ Υ1}. 8, βίαπας ἔοσ “δ δ 3, σοπῃρ. Απιοβ 
ἶχ. 5. (δ Ηἰχρ-ϑιίοίηοσ, ὁ ΚαυγΖροῖ, ἔχου. 
Ἠαπάδ.᾽ «ὦ ἰοε.; ἀπὰ Οιζπιαπη, “ἃ. Αροκτ. 
Ρ. 83, ποῖθ). ὍὙΠὸ ὅγγύ. τοηάοσα ἴΠ6 ννοτά 
σογτγοςτ]γ. 

στο». Ὅφη. 11. 13: αἤεγνναγάβ γοραγάθα 5 
της ΝΙΙΟ (ςοπῖρ. 1 Χ Χ, [6γ- 11, 18). 

28. Τῶὸο ἥγεὶ [ν12. τῆλ, ποῖ, ἂἃ5 ΒΥ ἔχϑ. ῃ 6 
ΒΌΡΡρΟΒοβ. {πΠ0 ἢγϑί βϑϑαύς θοῦ} ἔηεόαυ ῥὸγ [ν1Ζ., 
Ποῖ διδίη, Δ Ἰδάοπλ] γιοῦ ῥεγζδειν [ἀἰὰ ποῖ 
σοιῃρίοῖς ἴο κπονν ἤςτ, ἀϊ4 ποῖ ἤπιδι Κπονν- 
ἰοάμο οἵ Υ Ἰβάοιη]; πὰ 1ἰκοῖ89 ἐῤὲ ἡωοΐ 
(Δ) ῥα ποῦ βϑᾶσοὶ δὲ" ομἱ)] δδῃς ἰ5 
Ὀογοηᾷ {πὸ σοπιρ]οῖο Κοη οὗ τηδη. 

29. ον ῥὲγρ ὑὉπὰοαρδύ [{Π]ηΚιηρ }] 5. Ζ1] 
γπηογὸ ἐῤαη ἐῤὸ “φῶ, απά ῥὸγ ΘΟ ᾺΒΘ] ΠΟΙ Θ 

ΒΟΟΙΒΒΙΑΘΤΙΓΟ 5. ΧΧΙΝ. [ν. 26---21. 

2090 Εογ πε τβουρῆῖβ δῖε πῆτε 
τἤδη τῃς6 864, δηά πεῖ σοιιηβεἰβ. ρῥτο- 
[ουπάεγ (ἤδη {Π6 ργοδῖ ἀεερ. 
301 αἷἰδο σαπηες ουὔζ 45 ἃ 'ὅγοοῖ ἐοτ, 

ἔτοιη ἃ τίνεγ, ἀπά 45 ἃ φοηάιιίς ᾿πῖο ἃ οἵ, αἰεί. 
ρατάδη. 

2321. 1 44, 1 ΨΊ] ννδῖεγ τγ θεβῖ 
ραγάδη, πα νν}}} νγαῖεγ δριυπαδηῖὶγ 
ΤΥ ρατάεξη θεὰ: 8η4, ἰο, τ ὕγοοῖκ 
Ὀεσδπια ἃ τνεῖ, Δηἀ ΠΥ ΓΙνΕΓ θεσᾶπις 
ἃ 868. 

ἐῥαπ ἐδὲ σγεαὶ ἐδεῤ.})] 80 δδιηάδηξς (πᾶ ἴἴ 
οδηποί ὃδ6 4}} ἴκθη ἴῃ (υ. 28 4); 50 ἄθορ (μαῖ 
ἴ σᾶπποῖ δὲ ηιϊε βοαγομοά οικξ (υ. 28 ὁ). 
᾿Από---ἃ νγ6] ]πποννη Η ουγαϊϑηὶ (ςοτρ. Νογ- 
5ἴ1ι|5, "ἀθ πεῦγ. Ν, Τ᾿ Ρ. 352). 

380. Α πον βίδηζᾷ. ΔΝ Ιϑδάοπιὶ θεὶηρ ἴππ5 
θεγοπὰ τῆς σοπιραβα οἵ υπαιϊάδα τηᾶῃ, 586 
τΔα6 ἴῸΓ Πουβοὶῇ 4 σἤδηπεοὶ ἴῃ Ε ονοϊδίίοη, δηὰ 
ΒΡΕΟΙΠΟΔΙΪΥ ἴῃ (86 1ὰνν, ΟΥ̓ ΜΠΙΟΝ ἴο ΘΟΔΙΤῪ ΠΟΥ 
[ὉΓΕΠΠΙ5 Πρ ννδίουβ ἴῃ [6 ἢγϑί ρἷαοα ἴο ΠΟΥ 
“ἐ αγάθηῃ,᾽" νἱΖ. [5σγδθ]. Βιιῖ (ἢ 15 ΓΙΥΕΓ 15 γεῖ ἴο 
ὈδοοπΊΘ ἃ 504: ἴΠ6 Ὀ]βϑῖηρβ ἤγδς σοχηπιηῖ- 
εαἰοὰ ἴο 5γΓ886] αγὸ ἴο δ6 βῃαγεά ΒΥ 4}} τηδη- 
Κιπά δπά ἴο 8}} αρϑϑ, δῃηά 50 5141} ἴπ6 ἤηδὶ 
αἴ οἵ ΨνΊδαάομη Ὀς τοδὶ δὰ δηδ ἤεσ ἔτι ας 
σΒαγδοῖου ΔΡΡΘΆΓ. 

ΑπαΙ ἐαριε ομἑ ΩΓ ὦ ΘΔ Π6] ,γο»η α γεν, 
απά ας ἃ εοπάμι! ἱπίο δὰ οτοβατὰ [ραγάδῃ, 
Ραγκ, παράδεισος). δίατκΚ (δῖ {πΠ|5. σδηποὶ 
πα σοπάαϊζ ἰδϑιιοα ἔγοτῃ [Π6 ρδγδάϊϑιας βδίσοδτς 
ῬΓΘΥΙΟΙΙΒΙΥ τοίοσσοά ἴο. ὙΠῸ υηάογγίηρ ἰάθα 
566 ΠῚ5 ἴο δὲ {παΐ [Π656 τΙνοῖβ ἢδαὰ σςοπιραβϑθα 
41} Ῥαγδάϊϑο ---Π δῇ ΟΥΙΡΊΠΔΙΥ 411 τπιδη κι πα τότ 
᾿ηἰοηάδά ἴο ᾶνθ 5ῆδτε ἴῃ {πὶ Ὠλἰνίηθ ΑΥ ἰϑάοπι, 
δυῖ τΠδῖ ἴῃ 16 σουγδα οὗ {ἰπ|6 (σοπρ. συ. 7-- 
9} ̓ ἸοΓ ὑναΐοῦϑ Ραββα [σοι ρ ἢ [Π6 σῃδηποὶ οὔ Ὡς 
1,'νὥν Ἰηἴο [5γδοὶ, νδιςἢ {πΠι|5 θοοδπηο “ἃ νγ}6}}- 
νναΐογεα ραγάήθη,᾽ [5. {ν11Π. τ, κῆπος μεθύων---- 
{πΠ6 ἴννο ννογάϑ δοΐῃδ!!ν ΟσσῸΥ ἴῃ Ὁ. 211. [{ ἰ5 
{πογοΐογσο [ὴ6 1 ἂνν Ἀνῃϊς ἢ, ἃς ΑΥ ᾿βάοπὶ σοϑι - 
ἴπρ τη [Π6 πλιάϑι οἱ [5186], 15 ὁηςθ πιοσγὸ ἴπ6 
ΒΡΟΔΚΟΥ. 

381. Οὐαὶ ἔοι ἴπ6 Α. Μ΄. “Ὀεϑὶ " δεΐοτε 
ἐ ραγάθρη," 

} ὀγοοζξ, δ᾽. ἘΒδῖμοσ, 89 σα π 6] 
Ὀθοδ6 0 τ: 9 ἃ Ωἶἱνθσ. ΤΠΘ ἰαϑῖ πὸ ἰ5 
ΒΡΟΟΙΔΙΪΥ ἸηςΟΥ ΒΕ ηρ : “Δηα ΤῊΥ̓ ΓΙΥΟΙΓ θοοδπιδ 
ἃ 50. ΕοΥ [ἢ}5 ἴΠπὸ ὅγυ. μᾶ5: “δηᾷ [Π6 ΓΙΥΘΣ 
ἱνοηΐ ἀονη ἴο {Π6 50." [{ 5 ΘΟΆΤΟΘΙΥ ΡΟ55 1016 
ἴο δορσοιιηΐ ἴοσγ {Π15 αἰ ἤδγεηοθ οἰμογ ΕΥ̓͂ ἃ 
τ ἰβγ δ Πρ ΟΥ̓ ἃ ΤηἸδίγα ϑἰδίίοη οὗ {Π6 οὔ πὶ. 
ΝΟΥ͂ σᾶη ν»Ὸ δίιρροβο {πῶΐ {Π6 ὅυγ. τπδάθ δῇ 
αἰϊογαϊοη οὐ ἴῃ οτιρηδὶ : ἤγϑς, Ὀδοδυσο τη 6 
{ποις ἡ] [Ὁ ΟΧΡΓΘσ56 5. ἴα ΤΟΝ ΠΊΟΓΟ 
Ηοδτγαὶς τΠΔη {πὸ ΟΥὐθοκ νοσυδίοη (6 βιρροβα 
Ὀοίἢ τς Ηεν. δηὰ {πὸ ὅγγ. ἴο μανς τοίογσγεα 
ἴο ἴΠ6 1)᾽βρογὰα) ; βεσοηάϊν, Ὀδοδυδο νὰ δῇ - 
ποῖ ρεγοεῖνα ΔηΥ οὐ)δοςΐ ἔοσ δυοἢ δὴ δἰϊθσγαϊίοῃ 

Β.ς. 
οἷς. 2οο. 
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Β. 6. 221 νυν} γεῖ πιᾶκε ἀοοίγιπθ ἴο ΡΟ 
“ἘΦ βῃϊπε δ5 τῆς πιογηίηρ, δηὰ ψνἢ}]} βεηά ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧν. ᾿ 

«ἕοστῇ Βα ἸΙρης δβαγ οἱ . 1 Ἡβαέ ἐλίπιρε αγε ὀεαιοέήμοί, ἀνε τυδαέ λαίφμί, 
23 Ι ν}}} γεῖ ΡουΓ οι ἀοςίγ πα 48 6 μλαὲ ἐς ἐἀλέ ἐγοῖση οὐ ασε. 7 γλαϊ ἐλήφισε 

Ρτορδεογ, ΠῚ Ιεανε ἴξ το }} αρεβ Ὧγ ὕιαέε πέρ ἀρῤῥν. 13. Λίοίλίηᾳ τύργτε ἐδαμ ας οι 
εὐδι; εὐϊοζεα τυο γα». εἰσ δῇ 

"ον 33» 34. Βεβοϊά τῆδλὲ 1 ἤδνε ποῖ Ϊἰδ- Ν τῆγεε τῆΐηρβ 1 ἵνγαβ δεδιυείβεά, ς ΟΠ: 13: 
ἐὰ λΠ4 5ϊοοά ὑρ δεδυτίίι! δοίη θείογε ῥβ. 133: τ: 

(οά δπά ππεπ : μὲ “πη γ οὗ Ὀγεϊῆγεη, τοῦ 
θοιιγοα ἔογ τὰ ἀνθ ΟὨΪγ, δας ἔογ ἃ}} 
τῆσηλ τΠδλῖ 5θοΐκ ννϊϑάοῃ. 

ἴπ ἴποῸ ϑγγίδο. ΕΓ ψὰ σδηποΐῖ τερασγὰ [ἰἴ 85 
8Δῃ 8]]υδίοη ἴο ἴπΠ6 σοπηηλιηϊοςαίίοη οὗ [5Γ86}᾽5 
νι βάοπ ἴο τῇς ΟδηΈ|165 ΌὉΥ τὴ ΟΟ5Ρ6] (5εςῈ 
ποχί νεσβθ). Οἡ [πε οἴδπογ μαπά, 1 {πὸ α]ἴθγα- 
οη Ὀς οἡ [πε ραγί οὗ ἴτε Οὐτεεκ ἰγδηβίδίου, 
115 οδ]εςξ ἀπά πιρδηΐηρς ἂγὸ οὐνίοιιβυ Τἢε 
ΠΑΣΙῸνν σὨδηπεοὶ οἵ (Π6 1ἃ,ἂνν ὈδΟοΟπΊο5 ἴῃς νν]ά6 
Τῖνοῦ οἴ ρσγορῃοῖς ἀδοϊαγδίίοη, οἔίσιιο ΝΥ 1Ἰϑδάοπὶ- 
ἴογε, ρεσίιδρα συνε δὰ ΌΥ Οτεσίδη ἐγ δι ΑΓΙ65 : 
δῃά {Πἰ5 ἀρδίη Το γρ5 ᾿ἰηπἴο [6 Ὀου Πα 655 56ᾶ, 
θη Ὁ ᾿Ιϑάοπι 5Π4}} Ὅ6 πο Ἰοῆβοσ Ηθῦταϊς 
ὯοΥ γεῖ Οτεείδη, Ὀυῖ υηϊνεγϑαὶ, νναἴθυρ ΕΥΟΥῪ 
βῇοσγθο. Τμδῖ ϑδυςἢ ννὰβ [86 τηθδηϊηρ οὗ {πὸ 
Οτεεκ ἰγδηβίδίοσ 566 π|5 σοηῆγπιθαὰ ΟΥ̓ [πε 
γΟΙ565 ῬΠΙΘΔ (Ο]]ονν. 

82. 1 «υἱἱἱ γεῖ ἸἰαἈΓ ἊΡ ἱπείποῦϊζοι [1ὴ 
[6 τηογὰ] δηὰ σοὶ βίοι 5656] ας ὁ ἄδτη 

[ὄρθρος -- ὙΠ, ]οεἱ 1. 2 --- ΣΒ ἽπὉ3 

ὈΣΠ ν, ΡΟΞϑΌΪΥ ἴπ6 ἤρυγο τΥ βᾶνα Ὀθθη 
1η ἴῃ τηϊπὰ οὗ ἴῃ νυυιῖεγ, δ ποι ἢ ἢ ὙΘΓΥ 
ἀἰἴογεηϊ δρρ]σαίοη], ἀπά 1 «υἱἱΐ δαπ80 ἱϊ 
[1ηϑῖΓυςτοη} ἕο δ ϊηθ ζοτῦὰ [5ῆθνν 1] ππῦο 
αὕαν οὔ] Αὐτά : 566 ΨΝΊΠΟΓΊ, κι. 9. ὃ. 22, 3, Ρ. 128, 
ἔογ ἴῃ6 ςοπιδιπαίίοη οὐ [π656 ργοηοιμηβ ἰῃ ἴΠ 6 
Ρίυταὶ ἢ ἃ πουη ἴῃ {Π6 ϑίηρ. Εσὶ[Ζβοηθ 
βδυξ ρεσίβ (παΐ ῥήματα παιδείας νγ5 ἴῃ (ἢ6 τιϊπά 
οὗ ἴπὸ ἰγαπϑίδίοσ, ὙΠῸ ὅγτ. μ85: “ Υοῖ δραΐῃ 
5}4}} 1 ἀδεΐατε [1611] ταῦ ἀοοίσιηθ ἴῃ {Π6 τηοτη- 
ἸΏ δηά 5}2}} ἰθανὸ ἴἴ ἴο σδῃυ ἂρθβ." Τῇθ 
Ἰατίου οἰδιιϑθ ἀρρθᾶτβ ῃ [ῃε ΟὙθοκκ 85 υ. 31. Α5 
τοβαγάβ ἴῃς ἤγσξ οἴδιιϑο, ἴῃ 6 93---α΄ ἴῃ6 ἀλννὴ ΟΥ̓ 
τηοσγηίΐηρ --- 45 ὈδΘη ΘΥ  ἀ  ΠΕΥ πιϊσγοδα 3. [ττὸ- 
δροςεῖϊίΐνς οὗ τιῖς δἱιθγαίίοη, 1 παυδὲ θῈ ἰοῦ 
τιπαἀείοττηϊηεα ὑνποῖμοσ ἴΠ6 Οτεοὶκς οὐ {Π6 ὅγτ. 
ΓΟΙΓΕΓΙΥ ταργοϑεηῖβ ἴ6 Ηδθῦτγοενν οὐἹρ πα. 
Οὐὖυζ τἴενν 15 ἴῃ ἄνοισ οὗ ἴῃ ὅ5υγυ. 

53. 7 αυὐ]} γεΐ ῥομγ ΤΟΥ ΓΘ Θομῖπρ [1η- 
δἰ γυςτοη] ας γοῤῥες. Ῥοβϑίθὶν ἃ Ηο!]θηἰσ- 
τις δάδρίδίιοη οἵ [06] 11. 28 πιᾶὺ ᾶνὸ Ὀδθη 
Ἰηϊοπάεα Ὀγ ἴπε Οτεεκ ἰγαπϑιαΐοσ. ΤῊΘ ὅυγ. 
885: “"αΟυὐδεΐῖ δρδίη 584}} 1 ἀβείαγτε [6}}}] "ὩΥ 
ἀοοείτίηθ ἴῃ ΡΓΟΡΠΘΟΥ " (οπος στοῦ --- ΡΟ5510] 
1ΒουρᾺ ποῖ ργοῦδΌ ]γ ---ἃ σοηἰιδίοη οὗ 3 δηά 3). 

“πᾶ ἰεαυε ἐ απὸ Κοποσδίϊομβ οὗ ΑΘΟ01Β 
ΞΞ- 11 φεηογαζίοηβ, [6 εἰς πηαγκίηρ [ἢ 6 {Ἰπη6, 
ποῖ (δε Π9. ΡῸΓ [15 οἰαιιδα [6 ὅϑυγ. 
125: “δηᾶὰ ἴῃ6 οηὰ ψΜ|}} θῈ υπίο «αἴαγ οἱζ" 
ῬοΟΒΒΘΙΥ ἐπα ΟΥ̓ ΊΏΔΙ] ΙΏΔΥῪ παν Παά (45 ἴῃ 

Ταϊπιυάϊς πἰ585.6) βιιοῖ ἃ ννογά δ5 δ δὲ, 
“ἀοςΓπ68, “ τοδοδίηρ," δηὰ ἴῃς 50Γ. ΤΥ 
Πᾶνα πιϊϑγοδά 1 ΠΤ, 

34. ΤΙ|α ἤπαὶ ἐχοϊαπιδῖίοη οὗ ἴπΠῸ ον 5} 
[ἰὰνν, ἘογοῦΪΥ Η ΘΙ] θη 511|ς ἴῃ βριγιῖ: “ Βομοϊά 
1841 1 Ἰδθουπτθὰ ποῖ ἴῸΓ ΤΙ γ 56] ΟηΪγ, Ὀυ1 ἴῸΓ 
411} ἴποπὶ {παῖ 5οοὶς 861:,᾽" νἱζ. ΟΝ Ἰϑάοχι : [ἢ 6 
[μν7Κὺ ἰΑθουγοα ποῖ ΟὨΪΥ ἔογ ἴπ 6 [Θνν5, Ὀυΐ ἴοῪ 
41] 80 5οιιρῃῖ ΔΝ ἰδάοπι. ὙΤΠε δυγ. οπιίβ 
(ἢ]ς νοῦϑθ, Ποῦ ἄο ψγα θείους (Πδξ 11 νγὰβ ἴῃ 
1ὴ6 οτἱρίπαὶ Ηοῦτεν. ΜῈ πΠΊΑΥ Ῥϑγθδρ5 
βιιρροϑῖ {παΐ [πΠ6 γουηροῦ ϑιγαοιάα Ἰηϊγοάπορὰ 
1 τῇ 1158 ρίδες ἔγοπι χχχὶ!. 17 (ἢ ἴῃς ΑΟ Ν.; 
ΧΧχ, 26 ἴῃ [6 Οτροὸκ Μ55.), ψἤοτε {δὲ 
νους ἰ5. δι μλ]ατ, ἰοῦ ηοΐ [6 σοῃ- 
Ὠδχίοῃ. 

ΓσΗΑΡΤΕΚ ΧΧν. 

Ἐγοῖὰ [86 Ποῖρῃς αἰαϊηθαά ἴῃ οἷ. χχὶν. (ἢ 6 
νυτὶίοῦ ἀραίη ἠοϑοθπάς ἴο [Π6 σεησγαὶ ἰανθ] οὗ 
1η15 θΟΟΚ. [κι ἴἢ6 σπαρίοσ Ὀδίογο υ5 νΔ ΟΊ 5. 
ῬΓΟΥΘΙΌΪΔ] βαυηρ5, [6 ουἵοοπια οὗ ἃ ηοΐ ΝΟΥ 
οἰοναϊθα Οτοπίαὶ ἐχρογίθεηςθ οὔ ἴδ, ἀγα κγοιι ροά 
υηάογ ἴῃ 6 Πολάϊηρϑ οὗ {π|πρ5 ἀθϑίγαῦϊς αηά 
ππάοοιγα]θ. Το ἤγοί ἴὐνῸ γθῦβ6 5 ΑΥῸ σοηΘΓΑΙ. 
ΤΆΘΥ ἅγὰ ἐΟ]]οννεα ὃν ἃ βίδίθιηθηϊ οὗ ννῃδΐ 15 
ἀοϑῖγαθ ]α δηά Πποποιγαῦϊο ἴῃ οἷά αρὸ, δηὰ 
ΒΡ ΟΙΠΥ ἴῃ {πὸ ο]ἀΘσβῃρ (ἔουΓ γθγ5685 : οὐ. -- 
6), απ οὗ ννυῆαῖ 15 ξϑπογα! }  ἀσϑιγαῦ]ο ἴῃ Πρ 
(ἤνε νοῦβοβ: ὧδ᾽. 7- 11). ΤΉἬθρη [Ο]]ον" 5 νυ παῖ 
Ϊ5 ὉΠ4οΒΙγαΌ]Ὲ ἢ ἴδ ([ΠΓΘΘ νεῦθ05: α'τ'. 13-- 
15; α΄. 12 ἰῇ ΔΑ. ΝΥ. πιιδί 6 οπρῇιίοα): 
Ἰαϑίϊγ, ννῆαΐ 5 τἱπαοϑίσα]ς ἴῃ ἴηδῖ νΠ]ςἢ 
ἤἴοστηϑβ {πὸ ἰαγροϑί ἔδοΐογ ἴῃ 116, 1ῃ6 ἔδυ ΠΥ δά 
{πὸ τοϊδίίοη Ὀοΐννθθη [ἢ 56Χ65 (6Ἰούθη ὑΈΓΒ685 : 
αν. τ6--26). 

1. πηϊογργοίοτα ἤανὸ τορασγαθα (Π6 ἰοχὲ 85 
ἴῃ 3 5ἴαϊς οἵ σοηϊιδίοη, ποῦ ἱπάθϑα 15 ἴἴ ΘΑϑΥ͂ 
ἴο ἀοζοιτηῖηο πο 15 Ἰηἰγοἀυςοα 45 βρεακίης 
ἴΪηὴ α΄ 1. Ὑπὸ ὅυγ. 85: “ΤΉγος ΤΠΙῚΠΡ5. ΤΩΥ 
501}} ἀθϑιγοὰ, απὰ {πον ἀγὸ ὈΘδΏ ΠῚ] Ὀοίογο 
Οοά «πὰ πιαη. Α,5 τοραγς ἴῃς Οτθοκ τοχῖ 
ΜῈ ἅγθ ἱπο!!ηοά ἴο Ὀδοϊίονο {παῖ [6 νυτιῖοῦ 
᾿ηϊοπαάοᾷ ποτοὸ ἴο ᾿πίγοάϊπιος πηΐϊνογϑαὶ Αν ἸΒά πὴ 
45 ϑροδκίης 1 ΠΟΙ σΠαγαςίογ οὗ ἀἸ5οΙ ρ] πο ΟΥ̓ 
“ὁ Ἰῃβίγποτίοη "ἢ (Χχίν, 32,33). [Ι͂ἢ δὴν σᾶϑὸ 1ἴ 
βθϑη5 αἰΠισ, ποὺ αἰζοσίηρ τΠ6 ἡνῃο]ς 
τοχῖ, ἴο κῖνθ 1 {Π6 πιρδηϊηρ οὗ {πὸ ὅζγ., 
ΜΠ ἢ {πὸ Υεῖ. 1,αἴ. ἔΟ]]ονν5. ὙΤτδηϑὶαΐῖε : ὁ 0 Ὲ- 
οογὰ δῃιοπρ ὑτγοΐῃγοη (ΥΖ. οὗ ἴῃς ϑβαης 
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| Ξ ἐ ῳ 
τε ἴονε οὗ πεῖρῃθουγβ, ἃ πηδη δηά ἃ 
ψς τηδῖ ἄρτος τορεῖδογ. 

2 ΤὮγαα 8ογί8 οὗ πιδὲη πΊΥ 80υ] 
μαῖειῃ, ἀπά 1 δηλ ργεαῖὶγ οἰεηάεὰ δἵ 
{πεῖς 1 : ἃ ροοῦ τῆδη τπδῖ 8 ῥγουά, 
ἃ τίσ ἢ τῆδῃ τῆδὲ 15 4 [ἴ2τ, ἀπά δη οἱά 
δά τεγεγ (δὶ ἀοδίεςῃ. 

2 [Ἐτδου ἢαϑι ραιῃεγθά ποιῃίηρ ἰῃ 
(ΠΥ γουίῃ, πον σαηϑὲ του βηά ΔΥ 
την ἴῃ της ρὲ Ὶ 

4 Ο μον ςοπιεΐγν ἃ τῆϊηρ ἰ5 1πάρ- 
το ῸΓ Ρ͵ΑΥ͂ ἢδῖγβ, Δπὰ ἔογ δποίεηϊ 
τε ἴο Κηονν σουπ8ε] 

πδίίοη, [3.46], ιήΨὍἔέοο Σου δος κἰπάχοὰ, 
ἄς. νε δᾶνε {ἢυ.8 Δλη δϑοθησίηρ οἰϊμλᾶχ οὗ 
το 5210. 

Δ. Βαϊ ἐόγεε σον: (οὗ ΤᾺ 6) »}7 σομἱΐ δαίϊείδ, 
απ 1 φγεσιὶν ΔΌΜΟΥ [δροπιηδῖο, 8δπὶ νοχϑὰ 
41}} 2 εὶγ ἸΆΔΆΤΟΙ οὗὨ 1179 [ζωή---80 Ργο- 
ὈΔΌΪ, αἰ Πουρ ἢ ῬΡοβϑβί ὉΪΥ ἰποὶγ 16 τ 6 ἴδςΐ 
οὗ τμεἷγ ἐχἰβίθηςε : ἴδ ἰδοῦ ψουϊά 6 Ὀεοζίοῦ 
Οτεςκ]: Ζ 200" αη ὍΔΟ ἰδ δισοχδιηΐ 
[ὑπερήφανος, ποΐ πιοτεὶν “ ῥσχουά," θυΐ δἴτοὸ- 
ΦΑΠΕΪΥ πὰ 1Πη9ΟΪ]ΘΉΓΠΥ 50], 4 σίορ »ιαθ ΜῈΟ 
ἐα Ἰγχγὶπᾳ [85 'ἴ γεγο: ἃ ὈΟΣΚΑΣ ὙΠῸ ἰ5 ἃ 
Ὀγαχχαγῖ, δηὰ ἃ γἰςἢ τζδῃ ννῆο τηδίκθϑ ργοπϑθ8 
δηὰ Ὀγεακβ ἔπε. ὙΠὲ Ὀοασγίης οὐ οοηάιυςΐ 
οὗ ἴποβε ΝΟ ὁ 5οσίβ᾽ 18 ὉΠ ΟΓΙΥ ἱῃοοηρτυουβ, 
ΔΌϑο ΟΕ ΙΥ ἱποχοιιβ8]6, ΠΑΥ Ὀπδοσουηίδῦϊα ; 
ἰἰ 15 οὗ 4 οδαγδοῖοσ ἴο ὄνοῖκα δῃοσζθῆςθ, οὕ 
εἶθδα ἴο πιᾶκθ οὔς δῇ δυςῖ Ῥεγϑοηβ ουΐ 
οὗ ἄρράμονα,, αμά αἡ δᾳοὰ χάμ[εγον [Δῃ 
δάυϊξοτουβ οἷά τηλη}] ὙἘ8πῸὸ ἰδ τδηιϊηρ ἴῃ 
πηδογείδηὰϊη κα.) ὙΠῈὲ ἰαϑὲ οἶδυϑὲ πιιδί 
δὲ τοαγαθαὰ ποῖ 48 δὴ δρροβι(ίοῃ, Ὀυΐ, ἃ8 
ἔγδα θη} ἰπ Ηδῦγενν, 48 ΣΕΌΘΓΑΙΥ ἀρ  γίην 
ἴο δηά ἀδσϑογίδίης ἴΒ6 ςοπάιςςζ οὗ βυςὶ 
Δ ΟὨδ. [{͵κὸ {παῖ οὗ ἴπ6 οἴΠοΥ ἴννο, ἢ15 
ςοηάιιςξ 18 υἱξεῦ!Υ ἱποοηστιουβ, ἱπεχοι5- 
ΔΌ]6, ὨΔῪ υῃδοοουηῖδθϊα δπὰ δϑοπιηδθϊο. 
ΕοΣ ψ ηῃδῖ νὰ ἢν στεοηάογοά “διτορδηΐ," 
ὑπερήφανος, ἴῃς Ἡεῦγενν παὰ πο ἀουδὲ Πεὶ3, 
45 (ἔουγ ἰξ ποῖ ἔνε {{π|68) ἴη (6 1,ΧΧ.; ἴοτ 
“γνῆο 158 ᾿γίηρ "1 ουϊὰ μᾶνὸ 219. 2315 νἱἢ 

ὃ τλδδηΐηρ “ἴο ]Ἰἰς ἴο ἃ ρούβοη,᾽ “"ἴο ἀδοοῖτε 

ἢϊπ|,"---οστα ΡΑΓΓΟυΪ]ΑΥΥ “ὁ Ὀγοαὶς ομδ᾿β 
ΡΠ κὨϊοὰ ννογὰ ᾿"᾿ (ςοπῖρ. 5. ἰχχχῖχ. 36). ΤΒἊ 
Ἵ ἄοεβ ποὲὶ βρεςῖγ {86 5ἰη ἴῃ ἴδ6 (πἰγτά 
αἴἶδιϑο, Ὀυϊ δδ5: “ηἄ δὴ οἱ]ά τηδὴ νῆο ἰ5 
ἴοο 8} δηὰ τνδηϊηρς ἴῃ Κπουν]εάρε.᾽" δ ΠΑ Υ]Υ 
τῆς Νοεῖ. 1,Αἴ. ἀπά [6 ὅγσ, Ηδςχ. ὙΤῇρ 
Ταϊπιια τποη! 05 1686 ἴῆγοο {πΐπρβ 85 νἢδῖ 
“τῆς πιϊηὰ σαπηοί Ὀοαγ," δά ἀϊηρ 85 ἃ ἔουτίς : 
ἃ Ῥανηα---- οἴ οΪΑ], Δα πη] ηἰϑίΓαῖΐου ἴῃ ἴῃς οοη- 
πτεκαίίοη---ννῆο ΘΧΑ]15 ἰπ]56} οὐοῦ ἴῃς σοη- 
ετεξαϊίοη: οἰἴποῦ ἰῃ ἴῃς βόηθα οὗ υδηΐυ ΟΥὉ 
εἶβε οἵ περίεοζίηρ (πεῖγ ννδηΐβ (Ῥε8. 113 δ). 

ΒΟΟΙΕΒΒΙΑΘΊΙΟΟΌΞΡ. ΧΧν. ἷν. 2----8. 

ς Ο πον ΠομηΕΪγ 15 τῆς υνϊϑάοπι 
οἵ οἷά πιεπ, ἀπά υπάετγβιδπαϊηρ δπά 
ςσοιη8εῖ ἴο πηεη οὗ δοπουτ! 

6 Μιυςῖ εχρεγίεηςε ἰ5 τῆς σγονχῃ οἵ 
οἷά πιεπ, ἀπά τῆς ἔδαγ οἵ Οσοά 15 τῃεὶγ 
δΒίοτγ. 

) Ἴδοῖα θὲ πίπε τῆϊηρε ψὩὶςἢ 1 
αν Ἰυάρεά ἴπ πιίης πεατὶ ἴο δὲ 
ΠΔΡΡΥ, ἀπά ἢς τεπτῇ 1 νν}}} αεῖεῦ τυ τ 
ΤΥ ἴοηριιε: Α πιλη ἴῃδι Βδῖῇ 1ογ οὗ 
ἢ]5 ΟΠ] ἄγη ; δηάᾷ ᾿ς τῆδι ᾿νε ἴο 566 
τῆς [(2]] οὗ ἢϊ5 δπθηγ : 

8 ἾὟΝΕΙ] 15 πὶ τῆλε ἀνε! !εῖ ἢ 

8. γίροι βαφὶ ποῖ και μβοτοὰ ἐπ γουίμ.] 
ΤῊΣ ὅγγ. δα ἀ5 “" νυἱϊϑάοπι." δι πη ΑΓ 5οη πε η5 
ἃΓ6 ἐχργοϑϑοά ἴη Ταϊπιιάϊς τυγιτηρ8, [6 πιοϑῖ 
οἰ ΒΕ Υ γεβοι δ! ηρς [μδὲ οὗὨ τῃς δϑοὴ οὗ δ σαςῇ 
θεΐηρ της ἕο] νης φυοϊοα ἃ5 4 ὑγονετσὺ : “ [ἢ 
ἴῃ ἴὩγ γουζα που ἢαδὶ ποὶ ἀεϑίγεα ἴπδηὶ ((Πς 
ννοταβ οὔ [ἢ6 1,Ὧν7), ἢονν 5841 (δου αἰϊαίη [ότῃ 
ἴη (δΐηε οἱ ἀρὲ ᾽᾽" (ΔὍ. ἀ. Κ. Ναί. χχῖν. δϑουΐ 
1Π6 πα α]6).-- ὲ ϑβεηΐοηςε 18 ἱπϊοπάθα ἴο 
ῬΓόρᾶγε ἴογ 106 Ῥγδῖϑε ἰὴ 16 ποχί νοῦϑε5 οὗ 
ἃ 86 οἷά ἀρο, ἔοῦ ψῃοἢ [ἴ 15 ΠΕΟΟΒΒΑΓΥ ἴο 
ξαῖμοσ ἴῃς βἴοσοϑ ἰῃ γουίῃ. 

4. ἡμάφνιεη!}] ὈΒΦΨΌ, ἴῃ τὲ ϑθῆϑεὲ οὗ 
“ γἱῃϊ, υπεῖςο.᾽" ᾿ 

απεοεηὶ το.) ἘἈΔΊΠΟΥ, δα θὰ πι98. 
10 ἐποαὺ εοισο͵.1] ΤΉ ὅγτ., “' υηδεγοίδηά- 

ἴῃ." ΟἿΝΥ βιυςἢ οἷά ἂρὸὲ δἃ5 ἤεσὸ ἀεβοθεα 
5. ἀ6β γα ]ο. 

δ. δου εον»εῖν ἐς ἐῤέ «υἱτάο» 9 618 91 5, ἀπά 
εῃφγεαμάνς απά ἐομππο 19 ΤΟ 86 ῬΙδοθὰ ἱπ 
δοποιγ. Ὅν ε Ὀεϊϊονε ἢς ΓΤεΐεσεησα όγε ἴο 
δε ἴο ἴδε οδῆοϊα! εἰά6γ5, [6 γέροντες, ὉΔΟΥ͂, 
186. πιεηθεῖβ οὐ ἴπ6 γερουσίας. ΤῊΪΐΒ Υἱενν ἴ8 
ςοηδιτηοά ὉΥ͂ ἴΠ6 ηοχί ὑεῦϑα ; δηὰ ἴῃ τ[ῃδῖ οᾶ96 
τ.6 «ἶ30 ραϊηβ δα ἀἰοηδὶ τηθδηΐηρ. δι πα ΔΎ 
[86 5ΥΧ. [25 “ αἰ ηϊ δγῖο8.᾽ 

Θ. ΤῈΘ οὔόνδ οὗ οΙἄοτα [ἀραΐϊη ἢ ἴδε 
οὔῆς!α] 86η56}] 8 τοπον! ΟΧΡΟΣΐθη66, δηἃ 
ΤΟΙΣ ΚΊΟΣΥ (Ὀοδϑι) Ζθδσ οὗ [89 οσὰ.] 
866 ὈΙΓΕΡΙΟΙ8 γογβο. ΤΠ15 ΔΟΓΏ5 δηά ἀἰξηϊ- 
ἢ65 ἴΒοπὶ ἴῃ τυ ἢ. 

7.αἃΔ πὸνν ϑίδῃζα: τ δδί 5 ἀδβίγαὉ]ς ἰη 1: 
Τὰ Νὶπὸ δαρροδὲτἑοι [-Ξ ο85365 ΞΌΡΡοΞεῺ] 
Ι ἴῃ θασί [ἀπ. ἴῃ ΤΥ οὐ ὕῃϑροόκοη τμῖηκ- 
ἴῃς δῃηά νυ] ϑῃϊη 5} ἃ θ 9: ἘΔΡΡΥ--- ἢ }}]6 ἃ5 ἴο 
ἢ ἴδῃ Π6 ἢ85 πο ποϑιίδίίοη ἰὼ υἱἱοτίηρ δὰ 
ἀεοϊατγίης ἰτ. ὙΠΟ ὅγγ. 885: “ Νίης ([δ] 55) 
ΜΟΙ πᾶνε ηοΐ οηϊεγοα ἰηΐο 1Υ δεατί 1 
πᾶνα ρῥγαίϑεά, δηὰ ἴθη ψιϊο 1 ἤδνο ποῖ 
υἱίεγοα," Τὶς τουϑί ἀδρεοηὰ οὐ ἃ πκιϑγοδά- 
ἴῃ. να νουϊά 5υρξεϑρὲ ἴπδὲ (86 οτγίρίηδὶ 

μά Ἔσο ΟΡ ΨΦΈΙ, ἀπά παῖ ἐμὲ ὅγτ., 
ἀγορρίης ουξ ἔπ βεοοῃά "), σεδά: τὴν »Ὲ 
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ΒΟ. ἃ ψῖξ οὐ υπάειβιδηάϊηρ, δηά τἢαΐϊ 11 Βιυῖ τἢς ἰονε οἵ τῇς Ι,οτὰ ρ455- 8. Ὁ. 
ἘΠ μδῖἢ ποῖ δβιρρεά τ ἰδ τοῆρυθ, εἴ 81} τῆϊπρβ ἔογ Π]υπιπαιοη : ἢ ἘΞ 

ἐρερ ὡ δηά τῆδλι δίῃ ποῖ βεγνεά ἃ τηδη τἤογε [τἋἢδὲ ποϊάειῃ 11, ᾿ννβεγεῖο 5841} ἢ ὃἊ 
7απες}, ὨΠΜΟΓΠΥ [Πδη ὨΪ 156]: 

9 ὟΝεΙ] 15 δἰπὶ τῆλι δίῃ ἰουπὰ 
"Οτ, ἰργιάδηςς, δπά ἢς τμδῖ βρεάκεῖῃ ἴῃ 
ὅς ἐν ἐδγ οὔ τπεπὶ τπᾶῖ ψν}}} Πα : 
ἐΡιον... [10 “Ὃ δον ρτοδλῖ 8 ἢε [δὲ ππάειῃ 
13: ννϊβάοπι ἰ γεῖ ἰδ [ῃ6γα ποης ἄδονε ἨϊΠῚ 

τηδῖ ἐξάγείῃ τῆς ἰμογά, 

ϑ, ΟΥ̓ ἐυὐθῇ ποσὸν δῦ, ὙΠμ6 ϑοπεϊπιεπὶ οὗ 
πὸ ἰαϑῖ εἶδυϑε 15 σευ Ι ΠΙΥ ποῖ οὗ δὴ εἰονυδίεα 
οδαγαςῖοσ. ΕῸσ ἴῃς τεπιαϊηΐηρ Ῥατί οὗ [ἢ6 
γοῖβῈ [6 50Γ. 885: “186 πῇδὴ ΜηΟ Γδ- 
Ἰοἰςθῖβ ἴῃ 5 οπὰ " (ργεβυμδΌυ, γο Ἰοοῖ5 
ἴογνναγὰ {γυ51 Π}}}} δηα ᾿ογουϑὶγ ἴο ἴῃς ἤηδὶ 
Ὠἰνίπε νἱηάδιςαίίοη δηὰ σχεϊτυζίοη, ᾿νοῦ θοῦ 
ἴῃ {15 [ἴδ οὐ τῆς ποχῦ) “ψ 8}}6 ἢς γεῖ Ἰἰνεῖ 
5}}} 866 [η6 [2]] οὗἁ Ηἷβ ποι ο8." Ὅνὲ τὰν 
ἔεεϊ ςογίαϊη (μλὲ τι νγᾶ8 ποῖ ἴω ἴδε οτ ἰπαί, 
[1 15 Δῃοῖδεγ ηυσϑίίοη ἡ βεῖΠ ον (ἢς αἰϊογαϊίοη 
νὴ8 πη Π!ΟΏΔ] οΟΓΥὍΎ ἢοῖϊ. Κννε ὑδεῖϊϊενε [86 
οστησεσ, δηὰ {πὶ ἴῃς ὅγγ. βουρμῖ, ὈΥ͂ ἃ ρεῖ- 
Ὦλρ8 δῖ ομδησο ἴὴ {6 Ηδοῦγον ἰοχῖ, ἴο 
οοηνετῖ ψηδί νγᾶϑ δὴ οδ)]ες(ἰοηδῦϊς ἱπῖο ἃ 
Ῥίοι!β ϑεπΕπιοηΐ. 

8. Τῆγος ἔυγίΠον “ δεδιτυ 65 ἔο ον (ἴῃ 
(οἰγά, ἔουτίι, δηὰ ΕΗ): “Με 158 ἢἰπὶ"-- 
ΤΑΙΒΟΓ, ὮἘΦΌΡΥ 80-- παῖ παῖ ποῖ 5]|}ρροὰ;" 
ΤΑΙ ΟΣ, ἐμ δὲ δι ρροί ποῖ. [,4ϑῖ εἶδιο: 
ὁ δΔηὰ [πὲ δΟΙΥΘ᾽ἢ ποΐ 0209 ὈΠΎΟΣΓὮΥ 
οὗ πὲπι"---ἃ ῬΕΙΒΟῚ ννῇοϑε σμδγδςῖεογ Οὐ ΤΟΥ 
Τοηάοτα 1 ἀσγορλῖοτΥ, ΟΥ ἃ {τίαἱ, ἴο αν ἴο 
ἀο δἷ8 υ!δάϊηρ οἵ ἴο Ὀ6 18 συθογάϊπαῖθ. Το 
(Π6 ἢγοϊ εἶδυδο οὗ ἰἢ6 νεῦϑε ἘΠΟΓΘ ΔΓῸ ΤΊΔΗΥ͂ 
ΡΑΓ8116}8 ἴῃ Ἀδθδιηϊς νει ηρ8. Βυῖ (ἢ6 Θ5γΓ. 
δαάϊπίοη ἴο 15 οἴαυβο 18, 50 ἕδγ 88 γγὙὰ Τ6- 
τροθεῦ, 1Π6 ΟΠΪ βουτοο οὗ ψῇῆδΐ 186. δῇ 
ὑπάουθδίςοαν [Θυνϑἢ 5ἰπι}}]ς ἔου δ 1}1- ϑϑοτγίεα 
Τηλιτλξο. 186 σοῦβα ἰῃ ἴῃ6 ὅϑΥγΓ. Ὑδγβϑίοῃ 
τολὰβ: “ΨνῸΙ ἴο τπ6ὸ Πυβυαπά οὗ ἃ κοοὰ 
το, ἢο ἀγαννβ ποῖ (ἢ6 ρῥἱουρὶι νυ Δ οχ 
πὰ δὴ 58 ἰοχείμεσ" ΜδῪ (ἴς δροβῖοϊϊς 
Ἰηὐυποιοη (2 Οοτ. νἱ. 14), “Βὲ ΠΟ ΌΠΕΩΝΗΙΥ 
γοκεὰ τορεῖβεῦ τ ὑηθε! ονεγβ᾽ --- Ψ ῃὶς 
56 6Π|8, ἰη ἴῃς ἤγοῖ ρίδος, ἴο τοΐου ἴο γε]! ρίουϑὶυ 
Ὀποαηυδὶ τηλττίδρεβ---ῃδνα θεθη ἀοτγνο ἴΤοπὶ 
ἃ [οννιβὲ ργονεσῦ, ργεβδεγνεά ἴῃ τἢ}8 ὅ. Χ. 
τοηδοτίηρ, Γαῖπεῦ τθδη ἔγοτι [.εν. χῖχ. 19; 
ουῖ. χχὶ!. το) Οἵ 15 ἴδε ορροϑβίίε [8 ᾿ᾶ96, 
δηά ἀϊὰ [6 ϑγγ. ἀογίνε 118 81:π|}}6 ἔἴτοηι 2 (ου. 
τὶ, 14) [ηϑριολὰ οἵ “τῃδῖ 5]]|ρρεῖῃ ποῖ ντμ 
5 ἴοηγσις," ([λε 50Γ. 45, “ ψΠο56 ἴοῆξις ἀ0685 
ποῖ ογεσίμγον [ἀδ5βίγου ] Πίηι.᾽ 

9. Βολίτυάοα 6 δηὰ 7. ΗΔΡΡΥ ἈἘ6 Ὑ8Ὸ 
Διυᾶοίὶ [- αἰϊδί ποῖ] Ῥσὰ ἄϑῃ ο9-- -φρόνησις; 
ἴη [δ6 δοηῆβϑ6 οὗ κηονϊεάρε οὗ ψνῆδῖ βῃου]ά ὃς 
ἄοῃθ. “Απὰ ἢε ἴπδῖ βρεδκεῖι," ΥἱΖ. 11, --ἴπαξ 
15, ἰῃ ἴῃς ρῥγιυάεης ἀϊγεςίίοη ἴο ἀυγ. ΤΠς 

ιΟνσ, 

ἸΚαποά Ὶ ΠΟ ἘΌΝ: 
12 Τῆς ἔξαγ οὔ τῆς Ινογὰ ἰβ τῆς 

Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ ἢ]8 ἶονε : δηὰ ἐδ 
15 τῆς Ὀερὶπηϊηρ οὗ οἰεδανίηρ υπῖο 
ἢϊη. 

12 [Οἷνε πιε6] δὴν ρίασις, δυς τῆς 
Ρίδρυς οὗ τἢε Ποαγῖ : “λῃὰ ΠΥ υνὶοκ- “ νεσ. το. 

ΑΟΨ., ἁποῦ ποῖ ᾿ἰοταὶ, χῖνοβ [ἢ ς πιοδηϊης 
Δοουγαῖοὶγ. Ὅς ὅ50τ. [45 “ΤΊΟΤΟΥ ἢ" Ἰηκίεδα 
οὗ ““Ῥγυάεηοε." τΟΌΔΟΪ ἴμε οτίψίπαὶ μαὰ 
ΜΗ, “Κπονϊεάρςε," “ Ργιιάδηςς," 45 ἴῃ ὅς 
ΤΡ (Ργον. χχίν. 5), σοῦ τη ΠΧΧ. τεοη- 
ἄεῖβ: ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων; δῃὰ (ἢε ὅγτ. 
τολά, ἰηϑβιολὰ οὗ ΠΜΊ, (ἂς νοτάὰ ΠΡ "-- τ ΒῖοΣ 
Ι6ΔΠ8 “Δ ἐποη," οΥὐ᾽ εἶβδεὲ ΕΥ̓ ἃ αἀἰδογεηῖ 
Ρυποίυδίίοη οὗ ἴδ 5γΓ. ΠΊΔΥ͂ τηδδῃ “ ΠΊΟΓΟΥ." 
ἴῃ ροϊηξ οὗ ξαςῖ, [ῃς δεῖ. 1,Αἴ. 48 εγὸ “ἃ 
ἴσγυς ἐτεηὰ.᾽" 

10. Βεοαίϊζυδοβ 8 δηὰά 9. ““Υἴει 18 ἰδοῖα 
Ὠοῃς;᾽ γταῖμεγ, γοῖ ἰβ. 86 ποῖ. Τὰ ὅγγ. 
οτβ (Π|5 σεγβο, Ὀυϊ οσυγου 5}. ἱπίογροβος [ἢ 6 
έν ἡ ἐν χ6}} ἴο (86 τλδὴ ψΠοπὶ ρονοτί 
1.48 ποῖ Ὀγοίκεη, ποῦ γεῖ δῖ μαι Ὀτοϊκεη ἢ.--- 
ΡΟβ510]Υ ἴο πιδκα ὉΡ [6 ηυπδεσῦ οὗ ἴῃς δοδί!- 
ἴυάθ5. ““ ΝΥ 5άοπι " ἴῃ 1158 Γπρογοίῖςδὶ δβροοεῖ 
18 ἤογα ἀπε ησυ 5ηοαὰ ἔγοπι ργδςιςδὶ ὟΝ ἰδάοπι, 
ΟΥ̓ [6 ἴδαγ οἵ ἴῃ 1 ογά. 

11. ΤΕ ὙΤΙΟΣ ον 5οῖβ ἕοσί [Πα “ (Θη[ἢ "ἢ 
την πὲ μδά ἴῃ ν. 7 ἀδοϊαγοὰ 1ἴ 18 ρυγροϑε 
ἴο “ υἱέογ᾽" νι Ὠὶα τοηραθ; [δδΐ ἰ5, ἴο τηδῖκο 
γαλίίεγ οὗ βρθοΐδὶ δηὰ Ὄχρ !οῖξ ργαῖϑε ψϊουΐ 
ἔδασ οὗ οοηϊγδαϊςτίοη. 

Τόε ἴϑον οὔδε Τιογά βαυρδββοῖϊ ἃ δῦονϑθ 
ΘΥΘΟΣΥ {πη 8.}] Τῆι, δηὰ ποῖ 5 ἴη (Π6 
ΑΟΨ. : τε ὑπὲρ ἴῃ ἴΠπ6 νετγῦ, ἴῃ δά ἀϊίοη ἴο {πᾶΐ 

Ργοροϑίτἴοῃ, γεργεβοηίβ τῃ6 ΗςΌγονν ὃν πον, 
Τῆς βεςοπὰ οἴδιιϑε οἵ ἴῃ 6 υϑῦϑς ἰ5 οηλτοὰ ἴῃ 
[86 5δγγ. 

ῥοϊάε!.}ὺ ἘἈδίδεν, Βο] θὲ. ζ6εῖ. 
«υδεγείο.}ὺ ῬοΥπᾶρβ, σγαῖμοῦ, [ο ΒΟΟΣ 

Το [8 ᾳυοδίίοῃ 0 δῆϑινεσ 18 τεϊυγηθά, ρεγ- 
ΒΔΡΒ ἴο ἰπαϊςαῖα {παῖ σοι ραγϑοη 15 ἤογα ποῖ 
Ῥοβϑίθ]θ, βίηῃοε ἴῃς οοπαάϊοη οἵ βιιςἢ ἃ ροΐβοῃ 
βυγραβϑοίίι 1} 6Ἶ56. 

12. ΤΙ δ νόγϑὸ ἀδβϑοσνεβ ςροςίδὶ αἰζθπίίοη. 
[1 ἀοε5. ποῖ οσοὺγ οἰἴποῦ ἰὴ (ῃ6 Καῖ. ΟΥἩ ἴῃ 
(ἢς δἰηαδὶ(. Οσοά. θυϊ ᾿η Η.,248, Οο. 'Λῇε οδη 
ΒΟΔΤΟΟΙΥ ἀουδὲ [(Πδί ἰΐ 18 ἃ βρυγίοιι5 δ ἀϊοη, 
δηα ἀυς ἴο ἃ Οἢ γι ϑ[ίδη ἢδηὰ. ὙΤδαῖ νὰ δηὰ 
ἴξ ἴὴ πε ὅγγ., ἀπά ἰη ἴῃς νεῖ. 1,δῖ. δηὰ [ἢ 6 
Ατδῦ., ἀοεβ ποῖ βυγργίθα υ5, Δηἀ Τοηβιτηϑ 
ΟὐΥ ἱπιργοϑβϑίοη οὗ {86 Ο γἰϑιίδη οτίίη οὗ [6 
ϑ5υτ. Νογβίοη, ἀπά οὗ [Π6 ἀδρεπάδεηςε ὕροὴ 1 
οὗ [πε Ψεῖ. 1,δῖ, 
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ΒΟ. εἄἀπεθθ, δυς τῆς τνιοκεάπεββ οὔ ἃ δηά ἃ ἀγάδροπ, ἴπᾶπ το Κεὲρ ἤουβὲ Β. Ὁ 
ἘΞ νοπιδῃ: ν ἢ 4 το Κεὰ νυοηιδῃ. Ὡς 

14 Απά δλδῃγ αϑιςιτίοη, δυῖ τῆς 17 Τμε νοκεάμπεββ οὗ ἃ νοπηδη 
Αἰ ]οϊτίοη ἔγοπι τπεπὶ τῆας δῖε πὲ : Ἵμδηρεῖῃ Ποῦ ἔδςο, δπὰ ἀλγκεηθῖῃ ΒΕΓ 
Δπὰ ΔΠῪ τανεηρε, δυὲ τῆς τενεῆρε σουπίεξηδηοβ ἢἰἶκα βδοϊκοϊοιῃ. ΟΥΤΩΣ 

το. 
δὶ 25. 24. 

οὗ δῇ 6 πη 168. 
Ις ΤΠεΓε ἰβ πὸ Βεδὰ δθονε ἴδε 

Ποδά οὗ ἃ βεγρεηῖ; ἂἃπά ἴῃοῦα ἰ8 πὸ 
Δ) αὔονε τῇς ψαῖθ οὗ δη 

ἦ Ῥτγον. Ὡσ. ΘΠΘΙΊΥ. 

16 4“] δά γδλῖῃον ἀνγεὶ τ ἃ Ἰοη 

18 Ηεγ Βυβθδηά 5811 εἷς δποπρι. 
5 περ δου ; ἀπά νγῇθη ἢς Ποάγοῖῃ 
1ξ 5}4}} βρῇ ΠΕ 

19 7 ΑΙ] νιςκεάμεϑβ 15 δυῖ Ππ||6 το “ νεςβ 13. 
ἴὴ6 νυιἋοκοάηεβ5 οὗ ἃ ννοηλδι : ἰεῖ ἴὴ6 
Ρογιίοη οὗ ἃ βἰπησογ [411 προ Πογ. 

18,.Α πὸνν βίδῃζβ. Αποσγ ἴδε γι; ἐχρβείεπόα 
οοσθ ἴδΒ6 γε; Μιμρίομξ. : 

“κγ σουαπὰἃ πὶ ποΐ 48 ψουπὰ 097) 2δε 
δεαγί, απά αη7 «υἱεξεάπει: πὶ ποῖ 2δε «υἱεξεά- 
πε 0Γ7 α «υογια".}] ΤΠς 51. μᾶ5 ἰπῃ δοίἢ 
οἶδυϑεβ, “δυῖ ἠοῖ 45: (6 Νοῖ, 1,Δῖ, οἰἴδος 
τηϊδυηάἀεγβίοοά οὐ δἰίετβ ἴπμε σνογαάΐϊηρ. [ἢ 
ἴῃς Ταϊπυὰ να ἕᾶνὸ [8 (ννε ἰ18]|ςῖ8ὲ ἴῃς 
ῬάγΔ] δὶ ογά 5) : κ' ΑΩΥ ἀΐϑοδϑα ὑυϊ ποῖ ἀΐϑεοδϑθς 
οὗ {πὸ δονψεῖς; “4,7 «ὐομμά δι ποὶ ἃ «υοισια 
9 ἐδὲ δεαγέ; ΔΏΥ δοῦδ Ὀυῖϊ ηοΐ δοῆς οὗ ἴῃς 
ποδά ; 4ην «υἱεξεάπε: διε ποὶ ἃ «υἱελεά «υογπαρ ἢ 
(ϑιιδῦδ. 11 “)ὴ. ΤΙ Ϊ8 18 ἱπίοσοβῆηρ, 45 βἰιόνν- 
ἴῃ (Παΐ ΠΊΔΩΥ οὗὨ {Π656 βαγ]ηρ5 οὗ ἴΠ6 δίγδοϊ 8 
τηιϑῖ πᾶνο Ὀδθη Ῥγουθγῦ!δὶ ἀπιοηρ [Π6 [ονν. 

14, ,“η) αἰίαίίΐοη Ὀπὶ ποῖ ἐῤὲ αὔιείίον οἵ 
ἔδενε [ΞΞ ἔσγουὰ {πμεπ]]. 

16. ΤῺ 8 νϑῦϑε 18 οὐ οὗ (ἢ6 τηοβί ουτίουβ 
δηά ἰηἰογεσίίηρ ἔγοπι (6 ἐχορείοδὶ ροὶπί οἵ 
νἷον. δίησο {πε {ἰπ|ὸ οὗ Βγοϊβομποι ἄογ, ἰὰ 828 
θδθὴ ΚΟΏΘΓΑΙΪ με] ὰ ἰπαὶ ψϑαῖ [ἢς Οτοοκ 
τοηάογοὰ “ Ποδὰ " δηὰ “"μεδά οὗ ἃ βεγροηΐ 
(κεφαλή) νγ͵ὰβ ἃ χιϊβϑιγδηβὶαἰΐοη οἵ ἢ, 
“ ροΐϑοη, 85 ἰὴ θυ, χχχὶΐ. 11. Απά [ἢ6 
δυιάθηος οὗ ψιδί 1 156} 5665 ργοῦδῦ]ο 1168 
ἴῃ {π15, [μαΐ (ἢ τννογὰ θυμός, νος ἢ ΟσςιΓ5 ἴῃ 
[86 ϑεοοηά οἶδλιιϑὲ οὗὨ ΟἿΣ γϑῦβο ἰῃ Εςοὶ5., ἰ5 
[ἢ6 νογὰ ΟΥ̓ ψιϊοἢ τ ΠΧ Χ. τεπάοσ Ὁ Ἢ ἴῃ 
ουῖ, χχχὶὶ. 321. ὙΠῸ οοτοςῖ τοηάδογίηρς οὗ 
(16 Ἡεόγεαυ ἴοχὶ οὗ Εςοϊυ5. χχν. τς νουϊά 
τπογοίοσο Ὀ6: ῬΏΘΙΘ ἐδ ποῖ 8 Ροΐδοι δῦουϑθ 
[πιοτὸ υἱγι]οηΐ θαι [29 Ῥοΐδοῃ οὗ 8 
ΒΟΥΡΘΙΐ, ΠΟΥ Τδ( 6 ̓  νεῃειηεηςς οὗ Ἰοη] 
δΌονο [89 γ86(9 οὕ 8δὴ ΘΏΘΙΥ. Βιῖ (ἢ 5 
8. ποῖ 4]. Νοῖ ΟὨΪΥ δᾶ8 [6 ὅ.γζΓ. 4150 πηϊ5- 
ἰγδηβίδιοα δ Σ ὈῪ “Πεδλα "---η]655 ἴὰς ψογὰ 
ΤΘΔΏΒ ἰῃ 50Γ. 4150 ““Ροΐίϑοη "--δυΐ ἴτ [ι85: 
ΦἼΠΒΟΓΟ 15 ποῖ ἃ ποδὰ [Γροίϑοῃ }7 πόσα Οἱ ΟΥ 
18δη ἴῃς Ὠοαὰ [Γροΐϑοη }] οὗ ἃ ηῖ, δηὰ 
ἴδετε ἰ8 ποῖ 80 ΘΠ ΠΥ οὗὨἨ πιοῖὸ Οἰτίο 658 
ἴδῃ μα οἵ ννοπμδη." ὙΤῇο νεῖ. 1,41. Π25: 
εἰ μοΏ δα ἰγΓΩ σμβοῦ ἰγαηε τα εγὶς; τῆ5 ρίνης 
ΔΠΟΙΒΕΓ ενϊάθησς οἵ [18 ἀδρεηάθηςς ὕὩροη [ἢ 6 
ϑγγίδο. Αϑ γεραγὰβ {π6 εἰδιιϑὲ ἰἴ56ϊξ, γε δυς 
π||6 ἀουδὲ ταὶ τς ὅτ. ἰιοῖα Ῥυγροβοὶῦ 
δἰϊεγοὰ τῃς ογἱρίπαὶ Η οῦγονν, νυν ϊς ἢ ννὰ8 σους 
ΤΟΥ κίνεη Ὁ ἴπ6 Οτεεκ, δηὰ (Π6 αἰϊζοσγαϊΐοῃ 

5 [86 τίογα οσυπηίΐηρ (παῖ 1 ἢΠϊ5 50 νμὲ}} ἰηΐο 
[6 οοπίοχέ οὗ [π6 [ΟΠ] ον σοῦβεβ. Βυΐῖ 
Μῆδί ννᾶ58 [ῃς ρυγροβε οὗ ἴδε δἰϊεγσαι οὐ Ῥνὲ 
οδηποῖ ἢεἱρ συδροςίίης [ἰδῖ 1{ ννᾶ5 Ἰηεηἀοά ἴο 
Αἰυὰς ἴο (6 ἀοςίγίης οὗ [δε [3]] οὗ τηδη. 

16. Α πεῖν βίδῃηζὝ. 1 μψου]ὰ γωΐδεν [1 
δῃουϊά ῥγεῖοσ ἴ0] ἀφυοὶ ξοοῖμοΣ τ ἃ 
ἤοπ απά α ἀγαρομ ἐῥαη ἃ 1011 ἰπ [89 δοιμε 
«υἱὴό α «υἱελεά «υογιαη. 

17. δὲν ζεθ.] Ἀδῖθογ, ΒΦῚ ΔΡΡΘΔΙΔΕΟΘ. 
ΤΒὸ τηοδηϊηρ οὗ {πΠ6 βεοοηὰ εἶδιϑε ϑεεπιβ ἴο 
Ὅο (δαὶ ἴἴ τηλῖκοβ ΠΟΙ δος, ΟΥΎ ΒΕοΓϑο , 5 ἰοῦ 
ἰηϑίςδά οἵὁἨ Ὀείπρ ὑτίρῃϊ 45 [6 ἄδγυ. ὅδε 5γζ. 
48: κ᾿ Τηλικο5 Ραᾶ]6 ἴμε ἕδος οἵ ποὺ Ὠιυικδαηά, 
δηά τηλίκος ἃ ἀλγκ, δις.᾽ [ἴ 15 ῃοΐ ΕΑΞΥ ἴο 
δοςουηΐῖ Βόγὸ ἔοσ ἴπ6 σῆδηρε οὗ Ῥούβοῃ ἴῃ ἴῃ6 
γΓβ6, ΔΙ Βουσὴ ἴπς ὅ50Γ. 566Π1|8 τῇοῦα ἡδίυγαὶ 
ἴδὴ τῃ6 Οτεοῖ. Το Αἰοχ. 858, ἰηδϊοδα οὗ 
“ἸΚ6 5δοκοοῖ," ἼἾΚ6 ἃ Ὀθαγ""--- ροβϑιΪΥ δοιδ 
ΓΑ ϑγοδάϊην. Οὐ ΟἸΒ}Υ ἴΠ6 νοεῖ. 1,4ἴ. 45 δοίδ 
[6 Ναί. δηά {με ΑἸοχ. σεδάϊηρ : αγιφμαηε 
ὠγσως, εἰ φμασὶ “αεοιρι οσἱεη Δ. ὟΝ ε οοη͵δεοΐυγα 
(αὶ ἃ ἰδίῖεγ πδηὰ μδλὰ αἰϊεγοὰ (ἢς ογὶξίηδὶ 
(Γδηϑίδιίοη δπὰ ρυῖ, εἰἴ ποι ἰη (ἢς ἰοχὶ ΟΥ̓ 
τοατρίη, ὈοΓῃ τη6 ΑἸοχ. δπὰ πὸ Ναί. τοδάϊηρβ 
-ἰρδγκεάϊγ, ἴῃς ΑἸοχ. πγϑι---ἠηὰ τἢδῖ ἴΒε δῃ 
δἰίορὶ πδὰ Ὀδθη πιδάθ ἴο πλᾶῖκα 5θῆβο ουζϊ οὗ 
ἴὰῆς ἵνο: πεφωα . .. οδεσεαὶ υμέωρε σις 
ἑαγιφαῦηε ἐγ (Ἰὰ ἴῃ ποπηΐη.), ἄτα. 

18. 15 [80 τοϊὰδῖ οὗ ἰδ ποὶϊ ΡΟ 8 
[ΡοΘϑΙΌΪΥ ἰῃ ἴμεῈ ϑδεῆβϑε οὗ γσοϊαῖίνεβ) ἘΘΣ 
Βυοδαπὰ τοδίοϊ: ἠμπά δὲ ὯΘ ΒΘΔΥΘΙὮ 
[ν]Ζ. οἴ ΠΟΥ δὶ 15 βαϊὰ οἵ μοσ, οὐ οἶδα [86 
ΡΓαΐϑε οἵ ροοά ννοϊῆθη), Β6 βί ΚΘ. δέϊενν.} 
ἰπβίοδά οὗ ἀκούσας, “πὰ 845 ἴδ ἢ ᾿ 
Οἴδοῦ ἰεχίϑ δνὲ ἀκουσίως, “ἰἸηνοϊυπΏΓΙγ." 
Α5 [Π6 ὅ5γγ. [88 [ἴΠ6 ϑᾶπιθ, τὲ ᾿πηδλρίπο τπδῖὲ 
[Π18 πιυδῖ Ὀ6 [86 οοτεςῖ τοδάϊηρ. ΤἘο ὅγτ.: 
“[ῃ (δΠ6 τηϊάϑί οὗὨ [8 σοπῃηρδηίοηβ διτοῖἢ {86 
Ὠυδθαπὰ οὗὨ (ὃς ἔοο  8ἢ} νγοηδη, ὡς ἰηυοϊυη- 
ΔΤ πὸ εἰρῆει." ὙὍὙΠὸ Νεῖ. 1,41. 9θδηιβ 
ΟςΘ ΙΟΓΕ ἴο οοπηθίης ἴδ6 ἴνο αἰϊξογεηῖ 
Το 55, 5115. ἘΠ δοίην ἔπ επι. 

19. 41. ἘΒεῖζεν, δῆγ. ὍδὸἊ ὅγυ. πιοᾶϊ- 
ἢε58: “ Μαηϊο]ὰ ἰ5 νἱοκοάηοβθ, θυϊ ᾿ξ 15 ποῖ 
Ἰκὸ (ἢς 53:|4|1ἐϑὲ νυἱοκοάῃθϑβ οὗ ἃ τνἱοκοὰ 
γνουλδη." [866 Π18 ἢ666|685 ἴο φυοῖς ἈΔΌδΙηϊς 



ν. 20---24.] ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΒ. ΧΧν. 

Β-ς. 20 ΑΚ5 τῆς οἰϊπηδῖπρ ἃρ ἃ βαπὰν 
ἘΞ ΨΥ ἰδ ἴο {πε ἔξεϊ οἴ τῆς ἀρεά, 80 ἰ5 ἃ 
01,  ψψη]ΐε 11} οὐ τνογάβ ἴο ἃ αυΐεϊ πιδη. 
πων ΖῚ: ϑιυπθ]6 ποῖ ἂῖ τπ6 Ὀεδιγ οὗ 
ατ. 2. ἃ ΜοπΊδη, πὰ ἀεβῖγε ἤεῈῦ ποῖ ἴοῦ 
“Β. 45. 18. ΒΡ] Ά5ΓΟ. 

22 Α ννοηλδη, 1 58η6 πιδϊπίδίη ἢδΥ 
Βυβθαπα, ἰ5. 1}} οὗ δηρεγ, ἱπιρυάδηςε, 
Δη4 τλὰς ἢ ΓΕργοδςῇ. 

ῬΑΓΔ]1εἷς, θυ νγὸ ΤΊΔΥ πιεητίοη ἴπαξ Ἡνἰςῖ, οα 
ἴῃς Ρα558 οὗ Εσςἶθ5. Υἱῖ. 26, ὑγδαὺβ ἴοσγ ἀδ] νοῦς 
δηος τοῦ [παῖ νυ] οἢ 15 νοῦβα ἤδη ἀθδίῃ 
--ἃ νἱοκοά νοσδη (Υ οὕλη. 63 4). 

2Ο. Α βδιπὰγ (ρΐίδςς οὔ δβοθπΐ, Φ 7 
ἘΔ ΟΔΙΙῪ ἵγγίης ἴο ἃ υϊεῖ τη 15 ἃ νγοπηδῃ 
ΠΟ Δἰνναῦϑ Ῥυΐβδ ἰῃ ΠΕ ννογάβ. ΤῊ ὅγγ. 
8.45, “ οἵ ἃ Ἰοπς τοηφιθ." 

21. Τ656ε {π|η}5 Ὀεϊηρ 50, ἃ βόπογδὶ ννᾶγῃ- 
Ἐπ (οἸ]ονν5. “δίυμ ες ποῖ, ἄς.---Ἰοῖ ποῖ {δ6 
Ὀεδυῖγ οὗ ἃ ννοηδη Ἴδιιδὲ ἴπεε ἴο δι ]Ὲ 
ὙΥὮΠῸ Ρυτπυΐηρ ΤΥ ΝΥ -- ι)Ὼὰ ὉΘΔΣ ποΐ 
ἀοκὶτο δίίοζ δ το δῃ. Τ|6 ΑἸθχ. ΒΞ ΡρΡΙ6- 
ΤῊ Θηἴ5 ΔΙΟΓ τοπηδη ἢ ἐν κάλλει, ἀπηὰ ΕτῚ [250 ἢ 6 
δάορῖ5 [ἢ15;: Ὀυΐ ἴῃ δαα!ίοη βεὸπηβ ἴο ιτ.5 
εἰἰκιυτθίηρ. ΤῊ ὅγγ. μᾶ5: “δὲ ποῖ δἰ υγεὰ 
Ἢ ἴπππ θεδυῖν οὗ νοκοα ννοπηδη ; ἀπά ὄνεη 
1: 506 δᾶνθ ννραϊἢ, ἀο ποῖ ἀδβίσο δἴζογ μογ. 
5 566 118 γδί εῦ δὴ αἰϊοσαίίοη [ἤδη ἃ ἀϊἔογοηΐ 
τελάϊηρ οὗ ἴδε ἰοχί, ὙΤὸ Νεῖ. 1,αἴ. γτερθαῖβ 
ἴδε ἰδυϊζοϊοργ οὗ [86 ΑἸοχ. γεαάϊηρ. 

22. ΑἸκοσ, ἱπιρπάθποθ, δ ἃ καιθαῖ 
ΘΔ διιθ, 80 8 ὝΟΙΔΙ ΒΌΡΡΙΐθ5 [ν]ζΖ. 
Ὧ15 ᾿νε! βοοά---Ὀυῖ τὸ ννοτά 15 αἸΒΠσΪΌ} ἔο 
ΔΟΥ ΒΌ5Ρδη ἃ.) ϑιιοἢ ἀγὸ ἴΠ6 σοηβθα ης 65 
τυ θοη ἃ Ὠυπυαπα ἀδροπαβ ΠΡΟΩ [15 νυ» δ [ῸΓ 
Ὦ]15 νης. ὙΠΟ 50Γγ. Π45: “ἴογ μαγὰ βογνυϊτἀς 
Δηὰ ΕΥἹ] σῃδπ)ε (5) 4 ννοπηδη ννο ἀοεῖ! ΠΑΥΤᾺ 
ἴο δηδ Ϊογάβ ονοῦ 6 Υ Ὠιιϑυδηά, δηὐ νυ νοὶ 
ἀῃς μεαλγῖ ἰ5 4'5σο σονογοὰ [ννῆ0 αἰἰ5ϑοσι δ] 1} .᾿" 
Ἴδε Ἰδϑῖ εἴἶδυδο 15 δὴ δια! το ---ι] 1655 ᾿ἴἴ 6 ἃ 
ϑἴγδηρο τηἹϑιγαηϑίδιίοη οἵ ἴῃ 6 ορεπίηρ Οσοθκ 
τυογάβ οἵ ἴῃε πδχί νεῦϑδε (καρδία ταπεινή). 
Ῥυζπηρ δϑιἀε {π|8 οἴδιιϑε, ννὲ βΌρροβε {παΐ 
ἔπε οτἱρίηδὶ μβδὰ ΠΟ ΠΣ, “σγυ6] νυγαῖῃ," 
--ἃ 5ἰτλ]αγ ἐχργοβϑϑδίοη ἰῇ Οδεῃ. χῖχ. 7--φἰῃ 
ὙὮΙΟΒ ἴδε Οτρεκ πιδυηάεγείοοα ΠὉ ἴον 

““πηρυάεηϊ, 25 'ἰπ ΕΖεκ. 11..4, 25 ΨΦΡ, 

Δηά [Βοη τοϑοϊνθὰ (ἢ6 σιιρβίδηϊ. ἀπά δάϊθςῖ. 
ληῖο ἵἴννο βυυθβίδηζινοβ, ννμ]]6 ἴἢ6 5υΓ. πλι5- 
τοδά [πε ϑιιδϑίδηϊζινε δἀπὰ πηϊδγοπάοσγεά {ΠῸ 
Δάϊ)εςξῖνε 5 [Ὁ ἴξ μδὰ θεεῃ ΠΡ ΠΣ, “ Βατὰ 
δεγνῖςς ἢ ([ἀκίης ΠΡ ἴῃ [π6 ῥγίμηαγυ πιοδηΐης 
οἵ τῆς ψνοσγά). ἴη τῃ4ἰ ςαδ6 ἴπΠ6 οτὔἱριηαὶ 
φγου ὰ πᾶνα πιοδηΐ “στα 6] δῆ ροΥ " (ν12. οἡ {πὲ 
ραγὶ οὗ [ῃ6 ν» ἴδ), “δηὰ γγοαΐ βἤδπιθ ᾿" (Υ]2. 
Οη ἴπε ρμαγί οὗ ἴδε δυδθδηά). Βιιῖ ἢονν δῖα 
να ἴο δοσοιηῖ ἴογ ἴῃς ἀϊἕογεηςε Ὀεΐννεεη [ἢς 

232 Α νἱοκοὰ νγνοπιδη δραίθιῃ τῆς 
σουγᾶρθ, ππᾶκοῖῃ δὴ ἤξδνυ Ἴουηΐε- 
Πᾶπςο ἂῃά ἃ ΨΜουμπᾶάρά ἢεραῖῖ : ἃ 
οιηδη ἴῆαΐ ψῚ}} ποῖ σοπχίογί Ποῖ 
Ἀυβθαπά ἴῃ αἰβίγοθα τῃλκοῖῃ ννολκ 
Πδηάβ δπὰ [δῦ Κπθοϑ. 

24 Οὐ δῆς νοϊηδῃ οδπὶα τῆς δ6- ὁ ὅκα, .» 
σἰπηϊηρ; οὗ 5ἰη,) πὰ τῃγουρἢ ΠΕΥ νγε 81} υὝὙὝμμη. 2. 
(16. Ξ4' 

“ φῃίαἰηηρ ἢ οὗ (ἢ6 Οτεεκ, δηὰ {πὸ “ ἀοίηξ 
Πᾶγπὶ δπὰ ἰογάϊηρ " 1ὴ ἴῃς ϑγγίασ. ὕδη ἴἴ 6 
ται {ῆ6Γ6 ννᾶ5 ἤεγε ἃ σοῃ ιϑιοη Ὀοΐννοοη 50ΠῚ6 
ἴοττη οὗ ἽΟ ((π ἴε Οτεεκ) δηά Ἴ (ἰὴ {(π6 
δγτ.}} 

923. 44 ευἱεζεά «αυὐοναπ [Ἀθγὸ ἔο ον {Π6 τὸς 
51:15]: α θασῖ ἀθρσγϑβδϑὰ, α οοππίθ- 
ΠΒ8Π0Θ ΒΏΪ10π, πὰ 8 θατὶ δύσι κοι ἰ1., 
βίγοκθ οὗ πεδῦῖ]; Ββαπὰββ σοϑϊαχϑὰ [ννεδῖ, 
(μα δῆς ἄοννη) διὰ Κπ9θ5 μα]βὶϑὰ: 
ΒΌΟΙ 80 0109 88 8 Κ08 ποῖ ΠΒΡΡΥ͂ ΠΟΥ 
ΒΌΒΌΘΣ ἃ [6Δ11565 Ποῖ ἢῚ5 ὨΔΡΡΙΠ655,.,), Τννο 
κιπάβ. οὗ ννῖνθβ ἂγ ποῦ αἰβιηρυ 56 : 186 
γν] Κοα ννοτήδῃ δπά, ἴῃ ἴπ6 βεσοπα ραγί οὗ ἴΠ6 
ΨΕΓΘ6, Οὴ6 ΨῆῸ ἀοθβ ἡοΐ δεοΐι δ! Υ σόσυγα {Π6 
ΠΑΡΡΙΏ655 οὗ μοῦ δυδθαπά. ὙΠῸ ᾿ηἤιιθηςς οὗ 
5.0} ἃ υνἱἕθ οἡ δὶ5 16 15. ρδγαίγϑι πῃ. [ἴ 
ἀθβεσνθὸβ. ποίίςς ὑπαὶ ἴῃ αυοίδιοη ἔτοπι [5. 
ΧΧΧΥ. 3, “ΤΟΪΑΧΟΩ͂ μδπάβ ἂπαὶ ραἰϑεαά Κηρθοβ,} 
ἰ5. ποῖ ΠΠᾺῸ6γᾺ}Ὺ ἴακοη ἴτοπὶ ἴπ6 ΧΧ. ἼΤἢ6 
Ῥᾶβδᾶμε 15 ἀραῖϊῃ αιοϊοά ἴῃ Ηδθῦ. χὶϊ. 12--- 
δηά [ἢθγὸ ἴῃ βάτῆς αἀἰἴθγεηςς ἴγτοῖῃ {πο ΧΧ. 
οδίαϊη5, νν 116 τπ6 ννογὰβ αγὸ δααιιςθ ργὸ- 
Οἰβεὶγ ἃ5 ἴῃ Εςςο 5. 

24, ΤἼΘ νογβθ ἰ5 γο γ ΚΑ ]6, 85 δου ίηρ 
ἴο᾽ ἔνα ποῖ οΟὨΪΥ̓ {πὸ ἱπιγοάιιστοη οὗ ἀδαϊῃ, 
διυΐ «αἰδὸ ἴδ σοιηπηρηςοπιοηῖ, Δ Πορ ποῖ 
{π6 ᾿Ἰηϊγοάἀμπςίίοη, οὗ δσῖη. ΓΙῸ ἢγϑί οἵ {᾿ὸ86 
ἴννο Ργοροβί[ἰοη5 ἰδ ποῖ ἱποοηβίδϊοης. ἢ 
Ἐςο 5. χιν. 17 (πιατκ ἴπότὸ {πὸ ννοσὰ διαθήκη, 
απὰ {πὸ ροϊηΐοα γχοίθσοηςς ἴο υχχ, σε. 
:. 17). Βιιῖ ννὸ τηιδῖ δὸ σαγοίαὶ ποῖ ἴο 
᾿ἀοητΗὟὙ τῆς δἰδιοπγεηΐ {Ππ|άἴ "" ὁ77 «υογρανι [(ἈΠΊΘ, 
ΟΥ̓́ΛΝ 85] ρὲ ὀοψίπηισ οΓ οἱμ ὁ ἢ τῆς Ν, Τ. 
ἀοςίγιηο οὗὨ οτγὶβίηαὶ βἰη. Τῆι Ηοῦτγον 14 
ΡγοθαθΙΥ ΠΝ, δηὰ ἴῃῈ6 ὅυσγ. Πόγὸ σγορτο- 
ἀιςὸβ 1: “ἸτοΠπΊ νγοηλη Ὀερδᾶῃ 51η5.) ὅν 
ΒΕΓ δα {παῖ ἴῃ 1 ΤΊπι. ᾿ϊ., σαϊπιϊπαῖιης ἴῃ 
οὖ. 14, 15, ἴο Αροϑβίϊς δὰ τῃ15 νόοῦϑθθ Ἰῃ 
ΕςοΪ 5. ἰη νίονν, δἰ μοι ἢ 15 ταϊογοησο τνὰ5 
πὸ ἀοιιδί «Αἰϑο ἰο Ὅεη. {ἰἰ.. 17. [δὺνὲ ταῖρπμῖ 
αἰπιοσῖ σοπ]εσζυγο τηαῖ οης οἵ ἴῃς οὈ]θςῖδ ἴῃ 
1 ΓΙΠΊ. 11. 14.) 15 ννᾶϑ8 ἴο ργθνοηΐ Δῃγ [4156 
Ἰηΐογοησα 45 ἴο ἴπ6 ππαοϑιγα] η.055 οἵ τῆς 
ΤλαΓΥΙοα οϑῖαῖϊθ οὐ {πὸ ραγί οἵ (Δ γιϑίαῃ 
ννοπλεη.}] Αραγί ἔγοπι {Π|5, 1ἴ 15 ποϊθινουτῆν 
τ(Παΐ τ ΔΡρΟΒῖ]Ὲ Θπιρῃαβίϑοϑ ἴπ6 ᾿ηἰγο(ιςτοη 
οὗ σὴ. {πγοὰρὴ ννοδη. [Ι͂ἢ Οὐδ] Ποὺ 11 ννὰ5 
τη συδῖοπὶ ἴογ ἴΠ6 ννοπηθη ἴο βὸ Ὀοίοτο {16 
ὈΪΘΓ, 50 ἃ5 ἴο πγκ παῖ ἀἰδαῖῃ σαῖηο ΤὨγοιΡἢ 
ννοιηδη (Βοτγ, Ἀ. 17). 



1:36 ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΟΒ. ΧΧΡ. ΧΧΨΙ. [ν 25--3. 
Β.6. ς Οἴνε τῆς νγαῖεγ πὸ ραϑϑᾶρε; ἔλέησε ἐδαί αγὸ φγίξυσια. 29. λίεγολακπίς απά Β. Ὁ. 
“ἜΞΟ πείεθεγ ἃ πυίοκοά τυοπιᾶπ ᾿ἰδεγῖγ τὸ κοεπεηε ἀργὸ ποῦ τοίβλοιο σέ. ρος 

ρϑἀὰ δὐγοδά, ΠΈΘΘΕΙΣ 5 τὰε πιλπ τῆδῖ πατῇ 
26 [86 ρῸ ποῖ 85 ἴδοι τνγουϊάεϑῖ “4 νιΓΐυοιυ8 νν]ς, ἔογ τς πυηι- ἀρο 31- 

μᾶνε Πεῖ, οὐ Ποῖ ΟἹ ἔτοπι τὴγ ἤςβῃ, δεῖ οἵ ἢ5 ἀδγβ 5881} δε ἀουθ]ε. τὰ 
2 Α νιγζιοιιβ νοηλδῃ γοϊοϊςθῖῃ ἢοῦ ἐ Ὅευι, 4. Δη 'ρίνα Πεῖ 4 ὃ}}} οὗ ἀΐνοτος, δπά 

ἢυβθαηά, ἀπά ἢς 584}} ἔμ 14] τῆς γεᾶγβ Σ Μαιΐί το. ἰδεῖ ΠΕΓ ρΌ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥΙ.. 
Ι 44 ρυοά τοῖϊξ, 4 σπά α ρυοα εογιαεΐφρες, ὧο ρἰσαὶ 

ΩΥ;. 6. 444 τοϊρἀεα τοῖς ἐς α ἡμαγγ ἐλήηρ. 
13 ΟΓὁὈὍφυοά αμκαά ὁααὶ τοίνες. 28 ΟΥ̓ ἑἀγεξ 

“. οἔ ἢϊβ ᾿ς ἴῃ ρεᾶςς. 

δΑ ροοά να 15 ἃ ροοά ροττίοῃ, ὁ Ρτον. 1. 
ὙΠ ΙΓἢ 5841} θὲ ρίνεπ ἰπ ἴῃς ρογίίοη οἵ ἢ 
τῆεπὶ τΠδῖ ἔδαγ (ἢ 1 ογά. 

45. μείἐδεῦ 19 α «υἱεξε «υοϑπαπ τὰ] (ρ6Γ- 
ὮΔΡ8 Ὀδξζεῦγ: φωζϑοῦ ΟΥ̓ ῥοαυεγ). Οπιξ 
“ἴο ρδὰ αὐγοδλά," ν)ῆϊο ἰ5 δά θά ἴῃ 248, 
ο. ἔογσ ἐξουσίαν, “τυ]ς,᾽ ΕτΙΖϑοια ννου]ὰ 
τοδάὰ ἢ (μα 51π., ΑἸθχ., 248, δηὰ 5ἰχ οἵῇοῦ 
Μϑ95. παῤῥησίαν, “ ἸθεΥΙΥ," οὐ ταῖμογ “" σοῃ- 
Βάεηςο." Βῖ [Π|5 ηοΐ ΟΠΙΥ ρῖνοβ ἴππε ἰπὶ- 
Γοβϑίοη οὗ 4 ἰδίοσ ειηθηάδίοη, διυΐ 15 ἔοτ- 
ἰάθη ΟΥ̓ ἴ!ς ὅϑ0ζ., νοῦ Βᾶ5 “σι]ὸ ἢ 

ΟΥ ῬονΕΥ," δηὰ τπεγείογε εϑιδ Ὁ ἰ5ῆθ5 [86 
Ναί. ἰοχ. ΤῈ Α. Υ'΄. [Ὁ]]οὸν5 248, Οο. 
ΨΕΙΥ ΟὐγΟΌ ΒΥ ἴπ6 ΘΥΓ. 45: “ποῦ ἴο ἃ 
ὑνοπΔῃ ἔλος δηὰ σιϊε. ἃ ἴῃς ὅγγ. πηβκε 
Βοὴ6 σοηζιδίοη 1 σις Δη ΘΧργεβϑϑίοη 88 
ΠΝ 1ῃ 18ςῈ οΥἱρίπαὶ, ΟΥ̓ ΤΏΔΥ τῃς ἰδῖτεγ πᾶνε 

δά Ὧ2Β ΓΛ, “ΙΔ ης ἃρ οὗ με ἕλος," ἴῃ 

ἴῃς 56η56 οὗἩ 5ρ6 614] Βοηοιν, ἀϊδιηςτοη, ννΒΙοἢ 
[Π 6 ὅγτ. τηϊδυπάεγείοοα ἡ Τῆδ 50γ. 480 δά 5: 
ΦΙῸΓ 458 ἴῃ ἰϑ8ι6 οὗ νναΐθυβ 845 1ἴ ργοςθϑαᾶβ 
ὈδΘΟΟΠΊ68 ἰλυροσ, 50 4 τνϊοκοὰ ννοπίδη ργοσθθάς 
δηὦ 5ἰπηεῖῃ." Τῆς δεῖ. 1,δῖ. 186 ἀρρδγθη! 
Ἑπιοηἀδίοα, θυ  ΕΠΟΓΑΙΥ δοοοσάβ ἢ 248, 
(ο., ννὨοδ (85 δἰγεδαν ἰηάϊοδῖθα) πᾶνε ἴον 
ἐξουσίαν, παῤῥησίαν ἐξόδον. [ἴ Τοπάρτβ: πον 
ἐδ: ἀμ ἐμ ἐχίζιρ, “6. γποά εν; πες πω εγὶ 
πέφμαρε επί ῥγοάεμπμαὶ! (16 ἰαϊίον 450 ἴῃ 
Α. Ν.. 

46. ΣΡ “ἠὲ 53ο ποὲ δοοοζάϊηᾳςᾳ. ἴο [ὮΥ 
᾿8ὴἀ]--ἰΠλί 15, οἴου “ δοσογάϊης ἴο 1ὮΥ 

ΤΛΔΠΠΟΓΡ, 3, ΟΥ πογε ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ἡηνν, 

“ΠΕΣ ΤΥ ᾿Ἰεδάογϑῃρ." ὙΠῈ νψογάβ “ δηὰ 
Εἶνε πον "---νῖΖ. ἃ ὉΠ] οὗ ἀΐνογοε ---“ δηὰ 5οπὰ 
ὮΘΓ ΑΥΑΥ͂ " (ΠΊογε ἔγεοὶν γεηάογεὰ ἴ ἴτε Α. Ν.) 
τηιδὲ 6 οπιίοα. ὙΠΕΥ ἀὐὸ ποθοῦν ἴῃ [ἢ 6 
γαῖ., ἰῃῆς ΑΙΘχ., ποῦ [86 δῖ᾽η. (ῃϊςἢ ἰδίζοσ 
[δ58 ἴῃ ἴπ6 ἤγϑί οἴδυδο, ᾿ηϑίοδα οὗ χεῖρά σου, 
χεῖράς σον). Βιιΐ (ἢς εἶδυιϑε Οσσυ 5 ἰη 248, (ο., 
ἈΜΕῚ αἶδο ἴῃ [πΠ6ὸ δυγ. ὍΤῃοῈ νοτάϊηρ οὗ (86 
Ἰαϊίον (εαγπερε ἡμαρῖ γέσεζα) ταῖρι Ἰεδὰ τ.5 ἴο 
δυβρεςῖ 8οπὶὸ ἱπἀθ σα οΥ ἴῃ ἴΠπ6 οτρίηδὶ ννῃϊςἢ 
ἴῃς Οτοοκ [45 πιοάϊβοα (δυΐ 566 [Π6 ποΐε οἡ 
ΧΧΥΙ. 1). ΤΠδ Μεῖ. 1,Αἴ. 15 Ραγαρηγαβις ΟΣ 
ΟΧρ  δηδίοσυ ἴῃ 6 βεςοηά οἶδιι56. 

(ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΥ͂Ι. 

ΤΠΟ ἀιγδηρεπηεηΐ οὗ (ἢ15 σδμαρίογ ργοβδθηΐβ 
δρϑοΐδὶ ἀ ΒΠ υ}|65 ἥτοιι ἴῃς 5βἴαϊς οἵ τὰς ἰοχῖ, 

βίπςθ συ. 19--:7, ΔΙ Πουσῇ Τουπά ἴῃ 248, (ο., 
δηὰ ἰῃ ἴῃ ὅγΥγ., ἅγὰ ποῖ ἴῃ οἰἴπμοῦ ἴἢ6 Νδῖ. οσ 
ἴῃς ΑἸοχ., ἢ] στ. 28, 29 εὐ ἀἘΠΕῪ Βεϊοηρ 
ἴο ςἢ. χχνῖϊ. (5ες ἴῃ6 ποῖε5). ὍὙΠδ ομδρίογ ἃ5 
[λυ ουτγίλ!ςά ἰγεδῖβ οὗ [6 ανουγίίο βυδ)]εςϊ 
οὗ ἴπε ϑοη οὗ δίγδοβ: ᾿νοπιᾶη. ΕΟῸΓΣ ψοῦβοβ 
ἴῃ Ῥγαῖϑα οὗ ἃ βροοά ψνοπίδῃ ἅτὰ ἔο ]οννοὰ Ὁ 
εἶσῃςϊ νεῦϑεβ (υτν. 5-12} νΒΙοἢ ἀοοογῖίθε ἴῃ 6 
1158 δηϊαι]οὰ ΟΥ̓ εν} νγοπεη. [1,451}Υ, γα ἢανς 
δἰχ ὑδῦϑαβ ἴῃ ῥγδίϑε οὗ ἃ ἔδὶγ' ᾿οπιδη (υυ. 
131-18). 

1, ἩΔΡΡΥ δὸ Βυαδοδηὰἃ οὗ ἃ ζοοὰ τΐζο, 
δι ἃ.}] ΤῊ Ϊ5 νεῦϑε δηά υ. 3 ἅγὲ αυοϊδά ἴῃ (ἢς 
ταὶ ἴῃ ἵννο ραϑϑαροβ (Ὑ οὔδηι. 61 ὁ ; 54η}. 
100 ὁ) 45 ἔγοτῃ ββηῃ δῖγβ.0 [η ὅδηδ. ἱοὸ ὁ {ΠῸῪ 
ἅτ6 Ἰηϊγοάιισεά 45 υϑεξι] ἕο ὑσγεαοδίηρς ρυΐ- 
ῬΡοβεβ. Βυῖΐῖ δίμπουρῃ ἴῃ6 ἔἴνγο νεῦϑεβ ἅγὸ 
αυοίεἀ ρῥγεςίβεὶ Υ αἰκὸ ἴῃ δοῖι “Γαϊπγιάϊς 
Ραβϑᾶξεβ, δηά ἂγὸ ἴπ6 βαπὶὸ 48 ἰη (ἢς Οτεοῖς 
ΥΟΓβίοη, 1Π6ΙΓ ΟΥάΘΓ ἰ5 Ἰηνοσγίεα, υ. 1 (οὗ τῆς 
Οτθοκ ἴεχῖ) ργεσθάϊηρ συ. 1. Μοσθϑονεσ, δ6- 
ἔνε ἴποϑε ἔννο δγίηρϑ ἀποίποῦ 15 ἰηϑογίοῶ, 
Ὑνἰςἢ ΓΟργεβοηῖα ἴΠ6 οἰοβίηρ σοσβο οὗ ἰδς 
Ῥγονίοιιβ σμαρίεγ ; δοίηρ, οννανοσ, ποῖῖθοῦ 
ἘΕΚΕΥ͂ ̓ἰκὸ (ἢς Οτδεὶς ποὺ ἴῃς ϑγτγίας νογϑίοῃ, 
Ὀυῖϊ δἰπηοβὶ ἃ σοϊῃριοηῖδο Ὀεΐννεεη ἴπὸ ἴννο. 
Ὗνε οδῇ 5. ΓΟΘΙΥ ἄρτοὸ νἱἢ ΕτγιΖϑοῆς πὲ 
[πε βεοοῃά εἴδυϑα οἵ ΟἿΓ γεγβα ἰ5 Ἔχρ ΔηδίοσΥ 
οὗ ἔδο ἢγϑῖ. Ὅῇο ἀοιθὶϊπρ οὗ ἴπ6 ὨυπθοΓ οἵ 
ἀδγβ 5θοπὶ5 ἃ ςοη[ἱπυδίίοη, ταῖμοσ ἴῆδΔῃ δὴ 
ἐχρ απαίίοη, οἵ (ῃς ἔτϑί οἸδιιθ. 

Ὡ. 8 ὈΤδΑΥΘ [ΟΓΓΏΥ} ψι 179. γυνὴ ἀνδρεία, 

Ὀγ ψ ἢς τς ΓΧΧ. σεηάθν τΠ6 δ Τὲὲ αἵ 
Ρτον. ΧΙΪ. 4, χχχί. το (ΧΧ. χχῖχ. 28), ψ 16 
[86 δας Ηροῦγεον οχργοϑϑίοῃ ἰη Ἀυκῇ ἢ αἱ 
15 Γεηαογεά ΌΥ γυνὴ δυνάμεως--- ἅποίῃοΓῦ ονὶ- 
ἄεηςο τηδὲ [ἢς6 ἰγδηϑιδίοη οἵ Ῥσον. δηὰ [ῃδϊ 
οἵ Ἀυ{ὰ ψεγα πιδάς ΟΥ̓ ἀἰϊβεγοηῖς ἢδπάβ δηὰῤ 
ῬΓΟΒΌΊΔΟΪ αἱ ἀἸεγεηϊ ρογοαϑ. 
δ γ896185.}] Νοῖ “1Ἃ1Π6 γεοδτβ οὗ ἢ 5 1ἴπ," 

ἃ5 ἰη τῆς Α. Ν. «αἤεγ 248, ὅο. Το ὅγσ. 
᾿πξεγοἤδηρεβ ν. 2 ἀπά 3, δηὰ [ἴ 45 “ ἴῃ ἴογ᾽ 
ἰηπίεδὰ οὗ “1η ροδςθ. δυο ἃ ψνοχδη νν}}]} 
Ὀε ἃ ἀδέδηςε ἔγοτῃ 6Υ1] δηὰ εἰσί. 

3.. 4.5 τερατάϑβ {πε βεζοηὰ ρατί οὗ ἴδε γεῦξε, 
(86 τορϑίτίοι οὗ 1ἴη6 ννογὰ “ ρμοσγίοη " 3ῃδννβ 
[δῖ {ποτὰ πιυϑὲ ἤᾶνα Ὀδθη βόα τ ἰδαρργοβθη- 



ἡ ἀεξιδὴ ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟῦΒ. ΧΧΥ͂Ι. 137 
8.6. 4 ΝΏςΓΠΟΥ ἃ πιᾶπ δ6 τίςἢ ΟΓ ροοῦ, ἴοηριια ψνῃϊο ἢ σοπιπχυπίςαίει ἢ ἢ Β.6. 
ΓΕ Βε Πᾶνε ἃ ροοά πεαγὲ ἰονγαγὰ τῆς δ]. ἐν δ οὐρὰ 

Ιοτά, ἢς οἰναῖ, αἱ Ὁ}} εἴπλεβ γεϊοῖςα 17. Απ εν] ψξ ἰβ 'ὰ γοκε ββδκεη"ογ 
ἢ 4 σμθογᾷιϊ οουηϊεηδηςα. ἴο δηὰ ἴτο : ἢς τὲ βαῖῃ μοϊά οὔ Ποὺ φόσκεη. 

ς ἼΠεγα δε τῆτες τῆϊπρβ (δὲ πλίηε. ἰ5 85 [που ρῇ ἢς Πε]ά ἃ βοογρίοη. 
ἢεαγὶ ἔδλαγειἢ ; δπά ἔογ τῆς ἔόυγ;} Ἢ 8.Α ἀγιυηκεη ψνοπιδλη πὰ ἃ ραδάεγ 

ἴΌτι απ ΔΒ 50Γ6 Δδἰταϊἀ : ἴπεῸ βἰδηάθγ οὗ ἃ δϑγοδά Ἵδιβεῖῃ ρτεδλῖ δηρεσ, ἀπά 386 
ἀρ ρῖθς οἰτγ, τῆς Ψ1} ποῖ σούοῦ ΠοΥ οννγη 83ΠΔΠ|6. τῃεγίηρ τοροίθοῦ οὗ δη 

ὉΠΓΟΪΥ πῆ δ τῆς; Δπὰ ἃ ἔλίβε δεςι- 
βϑΑῖοη : 4}} τῃ6586 δες νγοῖδε τἢδη 
ἀδδῖῃ. 

6 Βυῖ Δ οτίεῖ οὗὁὨ Πεαγὶ δηά βογγονν 
18 ἃ ῬοπΊδη ἴῆδς 5 1δδίοιιϑ ονεῦ δλη- 
ΟἴΠΟΓ γοδῃ, δηά ἃ βοουγρε οὗ τῇῃβ 

9 Το ννῃογεάοπι οὔα νγοπιᾶῃ ΠΊΔΥ 
θεὲ ἱκπονγῇ ἴῃ Πθῦ ΠδυρΉΥ Ἰοοκβ δηά 
Θγο 145, 

1ιο “ΙΓ ΊΆΥ ΝΠ, ἀϑδὴ Ὀς 5ΠιΑπηθῖς88, “ οἱ. 42. 
ΣΙ. 

Κεαρ πδὺ ἴῃ ϑιγαδίτγ, 1ἰεβῖ 8ῃ6 δθιι36ε 
Π ΓΒ 61 τῆγοι σῇ ονεγηλιςἢ ΒΕΓ. 

βίοῃ οὐ ἴπε ρματί οἵ (ΠῸ ἰγαηϑιδῖοσ. ΤῊΣ 
τηϊϑίακε 15 γοσιιδοὰ ὈΥ {πε ᾳιοϊαίίοη ἴῃ ἴδ6 
Ταϊπιυά, νυ οι μδ5 ἴῃ {πε βεςοηὰ οἰδυε Ῥ'Π3, 

“πη (Π6 Ὀοβοπι,᾽" πιϊσγεδά Ὁ ἴπς Οτεεκ ῬΌΠΞ, 
“Ἶ1η {86 ροπίοη." ὙΤμυβ [πε οτἰρίπαὶ Ηεδ. 
ἴοχῖ ννουὰ μανὸ Ὀδθη; 8ὴ9 8881] 0 χίνοθι 
[ον [ἴ 584}} θὲ είνεη, νἱΖ. [ῃ8 δἰ : ΠΡΟ, ἃ5 ἴῃ 
ἴῃς Ταϊτηυα] ἐπ τὰ Ὀοδοτὰ οὗ μοι ἐπ δὲ 
ἔϑθανι ἴδο ᾿οζὰ, Τἢο 50Γ. ρυΐϊβ ἴἴ ἴῃυ.8: “8 
ξοοά νυΐξε 514}} δὲ ρίνθῃ ἴο {πῸ τῆδῃ ψνῆο 
ἴοδγεῖἢ πες Γογά ἱπ τοΐζυγη ἴὸσ ροοὰ ψογκβ᾽" 
--ἃ βογηεννβαῖ Ὀοϊὰ εἐπιεηάδίίοη, Ῥγοῦ Δ] ἴῃ 
ΟΥΟΥ ἴο ἁνοϊὰ ἰἢθ ἀρρεάσαποθ οἵ ἔ3!14}18π|. 
Τῆς νεῖ. 1,«ἴ. ΠοΙδ οποδ ΤΟΤΕ βἤθννβ ΑἰῖΚὸ 18 
ἀορεπάδησο οὐ ἴδε 507. 848 Μγ6Ὲ}} 885 οὐ ἴδῃὸ 
Οτθοῖ ΟΥ̓ σοι θπίηρ πα ὅγΓ. ἀπά {Π6 Οτεεοῖς, 
85 ἴο!ον5: ἐπ ῥαγίε (15 ἔτοπὶ ἴἢ6 ΟΥΘΘΚ) 
ἐριεηί ει ἀἰεόϊμγ οἷγο (115 ἔτοπι [ἢ6 
δυΓ.) 2γὸ γαῖ: δοπὶς (1815 ἀραίη ἔγοτῃ [86 5γ1.). 

4. Το οδτῖ οὗ (89 ΧΣἱο δηὰ 8160 οὗ 
[ἴη: 8 ῬΟΟΣΥ (5) ΒΑΡΡΥ͂, δὲ 811 (ἰπιο8 [ΠΕΓῸ 
ΞξΞ ΠΕΣ ΔΩΥ Οἰγουϊηδίδης 65] 89 οοὐπἕθ- 
ἼΔη00 ΟἸΘΟΥΖ701.} ΜΖ. 15 ἢθ αν δυςἢ ἃ 
νἱθ. ΤῊς Α. Ν. ἔο]ονν5 248, (ο. 

δ. ὙΠετε ἰ5 βοῆς ἀπ ΠΟΥ δοουΐ τῆς 
βοοοῃὰ εἴδυδο. ὍΠο ἴοχῖ οὗ (6 Α. '.. ἰβ ἤοσα 
αἶϑο [παἰ οὗ {πὸ ΑἸοχ. δπὰ 55, Βιυῖ ἢ }5 τοδά- 
ἴῃ 5δεῃβ δἰπιοξῖ ἱπηροβϑιδὶς (566 Εσὶ[Ζ5. 6). 
Οη (ἢ6 οἴδοῦ Ὠδηά, ἴῃς Ναίϊο. ἢδ5 : “ τῇ (ἢ 6 
ἴλος 1 Πᾶνα ργαγοα," ννῃϊοἢ 15 πὸ ἀουδί [86 
Ὀεῖζοενῦ τεχῖ, θυ σὶνθθ ἢῸ τηρδηΐηρ, βίης “ἴο 
ῬΓΑΥ ψ (πὸ ἴδος᾽" οδῃ βοδγοοὶν Ὀς τοραγάθα 
83 ΞΞ “"ἴο ΡΓΑΥ͂ ΒυΠΊΌΪγΥ,᾽ 2. ἢ ἀοννη-τὐτηοὰ 
ἴλοςο Ἄς ᾿πιδρίης [ῃδί [Π6 σοηξιηδίοη οΥΒΙἢ- 
ΑἸΪΥ ἄγοϑε ἔγοπι [6 Ἔχργοββϑίοη 18, “1εϑῖ" (οὗ 
σΟΌΓΘΘ ΟἿΓ γοδοηΐ ἤηδὶ ἰεϊζειβ όσα ποΐ [ἢ 
156), ψνῃϊςῇ (ἢ6 ΟΥ̓θοκ ἰγδηϑίδίοσ. πηϊβγοδὰ 
8, οὐ Ἄνεὴ Ὦ8, “ [Δςς,᾿ δηά ἴδι18 θη ΠΡ 
τυγηεὰ ᾿ηἴο προσῶπῳ, “ τ τΠ6 ἴαςε." Βυΐ 
85 ἴδ τοδάϊηρ “νν πὶ (Π6 ἔδοο 1 μᾶνὸ ργαγθὰ 
βᾶνθ ΠΟ πηϑδηϊηρ, ἰἴ νγὰβ ποχί ἐπχοησθὰ ἰηΐο 
“1 ἢανε ἔδεαγεὰ." ΤὍδ οτὶρίηαὶ ῃδά ργοῦδοὶῦ 
ΟΣ οὐδ ποῖ ἴῃς οἶον, Ὀυϊ ϑοπγοίίπρ τῃαΐ 

νου] ρῖνς [ἢ18 τιθδηΐίηρ : “ΟΥ̓ ἔσοθο ἐδίπ κε 
ἸΩΥ Ἀθδιί 8 δίσζαϊα, δι ἃ ΟΥ̓ῸΣ [80 ΖουΣὶὮ, 
1ο5ὲ (18) ἐξ θ9741}] πι6"---οΥ βοιηεί μην οὗ 
{παῖ Κιηά. 

ἐδε γαλῥεέγιης Ἰορσοίδορ 9, τὰ 9 τα! ἐῖπᾶο 
[ρΓεϑυ Δ Ό]Υ, τοῦτ Το δηά πιοῦ-ἶανν}] . . - 
αἱ ἐρεῖς ἂγὸ τοῦτο Ψψτοϊοποᾶ ἠδαπ ἀεαὶϊῤ.} 
ΤὨῈ ὅγγ. σου) θίη65 ἰηΐο οπς ϑεπίεπος ἴδε ἤγϑὶ 
ἴννο οδι1565 οὗὨ ἴδαγ 'ἴῇ ἃ ἸΏΔΏΠΟΙ 5: τηϊ]δῦ ἴο ννμαῖ 
νὸ πᾶνε ποῖοα ἴῃ χχύῦ. 7 (5εε ἴδε ηοῖο). 

Θ. ΤΠ τοῦθ δἰδίοϑ παῖ ἔουτίῃ οδ]εςξ 
ν ὨΙΟἢ ἱηϑριγοα δΐπὶ ν Ὦ δας ἀγοδά. Οπιὶΐ 
“ἐθυῖ." ὝὩς ἰΔ5ῖ οἶδυιϑε νγαὰ ῬΓΌΡΟΒΟ σοποσ- 
ἰηξ : διὰ 6 δβοουγβο οὗ ἰοῆᾷαθ ὙΔ1ΟᾺ 
(94ᾳ.411γ.) κἰνοα 8 βὮδιο ἴο 81]---᾿ἰ5 Ἐ] 08 }Ὁ 
δατηϊηἰϑίογοά ἴο 4]} : ἴῃ6 5θῆβα δοίης ἰῃδαΐ οὔθ 
οὗ [Πς ((γθ 6) (δίηρϑ σοηηδοϊοά ν ἢ ἃ θδίοιβ 
ὙΠ Δη 15 παῖ ΠΟΙ ΘΥ1] σρϑακιηρ---ἰἢς βοουγρα 
οὗ ποῦ ἴοῆρυδ--- ΘΠ} 4}}} [2115 τρο 4}}, πονγονοῦ 
υηγοαϑοηδῦϊο δηά τη. 8]] 6 «ἔογ [86 Ῥγοιηρί! 8 
οὗἉ ΘΓ ᾿εαἸου 5 Ὁ τῦᾶν ὕ6. Τς ὅγγ. οπιτβ [Π15 
γΟΓΒΟ. 

7. α γοῖε “ῥαξεπ ἰο απά 7γγΧ0.ἢ ἘδΙδοΓ, “ δῇ 
ΟΧΟΥΟΪΝΘ πιονϑὰ ἴο δηά [{Ὸ,᾿" 1.6. υῃδίεδαῦ 
ἴη 15 τηονοτηεηΐ, οὴς οὗ [Π6 δηϊπλ4}5 ΡΠ πς 
ἰη (6 οἴμογ ἀϊγεςίοη. Ὑῆς ὅγγ. σϑηάεσβ 

1 ὉΥ “ἃ Βαγά γοκε," ρεγμαρβ γεδαϊηρ ΠῚ, 
ψἘ}}6 (ῃ6 Οτεοκ ἀογινοὰ τἢ6 ννογὰ τοσ τῇς 
νοῦ Ὁ). 

δὲ δαὶ Ἰαγοὶ δοϊά 977 δὲν ἱς ας ὁπ9 1μδΐ 
δοὶδο8 4 «τογρίο.] ΔΝΒΙςἢ ἴυγῃ5 τουηά ἴο 
1ηΠιςξ ἃ Ροϊβδοπουϑ Ὀϊΐ6. 

8. 41 ψοτδὰ ἄγαηκοι [απά γοχριηρ 
αδομῖ, ΜΙ ὶς ἢ (ῃς Α. Ν'΄. ΕΔ]56}} βδοΐϊεη5)} Τῇ 
11Δ11ςϑο νψογάβ ψΠἰη Ὀτγδςκοῖβ, νιοὶ ἂγο 
ποῖ ἴῃ ἴμ6 Νδῖ. ποῦ Αἰθχ. θυϊ ἴῃ 248, (ο., ἅτ 
4150 Γοργοβδοηϊεά ἴῃ [Π6 δγσ. Το ἰάδα βὺρ- 
ξεϑῖθά 15 50 ΠΟ] Ρ]αίη. 

9. ἐπ ἴ8)0 ὉΡΙΣΖΟ (6 οΥὗὁἨὨ [89 6γ908 δηὰ 
ἐπ ἈΘΣ ἐγεϊι αἴ. 

10. ΤἬγες ὑνΑΓΏΠρ5 ἕο] ονν. 
σῥα»ιείξ 4.) ἀδιάτρεπτος ; Ἰ᾿ἴἴϊ, “ΟΥ̓Σ ἃ 
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Β. 

ἢ Οτ, 
σέαξο. 

ς. 
Οοἷἶτ. 200. 

τ. Ὁνδιςἢ ονεγ δη ἱπιρυάεηϊ εγε: 
ἀπά τηᾶγναὶ ποῖ ᾿ξ 58ῆ6 ἴγεβραβ8 ἀρδιηϑῖ 
τῃ 66. 

12 ὅΠε ν}}}}] ορεὴ μοῦ πιουῖῇῃ, 85 ἃ 
{ΠΙΓΒΕῪ ἔγαν θοῦ ἤδη ἢς Παῖῃ ἐουηά 
ἃ ἰουπίδίη, δΔηὰ ἀππκ οὗ Ἔνεγυ ννδῖεῦ 
ΠΟΔΓ ἤδΓ; ὈΥ ΘΥΘΙΎ ἱμεάρε ψ}|}} 8}6 
51 ἄοννῃ, ἀπά ὀρεὴ πεῖ 4ιινεγ δρδίηϑβῖ 
ΘΥΘΙΎῪ ἅγῖονν. 

12 ΤΠ ρτάᾶςς οὔ νι ἀρ τες 
δῦ Βυβθδηά, Δηὰ μετ ἀϊδβογεῖίοη ψ]]] 
ἔλιῖεη ἢ]5 θοπαβ8. 

14 Α 51}||1ὲἐπτ ἀπά Ἰονίπο ννοπιδῃ 15 
ἃ ΒΕ οἔτμε [ογάὰ ; δηά τῆεγε 18 πο- 

ἀλυκδῖοΣ πδ΄ οαπποΐῖ ὃδὃ0 ἰγηθὰ Δελὰθ 
--εῦς ἔγοπὶ ἰυκῖ ([ἢ]15, ταῖμογ τΠδὴ “ μοδά- 
βίγοηξ," 58εὲ6 Β͵ΙΖΘΟΒΟ) --- 90} 8 δίσδαὶϊΐ 
ψ δί0}." 

ἐῤγομφὸ ουεγηημοῦ δεν. ἘἈδίμον, “1651 
διηάϊπᾳ το]αχδίϊοι," 17.ε. οὗ [Π6 νναῖο}} 655 
δανίϑβοά. ΕτΖβοθο {165 ἴο οχρίδίη [ἢθ 5ἰη 
Τεξογγοα ἴο ἴῃ 4 Ὀεζίοῦ βθῆβε ἴῃδη [πδὲ ἱπιρ! θὰ 
ἴῃ (ες Α. Υ΄.; δυξ ἰῃ οὖ ορίηΐίοη νυ {Ππ|1Ὸ 

. ΘΌΟΟΘ55. 

11. (Το ξοὴ Αζῇοσς δὴ ἱπιραᾶθηΐ 6γ69, 
89 οὨ ΤΔῪ βαδτὰ (δενγαγε, ἴᾶνε ἃ οδγε).} 
10 5 ΒΟΔΣΟΘΙΥ ννοσῖδ ἀἸδουποίηρ [ἢ 6 πιεδηϊηρ ἴο 
Ὀε αἰίδομεοὰ ἴο {π656 ννογάβ, ΠΟΥ ψνμεῖμοσ [86 
τείογοηςο ἰ5 ἴο ἃ ἀδιιρῃίςεγ, 45 ἰῃ σ. 1ο, ΟΥ ἴο 
ΔΏΟΙΒΟΥ ὙνΟΠΊΔη --- ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ τἴμ6 ἰαἰῖεγσ. [1 
τῆς νγαγηϊηρς οὗ ἴῃς ἤγϑβι οἰδιιδα Ὀ6 πορ]εςίεά, 
τ ΔΙΥΟΪ ηοΐ 1 5:6 ἰοδ5 ἴΠδε6 1ηἴο 5ἰη. 

1. Δε ἃ ΤἈΣΣΒΟΥ ΤΥΔΎΘΙΪΟΣ Ψ111 ΟΡΘὩ 
δὶδβ ποῦ δηὰἃ ἀσχίῃης οὗὁ ΦΥΘΥΥ ΨΦ8ΌΟΣ 
δῆ δὶ ἱ8 ΘΔΙ, 80 ΨΙ11. δβ[δο εἰϊ ἀοτπ ὃ6- 
2019 ΟΥΘΙΥ ΡΟΩ, ὦ. 

18. Α πὲν 5ἴδηζβᾷ, 1 ργδίϑε οὔ ὑοπηδῃ. 
Τῆς ΠΕ 6515 ἴο [Π6 ῬΥΘΥΪΟΙ5 νΟΓ565 ὉΠ] οἢ 
ἀεβογιθεὰ (ἢ6 ὈδΔά νγοιηδη 8 ποί αἰῆςυ ἴο 
ἴδοο. ΤΠ Ἐχργεδϑίοῃ “ τηδκο ἔδλι τὰς Ὀοη65,᾽" 
845 ἴῃ Ῥτον. χνυ. 30. 

14. Οπξ ἥτοιῃ τ(ἢς Α. Ν. ἴδε ννογὰβ “ δηά 
ἃ ἰονίηρ " --- ον Δ ΠΕ ἃ Ἰδίεγ δἰηθηάδίοιγ 
δαάϊτοη. 

απά ἐδεγε ἐς ποδίμῃ “0 »ιμοῦ «υογΦ. καὶ 
οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα, ΤΆΘΙΘ ἰδ ποῖ 8 60Χ- 
ΘΔ (.6--ογα, Ὀοδῖ : θα αἰ γΑ]θ πη πῃ ν8]86. 
Ιηκίοδά οὗἍἁ “85 ἃ πηϊηα νν6]}] ἱπϑιίγυςϊοα " οὗ ἴῃς 
ΤΆΟΓΟ ΡΟΪ 6 Οτϑοῖς, [ἢ6 5ΥΓ. ἢΔ5 “85 σοῃτίποῆσα 
[εχ ρυ γ, ραγβιπιοηγ ] οὗ [πγοδῖ." 

,. 156. Ομ ἔγοαι ἴδε Α. Α΄. τὴς νογάβ “δὰ 
ξλΠ }" (8εε6 Ὁ. 14). 1ἱῖς, ἐδ σταοθ ὌΡΟῚ 
ἔτϑοο -- υἱτηοκί ρσᾶςο. 

εαμποῖ ἐξ υαἰμεά.}] Α φοοὰ ρδγαρῆγαϑθο οἵ 
οὐκ ἔστι σταθμὸς πᾶς ἄξιος. [ηϑίεδὰ οὗ “ἃ 
«ςοπίϊποηϊ πλϊηά "ἢ με ϑυγ. [45 “ σοηξίποηςσο 
[εχ συγ, ὦ. ..}1 οὗ [ὃς ταουῖῃ:" δυῖ τὰς 

ἘΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΝ. ΧΧΥῚ. ἶν. 1:-- δ. 

τῆ ϊηρ; 80 πιο ἢ ὑνογτῃ 25 ἃ πιὶηὰ νγ6}}] 8.6. 
ἰπϑιγαςεα, ΠῚ 

1ς Α 8δμαπιγείδςεἀ δηά ἔδιιῃ } τνο- 
τλΔῃ 8 ἃ ἀουδ]ε ργᾶςε, ἀπά Πεῦ ςοη- 
Ἐἰπεηϊ πη σᾶπηοῖ δα ναἰιοά, 

16. Αβ τε ϑὺὰη ψβεη [τ δγίβειῃ ἔπ ἴον ἐκελε 
της ΒΙΡἢ θάνῃ ; 80 ἰ5 ἴῃ6 θοδιῖυ οὗ ἃ έαεοε ο΄ 
ροοά ν]ξε ἴῃ τ ᾿ογάσγιηρ οὗ Π6γ Ποιι86. ἡρυρα Ξ: 

17 ΑΒ 1ῃ6 οἶδαγ ᾿ΐρῃξ ἰδ ροη ἴδε ὀγκακνεοκέ. 
ΠΟΙῪ σΑπά]θβίςοκ ; 80 15 τῆς ΕΔ ΓΥ ΟΥ̓ Οτ, ἐκ 
τῆς ἔλεος "ἴῃ τίρε δρε. ἊΣ παύου 

18 Α58 τῆς ροϊάδηῃ μι }12γ8 ἅγε ὑροῃ ον, : ΠΈρΡν, 
{88 βοςκεῖβ οἱ βιϊνεγ; 80. ἅγε τῇς  [δ]γ 0.7 
ἔεεϊ ἢ ἃ οοπϑίδης ᾿μϑδγί. ὀνρατέ. 

δἰϊυδίοη οὗ {με Οτεεῖκ 15 ἴο βοπλειμιηρ ἀἰβογοηΐ, 
δηὰ πιᾶγκα ἃ Ῥγορζαβϑϑίοῃ οἡ ἴδπε ἤγϑβί οἰδιι8ὸ 
οὗ (Πε νϑῦβϑ. 

16. ἐπ δὲ δὶ δεασυε".ἢ ἘἈδίδεγ, ἐπ [89 
Βοϊρδῖ (ἴμε δἰρμεβὶ ρίδοςβ, ἐν ὑψίστοις) 
οὗ δο Ιοχὰ. 

ἐπ ἐδε ογάεγίης 9 δὸγ δομσθ.ἢ Μοτὸ ςοῦ- 
ΓΟΓΕΥ, δοςοογάϊηρ ἴο ἴῃς Ναῖ., “(ῃς ογάσσίηρς 
οὗ ὲα δοιι56," νἱὶΖ. (ῃαΐ οὗ Ποῖ Ἰοσγὰ. Τῇ 
ΠΟΠΊΡΑΣΊ5ΞΟ. 18 δεΐνγεθη ἴπε βὰῃ ἴῃ {π6 Ποὶρ 5, 
ΟΥ̓ διφῇ ρίδςθϑβ, οὗἨ ἢϊ5 ἰοσά, δηὰ ννοπίδη ἴῃ ἰδ ς 
ἤουϑε οἵ ΕΓ ἰοτά : θοΐἢ ἢᾶτο 4 Ἰογά, δηὰ θοῖἢ 
4Υ6 Ὀεδυῖι! ἴῃ {πὸ οἰεςίιαὶ ἀἰδοῆαγρο οὗ [6 
ξυηποϊοῃ5 δοϑιρηθά τὸ ἴθ. νμαΐῖ τῆς βδυη 
5 ἴῃ ἴῃς Πουιδεὲ αὔονθ, ννοιηδῃ ἰ5 ἰῃ τμδῖ ΠΡοη 
οαγ. ΤῈ ὅ5γΧΓ. 88: 80 15 ἴπ6 Ὀοδυῖῦ οὗ 
ἃ δοοὰ νψοϊηδὴ ψηθη 8ῃὴ6 δδιάοῖ ἰῇ ΠΟΥ 
Βου56." ΤὨΪ5 ῬΓΟΌΔΟΙΥ Γεργεβθηῖβ [Π6 οΥὐἹρπαὶ 
ΤΏΟΣΟ δοσυγαίεϊγ. 

17. 4. δὲ Ἰατὰρ ᾽πὶ δ θὲ} ΤΟΣ 
μῤοπ ἰδὲ δοΐγ εαμαϊοίολ, “96 ἐς δεαι οἵ 
ζ809 ὌΡΟΣ ἃ δίοδαΐδπὶ αρὸ [Π|6]] Τς 
τὑνοτά ἡλικία 15 Αἰνναγβ ϑεὰ 1 {δῖ 56 η86 ἰπῃ 
τῃ6 Αροςτγ., δῃὰ ἴδ τηϑδηίηρ ννομ]ὰ θὲ: 50 15 
ΤΑΔΊΓΟΩΪΥ ὈοδΔυΥ ἀῇοσ ἃ ςοηῃκίδηϊ, διἰεδάϊΐζαϑί 
16. 

18. Αποῖδες ἄσυγο, ἢο ἄοιϊδὲ «͵5ο ἀογινοα 
ἔτοτῃ ἴῃς ξιγηίζυγε οὗ [μ6 Τεμρ]ς, δηὰ δα υ4}}7 
ἀεϑὶμηδά ἴο Ἔχμίδιῖ ἰἢ6 σοπιρθιηδίίοη οὗὨ Ὀοδυ 
ΨῈ Ροοάηεο83. 

Α5 κοϊᾶάθῃ ὈΥ11ΔΥΒ ὌΡΟΣ 8 δὲν 
8880, 80 ζεὶν ἴθοῦ τ ὶτ [|1ἰ|., ροΟη] ἐδ 9 
ϑατσὲ [|1ἴ., Ὀγεαβίβ)] οὗ ὁπ ΨὍΟ ἐδ 58.819 
[4ι161].}ὺ Οτ΄᾽, δάορίίϊηρ ἴῃς τοδάϊπηρ' εὐσταθέσι, 
Ἄν} 4 βίο] 6 [4υ1ε{}] Πρατῖ. ὙῊΘ δη Πο55 
ἴο στ. 8-12) 38 ΜΜῈ}} 85 ἴῃ 6 Ράγ8} 16] 15πὶ νυν τὶ 
1π6 ῬΓΟΥΙΟῸ5 γοσβα, ἃ ΟἰθαΓΥ τηὰγκοά, Αἱ 
[Π6 58π|6 {{π)6ὸ 11 βϑῃουϊά δὲ πιεηιϊοηθὰ ταὶ 
σοπιηοηϊδίογβ ἰο ]ονίηνς ἴἢ6 ἰεδὰ οὗ 8), 186 
νεῖ. 1,Αἴ., δηά ἴΠ6 5ΥΓ. ΡΓοροθϑς ἴο αἰΐεῦ στέρνοις 
ἱπίο πτέρναις, δΔηά ἴο ᾿Γδηβαῖο “80 ᾶζ.ὸ ἔδὶγ ἔδεῖ 
ΡΟ ΠΓΠῚ 50]65." Βιυῖ {Π|8 ποῖ ΟὨΪΚΥ ἀεΞ ΠΟΥ̓5 
ἴῃς Ραγδ 6] 15π|, Ὀὰϊ ἀοε5 ποῖ γιεϊ ἃ δὴγ φοοά, 
ΒΟΔΙΌΕΘΙΥ δὴ ἰητο 1016, πηοδηΐηρ. 



Β.6. 
Οιἰξι. 200. 

ἔ Οε, 
« εἰὐὐν. 

ν. 19---29.] 

Ι9 ΜΥ 8οῃ, Κεερ τῆς ἤοννεν οὗ 
τΠπ6 ρὲ βοιπά ; δηὰ ρῖνε ποῖ [ῇΥ 
δῖΓΘΠΡΊΙ ἴο 8[ΓΔΏΡΘΓΒ. 

20 ΝΒ εη δου Πᾶϑῖ ροτίεη ἃ ἔγυϊ- 
ἔα] ροβϑαβϑϑίοη τῆτοιρῃ 4}} τῆς δε]ά, 
βοῦν ἰ ἢ τῆϊης οὐ 8664, {Γι 5Ὸ Πρ; 
ἴῃ τῇς ροοάῃε85 οἵ τῆγ 5ἴοοκ. 

21 ὅδ0 [Ὦγ τᾶςς ψῃῖςἢ ἴῃου ἰεαναϑὶ 
804}} 6 πηαρηπεά, πανίπηρ τῃ6 σοη- 
βάεηςε οὗ {πεῖγ ροοά ἀεϑβοεηί. 

22 Απ δαιῖίοῖ 514}} θὲ δοςοιηϊεά 
8ἃ3 ᾿ϑβρίττἰε ; Ὀμτ ἃ πιαγγίεὰ ννοπιδῃ 18 ἃ 
ἴΟΥΤΟΓ ἀρδϊηβὲ ἀδδίῃ ἴο Ποῦ Πυβρδηά, 

᾿ς 224 νγοκεά ψοπηδλη 15 ρίνθῃ ἃ38 ἃ 
Ρογίίοη ἴο ἃ νυν οκεὰ πιδη: Ὀυῖϊ ἃ 
ΕΣ ΟΠΊΔΠ 18 ρίνθεη ἴο Ἀϊπὶ τἢδϊ 
Ἑδγεῖῃ τῆς ἰ,οτά, 

24. Α ἀἰϊδῃοπεβὲ νγουγδη σοηϊζεπιπεῖῃ 
8ῆδηιε : δυῖΐ δὴ Ποπεβῖ ννοιηδη ν}}}} 
Γανοσεηοα ΠΟΥ Ὠυβθδπα. 

25 Α 5Πδηγεῖεββ νγοπίδη 50|4]] ὃὈς 

19-27. ΤΊ 656 γοῦβοβ, ΠΟ ἢ ΓΘ ποῖ ἔοιηά 
Φἴδογ ἰη ἴπ6 Ναῖ. οὐ ἰπ ἴῃ6 ΑἸοχ., δὰ δῃ 
ἱπιογροϊδιίίοη, δου ὈγΟΌΔΟΪΥ 8ῃ οἱὰ οὔθ. 
ὙΤΠΟΥ οσουγ ἴῃ Η., 248, δηὰ Οο. ὙΒΟΥ ἃγα 
430 ἤουπά ἴῃ ἴΠ6 ὅγγ. ((πΠου φῇ ποῖ ἰη ἴῃς νεῖ. 
1,.1.), θὰ ψῈ ΘΧργεδϑίομβ 50 ϑἴγδηρε δηά 
ἀϊνεγζεοῖ ΠῸπὶ ἴπ6 ΟΥθοῖκ 845 ἴο γαῖϑε τὴῃ6 
δυϑρίςἰοη οὗ 4 ἰδῖοεγ δά ἀποη. Κνε εηἴογ- 
ἰλῖη ἴΠ6 1655 ἀοιιδὲ 45 ἴο ἴῃς βρυγίοιιϑῃεββ οὗ 
ἴδεϑε νεῦβοβ, δίπςθ ΠΟῪ οἴη Τοηίδϊη τοροῖ!- 
Ὀοηϑ οὗ ννῆδί δὰ θδθη Ργον ου 5} 5414. 

28. ΤῊ8 νεῦϑθ οὐ θη Ὀδρίη8 4 ϑυδ)]εςῖ 
(οἴδγ ἀἰδεγοηὶ ἴτοπὶ ταὶ Ὠ Βοτῖο αἰδεουβδοά. 
να «δὴ ϑοᾶσοοιυ ἀουδὲ (παῖ [8185 δηὰ τἢ6 
ἔο]]οννίης νεῦϑο ἴοστη ρατὶ οὗ οἢ. χχν. Τῇ 
Ὧσνν 5:0)6ςΐ 15 ᾿πτΓοάιιςοὰ ἴῃ ἃ ΠΊΔΉΠΘΓ 51:01} Ὁ 
ἴο Ἐςςο]υ5. χχνὶ. 5. Τε οδ]εοςϊ οὗ ἴΠ6 νψυτίῖοῦ 
πη ἴΠ1.5 ἱηϊγοδυςσίην ἃ ἢονν {ΠΟΙ 6 566 18 ἴο Ὁσ, 
ὉΥ ἤγϑί δἰδῖίηρ ἴὔγες 1πη55 οὐ ννῃϊοἢ 411 ἃγ6 
δετοοά, ἴο Ῥγόρᾶσγε ἴοσ, δηὰ ἴο σοῃο!!αῖο, [ῃ6 
ξανουγαῦϊε Τοηδίἀογδοη οὐ ἢ5 τοδάθυβ ἰπ 
τοξαγὰ ἴο ἴθ ηὸνν βιιυ᾽]οςὶ νι οἢ 6 5 ἀδοιιϊῖ 
ἴο ὑτίηρ Ὀείογε {Πϑηη. 

ΟΥΟΣ ἴτνο {πη 89 ΧΩ ποδτί Ὅθθι 
διιονοᾶ, διὰ ΟΥΘΣ [ἰογ] [80 ἐπἰτὰ δἰτους 
Ζοοϊΐης ΘοΟΙΘ᾽ ἢ ὌΡΟΣ 9. .. »ΙΦΉ 
47 ισιϑεγε!απάης 1 ἘῊΘΥ ἀγε ποῖ “εἰ ὁγ.}ἢ Α58 
(Πς ΠῚ 1ἰπὸ 18 ἠοῖ ἱπιγοάυςεά ἰῃ ΔηΥ οὗὨ ἴδο 
Οτεεκ ἰεχίβ ΟΥ̓ καί, να Ῥγόοροϑε ὑερίπηΐϊηρ 
ἢ [ἴ 4 ἢν σοηΐθηςο, δηὰ σοπιθϊπίης 1 ἢ 
πὲ ᾿αϑῖ πὸ: ἢο τδαΐ τοΓΌΣΘΙΒ ΥΤΟΙΩ 
Στἰχ θοπθηθθθ [0 δὲ, [80 Ιοτὰ ῬἈΣΧ6- 
ῬδτοΙΣ δἰ [ϑςἢ 84Π ΟΠΟ] 70Σ [89 ονοσᾶ, 
[50 «180 Βἰ5561}}, δ πουρὴ ποῖ 845 ἴο ρυπεῖυδ- 
τίοη.) ΤῊς 501. μ45 “ δηἋ.᾽ [ἡ 115 11 15 ἔο]οννεὰ 
ὉΥ {πὲ Μεῖ. 1,Αἴ., Δ Βουσὰ ποῖ ἴθ τῃ6 5οπιθ- 

ΒΟΟΙΒΘΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΧΥΙ. 

σουπίεἀά 48 4 ἄορ; δυῖ 5ῆς παῖ ἰ8 
βῃδπιείδοεἀ ν}}] ἔδαγ τῆς 1 οσγά. 

26 Α νοπιᾶπ ἴτπλὶ Βοπουγοῖῃ ἢδΓ 
Πυβθαπαά 5}4]} θὲ Ἰυάρεα ννῖβε οἵ ἃ]] ; 
δυῖ 5ηςε τἢδι αἰβϑῃοπουγεῖῃ Πῖπ 1Π ΠΟΥ 
ΡΓἀ6 5}4}} θὲ σουπίςα πηροάϊγ οἵ ἃ]}. 

27 Α ἰουά οτγίηρ Ψψοιηδη ἃπὰ ἃ 
8004 84}} ὈῈ βϑουρῃξς οὐἱξτο ἀτγῖνε 
ΑΥΤΆΥ ἴῃς ΘηΘΠΪ68. 
ὃ ἼΓὨεῖς θὲ ἴννο {πὶ πρβ τΠδϊ ρτίενα 

ἸῺΥ δεαγῖ ; ἂδπά τῆς τῆϊγὰ τη κΚοῖῃ πης 
ΔΏΡΙΥ : ἃ τηλη οὗ νγᾶγ τῃδῖ βιβεγεῃ 
ΡοΟνΕ ΠΥ ; ἀπά ἐπηθη οὗ υπάἀδγϑιδηαϊπρ, 4 Ἑροῖες. 
ταὶ ὅτε ποῖ 8εῖ ΒΥ ; δηὰ “οης (δᾶ 
τεϊαγηθῖῃ ἔγοπι τρ οι 5η 685. ἴο 81} ; 53.. 
τῆς ],ογά ργεράγοιῃ βοῇ Δ2Π ΟΠ6 ἴογ 
της βυνογά, 

ι 

29 “Α πιειομδηξ 584}} μαγάϊν Κθερ “Γ οἷ. 57. 
ἨΙπΊ56 1} ἔτοπη ἀοίπρ Ψτοηρ ; δηὰ δῃ 
ΠυςΚϑίεσ 84} ποῦ δε ἔγεβαὰ ἔτοπι 
81}. 

δὶ ΡΘΟΌΪ ΑΓ τοηάοτηίηρ οὗ [86 ἴγοο οᾶϑ68 
ἰπϑίδησθά : “ἃ ἔτεος τη ἴοσ “ἃ τηδῃ οὗ νγαγ;᾽ 
χῃρη οὗ ςοἰοδταῖοα ἔδλπιε ννῆο [2]} ἔγοπι {ἢ εὶγ 
ΒΊΟΥ," δηὰ “'ουεσ ἷπλ ψῃο τυγποῖβ ἤοτῃ 
δάδπογεηςε ἴο Οοὰ [ἀροϑβίδίϊβοβ ἔγοτῃ ἴῃς ἴγυς 
Το] Ι ΟἽ]. 

29. ΤΠ δοηΐοθηςς ἰ5 ἰῃ 5ἰτςξ δοσογάδηςθ 
τὺ ἈΔΌθιηΐς δερεἰπιοηῖ. ΤῊΣ ἔμπορος 5 ΠΟΙ 
ἴῃς ΓΙ (45 ἴῃ ἴῃε ὅγτ.) οὗ (86 Ταγρυπιῖπὶ 
δηὰ Ταϊηλυά, ἴῃς ἸΑγχογ, γοϑίἀθηΐ, οσ εἶϑα ἴδς 
Ἰηροστίης τλογοῇδηϊ (ενεη ἴΠ6 ἀθδὶοῦ ἐπ 3704}, 
ΨΏΠῸῈ [Π6 κάπηλος 8 ΟἰΠ6Γ (6 ἰγανθι την 
Βα ΚΟΥ, ἰδς ΤΠ οὗ ἴμε Ταϊπιυά, οὐ πιοσα 

ΡΓΟΌΔΌΙΥ τῆς 21}, “Βυο Κίον "ἢ ΟΥ̓ “᾿ϑβοργηδῃ." 
Βυϊ ἰπ τῆς ΧΧ. {πὰ ἔμπορος 15 ΑἸῖκα {Πς 
ἽΠΌ, δἰμουρσἢ ἐυθὴ 850 ἃ ἰγαυθὶ]ΐης τπογομαηῖ, 

δηὰ τε 9 οἵ δΙδΙίοαΙ Ηδοῦτεν.--- τεϑί θη 
ΤΑ ΓΟ; δηΐθ θείης ἀρΡΡΑΓΘΏΓΥ πηκποννη. Τῆς 
Μνοσγὰ κάπηλος ΟΟ(ΙΓ5 ΟἿΪΥ πη ἴ86 ΠΧ Χ. πιοάϊ- 
Βοαίίοη οἵ {πε ᾿αϑὶ εἰδιιδεὲ οὗ 15. '. 2 (“ΤΥ 
Πανν Κοῖ5 τηὶχ ἴΠ6 νης νυ ἢ τγαῖεσ "--ἰὰς Ἰηἴγο- 
ἀιιοῖίοη οὗἉ {πὸ ἴοττῃ βοθηγίης ἴο ΡΥ ἀϊβογοηΐ 
Δ Πουϑηΐρ ἂπὰ ρεγῃᾶρ8 ἰαϊογάαϊο ἴδῃ ΟἴΠΟΓ 
Ρατίβ οὗ ἴῆε ΧΧ. ὙΠΒΕΊΧΑΧ. ᾿η Ε2οΚ. [88 
ΟΠΪΥ ἔμπορος). ὙῆΕ Ταϊπιυὰ τϑηκβ ἴῃς "22 Γ, 
“ υςκΚϑῖογ "ἢ ΟΥ̓“ ΒΒΟΡΚΘΟΡΕΣ "ἢ (ΟΥ̓ Δ ἢ {86 
δΥΓ. ΓΕΠΩΟΙΒ ἴΠ6 κάπηλος οὗ Οὐγ τοχί; διηοηξ 
ἴῆοβεα ψνῆοβδα οσσυρδίίοη ἰηνοῖνεβ σοῦ πς 
(Αἰάά. 82 «, ὁ---ΑἸορεῖμεῦ ἃ ουγίουβ Ρ455496). 
ἴῃ ΔΑῦ. ἰἰ. ς ψγὸ ἄῖὸ το]ἱά ταὶ 6 ψῆο {Γῆς Κ8 

τοῦς (πλμ]ἰρ] εἴ πιογοπδπά βίης, ΠῚ ΓΙΌ) 
ολπποῖ Ὀδοοπια ἃ 8ᾶρε, Μ8116 ἴῃ ΕΤΌΗ. ςς ὁ 
Βουῖ. Χχχ. 11 15 [Πυ οχρ αϊποὰ : “Ὅπου 5ῃδ]ξ 
ποῖ δηὰ ἴ [ἰὰς 1,Ὧνν] οἰἴ Ποῦ (ἢ ἤανν ΚΟΓΒ ΟΥ 
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οι ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥῚΙΪ. 
--- τὦΟὐ εἰπε ἐπε σεἰδρρ α»πα δεεγίησ. 7 ΟΝ “ῥεαελ 

τοὴτἑ ἐεἰ τυλαΐ ἐς ἐπ τς. 16 41 ,γγίδά ἐς ἰοεί ὧν 
οἰ δεουεγίνρ ἀὲξ σεῦείς. 25 216 ἐλαί ἀϊρρείλα 
2 «λαΐ γαὴ ἐρίο ἐ- 

Ἴ ἘΡΟΥΣ ΆΡ, ΑΝΎΥ αἢλνε 5ἰππεά ἔογ 'δ 3611] 
κε, ἃ τηΔῖζογ ; δηά ἢς [δὲ δβθοίκειῇῃ 
τε δ ἴίογ δδϑυπάλπος υν}}} ἴυγη ἢ]8 δγ68 

ὁ Ῥτον. 9. ΑΙ ΜΆΥ. Ἐν τὰ 
ΑΘ 2 Α58 ἃ τδὶΪὶ ςἰς κοι ἴμϑι δοΐννοοη 
Ι 

το 186 ]οϊηΐηρβ οἵ ἔπ βἴοῃεϑ ; 80 ἀοῖὴ 

ΜῈ πιοτομδηῖβ (ὨΥ2Π3 δὲ) ὈΣΊΠΌΞ δέ). 
ΤΙΟ ὅ5γζ. ουτίουὶγ δά 48 Ἔχρίδηδιϊνοὶυ : “ ἴοσ 1 
ἢδ 5ἔυπι 68 ποῖ ἴῃ (ἢ 5, ἢδ δἴυμ Ὁ]65 ἰῃ 1πΠ4ῖ.᾿ 
Βυΐῖ “1τῆε 5ΒορΚοοροσ ἢ ΟΥ̓ “ αν κοῦ ἢ 15 δῦϑο- 
Ἰυΐϊοὶγ κίνεη ὑΡ---θ “16 ποῖ 71:89 ἔγοπι 5ἰη.ἢ 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΥΙ͂Ϊ. 

ΤὮδ 5υδ]οςῖ δοσυη ἰη ἴΠ6 ἴννο οἰοβίηρ γογβοβ 
οὗ οἢ. χχνῖ. 15. οοπ[ηυδὰ ἴῃ (6 [ἢγεθ ορθηϊην 
γογ565 οὗ οἷ. χχυὶϊ. ΕΥ̓ΌτῚ “ ΠΟΙ ΊΘΤΟΘ "ἢ τῆ6 
τιον Ῥγοσθθάς ἴο [μδῖ οἴΟΣ “Ἢ ςοπχηεσος,᾽ 
ἴῃς ᾿πίεσγοουγδα οὗ ἀδιὶγ 6. ΤῊ5 ἔοσπηβ ἴΠ6 
ξεΏΘΓΑΙ 5υδήεςξ οὗ ἴπῸ εδαρίεγσ. Εἰγβί, ἴῃς 
ΘΟΌΓΟΣ Οὗ σοηνογϑδίίοη 183 τδοοα ἴο [ἢς σοη- 
ἀπίοη οὗ πιϊπὰ δηά πεασὶ (βίδπζα 2, ἔοιγσ 
ΨΕΙ͂Ξ65 : 4-)). ΤΠἰ8 ρῖνο8 γῖϑο ἴο ἃ ραγοῃτῃοῦς 
ϑἴδῃζα οὗ ἴσχεο ψοῦϑοβϑ οἡ σἱχίθουβη655 δηά 
Ὁ} (υν. 8-ι0). ὙὝΠΕΙ [ο]]ονν5 δὴ δ εξὶς 
δίδῃζα δου [᾿Ξ ἀϊβοοιιγϑα οὗ [ἢ 6 ννῖϑα δηὰ [δῖ 
οὗ ἴῃς ἴοοϊ (ϑἴδηζα 4 οἵ ἥνε υεῦβεβ: 11--1 5). 
Νοχῖ νὰ ἴᾶνθ ἃ ϑἴδηζᾷ (ἴῃ δ) οὔ υἢ- 
ΨΑΙΤΑΠίΔΌΪς δηὰ ἀδηρεγουβ ΒΡΘΘῸΝ (5Χ γογβ65: 
16-21); δηά (Πδη ἃ ϑἰχὶῃ ϑίδηζβ οὗ τἤγοο 
γΟΙΞῈ5 Οἡ ἀδοοῖ[}} δρεθςἢ δηα δοϊίοη (νυ. 
22-.λ4). Το ͵δαϑῖ βδἴδηζα (ϑἰχ γε βθ5: 25--10) 
--ἡ πιδὶῖοο δηά δηροῖ--- Ὁ] ]ονν5 ὑρ ἰμδί ΜὨΙΟΣ 
᾿λά ργεοεάρα, δηά ἰηςπιδῖοϑβ ἴἢ6 σιρἴθοιβ 
τειτθυϊΐίοη οὗ Οοὐ οἡ σοπάιιςξ 5ιις ἢ} 45 {μδῖ 
Τεΐειτοὰ ἴο. ΤὨΐβδ βίδηχζα δἰϑὸ 56σνεβ ἃ5 ἃ 
{γδηβϑι!οη ἔτοιῃ οἰ. χχνὶϊ. ἴο χχυί!. 

1. « «»4]] »Ιαγ. Βα αῖδοῦ, α τλΐηα 
ἐπ  ογϑηξ, ΠΙΟΒ [45 ΠΟ χϑαὶ]ὶ νδὶυο δηὰ [ῸΓΣ 
ψΒὶς ἢ ΠΟ Ρεγῆδρβ ᾿ἰ{{|6ὸ οᾶγεβ. ἀομρ. Νοῖς 
οἡ Υἱὶ. 18. 

σεεζεῖ δ 79. αδωκπάαποε.) Το ἱποῦοᾶϑα Ξξ ἴο 
δοσυπλυδῖς νυ ἢ. 

«υἱ}} ωγη ΔΎΑΥ 19 9γ6.7] ΡΜ Ζ., οἰἴποσ 
ἔτοτηι ἴπδὲ υυῃ οὶ 15 στρ, οὐ οἶθα ἴῃ ἴΠ6 56ῆ56 
οὗ δὴ οδαυ ΕΥ̓ οὗ νἱϑίοη. ὙῈ ὅυτγ. συγ] οὐ} Ὁ 
[25 : “Πα ἴΠδΐ 5θεκοῖῃ ἴο τυ ΕἸ ΡΙΥ 81π5 ἰυγηοίῃ 
ΔΥΨΑΥ Ὧ 15 6γεϑ.᾽ 

Ὡ. 1: α »οᾷ ἰδ ἀτίνϑι ἴῃ [πιδὲς ἴωϑι] 
δείαυεεν δὲ 7οἰπίησε οὗ δίοποῦ, “0 ἰδ δἷπ 
οταμοὰ ἰπ ὀείαυεεπ ὀεγίηρ ἀπά «εἰδηρ.] 
ΤΎΠΟΙ 18 δοηλς αἰ ΒΠς ΠΥ δῦουϊ [6 πιοδηϊην 
οὗ συντριβήσεται (“ οτυδμιοὰ ἰη ). [Ιἴ [5 

δ'η 58(ἰοἷἰς οἷοβε δεῖννθεαη δυγίπρ ἀπά ! 
856]]1πηρ-. --- 

4 ἰὕηϊε88 ἃ πιδῃ Ποϊὰ ἢἰπιβε ] ἀ}}}- 
ΘΠ ἴῃ τὰς ἔδαγ οὗ τῆς [,οτά, ἢ]8 
ἤοιδε 3514]1] ϑοοὴ δὲ ονεττἢγοιννῃ. 

4 Αβ8 ψνῆξεη οἠς ἤει νη ἃ 
ϑῖίανδ. ἴῆς τεΐιβϑ6 σεπηδϊπείῆ ; 80 τῇς 
ΒΕ οὗὨ πηδη ἴῃ 8 ᾿ τὰκ. ΑΒΕ 

ς “ἼΤἢε ἤιγηδος ργονϑίῃ τῃε ροῖ- ἐ ρον. .7γ. 0 
[ογἶ5 νθ8986]}5 ; 50 ἴηὴ6 ττἰδὶ οὗ τηδῃ ἰ8 3:- 
ἴη ἢΪ8 Γεδϑοηΐηρ. 

ΒΙΤΩΡΙΥ ΔΓΟΙΓΑΙΥ οὐ (ἢς ρμαγὶ οἵ Ἐσί(ζβοια 
ἴο οὔδηρε ἴΠ6 ψογὰά ἰηΐο συνθλιβήσεται.---ὉῪ 
ἍΑΥ οὗ [ο]]οσίης (9) ἴδε νεῖ. 1,Αἱ., σηριυίΐα- 
ὀΐϊωγ. ὍΘ 5γ0ΧΓ. ΓΕΏΘΔΟΓΒ: “195 τηδάϊθ βίγοηρ. 
ΤὨΙ5, 45 [25 Ὀθοη βυρρεοίοα, νοι] τεργοϑεηΐ 
ῬΊΠΕΙ, οὐ 15 παῖς ὃς ΡΊΠΕΙ, ψϊςἢ τὰς Οτεεκ, 
Βοννενεγ, τεδά ΡΊΠΙ,, “ Ἰαγεῖμ Βοϊά οἵ," Απά 
Δ Βουρῇ συντριβήσεται ῬΓΟΡΕΓΙΥ͂ τ Δῃ5 “15 
σγυβπεα," γεῖ {(Π6 ἤργυγτε ἴῃ ἴτε ἢγδὶ εἶδιυβο 
δδουϊ ἴῃς μὲς ἀσγίνθη ἴῃ τηϊσῃϊς πδίιγα!!ν 5ι- 
ξοϑὶ [Π15 το, Ὀυΐϊ 5Ξυϊνϑίδη δ νυ ςοττοςῖ, γεη-- 
ὙΓΠΣΕ οὗ [6 Οτεοκ ἔοσ ἴῃς Ηοῦτον : “Ἰδγεῖι 
Βοϊά οἵ, 

8. ΤΙς ργονίοιβ νοῦβα ἰ8 [ο]οννοὰ ΟΥ̓ ἃ 
δΈΠΕΓΔΙ ναγηηρ, νυν ἰοῖ ᾿η (πε ὅγτ. δηὰ [ἢ νεῖ, 
Αἵ. 18 ᾿αβῖ ἰπη ἴδε ἔοιτῃ οὗ ἃ ρεγβοπδὶ δά άγεββ. 
ΤΠ6 πιρληΐης ἰ5: ϑυςῖ Ὀεῖηρ ἴῃς τειηρίδ- 
ἴοηβ οὗ αδὲὶγ 116, ἴΔκὸ σᾶγὲὸ ἰδϑὲ ἰηβϑιεδα οὗ 
ουϊ]άϊπρ, γουγ Ὠουϑ6 ὈΥ γΟὺΣ ρα! η8 γοὺ ἀς5ΙΓΟΥ͂ 
ἴξ ἴῃ ςοπβοαυεπος οὗ γοὺγ δῆ. ΤΠ ὅγΓ. 
τεπάοσίης οἵ ἴῃς ϑεςοηά οἶδλυϑε 15 Ὀοῖδ ἱπδρὲ 
ηά πηδοσουηῖδθϊο. 

4. Α πεν βίδηζα. 2.4.1] Ἐδίμογ, ἘΝ ὲ Κ- 
πη. Α8 ἰη ἴῃς ΧΧ, βοηογ γ, τὸ τηυϑὲ 
τερᾶτὰ λογισμός, 85 τ-- ΠΆΦΠΟ. ΤΠ οδ]εςΐ οὗ 
ἴῃς ψτίτες 15 το βδἴνδνγ [δὲ 86 τϑὰὶ Ἵμαγαςῖεγ 
οὗ ἃ τᾶῃ 1] υἱεἰ παῖε ἀρροᾶγ ἰη ἢἶ58 ἀΪ5- 
οουζθο. ὙΒῈ Ἰἰρῃϊοῦ βιυϊβίδηςοβ ΤΔΥ ὃς 
Βδκοη ουὖϊ οὗ ἃ 5ίονε, δυῖϊ (6 Πολυοῦ σο- β 
τηδίη. 80 ἴἴ ἰ5 ἢ ἃ πιαη. ὍΘ ν]]Ὲ Γοπηδίηβ 
ἴῃ 8 (Βἰηκίηρ ἂπὰ ρυτροβίηρ, αηὰ ἴξ νὴ] 
τηδληϊξεκί ᾿5ο]. ΤῊ 5 15 [6 τεαὶ ἴθϑὶ οὗ ψνῆαδῖ 
ἃ τιδῃ 15 δηά οὗ ννῆδίι πε ν}}} ἀο ΟΥ̓ 5ΔΥ. 

5. ἐπ δὲς γεασοπίηρ.] Ἐαῖδοῦ, ἰὰ πὲδ 601- 
εἰδοτοιὶοη---ἰη ἷ5 Ὀαδηςίηρ οὗ ννδῖ σοῦ ΓΕΘ 
ἴο ἴακο, δηά ἴῃ [ὶ8 ςοηδοαιεθηΐ οδοῖςο. 
ΤὨῖ8 τηθδηϊης ϑοοπὶβ ἴο 5υ1ῖϊ ἴΠ6 ψνῃο]6 οοῦ- 
ἰοχὶ δηὰ αἷϑο ὑεϑδὶ ἴο ἢϊ ἴη σι ν΄. 8-0. 
ΤΙΣ οχργοβϑίοῃ δοκιμάζει κάμινος, “ ἴῃ6 ιγηδοα 
Ργουεῖι," τοπιϊηάὰβ 5 οὗ ΧΧ. γον. χνὶϊ. 3 
δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ) ταῖμεν (ΠΔη οὗ ΧΧ. 
ΤΟΥ͂. ΧΧΥΪ. 2ι. Νονογίπο 685, νῈ συϑροςῖ (Πδὲ 

{πὸ α'οβϑ (ρου ρ8 ΟΥΕΊΠΔΠῪ πιαγρίηδ]) ἑουηὰ 
ἴῃ ΧΧ. Ργον. χχυϊ 21 ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 Ὀαϑοα οἱ 
ἘοΟΪι15. ΧΧΥ, ς, 6, ταῖποσ ἴδ οὐ υΧΧ. 
τον. χυὶϊϊ. 3 οὐ οὐ χίϊ. 8. 
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πο τε 6 4ΤΠεο ἔγυϊε ἀεξοϊλγειῃ ᾿Ε τῆς ἴγεθ 18 αἰννᾶγβ ὑγτἢ τνϊβάοπι; δυῖ ἃ ἔοοὶ Εἰ τὶ 
Ὦλνα Ὀδθη ἀγοϑοοά : 50 ἰ5 τῆς ιυἱἴοΓ- 

τ Δηςος οὗ ἃ Τςοηςεῖξ ἴῃ τῆς ἤοαγί οὗ 
ΠΛΔΠ. 

7 Ῥταῖβε πο πηδῃ δείογε ἴἤου ἢεδγ- 
εϑῖ Ηἰπὶ ϑρεδῖκ ; ἔογ τῇϊ8 ἰ5 τῆς {τ|] 
οὔ πιεθη. 

8 Γ τῆου (Ο]]οννεβϑὲ τἰρῃςθοιιβη688, 
ἴῆου 5ῃ41τ οὐῖδίῃ ἤεγ, δηά ρυῖ ἤθε οη, 
ἃ5 ἃ ρ]ογοιυϑβ ἰοπρ τοῦδ. 

9 [δε δίγάβ ν7}}}} ταϑογῖ ὑπῖοὸ {Πεῖγ 
κε; 50 ψν}}} τγυτῇ γεΐαγη ὑπο τΠδπὶ 
τῆδί ργαςζῖβε ἴῃ ἤοτ, 

ΙΟ Α5 τῆς ]ἰοη ]Ιεῖ ἰπ νναὶς ἔογ 
τῆς ΡΓΟΥ͂ ; 80 51η ογ τῆδηὶ τῃδῖ νγοτκ 
ἐπίφυϊγ. 

11 ΓΒ ἀϊδοουγθδα οὗ ἃ ροαΐγ πιδῃ 

Θ. πο ουἹεϊναίζοι οὗ 8 ἴτο90 ἱΐε ἔτοὶΐ 
ΒΒΏΘΨΟΙΝ ζουῦ [ΠΠΔΤΚ ἴΠπΠ6 ᾽ΠῚ] ΑΛ υν ἢ, 
δηὰ γεῖ ἀϊβεγεπος ἔἴτοπὶ 8ι. Μαῖίϊ. υἱ). 16, 20, 
Δηα (ΟΠΊΡ. ΕΞΡΘΟΙΔ}}Υ 81. 45. 111. 12,. 17], 80 
60 πιδίτοσ [λόγος -- Ἴ2Ἴ, ἴῃ τἴὴ6 56ῆ56 οὗ 
“ἐ ρδήεοςϊ ἢ οὗὨἨ ἀθδὶσο [οὔ οἵ σἼορί δίϊοη] 
πὸ θασίβ οὔ 2.9} ((ΔΚίηρ καρδίας ἃ5 ἴΠ6 
δοςυβ. ρὶυγ., ποῖ ἴπ6 βϑη. 5ἰηρ.).) [ἴ ψνου]ὰ 
Ὅε οχίσγεπιεὶυ αἰ βου, Δηὰ ρου ρ5. 5ΟΔΓΟΟΪΥ͂ 
ψγ [ἢ ἰάθουγ οὗ πὸ αἰϊζοιηρῖ, ἴο Ἔχρί δίῃ 
[86 ἀϊνογρεηςοϑ ἴῃ ἴΠ|6 ὅγγ. 

7. ΤῊ8 γοῦβθ, νι οἢ ἔοστηβ (ἢ 6 σοπο]ιβίοη 
οὗ [5 ραγῖ, 15 οπγοἀ ἴῃ [6 θυσ. Ὑγδηβὶδίο: 
Ῥγαῖθὸ ποῖ 8 8} ἰσσοδρϑοί:ΐνο οἵ (15) 
ταὐληκίπα,- -νιΖ. Ὀοίοσε ἴποιι Κηονγοδί ννῃαΐ 
ἴηδῖ ἰ5-"ἴογ {15 15 {Π6 {{14] [[ἢς [651] οὗ πηθη,᾽" 

8. ΤῊϊΐΚ βίδηζαᾷ ἔο]]ονν5 παϊυ ΓΑ ΪΥ ὑροη ννΒδῖ 
δα ργοοθάθα. “1 ἴδοι ἔοϊϊοννεσὲ 89 
τὶ αι, ἴῃου 5141} οὐίδιη [αἰίδίη} δηὰ ριιϊΐ ἐΐ 
οη, ἄς. Τα “Ἰοηρ τοῦς,᾿ ποδήρης, 45 ἴῃ 
σεν. 1. 13, ΘβΡΘΟ ΔΙ (ἢς τοῦς οὗ ({Π6 ΗΙἸΡῆ 
Ῥχίιοβὶ (Εςο! 5. χῖν. 8), απ αἷβο ἰπ (ἢ ΓΧΧ. 
Ο. Τ. (γηοῦς [ἴ5 υ56 ἰῃη ΕΖΕ]κ. ΙΧ. 2,3 ἴοσ 
ὈΣΤΞ αἀοβοσνοβ ποῖϊσο)ὴ. Ηδσε [ἴ ἱπάϊςαῖοβ 
ΒΟΙΪΥ θεδυῖ ἀηὰ ΡΊΟΥΥ 45 οὗ [6 σδιγπηθηΐβ οὔ 
δε ΗἸρ Ῥυιαβί. 

Θ. Βίχὰα εὐ] γχοογὶ [τσ ἴῃ ἴο Ἰοάρε 
«1 ὠπίο ἐδεὶγ 115..1ὺ (ΟΟμρ. οἷγ ποῖθ οἡ 
αι! 16: “ 5ΠΠ]ΔΓΪΥ ἰγὰἢ ΨΜ}}} τεϊυγη," ἄς. : 
111 ΟἹ παῖε Υ ἀρροᾶῦ οὐ ἴπε ἰάθ οὗ {πε 
τὶ ηΐοοιβ δῃὰ νἱηαϊ!ςαῖς (ἢ 6π|, Πονγανοσ ΠΟῪ 
ΤᾺΔΥ δᾶνα βιβεγοὰ οὐ Ὀδθη τηϊσγοργοβϑθηϊοά. 
Οη ἴδο οἵἴδον παπᾶ, σισε ἀδϑιγιοῖίοη νν}}} 
ὉΪΌΠΙΔΙΘΙΥ ονοσίδκο ἴθ ννῆο ἀο ἴῃε ψτοηρ 
ζυ. το). Οτηϊ “ 45 1ῖὴ ἴἢς Α. Ν. 

11. ΤῊ ὅγυ. ἤοσὲ ἱπίογροβεβϑ ννῃδΐ ἴῃ τῆς 
Οτεοκ ἰ5 σ. 12. Α πον βίδηζδα. 

αἰαυαγ: «υἱὲ αυἱεάογ.1]Ὶ Δοςογάϊπρ ἴο ἴῃ6 
ὑεῖῖοῦ τϑδίϊηρ, δι νναγθ σίβδάο, Τἢο 

σῃδηρεῖῃ 45 ἴΠ6 πιοοη. 
12 [του Ὀ6 δλιποηρ τῇς 1η65- 

σγθεῖ, οὔβεγνα τῆς τίπιε ; διιῖ δε 
σΟΠΕ4]ΠΥ δπιοηρ πιεη οὗ υὑπάσΓ- 
βίδπαίηρ, 

12 ΤΕ ἀϊδοουϊδε οὗ ἔοοϊβ 15 [γκ- 
8016, ΔΠ4 {ΠΕῚΓ βροῦῖ ἰ5 ἴπε6 ννδηΐοης- 
Π688 οὗ 5|η. 

14 “Τἢε τὰκ οὗ δίπι τῆδί ϑυνθᾶγ- “ οἰ. 23. ο. 
οἢ πιο ῇ τλῆ τῆε ἢδὶ εἰδηά 
Ὀργρῆς ; ἂἀπὰ τπεῖγ Ὀγανν]8 πιακα ομἠς 
βῖορ ἢ]5 ΘΔΓ8. 

Ις ΤΕ 5ττξε οὗ τῆς ργοιά 15 Ὀ]οοά- 
8ῃεἋάίησ, ἀπά {τΠ6]Γ γαν]]πρθ ἅΓῈ 
δστίθνοιυβ ἴο ἴῃς ΕἌγ. 

ιΙι6 Ὑοβο ἀϊβεοονογεῖῃ βθογεῖβ ἰοβ- 

ΠοῃϑβίδηοΥ οὗὨ ἢ 8 νυνϊϑάοιῃ, 85 ἴπ6 ουϊοοπηθ οὗ 
Ρἰεῖγ νη, 18 οοηϊγαϑίεἀ νυ Π6 Ρ α565 
ΟΥ̓ ἃ ἴοοϊ, Ἑσὔδηρίηρ κὸ ἴῃοβο οὗ {Π| πηοοη. 
Τῆς δεῖ. 1,4Αἴ. μᾶ5 τηϊ5 Ῥθου ΑΓ σϑηάογηρ : 
ῥογο απείμ ἱπ “σαρίεηίία παπεί “ἰομέ “οἱ, 
ψνὨϊοἢ ρῖνοϑ ἃ Ὀοίίου Δη ἘΠ {Π6515 (Πδη οἰ Σ [ἢ 6 
Οτεοκ οὐ ἴπ6ὸ ὅγύ. ἰεχί. ὙΠβ ΠΊΑΥ ἢδνς 
βιιρροβῖοα [86 δἰϊογας!οῃ---Ῥ Γᾶ ρ5 ἢ ΘΟΙῚΘ 
(( γι βείδη 3) γεΐδγεηςε ἴο 5. ἰχχίὶ 17. [1 
μ45 ἰηάροὰ Ὀδθθη ἀγριοὰ τπλΐ τπ6 Ψοῖ. 1,αἴ, 
μᾶ5 Πού ργοϑοσνϑὰ {π6 οοσγεςῖ ΗἩδεῦτενν ἴοχῖ, 
ὙΠ ΠΌΏΠΞ, “45 6 διη ρεγρείια)," Ὡς ἢ 
(ἢ6 Οτθεκ τηϊβγεδά : ἼΓ ΠΟΘ ΠῚ, “ νν]ϑάοπὶ 
Ρογροίμαὶ -ΞΞ 15 αἰνναγϑβ. Βιιϊῖ ἴἴ 5 ἀϊδῆςι]ῖ ἴο 
υπηάἀογϑίαπα οἰἴμοσγ ἴῃ6 συ ρροβθα ϑϑηξπηθηΐ οὐ 
τῃ4ι ἃ 5ῃουϊὰ 6 50 Ἔχργοβϑθά (ςοπιρ. 5. 
ΙΧΧΙΣ. 17}; 511} πιοῦθ ὑνῇθποο ἴμ6 Οτεοκ οου]ά 
Βανο ἀογίνοα τ[ῃ6 ννογά διήγησις, ἴῃ6. ξοπιη6- 
Π695 οὗ νυ ῃςἢ 5 δἰἰοϑίεα ΟΥ̓ 115 ΟςσΌΓΓΘηςΘ ἴῃ 
186 δηττῃοῖς Ὁ. 12. [,50}Υ, [6 5γΓ. ἢδ5 ἴῃ 6 
ὙΕ 56 85 1η ἴπ6 Οτεοκ. 

12. Ιπῖο 80 πιὰ οὗὨ [Δ10η 5] 8 089 
οὗ πὸῪὸ πη δογβίβπηαϊπηρ: 6010 6908 ἴο Ζῤε 
ἐῤγγιε---Οοοδο ἴῃ 6 ῬΓΟΡΟΙ 5ϑάβοῃ, [6 ῬΓΌΡΕΟΥ 
τηοϊηθηΐ ἴοῦγ ροϊῃρ δηοηρ ἴμσπὶ; ἡπῦο [89 
ταλὰδβὶ οὗ [0809 οὗ πηδογβίδπαϊης : ὉΘ 
οομύέμ πο 8. 

13. Τρε ἀϊεεοιγοε 7 οοὶς ἐς δὰ οθπ66, 
απα ἐῤεὶ» Ἰαπα σον ἐπ ἐῤὲ αυαπίοππεος Ὁ οἷἱμ 
--ἰη ννδηΐοῃ 51Πη. 

14, Τα Ρτοίδηϊο5 απ ὈΪΑΘΡμοτλ 65. ἴῃ 
161 Ὀγανν]5 ἀγὰ δ ἢ} ἴΠαἴ ΟΠδ βἴορϑβ ἢ]5 6 Γ8. 

15. Τροὸ οσἰγ ΟΥἽ ἐδὸ ἀπᾶδοΐϊοῦβ [Ἰηϑοϊ]οηΐ, 
Ρτγοιικ, ὑπερηφάνων) ς δΒιοὰ ἀϊπρ᾽ οὗὨ Ὀ]οοὰ 
---ἰραὰς ἴο πη ὉΠΟΙΣ ΘΗΡΘΙΥ ταὶ] 
8 σγίευος ΒΟῸ ΣΝ ἃ.) ΤῊΪ5 δηά ἴῃς ἵὸῸ ρῥσγὸ- 
σράϊηρ νθῦβοβ ουϊἀθηΓῪ σοηβίταϊο 4 οἰ πλαχ. 
ΤῊς ὅγγυ. τοχί ἰ5. πεῦθ σοη[ιϑε, πα 500 ΠῚ5 
σΟΥΓΕΙΡΙ. 
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ιβ ́ . οἴ ἢϊβ σγϑαάϊ; δηά 5}4]} πενοῦ πὰ 21 Αβ8 ογ ἃ ψοιυπά, ἰξ πιὰγ δὲ ΕΣ σι 

δουπάὰ ὑρ ; δπηὰ δἴζεγ γαν]]πηρ τἴπεγε 
ΠΊΔΥῪ ὧδ τϑοοηοιϊεηθηῖ : Ὀὰς Π6 τῆδῖ 
Ὀαννγαγεῖῆ βεογαῖβ ἰ5 γι τῃοιιζ Πορε. 

22 Ηε ἐτδῖ νυνί ΚΕἢ νυ τῆς 6γε8 “ Ρτον. 
ννόγκεῖῃ ον]: δηά ἢς τῆλ Κποννεῖὴ δ τὸ 
ἢϊπὶ ν}}}} ἀερατί ἔγοηι ἢιπλ. 

22 νΊεη τποιι τί ργαβεηῖ, με ψ}}}} 
ΒΡΘΔΚ βδυνεαῖγ, δηὰ ψν}}} δάπηϊγα τῆν 
ννογάβ : υῖ «δ τῇεὲ ἰαϑὲ πε ψ]]} 
της. ἢΪ5. ποιῇ, δηά 58] πΠά6ὺ ΤΥ [ Οτ, αὐτο 

[τ πὰ το ἢϊ5 τϊπά. 
17 ἴονα τὴν ἤιεηά, ἀπά 6 ἐδ τἢ- 

ἔα] απο πἰπι: δὺς “ΙΓ του Ὀεννγαγ αβῖ 
ἢ5 8εογεῖβ, [Ὁ] ]ονν πὸ πιοῖδ δἔτεσ ἢϊπι. 

Ι8 ογ 45 ἃ πάῃ παίῃ ἀεβίτογϑά 
Ἦ5 ΘΠΘΠΊΥ ; 80 ἢδϑβῖ ἴδοι ἰοβὲ [ἢ ἶονβα 
οὗ ΤῊΥ περῃθοιιγ, 

Ι9 Α8 οπε τδαῖ Ἰεζίειἢ ἃ διγά ρὸ 
οι οὗ Πἰ5 ἢδληά, 580 ἢδϑὲ ποὺ ἰεῖ τὴν 
πεῖρῆθουγ ρο, δηὰ 5ῃ410 ποῖ ρεῖ Πϊπὶ 

τὸ : 
Ἶ 
᾿ 
Ϊ 
᾿ 
᾿ Ά 
] 
Ι 

ἀΐςξ δείσας. 
Ἀ9411. 

20 Εο]ονν δίτεγ ἢΐπὶ πο πιοίε, ἔου 
ἢδ 5 ἴοο ἔα οἵὅ ; ἢδ 15 45 ἃ ἴΙ͂Ὸ6 68- 
ςαρεά οι οὗ [ἢ6 5πᾶγα. 

16. Αποίπου βίδηζα, Δηα δηοίθοΥ ἰηϑδίδποθ 
οἵ “ ἀϊδοουγϑδα ἢ νν δι ἢ ὈοΙγαγ ἢ Δη ἘΠννΟΥΤΠΥ 
5011]. 

ἀἄϊεουεγεῖ δ. Ἐμοῦ, σουθ819 0}. 

17. δεαυγαγο 1.1 ἘΔΙΠΟΥ, σονθ81085. 

7) ϊοαυ πο γιογε αῇεν διρι.)] [ἴ 1 Ὀὲ 
1.561655 ἸΓΟΌ]Θ6, ἔοῦ ἢ6 ψν}}} ηοΐ Ὀ6 γϑοοης θά. 
Τῆε ὅγγ. ἀδβοῦνεβ βρϑοίαὶ ποίϊςε: “ἿΓΥῪΝ [ΠΥ 
τοπα, ἀπά τπθη ἴγυδὲ ἢἷπὶ [15 ΡγοῦΔΟΙΥ 
ΠΟΥΓΘΟΙΓΥ δοςογάϊηρ ἴο {πε Ηεῦγον', δ Πουρῃ 
ΡΟΥΠΔΡ5 ἱπίογροϊᾳιοα ἔγοπι νἱ. 7]; δῖ Ὁ ἢ6 
ΤΕΥ] ἰῃς βεογοῖ οὗ ἴη6 δι, ἕὸ πὸ ποτα 
αἴζονγ. "πὰ. ΘῈ δυδίὶε δ᾽ζογδίίοη τη 1Π6 
Βϑοοηά αἴδιιδο δεῖγαγϑ ἴπε (ἢ ΓΙ Βδη ἐππεπήδζογ. 
Ης πιιβίὲ ἢανθ Ὀδθη ἰαίεγ ἴπδη ἴῃῈ Ατδθὶς 
ἰταηϑδίοῦ, ψῆο τηδάθ ἢ15 νογβίοη ἔἴτοπὶ ἴΠ6 
5ΥΓ., ἀπά γεῖ ἀοε5 ηοΐῖ γΓεργοάιςοο [ἢ ϊ5 δἰζογδίίοη. 
διγα τὶν, (6 δαα!τοη 15 ποῖ ἔοιιπά ἴῃ {με 
γοῖ. [,αΑἱ. 

18. «7 Ἀαΐπου, ἀθδίσογθᾶ. Τῆς 
τηθδηΐης οὗ {πὸ Οτθοῖκ νόου]Ἱά δὲ: τοὺ Παϑ5ῖ 
σοι οἴοἰγ ἀοϑίγογοα 411} ἐγ οπάϑ!!ρ 45 οἠα 
σοπλρίοῖοὶγ ἀδβίγογει ἢ δὴ πον. Βυῖ {Π6 
δυνῦ. [ιᾶ5, [ῸΓ “ ΠΙ5. ΘΠΘΙΏΥ," “145 ἰοβέ ἢ15 
ρογίίοη :" ἴῃς Ν οι. 1,Αἷ., “Ἰοβϑῖῃ ἢ15 [τιοηά. 
Βτοιβο πο 6 Γ σοπ͵θοΐαγος τπδῖ (Π6 ΟΥ̓ Π4] 

μαά ἸῸΝ, “5 ῬΓΕΥ " ((π πυηξίης), ἴου νΒῖοἢ 
16. Οτοοκ τοδὰ ἸΥΝ, “ἢἷἰ5. πον." Βιΐῖ 

Αἰ μου μὴ 115 νου] δοσογά νι (ΠΟ ἔΌ]]ονν- 
ἴῃ νοῦβοβσ, ἰἃ ἄοεβ ποῖ ὀχρίαϊη 6 5ΥΎσ. ΠΟΓ 
γοῖ τς [1π τεπάσδγιης. τον (ἰὴ 

Ἐσάηκο] 5 . ΜΟηΔΙββο τς, χιῖν. Ρ. 197.) δάορῖίβ 
της ὅγγ. τοδάϊηρ, ἀπά διιρροθοὸβ ἴμαῖ {πὸ 

οτρίηαὶ πιδὰ Ἰδδπ, “ ἢ5. ρου," ΠΟΙ ἴῃς 

ΟΥτοοκ τηϊβγοαὰ 22, “ αἰπὶ {παξ Πιιγῖϑ οὐ 1}1- 
ἰγοαῖβ ᾿ἴ πὶ." [Ιἢ τῇδ οᾶθο [Ὁ πιμῖ 6 ἔαγί ΠῸΓ 
ςοη]οοζαυγος {ππ| τὴ6 οἷ, 1,4ἴς 1ΕἼς παὰ τὴ6 
Ηοῦτγονν Ὀοΐοτο ἃ (Υ̓ΒΙΟἢΒ 5. σογία!η]γ ποῖ 
᾿ταροβϑίθ]θ), τοαὰ ἸἼΔΠ, “115. ἔποπα." Βιῖ 
{πὲ 016 σοπιδίπαξίοη 15 νεγυ ἀοιθίξι!. 

ΒΑΥ ΠΡ. 
24 1 μᾶνε ἢαδῖεά τηᾶπυ τπϊηρϑ8. δῖ 

ποῖῃίπρ ἧκὲ Ἀἰπὶ ; ἔογ τῆς Ιωοτά ψ}}} 
ἢδῖε Ὠ]ηΠ1. 

10. 41: οπο ἐραὶ 1εἰ1ε|6.1 ἘἈΔΙΠΕΓ, δπὰ δ8 
ποι ἸοῦοΒί. 

35εἰ ῥί»κ ασαἰη.] θηρεύσεις ---α Ὠυηηρ ΤΟΥ, 
“ ραῖςἢ ἢϊπι τη τῆς Βυηῖ. 

20. δὲ ἐς ἴοο καρ 0.3] Βοῖζεσ, 89 μ85 
Ὑἰιπάτατη Εἰπι891} ἴαγ οἶδ, 

ας ἃ γοϑ.] ἘἈδῖμοΥ, “45 ἃ 58Σ9110,"" ΟΓ 
Δηΐζοϊορο, Κηοόνγη ἴογ [15 Πεοίηεββ ΤῊδ ὅγζ. 
Π45 ἢεγε {π6 δάαϊτοη : “ πὰ 85 ἃ διγά ουῖ οὗ 
[86 5πᾶγθ,᾽" ουθητ)Υ τα Κοὴ ἔγοπι Ῥσον. υΥἱ. 5. 

21. Οπηῖξ “" 45" ἴῃ ἴῃς Α. Υ. 
αυομπά.] ἘῸΓ ἴῃ6 Ναῖ. θραῦμα, “ὈγοΔΚ- 

1η 5, ὙΜὨΪΟΪ. ΠιΑΥ τοργθβεπί [ἢ Η ῦγονν Ἴρζἢ, 
ννε δάορί ἴῃς ΑἸοχ. τεδάϊηρ τραῦμα. ὙΠΟΓΕ 
ΔΥῸ δυγίβ ῈΟΙ σαη Ὀ6 ἢραϊθα, θαϊ ποῖ παῖ 
ἤδθΓΘ ϑυρροϑβοά. 

22. Α πον 5ίἴδηζα, ἀθβουιδίηρ ἅποίῃογ 
τηδηϊ ϑϑίδιοη οὗ ἴΠ6 βαπὶῈὸ βίη. Τῆς Α. Ν. 
Ποτα ἴοϊοννβ ἴπ6 τοδάϊηρ οὗ Η., 248, 6ο. 
(ΠΙΟἢ ἰ5 αἶϑδο δάοριθα ὈΥ [6 Ατππθη.), καὶ ὁ 
εἰδὼς αὐτὸν ἀποστήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. ΤΗΪϊΞ 
15. σογία! ΠΥ ῥγοίογαδίὶς ἴο ἴῃς Ν᾽ αῖ., καὶ οὐδεὶς 
αὐτὸν ἀποστήσει ἀπ᾽ αὐτοῦ ΞΞε Δηἀ πο οπο Μ|}} 
θὲ Δ0]6 ἴο ρεῖ γιά οὗ τ. Α.., ΓΟ... δηὰ εἰρδξ 
ΔΙΘ5) πᾶνε αὐτὰ ἀποστήσει---τοίοττηρ ἴο [86 
ἐ ον }} ἤ1η ἴῃ6 ἢγϑῖ εἰἶδιιβθ. 

«υἱπάοεῤ αὐἱὲῤῖῤὲ ογο. Τηάιςσαίηρ τδ]ςῖουβ 
ΡΙοξπε ; σοπιρ. σον. υἱ. 13, Χ. 10. 

23. ΤΠ ΤΟΥ ργοσθοάβς ἴο ρίνο 4 ἀθ- 
ΒοιριΊοη ΟΥ̓ 510} ἃ ρόζβδοῆῃ. [{ω{0|, ὈΘΖΟΣΘ 
ΓὨΪΠΘ ΟΥΘΟ5 6 ὙΠΠλ πδ8κ. 6 ὶἱβ πιοσςἢ 
βνοοῖ, ἄς. ; δάορίηρ ἴΠ6 τοδάϊηρς στόμα 
αὐτοῦ ΜῊ Α,, (., ςς, τού, 157, 248, 307. 
ἕο., δ᾽ οἵ. 1. ((ὸ δυτ οσο 15 Τῃσγουρῃοιυῖ 
σοῦ ρΡῖ). Τ]Ὴ5. ΟΥΙΔΟΠΕΙΥ 515 [86 Τοηϊοχξ 
Ὀοζίοῦ τπαπη τὰς δ δῖ., νι ἢ Πα5 στόμα σου, 
“ὯγΥ ποι}. 

μέ αἰνοτχατὰβ ἢ6 Ὑ11) τη δϑουΐϊ 
Β18 ΒΡΘ668, ΓΙ] ]α5ῖ αἰδιιδο, ΠΠπΟΓΑΠΥ τοι - 
ἀογοά, τεδάβ: “πὶ Ψ1Π ρα ἱἰὰ ΓᾺΥ 
ψΟΣὰΒβ 80 Οἴἶθη60," [ἋΠαΐ 15, Βα 1] ΡυΓ 5 
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τς 2ς ΝΏοΘο ολϑῖεῖδ ἃ βἴοηε οὔ [Ἃδπε τὶρῃΐεοιιβ 858}} θὲ τἀκεὴ ἴῃ τῆς δος. 

ΠΡ σαβίθιῃ Ἰὸ οἡ Πῖ8 οὐνγὴ Παδδὰ : 
ἈΡε- γιες. πὰ ἃ ἀεροεῖτι! βίγοκε 5}4}} πλᾶκα 
ρον: 56. ψουηάβ. 
Ἔξεῖες. :. 26 ἐἾοβο ἀΐρρείῇῃ ἃ ρὶζ 514] (]] 
ΗΒ {πετγεῖπ : δπὰ δε τῆδῖ βείζεῖ ἢ ἃ {γὰρ 
ἃ 5.8. 5881} θὲ τάκεη {ῃογείη. 

27 Ηε ταὶ ψογκεῖῃ τ βοῃϊεῖ, τὲ 
58|4}] [4]} προ ᾿ΐπι, ἀπά ἢε 53112}} ηοῖ 
Κπονν ψἤδηςς ἰξ σοπηετιῆ. 

28 ΜόοςκΚετΥ δπά γεργοδοῇ γε ἔγοπη 
Ὁ Ὅςαι.35. [ῃε ργουά ; δι ἔνεηρδδηςεα, 45 ἃ ᾿ἴοῃ, 
ἔνα. το. 5841] 116 ἴῃ νναὶξ ἔογ {ἢεηλ. 
19. 29 ἼΠΕΥ τἢδῖ τε]οῖςβ δὲ τῆς [8]} οὗ 

8η8[6 ; ΔΠπὰ ΔΠρΡ 5 5}4}} σοηβιιπιε 
τῆεπὶ Ὀείοτα ΤΠΕΥ αἱς. 

20 Μδῖὶῖςε δπὰ ψυγαῖῃ, Ἄνθη τῆ εβε 
Δ΄ΙΘ ΔὈοπιϊπδίίοηβ; δἂδηά τῃ6 5ίηζυϊ 
τηδη 504} ἤανε τἤδηι Ὀοιῇ. 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ ΧΧΝΠΙ. 
1 “φαΐνοί γευόρρέ, 8 σαν εἰ 715, 10 αι ρ67, 

15 σα δασξῥϊΖἼΖηρ. 

ναππασποσκίκων,, 

τῆλε ταναηραῖῃ 5}4}} πηά ΤΕΣ: Ε 
νεηρεδηςε ἔτοπι (ἢς [ οτά, ἀπά ἴξοιδ, χα. 

ἢθ ψΨ1}} βυγεὶν Κεερ ἢἰ8. 5π5 [πη τε- ἢ 
τε γαηςε. 7 

ῬΟΒΕΙ͂Υ αἰίδοῃ!: ἴο ἴπθπιὶ 4 τηθδηϊηρ ΒΙς ἢ ψ}1}} 
οδυΞε οἴξηςε. 

24. 1 αῖο »"4η7 ἐῤίπρι, δωὶ ποί δίηρ “ἀξ 
δί»ι.) 1 ἴογα γ, ΓΙ ἂο ποῖ πιδῖζθ {}} 9 1ὶ 
Θ408]1 ἴο τι, δ΄ς., 2.5.1 ἀο ποῖ ρΡιιξ οἴοΓ 
{6 Εν Βδῖοξι! ἴο πὸ οἡ ἴπε βαῖὴς ἰθνοὶ νυ ἢ 
1815. 

,0.γ.] δίδου, 4150, ἴς Ηοῦ. Ὁ. Ὅτε 
50Γ. δά: “ δηὰ ψ}}}} σιυγϑς 1 πὶ. ὙΠΟ Ατδῦ. 
οτηϊς [Π15, το ργοόνθβ τηαΐ [ἴ 15 ἃ ἰδῖογ 
δμησπάλίίοη οὗ [π6 ὅ0ζσ. νϑγβῖίοη, ΜΏ]οἢ τὴ 6 
Ατδῦ. [δγουρδμοιΐζ ἔο]]ονν5. 

25. Αἰ ὕ πον κίδηζᾷ, ἀθβοσι διηρ [86 τρῃΐθοι 5 
τε θυ ΟΠ οἡ 800 ἢ ἃ ΠΟΙ 56. 

“ῥα! »παξε «υομπάς.1] ἘἈδίποσ, 88.811 ἀξ8- 
ἐτὶθπαῖο ψοῦππᾶπ; Δη ΟὔΞουΓγο ΡἤΓαβο, ὨΙΟΝ 
ἴτοτῃ ἴμ6 Ἷοηΐεχί ΜῈ δΡΡοβἝ ἴο τπθδῃ ἰῃδῖ 
της σοηθεάυδηςς οὗ ἃ ἀδοεοῖ Ὁ} σἴσγοκε νν}}}] Ὀς 
ἴο νουπά ἢϊπὶ [Παΐ ἀ16415 1ξ, 85 ννῈ}} 45 πὶ ἴο 
ὙΓΠοτὴ ἰἰ 15 ἀθα]ῖ. 

26. Τἢο ὅγγ. 15 ἀἸογθηΐ, δηὰ ἴῃς Νοεῖ. 1,4. 
825 Δ Ἔχρίδπαίοσυ δάά!ίοη, 

ΑἹ. νε ἅτε οὔςθ τῆοσο οαγσι θὰ ὅδ. κΚ ἴο 
ΤῊΣ Θχργθϑϑίοη 

ὁ ποιῶν πονηρά, “ἴὸ {παΐ ψογκεῖῃ 601}, 15 
Ῥτγοβεγνεὰ ἴῃ τΠε ὅϑυγυ. ἴῃ 15 ΗΘΌΥΟΝ [ΌΓΤῚ, 45 
1 Ῥγσον. Υἱ.ὄ 14. ὙΠοσα τῆς Ρογθοη ἀθβου θεά 
ἴῃ Ε΄σοΐυ8. ΧΧΥΪ. 23 88 “Τυγηϊηρ δδοιζ ἢΙ5 

ΞΡεε ἢ ἢ 5 οἰιαγαςίετβοὰ ὈΥῪ ἸΔΟ3 ΓΊΣΒΠΗ, 
ἐς Κυ χη 55 δδουΐ ἴῃ ἢἷ5 μοατί " (ςοτρ. Ῥτγον. 
Υἱ. 13, χ' 32, ΠΊΖΒΠΙΠ Β; Ρχου. χ' 31) 

ΓΊΣΒΠΗ ἡ). Αραῖπ (45 ἴπ ἔπε 8γγ.) [δ 
ποιῶν πονηρά ἰ5 -Ξ ἼΠ, “Ὡς τπαξ ἐογρεῖῃ 
ΘΥ]] " (ςοπρ. χὶν. 22, 11. 29), οὐ ἴῃ Ῥσονυ. ΥἱἹ. 

18, ὯΝ ΤΊΣ ΠΟ πὶ πῦ, 
«ὐϑεπεο 1 εονιεί 1] Ααἀά: προπ πὲπι. 

28. ΤἬῊ5 νϑῦβθ 5 ποῖ ἰοιιηά ἴῃ 16 ϑυγ. 
(Δ πουρὰ ἴῃ {πὸ Μεῖ. 1,41.), ἀπά τϑδάϑβ ᾿ἰκθ δη 
ἱπιεγροϊδιίομ. 

29. ΤΠ ὅγγ. ἤεσὸ [85 ἃ ἀϊβἔἜῶογοηϊς ἀπ σοῦ- 
(ΔΙ ηἸΥ δὐγοηθοιβ γσεηάοσγίηρ, ργοῦδ ον ἀκα ἴο 
ἃ Πηϑγδάϊηρ οὗ ἴῃς Ηοῦτενν, ψ ῃσ ἢ ̓ ἴ 8 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ νου (Π6 ἰάθοιγ ἴο ἴγασο ἴῃ ἀοίαι], 
Αἰ βου Ρ ἢ ἴῃ Ρατί ἴἴ ἰ5 Ἔν ἀθηΐ. 

380. ευέη ἐῤη..3 ἈἘδίδεγ, π9806 8180. 
Οὐ ἔγοσῃ ἴπο Α. Υ.. τ ἤπαὶ ννογὰ “ δοίἢ. 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΧΧΥΠΙ. 

ΤῊ5 σμαρίον δἴδπαβ ᾿η οἷοβο ἰηΐογηδὶ σοη- 
ποχίοη νὰ τὰς ρῥγοσδάϊηρ. [Ιτ ἀδθαὶα ἢ 
1ῃαῖ ἴο ννῃϊοἢ [Π6 51Πη5 ῬΧΟΥ ΟΙΙΒΙΥ τοίοστοα ἴὸ 
εἰν στίβο, δηᾶ ΠηΔΙΪΥ Γαΐιγη5 ἴο {Ππο056 ϑἰῃβ 
{Ποτηβοῖνοβ. ΤῊς βρθοῖὶαὶ ἰορίςϑ οὗ [Π6 σῃαρίογ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ρΙΟΙΡΕα 85 (οἱ ον: βέσεπσο (ϑἴδηζα 1, 
οὗ βόνθῃ ν6γ565) ; οὐγίζε (ϑθοοηα βἴασηχα, οὗ ἤνο 
γΘΙΒΘ65: στ΄. 8-,12}; ἐαἰρον (ΤΙ γὰ βἴδηζα, οὗ 
ἴουγ νοῦβοβ: τ. 112-16); ἐς δαροζμ ἐ)εεῖς 
(ἰουἢ βἴδηζα, οὗ ἤνε νοῦβοβ : τ΄. 17--21--- 
αἰτποιιρὰ (Π 15 δηά ἴπ6 ῥγΈνΊΟι5. δἴδηχα ΠΊΑΥ͂ 
ΡΟΞδιΪΥ θ6 σοπηυϊηθα ᾿πῖο οη6). [,451]γ, ννῈ 
ἢανο ἃ σἴδηζα ννῇ]σἢ οἡ (ἢ6 οηθ Παηὰ ΡΥ 565 
ἴο {πὸ στρ ῃΐθοι!β ϑαίοῖυ τοσὰ ἴῃ σοπδοηιδηςσο5 
οἵ ὈφοΚΌϊηρ, ἀηὰ οἡ {πὸ ΟἿΟΣ δα ΠΊΟἢ 5165 ἴο 
νναϊο Π655 (ἥν νΟῦθ65: αν. 22 ἴο ἴΠ6 6πά). 

1. ΤΊιο ννογά5 1{4]1ςἰϑοα, “Κϑορ 15 515. 272 
γδρ1ο7γ ὀ  αγιοο," ἀτὸ Ἰηδάοηιαῖο. ΤΠ γοτῦ 15 
τι56 ἃ ΠοΓΟ ἃ5 ἴῃ ἢβ. οσχχχ. 3: “1 [οῃοναῖ ΚΟΘΡ 
δίῃ :" τΠδῖ 15, ποῖ ΟἹΪΥ ΤΟΙ πιθογ, θυ 1 γόβοῦνα 
ιι [ῸΓ ΡυπηΙδιπιεπὶ (ςοιῃρ. {π6 ἤραγο ἴῃ [οὉ 
Χῖν. 17), ΟἾΪΥ (παῖ πόα ᾿ἴ πλιιδὲ παν δόρη 

ὙΦ, Μμῖςοὰ ἴῃς Οὐκ ρῥγοβοῖνοβ, ἃ5 
γ6}} 5 [Π6 Μ εἴ. 1,αἴ. (φογαης σεγααδ). 
Ππορα βδοάγοοὶν μοσὸ σοπ] ηα ΟἰἸΓΒοΪν 5 οὗ Ἐπὶ. 
χΧι. το. Βιιῖ τὰς ΒΟΪΟ ΒΟΠΌΙΛΘΗΣ 5005 50 
ἘΠ|ΕΚῸ ἴΠῸ ϑσριγιῖ οὗ ἴῃ ὈοοΚ, 4Δη4 50 (γι βϑιίαπ 
ἴῃ ἰἴ5 ςοηςορίϊοῃ, παῖ ννὰ διιδροοῖ δὴ ᾿πῖοσ- 
Ροϊαϊίοη. Ἴ1]ιῸ ὅυγ. 15. ΄ιῖῖς. ἀϊβοότγοης, ἀπά 
ῬΟΥΠαΡ5. ργοβογῦνεβ {πὸ Η δ ῦγον οτὶρῖπαὶ. [ἷ 
Ὀθρῖῃα {ΠῸ νόγϑο ἢ ν μδ΄ δθοτὴβ. ἃ τποα!ῆςδ- 
τίοη οὗ ἴῃς ϑεςοπὰ οἶδιιβο οὗἨ [Π6 Ἰαϑῖ νϑῦδθ ἴῃ 
πῸ ῥγόνίοιβ σμαρίοῦ : “ Απά {ὸ ἀδοοῖῃι} 
ΙΔη (ἰθβίγογει ἢ δῖ5. ΨΑΥ" (ροῦπαρθ τῇς 
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2 ὁ Ἑογρῖνε (ἢ πεῖρῃθουγ τἢ6 ἢ 
τας ἢς ἢδῖῃ ἀοηδ ππῖο ἴΠ 66. 50 5}]] 
(ΠΥ 8[:η8 480 δ6 ἐογρίνθῃ ννῆεη ἴῃοι 

. ΡΓΑγΘϑῖ. 
2. “Ομπε πιδη θθάγεῖῃ Παῖγεά δρδϊηϑβί 

ΔΠΟΙΠοτ, ἂηὰ ἀοίἢῇ ἢδ 86εΚ ραγάοῃ 
ἴτοηι ἴδε ,οτγὰ ἡ 

4 Ηε 5Πενγδίῆ 110 ΠΊΘΓΟΥ ἴο ἃ πΊδῃ, 
ΙΓ ἢ 15 {Κα ΠΙπΊβε]: δηά ἀοῖῃ ἢς 
Αϑκ ἰογρίνθηθϑβ οὗ ἢ]5 ον δἰηϑὺ 

ς [{Πὲε τῆδλι ἰ5 Ὀυῖ δεϑῃ ποιγ5ἢ 

οτί ξῖπαὶ δδὰ βοπλει βίης {κὸ Ῥ5, 1. 6: 77) 
ἽΝ ὈΥΨ), “ δῃὰ ν"}}} τεςείνε τοι δυξίοη 
[νεηροδης6] ἔγτοπὶ Οοά, Ὀεσδιιθθ 411} ἢ 5 5105 
50.4}} θ6 σαγθίι ἰγ ργοϑεγνυθα ἴο ῃϊ πὰ." 

Ω. ογσιυε [89 ππτνὶρμίθοιβποδβ [1Π6 
ΨΤΟΠΡ, ᾿Π᾿ΓΥ} οΥἨ ΤΕΥ ποΐὶροῦτ, δπὰ 
ἀπὸ: ΨὯ0π οΟὰ Ῥσαγοδί ΒΥ δὶ 588}8]}] 
ῬὺῸ Ἰοοβθᾶ [λυθήησονται; ςοτῃρ. δῖ. Μαῖίϊί. 
ΧΥΙΣ. 18]. Ὅς Ἰαϊζεν ἐχργοϑβίοη, θυ σμ Εν 
ἴ!6 δάαϊτιοη “ ννθη ἴδοι! ῥγαγοϑί ᾿--πννῃ]ς} 
ΤΆΔ ΚΟ5 [Π6 νογ56 ραγδ!] οὶ ἢ δῖ. Μαγκ χὶ. Ὡς 
--ο-᾿'ηἀἰοαῖεβ (τι ϑίίδη δἰϊοσαϊίίοη. [ἢ Γαϊπνιάϊς 
ΓΙ Ὴρ5 νὰ Πηά ἰηάεοορα βοῖ ϑἰαίοπηθηΐβ ἃ5 
“ΤῸ ψΠοπὶ ἰ5 δἷη ραγάοποα ὁ ΤῸ δΐπη ννῆο 
ἐοτρίνοι ἢ ̓ π)υσγ " (Κοσι Ηδθῃ. 174, δηᾶ ἴῃ 
Οἴποσ ῥ᾽. 65); δηά ρδίῃ: “θυ οΥΥ πὸ τῃδΐ 
ἴῃοι γί τηϑγοῖῆι!, σοά νν}}}} Ὀ6 πιργοιξμ] ἴο 
(66; δηά ἰξ ἴδμοιι ατί ποῖ ππογοῖῆι, Οσοά 11] 
ποῖ 5Πθνν ΠΊΘΓΟΥ ἴο ἴπεε" ([6γ. Βαῦμαᾳ Ω.. 
ὙΠΠ|. 1ο., δηὰ οἵἴπου ρασθϑ). ΟἸἾΠΘΥ δίπλα ῦ 
Ῥαβδαροβ τας Ὀὲ ηυοίοα, ἴο Μη ϊσἢ δῖ. [458. 
ιἰ. 13 ἕοπ5 ἴῃς Ν, Τ᾿. ῥάσα] 6]. Βιιῖ 50 [ΔΓ ἃ5 
νγὸ Κηονν ἴποῦε 15 ποῖ δ δησίθηξ [ονν]δἢ 
βαυηρ 5 ΓΙ ΟΕ Ράγ4 116] ἴο [15 νεῦϑα ἴῃ ΕλσΟ]} 15. 
Ἄν {πογοίοσγο γοργὰ [ἃ 45. ἃ ἰαῖεσ Ὁ γβτδη 
αἰϊογαϊΐοη. ὍΤηὸ ϑυγ. (Ὁ γιϑῦδη οιηδηάδίοη 
Βο65 ὄνθὴ ζυγίμοσ. [ἴ Βα5: “ Κοιη ννηδΐξ 15 
ἴῃ 1ὰγ Ποατί δηὰ αἴϊογνναγάβ ὑγαν, δηά Δ}} (ἢ γ 
β'ῃ5 5}4}} Ὀς του τεἀ [Π66. ΤῊΣ Υεῖ. 1,Αἵ. 
ἕο ονν5 ἴῃς στοοκ. 

8. (Οπο)ὴ 9ἴαη οορϑίμβ δ 9. ἀραϊηε 
(αποΐπου) »παπ, απ ἀοέῤ δὲ “τος Ἀθϑαϊὶπρ 
γονι δὲ Τογά 3) “ Ἡεαϊϊης," κα δὲ5΄, οὗ 
ΓΑΙΠΕΓ Πατα δὲ ΘΒ, ἴῃ [Π6 δθηβα οὗ [ογρίνεηθβ8. 
Ὗνε αὔὸ ἤθσδ δϑαΐη οἡ δί γι γ [εν 88: στοιηά. 
Το Ν. Τ. αἷ5ο οὔεγβ ν"6}1-Κηοννῃ ραγα]]6]5. 
ἘτιΖβοῆο ηιιοῖο5 οπιὶ {Π0 Ραϑῖοσ οἵ Η δ ππιᾶ8, 
Β. 11., δῥγδὶ. τχ. 21. Βιῖ τΠαΐ ράδδαρα γαῖμοῦ 
ΓΟΟΔ]}]5 51. [45. 1ν.12. Α Ὀοιου ραγα]}]0} ννοι]Ἱά 
ἢανθ ᾿νόδῃ κι. «., Β. 1᾿., (ὐοπλτη. ἱχ.: “ ΕοΥ Ηὸ 15 
ηοΐ Ππκὸ πλὸ ν ΠῸ ΓΟΠΊΟΔΌΟΥ ον}}5 ἀοπο ἀσιϊηϑῖ 
ποῖα δῖ Ηςὁ Ηἰπλβο] γοπηθλθοΥ5. ποῖ θν}}5, 
δΔηὰ Πὰ5 σοπιραβϑίοῃ οἡ Ηἰβ5 οὐνῃ ογοδίιγθϑ." 
ΤΠΙ5 5θοπὶ5 διιδοά οἡ {ΠῸ6 [ο]ϊον ης ἔτγοπι 
ὙοτλΆ, 86: “(ογὴ6 δπά 506 (παξ ἴΠ6 πηθάϑιτο 
[πιάπηεῦ οὗ ἀθα]η 5] οὗ τ[η6 ΗοΙΪγ Οπο, Ὀ]οββοά 
Ὀ6 Ηε, ᾿5 ηοΐ |κῈ (δῖ οἵ ἤεϑὲὶ δηά ὈΪοοά. Α 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΘ. ΧΧΝΊΠΠ. ν. 2--]). 

Παδῖγεά, ννῆο ψΨ}}} ἱπέεθας ἔογ ρδγάοῃ 
οἵ ἢΙ5 51π8 κἡ 

6 Ἀξκπιεπιθοῦ τῆγ απ, δηά ἰεῖ βη- 
ΤΩΙ σδᾶβε ; [τΓαπλ πη ῦεγ} σογγαρίοη 
Δη4 ἀδαῖῃ, ἀπά δῖε ἴῃ ἴῃς ςοπι- 
πιδηἀπηεηΐβ. 

γη ἘἈεπιειδεσ τς σοπληδηαπιεηΐβ. 
δὰ ὈδΔΓ πο πιαῖῖὶοσα ἴο (ῇΥ πεῖρῇ- 
θουγ: [ταπλεαλθεγ] τῆς σονεηδηΐ οὗ 
τε ΗΙρβεβιῖ, ἂδπὰ ννὶηκ δὶ ἱρποίς- 
ΔΠςΕ. 

ΤλΔΠ ΤηΔΚ65 ἢΐ5 πεῖ ρου ΔΏΡΤΥ [οβεηάδ ἢϊπ1] 
Όν νοτγάβ, ἴἤθσθ ἰ5 4 ἀουιδί ννυμοῖθοῦ οἵ ηοῖ ἢθ 
1] Ὀ6 αβϑυδρθα Ὁ ἢϊηι; δηὰ [Γ ἴοι βαγοϑῖ, 
Π6 ΜΗ] 6 δεουαρθά ὈΥ Ὠίπι, ἴποτα ἰ5 ἀουδί 
νι ΘῖΠογ οὐ ποῖ ἢ6 Μ}}} δ6 δϑϑιιαρθα ὈΥ νγογάϑ, 
Ὀυϊ τπ6 ΗΟΙΪΥ πε, δ᾽οδοοα Ὀς Ηἰς Νάπιο: ἃ 
τηδπ σοιητη!ττ61}} ἃ δὴ ἴῃ βεσγεῖ---Ης [004] ἰ5 
αϑϑυδροά οὗὨ ἢἰπ ΟΥ̓ ννογάβ (5.66 Ηοϑβ. χίν. 2).᾽ 

4. Ἀλίποῦ, 6 δ ποῖ ΣΘΓΟΥ͂. 

ἀοίν ῥὲ «Δ ογίυεπε.)] Ἐδίμοσ, “ἃἂοθθ 
19 θηΐτοδς (ν|Ζ. ΤὩΘΓΟΥ) οπ δοσουσπίὶ οὗ 
δ βὶπ8β1:" ὙΓΙΟ ὅγτ. οπιὶίϑβ ἴἢ6 υϑῦβα. 

5. Βο [με ἐβ 8688} Κοθρθῖδ Τ08608 0- 
τα θη [μῆνιν], αὐδο «ὐἱϊ δῖἴοπο ἔοτ [εχρίδῖο]) 
ῥὶς οἰπα 9] (Β155011.) ΤῊ ὅγυ. Πᾶ5: “6 ννῆο 
15 ἃ 5οὴ οὗ πιῇ 15 ποῖ νν]]ηρ το τοι, δηά 
ὙΠῸ 5}14}} τουημ ἢΪ5 βίηβ ἡ" Ὅἤδ5θ γΌΥ565 ἅΓῸ 
ἰητοηἀοθα ἴο τηατκ ἴΠ6 Ἰπσοηρτ ΕΥ̓ οὗἨ ἢΪ5. ροϑὶ- 
[ἰ[οη. Βιιῖ “«. 5 500 Πὶ5 4150 ἴο ᾿πα!ςαῖθ {παῖ 
ΜΌΣΚ5 οὗἁ ΤΛΟΓΟΥ ννοσο γοραγάρα ἃ5 ἃ Κίηά οὗ 
αἰοπετηδηΐ. 

6. ΤΊΣ νυ ΠΥ ποὺ Ργοςεθάς ἴο ροβιενα 
δαϊποηπίοη. 

ἐδν “πά.7] Ἐαΐπεῦ, [186 θπἃ. ΕοΥ “δρίάθ 
ἴη 1ῃ6 σοπηπδπαπιοηΐβ,᾽" [πΠ6 ὅτ, Π45 “ δρϑίδίη 
ἴτοπι δ᾽ πη ηρ "---ΡΓΟΌΔὈΪΥ σοττθοῦΥ τοργθβοηῖ- 
ἴῃ ἴπ6 οτρίηδὶ, ϑίησα πῃ 6 ἢγϑὶ οἰδιιδὸ οὗ τῇδ 
Ὡοχί νΌΓ86 15 85 1ὴ {6 Οσύοοῖ. ἰρῦϑοϑ 6 δηὰ 7 
ΤΑΔΓΚ ἃ ΡΓΟρΤ ββιοη, νυ ἢ ἢ [86 στεθκ ργοθ δὶ 
υνϑῃθα ἴο πηακὸ ΠΊΟΓΘ εἰμ ρἤδες ὉΥ ἴἢ15 “ διὰ 
ἴῃ [Π6 ςοιηπιαηαπιοηῖδ," ἴο Ὀ6 πιο Δο 
[Ὁ] οννοὰ ὈΥ “ΤΟΠΟΊθΟΥ ἴπῃ6 ςσοπιηδηά- 
τηθηΐ5,᾽ ἄς. 

ἡ. ὀκαγ πὸ »ιαϊες 1907 ἘΔΙΒΕΥ, 99 ποῖ 
ΒΉΣΤΥ ΔρΡΔΙ1ηΒῖ. 

«υἱπὰ αἰ.] ἘἈΔΙΠΟΙ, ΟΥ̓ Σ]Ο οἷς. 

ἐρπογαπορ.) ἄγνοια, ἃ5 ἴῃ ἴῃς Γ,Χ Χ,, ΑἸνταΥ 5 
'ῃ {Π6 56η56 οὗ β1}Π ΟΥ̓ 5σΪη οὗ ννοάκηθβ5, ΠΣ 

ΟΥ̓ εἶδε ΡΝ ἀπά ΠΡΟΣ. ὙΎΠΕ ὅτ. [ᾶ5: 
“ ἘΔ ΘΙθΟΓ [86 σοπλπιαηάιηθηΐ δηά Παΐο ποῖ 
{ΠΥ ποῖρῃ θοῦ υοΐοτο σοί, «πὰ ρῖνο πῃ ννῆδῖ 
Ιάσ κοῦ ἴο μἰπι." [1 Πὰ5 Ὀδοη ἱπρ ΘΠ ΟΙΒΙΥ͂ 
βιιςροδίοά {Ππαΐ ἴπ6 ὅντ, ἔοσ “ Ὀεΐοτς " (5,9) 

ῖ5 σογγυρῖ, απὰ [Πα ννὲ 5ῃουϊά τοδὰ (ὡμο) 
ἐς ρογοηδηΐ "--  (ο σογοηδηῖ οἵ Οοὐ "-π ἢ} 6 

δα; ἢ: 
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Βα 8 4 ΑΡείδιπ ἔτοπι 8ἰγιίθ δηπά τῇοιι 11 Αη Παβίγ ςοπίδητίοη Κιημάϊει ἢ 8.6. 
“Ἔ ΣΟ 9ῃ,Αἷς ἀϊπλϊπἰβῃ (ΠΥ 5ἰη5 : (γ ἃ διπους ἃ ἢτε: ἀπά δὴ Βαβῖγ βρβείπρ 5ςμεά- “Ὁ 

“ «ἢ. δ. χ- τῃδὴ ψν1}} Κιπάϊε βιγ δ. ἀεῖῃ δ]οοά. 
9 Α 5ἰπῆι] πηδη ἀἰβαυϊείειςῃ τ εη 5. 

ΔΠ6 τπηλκεῖῃ ἀεῦδῖα Δπιοηρ τ 6πὶ τῃδί 
δε δῖ ρεᾶςδ. 

10 “ΑΚ ἴῃἢξ πιδίζϊεσ οὗ τῆς ἢγε 15. 
50 [τ δυγπεῖῃ : ΔΠἀ 28 ἃ πηδη 5 5: Γεηρτῃ 

12 {τοὺ δίονν τῆς βραγκ, 11 584] 
θυγη : [Ε τῆου βρ1ῖῖ ὑροη ἴἴ, [ 5}4]] 
δὲ υεποῃαά: ἂπὰ Ὀοῖῃ τἢδ686 ςοπλα 
οι οὗ (ὮΥ πιουίῇ. 

13 “(ἰυτ8ε τῃε ννῆϊβρεγεγ δπά ἀοιι- Λοῖν, σὰς 
ἦ Ῥγονυ. 26. 
“1. 

15.) 80 5 5 γα ; δηὰ δοςογαϊηρ τὸ 
ἢ5 τίσἢεβ Π15 ΔΠΡΘΓ Γίδεῖῃ ; δηὰ τῇ68 
ΒΙΓΟΠΡΘΓ ΤΠ6Υ ἅγα ννῃϊςἢ σοητεπα, τῃ 8 
πποΓα ΤπαΥ ν}}}} θὲ ᾿Ἰπβαπιβά. 

[86 οἵδες ἀϊβεγοποος Ὀεΐννοθη ἴΠ6 Οτθοκ ἴοχῖ 
τοῖρῃῖϊ 6 οχρὶδιπθὰ Ὁ ϑιυρροβίηρ [παῖ [Π6 

Οτεεκ τεδὰ ἸΣ} Ὁ δ), ψνΒΠ6 1ῃ6 5.7. 
τελὰ Ὗ. 

8. Α ποῖν βίδῃζᾶ: «γε Οπιΐ ἔἴτοιλ ἴῃς 
Α. Ν. “ἘΥ" Βείΐογε “5ἰη5." [1 ννε αδὐϑίδίηῃ 
ἔγοτη ἰσιίθ, {πο γῸ ΜΜ}}1} Ὁδ ἜΗ͂ΞΕ, δῆς. οὔ οιιῦ 
Ῥατῖ ; δι [ἢ15 νν}}} ποῖ 6 {πὸ σᾶϑ6 1 ἃ πηδῇ 15 
ὑταῖῃ ἢ]. ΤῊΣ ὅγγχ. οπλῖϑ ἴπΠ6 ἰαϑῖ ρατί οἵ ἴῃς 
γΟΓΞ6. 

9. Ἀαΐπου, Απὰ ἃ ἰηΐι] τλδη --- [ἢ οχ- 
Ῥγεββϑίοη δεΐηρ ρεπογαὶ, ἰο ἰηάϊςαῖο [πα ΟἾΠΕΥ 
δίῃ5 ὑθεϑι 65 ΓΌΓΥ τΊΔῪ ἰοδὰ ἴο ϑἰγιξο. 
Δεψεοίοι δ. ταράξει, ῬοτῦαΥθ 5, 5.15 πΡ. 

ΤΠ6 ΤΔΠΏΟΓ οὗ [ἴ 15 ᾿πΠ] 6 ΙΔ 16} ΘΧρ]δϊποά: 
διὰ οδοδοῖοί ἱπ ΟΔΙΌΣΩΠΥ [ρΟ5510]γΥ, 1}]- 
ε6] 1 ρ---580 ἴἢς ὅϑυγ. δηὰ δεῖ. 1.41.7] διοπς 
Ἐμοπὶ πδ΄ 810 δῖ ρεᾶςθ. [ηκίοδά οὗ “ ἀΪ5- 
αυϊεῖεῖἢ ἔπος," [τἢ6 ὅ5γγ. [ι85, ννἢαΐ 566 Π|5 
τλοτο δρῖ: “ἰόν ᾿ἰραζίοη," [ἔννα βιρροβὸ 
τπαῖ τε οτίρίπαὶ πδὰ Π, 5 πὲ, “Ἰονοῖῃ 
δι ΓΙ 6,) νὰ τα ιῖ οοπΪδοξιτο ἐμαὶ ἰῆς Οτεοοκ 

τεδὰ 2 2Πῆᾶξ, Εἰς ῇ ἢ ἱπζεγργεῖθα 45 δῦονε. 

10. Τῆε εἶδιιϑδθβ οἵ [15 υεσβο ἂγὸ εὐ θην 
Τηϊϑρίδοθα ἴῃ ἴη6 αῖ. ὙΤΠὸ ὅ51η., Αἴοχ., δηά 
ΤΆΔΗΥ͂ οἴπεν (οασά. πλακο τΠ6 ἔοι γί οἰδιιδο [πὸ 
βοοοηά; δηὰ δ5 [5 15. αἷἰϑοὸ [06 οσάδυ ἴῃ {πὸ 
5 ΥΓ.---ὰβ Μ06}} Ἂ5. [Π6 παΐυγαὶ ογίογ--τινοὸ σοη- 
εἰς {παῖ σις ἢ ννὰς ἴ[Π6 δγγαπροιηθηῖ ἴῃ [ἢ 6 
ογρίηδι. Τῆς οί. αἴ. οπλῖσ τῃ6 βοσοπά 
εἶδιιϑθ. Ῥοβϑιθὶυ, [ἴ ννᾶβ ΟὨΪΥ ἰηδοτιοά ἴῃ τς 
δῖ. (δπηά ἴπογὸ 1π ἴῃς τόπο ρας 6ὺ) ΟΥ̓ ἃ Ἰατο Γ 
ςοιτεοῖοτ. (ἰοσσθοίηρ με οτγάογ οὗ {Π6 οἸαιισο 5 
(45 ἀδονς), ἴῃς ἄγϑί ἴννο τνου]α γοδά 45 ἔο]]ονν5: 
ἈΑοδοοτάϊπρ ἴο [89 ζ.901]1 οὗ 8 8196 50 [ἰἴ 
διυγπεῖῃβ [τΠ6 ὅγτ.: ““ννηδΐονοῦ ἴποιι σαβίοϑί 
1ηἴο ἴῃς τε νν1}} Ὀιση ἢ], πὰ δοοοτᾶϊηρ ἴο 
119 ΓΙ 658 [ΞἰΓΕΠΡΊΠ}) οὗ ἃ βῦσ:θ 11} 
τς θπΌτπ ἀρ. Τῇθ ὅ501.: “ἴπο πιοῖὸ ἴπιοιι 
Ἰποτοαϑοδὲ ᾿τἰραίίοη, [Π6 ἰΑγροσ Ἀν] ἃ στον, 
ἼΠ6 οτὶρίηαὶ ΠΊΔΥ πᾶτα ὕθεη 2 ΓΊΟΝΌΣ, 
νος ἢ ἴΠ6 Οτεοκ υηάσοτϑίοοα 85 Ξξῷ δοςουά της - 
ἴο ἴῃς 5ἴγοηρίῃ, Π6 ϑυγῖδς 45 Ξξ ἀσσογήϊης ἰο 
δε ατποιηῖ; (εἴαυθδε 2) “δοοοσάϊηῃρ ἴο 8 

42οε.-- οί. 71. 

δἰετοηριεά : ἔογ βοὴ πᾶνε ἀεβιγογοά “δ 
ΤΑΆΠΥ τηἢδί νγεγα δί ρεᾶςβδ. 

14 Α ὈδςοκΚρθιεῖπρ τοηρις Ὠαῖῇ ἀΪ5- 
φυϊεῖεά πιᾶηγ, δηά ἀτγίνεπ τ επὰ ἔγοπη 

ἸΔ815 δΒίσοι ἢ 18 ἰδ ὙΤΔΕΣ;᾽" [6 5 υΓ,, 
Δ8 6 {6 ΡΊΟΥΥ οὗ ἃ τπηδη 5 Παπάϑ, 50 ἰ5 ἢ15 
ναί, ἴῃ (ῃ6 Ηδφοῦγονν οτὶρίπαὶ ῥϑγμδΡρ5 
Ὁ ΠΩ9 (πὰ ἴδε ΧΧ. ἰσχὺς 5 πη ο51}γ πε 

ἐγαηϑίατίοη οὗ [13)-τ- ἀπά δοςοογάϊης ἴο 5 
0811 Πἰβ ΔΉΠΟΥ τ βοῇ." 

11. ΤἼΘ 50Γ. δυο} τοδά τῃ6 οτἱρῖηαὶ 
αἰ εγθηίγ: “ ΡΙΓἢ δηα παρπα Κιπά]ο ἤτο, 
δηά ἔγοφυθηΐ αυδῦγαὶβ 501} δ]οοά. ὌΠ 
5665 ΤΟΥ δρί ἴδῃ ἴῃς Οτοοῖ ἰοχί. 

"ρῥέϊησ.)] αδΐμεσγ, οῦσὶζο. 

12. ΑΙ ἀοροπάς οἡ 1ῃς ἀϊδροπίξίοη οὗ τηθῃ. 
ΔΝ Παῖ ἴῃ [6 ὁ (856 ἰ551165 1ἢ ἤσγο, ἴῇ [6 οἵ μοῦ 
15 φιιθηοποά ; 1ἴ 5 {Π6 ἰηάινά 14] ποῖ (ἢ 6 {πη 
ΠΟ ἢ σαιβοῖῃ 1Πῆ6 τηϊβοβιεῖ. Τὸ τνοίο αὶ 
51:Π}|}16 οὗ ἥτε δηά νναῖθσ ἰὴ σοηποχίοη ἢ 
ἀϊδριιῖοϑ ([ῃς Ἰαίζοῦ ϑἰπλ!]θ Ὀτγοιηζ οὐ πιοῦς 
ΓΠΠΥ ἴῃ {πὸ ὅγγ. τη ἴῃ ἴῃ ΟΥΘΟΚῚ σόςδ]]ς 
δ. [45. 1. 6 Ὧπα 1ο, 11. Τῇ ὅγγ. 5. που - 
Θδϑίϊηρ 45 5δποννης (Πδΐ, ονοη νβογο 1 δηά {ΠῸ 
Οτεοκ ἀγὸ οὐ θη ΠΥ τοηάογίηρϑ οὐ [Π6 δῃπὶδ 
Ηφοῦτονν ννογάς, {Π6 6 τλΔῪ Ὀδ 511.}| ἀΠΌΥθησο5 
Ὀεοίννοθη ἴποόιὴ, Ὀδοδιιδὸ ὁδοῇ {γδηϑιαΐου χνοι]Ἱά 
ἄθοπὶ ΠΙΠΊ56 ΙΕ αἵ Ἰἰσογῖν ἴο ἰγδηϑιαῖο ἔγθε]γ. 
ΤΠ6 ἰο!]οννηρ 5 φιοϊορα ἴῃ δ ανγκ. ΕΚ. 11 
(δοσιπηΐη 5) 45 ἔγοη Βόη διγα: “15 ἴῃοτε ἃ 
οοδὶ Ὀοΐογο ἢ 06 -οῦῖονν ἀροη ἴἴ, απά τὲ ψ}}} 
Κη ἀρ; δριῖ ΡΟ ἱΐ, ἀπά ἃ Μη} θὲ 
οὀχῖϊησι ϑποα." 

13. Α πον βίδληζαᾳ (560 ᾿ηϊγοάιοίοῦν τὸ- 
πλαγκΚ5). ΓΠ6 ὅυγ. γοηάογϑ “ αἰσὸ “πὸ {πιγὰ 
τοησιο, Ἰοῖ τὸ 6 οσυγοοά, ἔογ 1 ἢὰ5 αι Ἰονν 
ΠΊΔΠΥ͂ σοΟΥΡ5ο5. Ὑῆ6 οχργοόβδϑιοη “{π|τά 
τοησιις ἢ 15. οὗ ροϑβί-ΙΌ]1 4] [Ὁ 15}. τἰϑαρὸ, Ι1 
πιύϊπ5. ἴῃ 6 σαἰιπηηΐοι!5, ὈαὈΌΠης τοπσιιο, δηά 
15 “οδισπαίίοη ὁ {Πϊγὰ τοηριις ὁ 5. ὀχρ]αἰηρα 
ὃν {1||5, 1π4 [1 Κ|Π|5 (ἤτοο: τὺ ρούβοῃ 80 
ΘρΟΚα ἴπὺ σα] υπηηΥ, [ἢ Ρογβοη λν Π0 Ιδῖοπϑ ἴο 
τ, ἀπ ἴπ8 ΡΟΓΒΟΙῚ σοΠΟΟΓΠην Ποσὰ ᾿τ ἰ5 
ΒΡΟΚΘη (ΔΑτι τόδ᾽ ]οτ. Ραμ, τό ας; ἴῃ νανυκ. 
Β. 26 δῇ ἰπβίαπος οἵ τηϊβ ἰβ εἰνοη ; ἴῃ [0γ΄Ψ 
θοαὶ ἴ [5 αὐ {παῖ ἴῃ (Π6 {πὶ οὗ δαὶ κ{ 
ΚΟ ἔοιιτ). ὙΠῸ ὅνγ. {ὙδηϑιαἴΟΥ βοὺπλ5 ἴο 
μανο μα ἴη15 ἴὴ πλπὰ ἴῃ ἢ15 ραγαρῃγαδιϊς 
ΤΟ της οὗ [Π6 νοῦδ6. 

Ι, 



οἷζ. 

[Οτστ, 
Ζλίγά. 
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ς πλίίοη ἴο ῃδίίοη : βίγοπρ οἰτε5. δίῃ 
1 ρΡυ]εἀ ἄονγῃ, ἀπὰ ονεγίμγονγῃ ἴῃς 

ἢου8685 οὗ ρτεδῖ πλεῃ. 
15. Αἰ ὈΑοκδιεπρ τοηραε μδῖῃ οαϑβὶ 

ουξ νἱγίμουβ τνομηθη, δηὰ ἀεργίνεά 
τΠ6ηὶ οὗ πεῖν ἰἸΔθΟυΓΒ. 

ι6 Ὠοθο δεδγκεπεῖθδ απο ἴΐ 
804] πενεῦ βηα γεϑῖ, ἀπά μενεῖ ἄννεὶ]} 
φυϊεῖγ. 

17 ΤῊε βἴγοκε οἵ τῆς ψὩ1ρΡ πιλκειῃ 
ΤΊΔΓΚΒ ἰῃ (ἢε ἤςσϑῃ : διιῖ τῆς βἴσοκε 
οἵ τῆς τοηριις Ὀγεακεῖῃ τῃ6 ὈΟη68. 

18 Μάδηγ ἢᾶνε (Ὧ]]1επ ὃγ τς εἄρε 
οἔ τῆς βυνογά : ιιῖ ποῖ 80 ΠΙΆΠΥ 88 
ἢανς [Δ]16ῃ Ὀγ τῃς τοπριια. 

Ι9 ὟΜΕΙ] 15 ες τῃαΐ ἰ8 ἀείεπάεὰ 
ἔἴτοτῃ ἴἴ, δηά παῖ ποῖ ραββϑεά τῆσγουρῇῃ 

14. 4 «πἱτὰ [4 ολ]υπιηϊου5)] ἡοπσις ῥαϊῥ 
ἰοδδοὰ ἸΩΔΏΥ ἴο διὰ ζτο.] Βεῖοτγε “βίσοην 
οἰ 65" ᾿ἰηϑογί “81ἃ."» Ὅῇδ ἰΔϑί οἰδυβε γαίῃ 
ἴῃ ΕΠ ρἢ 8515 ΟΥ̓ γοϑίοσίηρ 113 ογάδθυ 45 ἰῇ ἴῃς 
Οτδοκ: δηὰ μοπδοδ οὗ σιϑδῖ ποῖ (μεγι- 
στάνων) ΘΝ ἐξ ονογί τον. [ἴ ἴ5 ΥΕῪ 
Ἰηϊογεδίίηρ ἴοὸ βηὰ [μδΐ ποῖ ΟἿΪΥ ἴδε ἰδίου 
ϑγγίδας δυΐ (86 Οτδεῖκ ἰγδηβίαίοσ Κηοὸνν (ἢς 
7ονῖϑῃ Θχργοβϑϑίοη “ (Ὠἰγαὰ τοηριιο," ἐχρίαηθὰ 
1ῃΏ ἴΠ6 ρῥγουουβ ἢοΐθ, δηὰ {δμεογείοσε ἴῃ 4]] 
ῬυοθδὈ  ν [6 ρορυϊασ ἱπξεγργείδίίοη τοοογάθά 
ἴῃ ἴπε Τα. [ηάδοά, {Π6 τοέογοηςο ἴο {Π6 
ἱπῆιδηςε οὗ 8 ςδ]υτηηίοιβ ἰοηριθ ἴῃ τοραγὰ 
ἴο οἴδποῦ ἰδηἀ8 (οἴαυϑο δ) γε. 8}}5 ἰῆς Ταϊπιάϊς 
Ἰερεηά ((ο]α ἱπηπιοάϊαϊεὶν δον (πε ἐχρίδηδίίοη 
οὗ ἴῃ6 ἴογηι “{πἰγὰ τοηριο ")), ἴῃ ψδῖςἢ, ἴῃ 
ΤΕΡΙΥ ἴο ἃ φυσβίίοη οὗ Ἀ. δαὶ Ὁ. ΝΟ πδΔη, 
1Π6 βοσρθηΐ Ὄχρίδίηβϑ {παΐ 1 [15 ροϊβοῃοιιβ Ὀϊῖ6 
ἴῃ ΟἿδ ΠΊΘΙΏΌΟΣΙ οχίοηάς ἴο 41} [Π6 τ 5, 
Δ ΟΔΙυπιηΐουβ ἰοηρσιιὸ 5ρθακβ ἰῇ οπδ ρῥΐδοο δηὰ 
115 ΚΗΠΙῊς δίγοκο 8}}5 ἰὴ Εοηιο, οὐ εἶϑε ἴἴ 

ἴῃ Ἀοτηθ δηὰ 115 βίγοκο [115 ἱη ϑγσίδ. 
ὝΠΟ ὅγζ. [Γηϑδῖοϑ βοιηοννῃδὶ αἰ εσγθηῖν, ὺῖ 
15 ῬΥΓΟΘΔΟΌΪΥ ΟἿΪΥ ἃ ἔγθε γϑγϑίοῃ. 

156. ουἱγέμοι «υογιφη.}) ἘΒεῖζοσ, Ῥδγῆδρϑ, 
ΤΑΥ͂Θ ΨΟΙΩΘΏ, γυναῖκας ἀνδρείας : (ΟΠΊΡ. 
ΧΧΥΪ. 2. 

ἀἰεῤγιυεά ἐδέηι 9 “δεῖν ἰαδοιγ:.] 1.4. οἵ τῆς 
ἔγυϊξ οὗ [ηϑτὰ. 

16. Ηὺ σὙδο κίνοῖι πΒοοὰ ἴο 27 «ῥαΐ, 
πεΌε Ἀπὰ τοῦῖ, ΠΟΥ γοῖιῖ 5888]}] Βο ἅπτ9]] 
ἔσϑπαῦἑ}]γ.} Ὅμε 50Χ. οὐ ἱβ [18 γθῦβα. 

17. »ιαγᾷς ἱπ δε ,Ἄε6 6.1 ἘΒεῖζεγ, ψ 8818. 

190, "»)ε} Ἀδίδοσ, ἈΔΡΡΥ. 

απά ῥα! ποὶ ῥασεά ἱῤγοισὸ ἐδὲ εποηὶ 
ἐδεγεο )] Ἐμοῦ, το π8δο ποῖ οπίοσθὰ 
ἐπῖο ἴμ9 Ῥδβϑδίοπδῖο ζπ1Ὺ ἰΠπογοοῖ, κν8Ὸ 
βαῖῃ ποῖ ἄσγαννῃ ἴπε γοκε {ποτθοῦ᾽" (οί. χχὶ. 

4) 3 ΠΟΦΌ; ἴη (6 ΓΧΧ, εἵλκυσε ζυγόν), 

ἘΕΟΓΙΓΕΒΙΑΘΤΙΓΟΌΡ. ΧΧΥΠ. [ν. Ι 5- 22. 

(ἢε νεηοτ {πεγεοῦ; ψῆο Βδῖἢ ποῖ 
ἄγασῃ τῇς γοκε τῃεγεοῦ, ποῦ δίῃ 
Ὀεόη Ὀοιπά ἰῃ Ποῦ δαπάϑ. 

20 ἔογ τῆε γοκε τπῃεγεοῦ ἰ5 ἃ γόοῖε 
οὗ ἴγοῆ, δηά τῆε δαηάβ τῃογεοῦ γα 
θαπάβ οὗ ὈΓᾶ88. 

21 ΤΠε ἀδδῖῃ τῃεγεοῦ ἰ5 λ)η δν]] 
ἀδαῖῃ, τπῈ στάᾶνε ψγεῖε θεῖίεγ τῃδη 
1ἴ, 

22 [τ 5Π2}} ποῖ ἢᾶνε γι]ε ονογ 6 ΠῚ 
(παῖ ἔεαγ (σοά, πε Πεγ 5841} {πεν δὲ 
δυγπεά νι τῆς ἤλπιε τῇ εγθοῦ, 

23 ϑυςἢ 45 ἔοσβακε τε 1 ,ογά 5}2]} 
[1] τηῖο 11 ; δηὰ 1 3}8.4}} θυγη ἴῃ τῆ θη, 
αῃὰ ποῖ θὲ ιεπομεά ; ἰτ 5}4}} δὲ 
86ηἴ Ἰροη ἢ εηὶ 85 ἃ Ἰΐοπ, δηὰ ἀενοῖιγ 
1Πεπὶ 48 4 ἰεοραγά. 

- Ἡδεθταΐσηι, τππθδηΐηρ, νἢο ἀοα5 ποῖ ὄχρο- 
τίοηςο [ἴ. 

21. 12ε ἀεαΐδ ἐδέγε} 1.:.18}6 ἀφαίἢ πῃ ἢ 
1{-κχν]Ζ. τῃ6 σδ]υπιηίουβ ἰοηρυο---νοσ Καῖ 15 
ΟΥΪ], θδίηρ 4 πλογαὶ ἀεαῖι (ςοιιρ. [υγεηδὶ, υἹ]ὶ. 
192, δηά [Πς ποίε οὗ Μαγογ). 

δηὰ 26ε γγαυε.)] Ἐαΐποῦ, απὰ Ἡδὰθα ἰδ 
ῬτοΟΒβΙΔ 10 ταῦμοσ μ8π {ΐ, νἱΖ. Ηδάθϑ ἰ5 
ΤΏΟΣῈ ΡΓΟΠίδΌ]6, βοσνοβ ἃ δοϊίου ΡΌΓΡοΟΚΟ, ῬΟΓΟ 
ταῖθοῦ ἴο Ὀ6 σδοβθη [Πδη βιοῖ ἃ ἰοηρα6. 

22. ῬΟΒΘΙΌΪΥ 4 ἢενν σἰδηζᾶ : οὗ ργοπιῖϑα δηὰ 
δἀτηοηϊίοη. “11τ---νΖ. βυισῖ ἃ ἰοηραθ, ποῖ 
Ἠδάε: --- 50.411} ποῖ δᾶνε τυ]. ὙὍΠδ υδ6 οὗ 
[Π6 βϑηϊῖ. Βεσὲ (κρατήσῃ εὐσεβῶν) 5βδοννβ [Παΐ 
1 τοΐεσβ ἴο ἃ σοπίϊηυουβ ΠΟΙ (566 ὙΝΊποσ, }.} 
Ρ. 182). ἼΠδ ὅϑγυγ. γεηοῦβ ΟἿΓ σὑΌΓβο, “ ὈΌΤΠ 
ποῖ :᾿" ἴη [ῃ6 ορίαἴϊίνε ἔογτῃ, “ πιαγοϑί ἴἢου ποῖ 
Ὀυγῃ προη [ἢ6 τἰρῃΐθοιυβ,; ἄο. ᾿ 

28. δωγη ἐπ ἐῤεῦε τὸ ἀτιοηρ ἴΠ6η]. 

ἄδυοιν ἐῤεονι ας ἃ ἰεοῤραγά.] Ἐίμοτ, τὰ ἰ- 
Ἰδαῖο ποῖ 86 8 Ἰθορδζὰ (οὔ ρδῃίῃοσ). ΕῸΣ 
“11 5}}4}} Ὀ6 δοηΐ Ἰροη {πο ἃ5 ἃ ᾿ἰοη," [ἢ6 
ϑΥΓ. Πᾶ5 “ 1ἴ 5881} σγυ]6 ονθῦ [Βοτὰ ;᾽ Θυ ἀ ΠΥ 
τ Δ ηρ (45 μὰ5 θθεπῃ βυρρεβίθα) ΟΠ, γν}]}ς 

[ὴ6 Οτοοκ σοδὰ ΠΡ. 1 ὀνθ ἴῃ (86 Οτεοῖκ 
{πε τνογάϊηρ οὗ ἔπε ἔγϑι ἵννο [1ηε5 (γείξεισίης 
ἴο ἴῃς ἢἤδλπηηο--- ΔΙ ΠοιΡἢ, ἔσο ἴῃ 6 σοηϊοχί, [Πδῖ 
Κιπαϊοά ὃγ {πΠῸ ἰοηριιθ) γαϊβθ5 ἴπ6 βιιϑβρίοίοῃ οὗ 
ἃ ΟἸγβθδη πλοα!βορδίίοη, 80 {μαὶ ἴῃ6 νοσὰβ 
δῦουῖϊ 16 ἤδπια ταὶ ψουϊά Ὀιυγῃ νυϊδουῖ 
4υδποβίηρ τηὶσῃξ Ὀ6 υπάοιείοοά οἵ Ηδά68: 
1Π18 ϑυϑρίοϊοἢῦ 5 ἰπογοαδοὰά ὉΥ (6 ϑγτσγίας, 
Ὑνῃ]Γ ἢ 566 Π15 ἴο ρῸ το ἔα σΠου ἰπ [ἢ 6 58Π|6 
ἀϊγεςίίοη. [{ Π85: “" Δ1]} (δὲ ἔογϑακο (ῃ6 ἔδαγ 
οὗ Οοά 5}4}1 [811 ἴἸηἴο [ἃ [16 ἢΠδπι6 7]; Ὁροὴ 
[Πθ πὶ 584}} (6 ἤγε Κιηάϊθ δηὰ ποῖ ὃς Ὄχίϊῃ- 
Ευϊπῃοά, [1 5841} τι]α ονοσ {μ6πὶ 85 ἃ Ἰίοη, δηὰ 
85 ἃ ΡΔηΐΠΟΥ ἴθᾶγ ἘΠ δηὶ ἴῃ Ρίθοα5." 

24, 25. Το ἔουγ ᾿ἰη65 οὗὐἩ ἩΠΙΟΒ (ἢ 656 ἴνγο 

Β.6. 
ΟΓ, 200. 
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Β.6. 24 ΤΙ,οοΐκ τπδῖ ἴδοι Ππεάρε τὰ Ροϑ- οέλεν» ἐς ἐσηρεγο. 22 7έ ἐρ δεν ἕο σε αὐ Β.06. 

βρέτας λον ἐλ Ὲ 10 507024771- εἶτ. 20ο- 86585810η δῦοιυϊ νυν τῆογηβ8, ἀπά ὑἱπά 
ὉΡ ΤΥ 5:Ϊνεῦ δπὰ ρο]ά, 

2ς Απὰ νεῖρῃ τ(ἢγ ννογάβ ἴῃ ἃ 
δαίδηςε. ἀπά πηᾶκο ἃ ἀοοῦ δηά ὈΔΥ ἔογ 
1ὴγ πιοιῖῃ. 

26 Βεννᾶγε ἴδοι 8146 ποῖ ὈΥ ἴΐ, 
Ιεϑδῖ τδου [}1] Ὀεέογε κἰπι τῆδξ ᾿Ἰοῖἢ 
1ῃ ΨΨΔϊϊ. 

α Ε' τῆαϊ 15 πιογοια νν}}} Ἰεπά “ Ῥε. 37. 
Ππῖο Πἰ5 πεῖρῃθουγ ; δηὰ ες 

τῆλε βιγαηριβοηεῖῃ ἢϊ5 ἢηά Κεεραιῃ 
{806 σοπηπιληπάπιοηΐδ. 

2 ὅ1,επά ἴο τὴν περ θουγ ἴῃ {ἰΠ16 ὁ Ῥεαι. 
οὗ Βὶβ πεϑά, ἀπά ρᾶγ ἴδοι τῃγ πείρἢ- ξἴχις τὸ 
ὈοιΓ ἀρδίῃ ἴῃ ἀκ 56δϑοη. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧΙΧ. 
1 Ἡε νεῖ ἄξειν τ:670. απα εκ : 4 διε ἐλέ δ07.. 

γοιυέῦ τε: ὲ πο αγγαμα {16 ἑρπαθῦ. 9. Οἷνέ 
αὔρεδ. 14 Α΄ παρ τὴ ποέ ρα ἀὲε 
σΜμγεν. τ 70 δὲ φτωγείγν αμαὶ τραεγίαξε 70 

ΥοΙθ68 σοηβιϑὲ 6 πϑρίδοο ἴῃ ἴῃς δαΐ. 
(ππΒου Οτρεη--- οπι. '. Ἰη Κ5. χχχυῇ!, δηὰ 

οπΊ. (δηΐῖ. υἱῖ. 8---νουσβ ἴῃ6 Ναῖ. ἀγγδηῆρο- 
πιθηῖ). Ὅς πδἴυγαὶ, δηὰ πὸ ἀουδὲ οοττεοῖ, 
ϑυιςςοϑϑίοῃ οὗ ἴδε 11η65 15 ργθϑογνϑᾶ ἴῃ Η., 248, 
(ο., 48 νν»6Ὲ}} 45 ἴῃ [ἢς ὅγΧ. δηά ἴδε νεῖ, [,41. 
[1 15 85 [Ὁ]]ονν8 :-- 

Φ. 24 ἴὯο, ΒΌΣΓοΌυπ ἃ ΓΥ ροΞοοβείοη [τὸ- 
ἰοστίησ ἴο 4η4] ψ|ὰ τὨοτῃβ [ἃ 
Ποάρε]) 

(25 ὁ) Δῃά ἠππιὰς ἃ ἄοοΣ δηὰ Ῥδγ ίοσ [ἢΥ 
τοῦτ ; 

Φ. 25 (24 δὴ Β) πὰ ὑρ ἰδ γ 5ιϊνοσ δῃηά (Ὦγ ρο]ά, 
(25 α) Απὰ 89 [7Ὁ0Σ ΨΥ ψοχὰδ ἃ 

ὈοΔΙῺ πὰ ψοΐϊσδῖ [ἢ δοοὺ- 
ταῖθ Ὀδ]δηςο]. 

ΤΠ ἰαἴζον 1]πϑισδίϊοη 18 [πὸ πιοσὸ ἔοσο 0]6 δ6- 
Ολιι56 5|]ν 6  δηά ρο]ά, 80 [ἰδἀ ὉΡ, εσε εὐεὶς δεά 
--ΙΔΟΠΕΥ ρΡοΐϊηρ ὉΥ ννεῖρῃῖ. ὙΠ ἔνο γοῦβοβ 
ΕΧργεββ ἴἢ6 βίης ἰβουρῃῖ---ΟΩν [Π6 Οἠθ ἴῃ ἃ 
Ὠσρδῦνς, ἴς οΟἴΠΟΓ ἴῃ 4 ρΡοβιζἷἰνε ἔοσῃηω. ΤῊΘ 
πεάμε σουπά (6 Βο]ά, ἀπά ἴῃς ἀοοῦ δηά θδγ 
ἴο [86 τηουἢ, ἀγὸ ἴο Κδϑὲρ ουξ 6Υ}; τ[ῃ6 ὈΑΪδης 6 
15 ἴο ννεῖα ουἵ [Π6 Ρῥγθοίοιι πιεῖα]5. [ηϑίοδὰ 
οἵ “τὴγ ἸΟἢ ἢ 1ὴ 244 ἴῃ ὅγγ, [85 “ΤΥ 
νἱπογατγά," ἀηἀ τε ΨΝεῖ, 1,αἴ. σωγες ἡμας ([Ὠϊη6 
6λ15), Δ απο ἴΠ6 ἐχρ᾽δηδίϊνο οἴδιιϑα : “ Ἰησυδπ 
Ὠραυδηὶ 0]1 διιάϊτγο." Ὅς σωγες οὗ ἴΠ6 1 Αἵ, 
ἰηβίοδά οὗ ἔπε “ ροβϑεββίοῃ " οὗ ἴῃ Οὐδεὶς 15 
ΒΊΓΔΩΡΕ. Τὴδ ὅ0γ. σοηάθγίηρ, “ νἱπεγαγά," 
[458 118 Ῥᾶγα}16] ἴῃ 1:6 ΕΧΧ., τμοτο ὩἽ 18 
ΤΕροδίθα!ν ἰγαηβαίθα ΌΥ κτῆμα. 

26. ΒοΟΨΑΙΟ 168 ὮΥ ΔΩΥ χθ8ηδ ἴπουῦ 
ΔΙῚ ὮὉΥ ἱΐ, ὅτε. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΙΣΧΣ, 

ΤΠῖ5 σΒδρίοσ 18 ΟΠΪΥ ἸοΟβοΙΥ σοπηροῖϊοά ψ ἢ 
παῖ ΒΙΟΒ ργοσθάθά. ΟἜπογαῖ γ ψγὸ ταϊριΐ 
540 1ῃδἴ ννῈ Βδνθ ἴῃ (Π656 σπαρίειβ ἃ βιιςςθβϑίοῃ 
οὗ ῥγυάδηξια! σουπβ8ε}5, ςοηοεϊνοα ἴπ ἃ αιιδϑὶ- 
ΓΕ Ιξιου5 βρίσῖ, στουρεά ὑηάογ ἀἰβογεπὶ ποδά- 
1η55, ἀηὰ Ὀεαγίηρ οἡ αἰβεγεηϊ ἀϑρεςῖβ οὗ ἀδι]γ 
16. Ῥοββίθ!Υ ἴπεγα ΠΊΔΥ Ὀ6 δοίης σοηποχίοῃ 
Ὀεΐνεοη Ψνηδΐ τγᾶϑ βαϊά δὲ (6 οἷοβε οὗ ἴῃς 

Κεερ τὴγ ψνογά, δηά ἀβαὶ (βἢ- ἴω ̓ 
[μ} 
βηά 

νὰ Ὠΐηι, ἀπά τῆου 5Π4]} αἰνγαγϑβ 
τῆς τιῖπρ τῆδί 5 ὨδΟΘϑϑαγΥ ἴοῦ 

τῆ ε6. 
4 Μάδηῃγ, ψἤεη ἃ τπΐηρ νγᾶ8 ἰεηῖ 

Ῥγουίους ομαρίεσῦ δϑουῖ (ἢ Ὀἰπάϊηρ τρ οὗ 
ϑΙΙγ Υ δηᾶ ροϊά, δηὰ ἴΠ6 δαάπιοηϊξίοη ἴο τΔΘΓΟΥ 
ἴη [15 σπαρίοῦ ; δηὰ δραίῃ δεΐννθοη (6 ῥσγε- 
νἱουβ δαιμοηϊτίοη ἴο ᾶνε ἃ Ἷσᾶῦε ΟΥ̓ΕΓ ΟἿΓ 
ψογάὰϑ δηά ἴπε ργεέβϑεηί νναγηΐϊηρ ἀρδίηβί δ γεῖ- 
δὴ] ἴοσ δηοΐβεγ, Τῆς ἴορίς8 οἵ (πε ῥὑσεϑθηῖ 
Παρίου ἀγα: (1) δὴ δαἀπιοῃηϊίοη ἴο "ιεσγῷ ἐπ 
ἰεμάίης, Οὐδ βίδηζα οὗ 51χ νϑῦβοϑ, υ. 7 ἔουτη- 
ἴῃρ ἴ)6 {τληϑιοη ἴο ἔπε ποχί οἴδηζα, ἡ ῃ]οἢ 
(2) Ῥγεϑεπῖβ δποΐμου ρῆδϑε οὗ ἥἥεγῳ : ἴμαῖ 
ὙνὨϊοἢ 18 ποῖ ἀϊδοουγαροά ΟΥ̓ πλίϑιι56, θυ. ὃ6- 
βίον ἔγθοὶυ (νυ. 8-.3). (13) Το ποχί βίδηζα 
Ργοβθηῖβ γοῖ δηοῖμεῦ ἀϑροςῖ οἵ δεγῳ : ϑωγείὶ- 
“δὶ (συ. 14-10--5]Χ γ6γ565). [ὑ451}Υ (4), Π6 
οφροϑβίίε ροίϊηξ οὗ νἱενν 15 ἴἄκεη, δηὰ νψγὸ δῖ 
βδοννῃ ἢονν ἀδϑίγαῦϊο ἴἴ 15 ηοΐ ἴο 5θεὶς ΠΟΥ ἴο 
δοςερῖ Μεγ (υν. 21τ--28). 

1. Ηε δαὶ ἐς »ηιΓομ}.} 1ἴ, Βὸ Ἐμὲ ἀοθίΣ 

ὭἌΘΤΟΥ, ἼΠ ΠΡ, οὐ ἽΌΠ ὑγ.. 
δὲ τβδαὲ εἰγεησίδεπεῖ ῥίς ῥαμά [5ἰτ  ΑΥ]γ ἴῃ 

γε. 1,4ἴ.: γωυαίεί »καπι.}] ἘἈδίπεσ, “ δπὰ 
Ὧ6 τΠαῖ πιακοῦι δἵσουβ ψἰἱΐὰ [ὉΥ] ἢῖ5 
μδηά-᾽ τμδΐ 5, ΞΡρΡοτγίοι ἢ δηοίμογ ΟΥ̓ Βοϊρίης 
᾿αἰπλ. ΤῊΣ Ηεῦτενν ψου]ὰ δὲ: 13 ΡΣΓΟ, οὐ 
ΡΙΠ, οὐ ΡἽΠΙΘ, ἴῃς σοπειγαςιίοπ 85 Ἰπ ΕΖγ. ἴ. 6. 
Α5 ἴογ “ἴδε Τσοχηηδηάιηθηῖβ " ἰἢ.5 “ Κορί," 
8566 [μεγ. χχν. 35 (ὯἿ. ἘΡΙΠΠ}); Ῥεῖ. χν. 7,8; 

ΠΟΠΡ. 58. χχχυΐ!, 26 (Ποτὲ ΠΡΟ ἸἿΠ, δηά ἰῃ 

1π6 πεχί νεῦβα 2. ὉΠ). Οοπιρ. 51. Μαζί. υ. 
42. 

ὦ. Τα ἀυγ οἵ Ἰεπάϊηρ ἴῃ διιςἢ ἃ 5ρι γἴ μ85 
ἴοσ 115 σογγεϊδανε τς οΟὈἰραϊίοη οὗ ῥυποῖιι4) 
Τεραγτηθηῖ. ὙΠ6 ΒΓ. 8 οχρίδηδίνα σδίθοῦ 
[Πδη 1πἴογαὶ. 

8. Α διΠογ δαπηοπιοη ἴο πἰπὶ 0 δι45 
ςοηίγεοϊοα ἴδ6 ΟὈ]! Ραἰίοη. 

Κεερ τὦ7 «υογ 4.1 1ἰϊ, τα κο βἴτοπϑβ, οοη- 
πὴ 11---ὁ ΗἩ ΘΌΓΔΙ8Πι. 

αἰαυαγ:.1 Τ,ιἴς, δῇΆῬ ΘΥΘΙΥ Β088ΟΠ, 533, 
ΥἱΖ.  Βοηονευ ἴμθου 5ηα]: περ ἱϊ. ΟΡ βεγνᾶπος 
οὗ ἀυΐϊῦγ Μ1}} ἴῃ τμαὶ οᾶβδε ὑσίηρ ἰἴ(5 ον 
τεννατά. 

Ι, 2 



"Ου, 
721 δέ 
αδέρ. 

τΠεπη, τεσ κοηαά 1ἴ το δε ἑουηά, ἀπά ριι 
τΠ6πὶ το τοι ]ς παι Ππεϊρεά τπεηὶ. 

ς ΤῊ] ἢς μαῖῃ γεοεῖνεὰ, ἢς νἹ}]} 
Κιβ8 ἃ πιᾶὰη 8 Ππαηά; πὰ ίογ ἢΪβ 
ΠΕΙΡΉΟΙΓ δ ΠΊΟΠΕΥ Πα ΜὙ0|} βρθϑαϊς 
5 ΡΠ ἰδϑγ : δυῖ ψἤδη Βα 8ῃουϊά τε- 
ΡΑγ, ἢς Ψ} ρῥτγοίοηρ τῆς τἴπις, δηά 
γεῖιιγηῃ ννογάβ οὗ ργεῖ, ἀηά ςοπιρίδίη 
οὗ τῆε εἰπΊα. 

6 11{ πε ρῥγενδὶὶ, ἢς 5}41}} μιαγάΐγ 
γεςεῖνε τῆς ΠΑ], Δη4 ἢδ νν}}}] σουπί 85 
1 Ὡς μιδὰ ἰοιιπά ἰτ : 1 ποῖ, ες δίῃ 
ἀερηνεά πὶ οἵ [5 πιοπηου, ἀπά ἢς 

4. 1. ΜΔῺΥ οοποϊὰος ἃ 080 88 8 
Βπ ἃ--ΠΕΥ ἰγεδί 4 ἰοδῇ 85 ἰξ {ποὺ Πδά ἔουπὰ 
βοιηθῖπηρ οἡ {πε τοδά, νυ] ςἢ ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ ἀρρτο- 
ΡγΪδαίς δηά {81η}ς πο ἕαγίμοσ οὗ δίτῃ ννῆο 1οϑῖ 1ἴ. 
ἴῃ ἴμ6 βοςοηά οεἶδιιδθ (ῃ6 5:Σ116 185 σοῃεπιθά : 
1Π6 ἸοΠηάοσ 18 γεργεβοηϊοα 85 πδνίηρ {πὸ ἰἸδθουΓ 
δηά ἰγουδ]ο οὗ ϑεαγοβίης ἁῇοῦ νῆδὶ πὸ Παά 
Ἰοβῖ. [Ὁ μιὰ5 θθθῆ ἱΏΡΘΏΙΟΙΒΙΥ ϑιιρροβϑίοα [Παΐ 
ἴη ἴΠ6 ἤγϑδι οἰδιιβε [Π6 οὐ ίηδὶ τΔΥ δᾶνε δά ἃ 

νου -ΡΙΑΥ δοίνγθθη Πρ ρῪ, “4 τηΐπς ἀβκαά," 
δηά ρρὴ (ἃ 5ροὶ] " οσ “ ξαίη. 

δ. Τ6 ἀοδουρίίοη οὗ [6 ἀἰἰβῃοπουγδθϊο 
ὈοΥτοννοῦ 5 ἴσιο ἴο [86 116- --ΟῊῪ ἰτ ἀρΡ] 65 
4150 ἴο ἴπο56 οὗ ἃ ᾿ἰΐκ σμβαγαςίεσ τνῆο δϑὶς δηὰ 
οδίδίῃ ΔῃΥ ἕδνουγ. 

Τὴ δὲ δαὶ γεροίυεά.) ἘΔΊΒΟΣ, 8011 δ ὁ 
οὈταἑ ἢ. 

ἀμ α »ιαπ᾿ ῥαπά. Ιἷξ, “ Κ'85 δὲα ἢ 88 ἃ." 

απ 70 δὲς πεὶσῥῥοιιγ᾽; »ιοηέν δὲ «υἱδὶ “ῥεαξ 
σμόγι αν.) ἘδΊΠοΥ, “δοὺξ ἢἰ5 πο χη θουτβ 
ῬΓΟΡΕΓΥ Π6 νν}}} σρεαῖκ ΒππὉ]1γ (Ἰἴ, πυπιῦ]6 
{πε νοῖςθ). ὍΤῊΘ πιοδηΐηρ βϑεὴβ ἴο 6: ἢδ 
1 ΤΟΙΟΓ ἴῃ γοΓῪ ἢυμλῦ]ς ἰδησυᾶρο ἴο (ἢς 
ΘΙ ἢ οὗ δηοῖμει---ἥονν ΘΑΚΥ ἣς σοι] ΠΕΡ 
μίπη, ρογμρ58 ννμδὲ ᾿ἰροταὶ] υ56 ΠῈ νγᾶ8 νοηΐ ἴο 
τηᾶ Κα οὗ ἴἴ. ΤΠ ὅγγ. ρῖνεβ [ἢ ΞΔ ΠΊ6 ἱσῃργοϑβ- 
βίοῃ. Βιυῖ «ἴϊεγνγασάβ πηαίίοειβ ἃ16 4υϊΐα 
σμδηροα. “ΨνΏεη δ βῃουϊά τοραγ,7 [ἴξ δὲ 
[80 ἰἰπιοὸ οὗἩ οἰνίηρ ὕδοκ (ἀποδόσεως), 
ἴμθη ἴπογῸ ἰ5 ροβιροποπηθηῖ : 89 Ψἱ1]1] Ῥσο- 
ἔσϑοῖῦ [86 ὉἼτ16, ἴῃ6 ραγπεηΐ 15 ἀεἰαγοὰ [ῸΓ 
(ἢς ἕυΐαγο, γῆ }]6 παῖ ἢ6 ἀοο5. “ ρῖνο δος 
(ἀποδώσει) ἂἴεὲ “Ψοτὰβ οὕ Βουσοὸν (τεργοῖ):" 
ἢδ 15 ΨΕΓΥ 5ΟΓΙΥ-- Ὀυ1 [6 {{π|65 ἅγὰ 30 ὑδά. 

6. 27 δε ᾿γευαὶ! [ἰδὲ ἰς, 16 τῆς. ογεάϊοσ 
δυςσςεεὰ ἴῃ μειπρ ὈᾶΓΟκΚ ΔΠΥ ΤΠΟΠΟΥ͂ ἔγοτῃ 116 
ΠΕΡΙΟΕῚ βε “ῥα ῥαγάϊν τοοονοσΣ δὲ δα ἀπά 
δὲ «υἱ τορφατὰ ἰξ [ἐβίθεῃ [1] δὲ ὁ δπὰ 
ἸΠΠΛΕΤΠΙΘΕ [δὲ Πα μαὰ σοηϑβίἀογοὰ δ᾽ϑο αἴθ ὶγ 
οϑί]. Βαϊ ὑῇποι [παῖ 15, 1 {πῸ σγοάϊον ἀοθβ 
ποῖ ρμεῖ Ὁδς.Κ Δηγτῃΐηρ αἵ 81], {86 η}] δὲ [186 
ἀεδίου] δα δ ἀεῤνγίυεά ῥὲνε [186 πο ο τῇ 9 
Δ ῬτΟΡΘΣΥΙΥ, ἀπά [ΥἱΖ. αἱ ἴῃ βαπλα Επι6} δὲ 

ΕΟΓΙΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΘ. ΧΣΧΙΧ. [ν. 5---9.Ψ 

Παῖὴ ρσοίζεῃ Πϊπὶ δΔῃ ΘποΥ νοι 
οαυδε : ἢς ραγεῖῃ Ὠϊπὶ ἢ συ γϑίΠρ5 
Δη4 ΓΔ] ηρ5 ; δηὰ ἔογ Βοηουγ ἢς ν}}} 
ΡΑΥ ἢϊπὶ ἀΐβργδςα. 
 Μδῃγ τπεγείοσε δανε γεξιβεά τὸ 

ἰεηά ἔογ οἵδεγ πγεπ᾿Ὺβ }}} ἀθβδ)]ηρ, ἔεαγ-- 
ἵἱπρ ἴο δε ἀείγαιάεά, 

8 Υεῖ πᾶνε δου ραζίεπος ἢ 4 
ΤΏΔη ἴῃ ΡΟΟΓ αβίδίθ, δηα ἀδῖδὺ ποῖ ἴο 
8ῆδνν ἢΙΠῚ ΠΊΘΓΟΥ. 

9 Ηεὶρ τῆς ροοῦ ἔογ “ἢῆςε οοπι- “ Ῥεαι. 
πιΔΠἀπιεης8 βᾶΚα, ἀπά τυγη ἢΐπὶ ποῖ ἢ 
ἈΨΨΑΥ Ὀδοδυβε οὗ ἢ]5 ρονεγγυ. 

[Ὡς ετεάϊϊον] δαξ χοίἑεπ ῥέε [6 ἀδθίον] 
Ωπ ἐπε} «υδοιξ εαιε [δωρεάν, Ὦ3Π---ἴοῦ 
Ὡς]. 

“ ΝΟΥ ἃ ὈΟΙΤΟΎΟΘΙΥ ΠΟΥ ἃ ἰοηδοτ Ὀσ6, 
Ἐρτ ἰἴοδῃ οἵ ᾿ἰοβ65 Ὀο(ὰ 1ἰ561[ δηὰ ζποηά.᾽} 

Τἤα»κἰἶεί, Αςῖ 1., 5ς. 3. 

ΤΟ τοῦ τἤθη Ἰοοῖκβ ὈΔΟΚκ ὩΡΟῺ Ὁ. 5 ὦ, ὁ, ὦ 
4, αῃὰ τρᾶγῖβ (Π6 ςουϊταος. ΤΠΪ5 15 [6 Γοραγ- 
τῆοηῖ τδήάθ: Ουγδίηβε διὰ σὑουσ]πρ δ 
Ψ1 8ὸ “αὶνο 66" 10 δὲ (ἀποδώσει 
αὐτῷ---οοτρ. Ὁ. 5 4)---5ς ἢ} ἰ8 ἴῃ6 ςοΐῃ ἰη 
ΜΘ ΠῸ ΡΔΥ5 ἢῖπὶ Ὀαοκ---δηὴὰ ἱπεῖοδβὰ οὗ 
ΒΊΟΣ [45 ἤθη 6 Κιβϑοὰ ἢ]5 ῃδηά δηδ βροκε' 
80 ΠυΠΊΟΙΥ δῦοιϊξ [ἢ6 οἴδιεῦ 5 ῬΓΟΡΟΣΥ) Ἀ9 
ΜΙ κὶνο 80 Κ᾽ [ὁ πἷπι (ἀποδώσει αὐτῷ) 
αἱ ο ΟἿΣ. 

7.1.1. ΜΜαηνῦ τατπϑὰ δον [νἱΖ. ἤοπιὶ 
Ἰεη ἀξ ης ---ΐ5, ταί μου τη ΠΟῪ ννῆο οαπὶς ἴο 
ὈΟΙΓΓΟΝ} οἱ δοοοππΐ οὗ ψιοϊκοᾶπθ88 [ν]Ζ. 
βιιςἢ 45 τηαδί δου ἀδϑοσθθα]: ἘΒΘΥ ζοδτοᾶ 
ἴο ὍῸ ἀορτίνοῖα [νἱζ2. οὗ [ΠΟΙΓ ΡΓΟΡΕΙΥ] Ζ0Σ 
ποίδίπᾳ. ΤῊ ὅγγ. 48: “ ΜΔΗΥ ἰᾶνο γε ιβοα 
ἴο Ἰεηά, ηοῖ ἔγοπι [ψ]Πουῖ 115 Ὀεϊηρ ἔτοι} 
νυ]ὶοΚοάησϑβ, θυ Ὀθοδιβο ΠΟΥ τοῦ αἶγα! οὗ ἃ 
11561655 αυᾶττε]." ὙΠογα οδη δὲ {Π{||ὲ ἀουδί 
1αῖ τ[Π6 Οτεοκ δηὰ ποῖ ἴῃς ὅγγ. τγδηβίδίου 
ΠεΓα τὶ ΒΟΥ υπάετειοοά τε Η εὔὗγονν οΥ Ἰ ΠΑ]. 
[τ 15 τηογοίογο 41} (Π6 τῆογο αθβουυηρ ΟἿΓ 
αἰζεπίίοη (Πα {π6 νεῖ. [,4(. ΤΟ] ονν5 ἴδ Ἰηΐοτ- 
Ργοίαίίοη οὗ [6 ϑγυ. [1 π85: γι ποη εαιμᾶ 
μεημ ας ΠΟΉ 7 Ἔπέγα σμπὶ. 

8. ΤῊΪϊΒ νοῦβε Ὀορίηβ ἴΠπΠ6 δαχηοηϊίοη ἢοῖ ἴο 
Ὀς ἀϊξεουγαροά ἴῃ τε] -ἀοἴηρ, ἴο ΝΒ ἢ ο-. 7 
ἔοιτηθοὰ τς ἰγδηϑι[οη ἔτοπὶ ἴπῸὶ' Ῥγουῖοιϑ 
βίδῃζβ. Τῆς ἤγϑί οἶδιιϑο οἵ [6 νοῦβε γεΐοτβ 
ἴο ἃ (856 ἰπ νος (Π6 ἀεἰΑγ--- απο ἴῃ τσ. 
5, 6--ΙὨΔΥ ποῖ 6 ου]ραῦ]ο, ἀηὰ ἴπ6 ογραϊζοῦ 
ββοιϊὰ δ6 φαϊϊδηϊ δηὰ ἔουρεδυίηρ: δηὰ ἐπ 
τοατὰ ἴο ΘΒΔΥΣΙΥ [ἰὴ (ἢ 5εηβε οὗ θεβῖονν- 
ἵπξ αἰπιβ οὐ Ὀθηθῆίϑ, ἐπ᾽ ἐλεημοσύνην; ἴῃς ΔἸεχ. 
ἀπὰ οἴμοῖβ γοϑά: ἐπ᾿ ἐλεημοσύνῃ, “ἴῃ ἙσΠΑΓΙ ἢ 
ἀο ποΐ ἀοῖοτν [ἀ6]4γ} δὲ πι---Ρυΐ Πΐπὶ ποῖ ὁ 
ἴο ἃποῖποΥ τἰπι6; δῖ διτ ποῖ ννα!ῖ. 

9. ΕῸΣ 0 οοἸρ δηλ θη  ᾽ δ δ8 0 

Β.(. 
εἶτ. 20ο. 
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ΒΕ 10 1,086 ΤῊΥ πΟΠΘΥ ἰοῦ ΤΥ Ὀγοῖμεῦ τῆϊη6 Ἔπθηλ 68 Ὀεῖίοῦ τΠΔΠη ἃ πιρῃγ 8.6. 
ΟἸΓ. 200. . . . ΟἿ. 200. 

τ κδπά τὴγ Πεπά, ἀπά ἀϊεῖ ἴἴ ποῖ γτιιδϑῖ 5}1614 ἀπά βἴγοηρ' βρθᾶγ. --- 
“8. 50. αῃάρογ ἃ βδίοῃε ἴο δὲ ἰοϑί. 14 Απ ἢοπεϑῖ πιῇ ἰ5 5 ΓΘΙΥ ἴοῦ 
ἴραη.. [11 1ᾺῪ ἃρ τὴγ τγδᾶβυγε δοσογάϊηρ ἢΐ8 πείρῃθουγ : δυῖ ἢς τῃᾶῖ ἰ5 ἰπι- 
ἴτε. ἴο, τῆς ΠοτπηΔηἀπιεης8 οὕ τῆς πιοϑὲ ριάεπι νν}]}] ΠΌγβακα ἢϊπι. | 1 Οσ, Με, 
ἬΝ Η!ρἢ, δηὰ 71ς 5}.4}} δγπρ τπδε ποτε ϊς Εογρεῖ ποῖ τῆε ἔπΠἸεπηάβη!ρ οὗ 
μὰ ρΡίοῇε τῃδη ρο]ά. ΤῊ βυγεῖγ, ἔογ ἢς Βδῖῃ ρίνεπ ἢἰ5 1Πξπ 
ποι, 12 ἐϑῆυϊζ ἃρ δἰπὶθ ἴπ (ὨΥ βίοτε- ἴογ (ἢεε. 
ι Τίσι, 6ὅ. ἤοιι565 : δηά ἴἴ 5Π4}} ἀο]ίνοῦ τῇδε ἔγοηλ 16 Α ἰῆποῦ ψν}]] ονογῖῆγονν τῃ6 

β ϑΝ 411} ΔΠ]Πςτίοη. δοοά εβίδϊε οὗ ἢΪ5 βυγαιγ : 
19. 21. 12 [τ 5}4}} ἤρῃς ἔογ {πες δραϊπϑῖ 17 Απά δε τἢαῖ 15 οἔ δὴ υῃίῃδηκ- 
“,Τυβϑῖὲ 4.7, 8, 9, το, 1τ. οἢ. 17. 22. 

διοϊοὶ [5γ7Γ.: “ΤΕ ον ἢ 8 ῬΟΟΣ 8}, δπὰ 
δοοοτὰϊπρ ἴο πὶδ ᾿Ἰδοῖς [περὰ, ννὰπ|} ἔπτη 
δὶπὰ ποῖ ΔΎΘΔΥ ΟἸΡΟΥ.)]) Α5 ννὲ υηδεγϑίδηα 
ἴη6 ϑβεςοπὰ οἴδιυϑο, ἢ ΤΑΥ͂ ῬγοραὈΪΥ ροϊπὶ ἴῃ 
4Π6 ἀϊγοστίίοη οὗ [6 Εαρθὶπιὶς συΐϊθ {πὲ [Π6 
ῬΟΟΥΣ 5ῃουϊὰ Ὀδ δϑϑιϑσῖθα ἰἢ ἃ πηᾶπποῦ σοηξοτιη- 
40]6 ἴο Π61γ ἔογπλοσ σοπάϊοη --- ἀοσογάϊηρ ἴο 
ἀπεῖγ ἰαςκ (Κείμιθ. 67 δ)δ)᾽ιι. ΤΏ ὅγγ. γοηάσεγ- 
ἵπρ ἀδρεπηάβ δἰ Γ ὩΡΟῺ ἃ τηϊϑυθδαάϊπρ ΟΥ̓ 5 ἃ 
τη ἰσ γδηϑἰδίϊοη. 

10. 10:6 ἸΔΟΠΟΥ͂ ΓΒΤΟΌΒὮΕ 86 ὀγοίῥογ απά 
ἴοΓ] 8 “ἱεμά, ἀπά ἰεἰ 1 πο γι πάθον ἘᾺ 6 “[0η6 
απο 1055.] “ΤΠ βῖοηθ:᾽ [π6 ἀεβηϊζο βίοηθ 
1πλὶ πιαῦκα {6 ρίδοθ ψογε ἴπ6 ΤἸΠΟΠΕῪ ἰ5 
Ὀυγιοά, ΤΠ Πιθδπίηρ 15: ὈθΓΟΓ ἴο 1056 ΓΔΟΏΘΥ 
(του ἢ 4 ἔγιθηα τ1ἢΔη Ὀγ Ἰοϊτην ᾿ἴ ταδί. [{ 15 
ἃ 5θςοῃάλσγυ ροϊηΐ {παῖ ϑιιοἢ δὴ ΘΧρΥ βϑίοη 85 
ἰοϑ5 ὈΥ̓͂ Γιιδῖ 15 ΘΟΑΓΟΘΙΥ ἀρΡΙΠΙ Δ Ὁ]6 ἴο βιῖνου. 
ἔογ {Πογὸ τα σῆτ δ6 1055 [ἢ βιισ ἢ ΠἸΔΏΠΘΓ, ΟΥ̓ δὲ 
ΔΗΥ͂ Γαΐς ςοηῃπίἀογαῦϊες ἀφιογιογαϊΐοη. (πη ἴπε 
Οἴμοῦ μαπηά, {πὸ ἤριιγο οὗ τιδί 88 αβδοίην 
πλοῖα 5 στρ ῃῖϊ Ὀς Γαησίογγοα ἔστοπὶ οἠὸ πλοία] 
ἴο Δηοῖπογ (566 {Π| 5απΊ6 δοιιΐ Γιιδῖ 45 αἴοςοϊ- 
ἴῃς ἴμε μοϊά οἵ ἴῃς Ἰάοἱβ : Ερ. οὗ [6γ. υτ΄. 12. 
24). [ἴ 15 οὗ τπιςῇ μτοαίου Ἱπιρογίδπος ἀπά 
Ιηἴεγοϑῖ ἴω ποῖςς τἢαΐ [Π15 νεῦϑο δῆογαϑβ [γοϑῇ 
ὁνιάδηος οὗ ἴῃς τι156 ν Ὡς ἢ 81, [πιὸ5 πιδάς οὗ 
Ἐσςοεϊι5. ἔργ ἴδ ἤραγο ἴῃ δῖ. [15. ν. 2 οἵ {Π6 
Τυκῖ 25 αἰδοίίης ἴ[Π6 υηπ5οα κο] 4 δηά 5||νῸγ 15 
ποῖ ἐοιπηά [πῃ ΔηΥ͂ ΟἿΠΟΥ ραγί οὗ ϑογιρίισο, αηὰ 
566 ΠῚ5 ἀοςτινεα τῸ πὶ ΟἿἿΓ ραββασο, ΔΜογοονοῦ, 
οὗ ἴῃ6 ἴννο Θχργοβϑίοηβ ἔοσ “ στιισίο ἢ δηὰ 
ἀκ γῃ κι" 1ῖὴ 81. [45. ν. 32, ἴπ6 οπο (ἰός, “ τιιδῖ ἢ) 
ὙΥΠΙςἢ ἴῃ {}}}5 σα πιποδίϊοι! οσσιγ5. ΟἿΪΥ ἴῃ {παῖ 
φίαςε ἰπ ἴπς Ν. Ἴ΄. 15 ἰδὲ ἢ ΟἿἹΓ ραβδᾶρὸ ἰὴ 
ἘΕἰςοῖυ5. (ἰωθήτω), ννἢ1}6 τῃ6. οΟἴμοΓ ψνογὰ ἴῃ 
δῖ. [458. ν. 1. (κατίωται ---“ γοιΓ σοὶ πὰ γοι 
ΙΝ οΥ αγὸ γιά Ἶ ἀοθ5 Ποῖ ΟΟΟΟΓΊη ΔΩΥ͂ ΟΠΟΥ 
Ῥίδςε ἴῃ ἴπε Ν. Τ᾽. ποῦ γεῖ ἰὴ 16 1 ΧΧι. θεὲ 
ὉΠΙΥ ἴῃ Ἐςοὶι5. χιϊ τι. ὙΠ15. αἰ5θοὸ πα γοςῖν 
βῆσον5 ἴῃ ϑνμαῖ ΚΟΠΟΙΓΑΪ 156 ΟἿἿΓ ὈΟΟΚ πιιιδῖ 
δανὸ Ὀδθη διηοηρ ἴῃς [6ν05--ἃ ἕαςϊ σοηπγπιες, 
85 ΜΘ αν 5οθη, ΌΥ ἴΠ6 πιιπλογοιιβ “ΓΑἸπλιάϊς 
«υοίδεοησβ ἔσοπι Εος] 5. ΤῊ ὅυγ. Πα5, Ἰηϑϊοδα 
οὗ “1οῖ ἴ ποῖ γυξῖ ὑπηάοῦ ἃ οἴοπο τἰηῖο ἰοϑ5,᾽ 
115: “ταῖπογ ἤδη ἴπου ΠΙἀςδ ἴ ἀηάογ (Π6 δἴοπθ 
οὐ ν"8}}. ΦὝΠο ἀιογθηςθ ἴῃ [ἢ6 ἵννο νογϑί δ, 
4“..411 (ἸῺ 186 5.01..) δηὰ “1055 (ἴῃ ἴμε Οτσοςκ), 

-- 

ΜῈ νου ]ὰ δοσουηΐ ΤΟΥ ΟΥ̓ {πε Ἰαϊίες τεδάϊηρ 
ΤΠ, ψνῃ]]ς τὰς 5γγ. τοδὰ ΠῚ (γ᾿ ν. το), 
“ἐγ.}}5. Εογσ ἴπ6 ἀϊνογρθηςδ ---ἴἑἢ6 Οτοοκ 
τεδάϊηρ “τυ, 16 ὅϑγγ. “ μίάθ᾽". 1 15 ποῖ 
ΘΑΘΥ ἴο ΟΥ͂Υ 4 5α[ἰ5Ξίδοϊογυ δχρ᾽δπαίίοη. 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴπ6 Οτεοῖκ ὑγαπϑιδίίοη ννὰ5 ἢοΐ ἴῃ - 
τεπάδά ἴο ὃς [Πἴογ4]. 

11. ἐφαπ οί. ἈἘλδίπεσ, “πη ΓΒ 9 ρμοϊά. 
λῖ6 γσουθδοῦ ἤότο ἴῃς Ὀοι(ΟΥ ἂηά ἔδυ ΠΙΡΠΟΥ 
ἀϊγοσῖοη ἴῃ δ8ὅῖ(.0 Μαῖϊ. νὶ. το, 2ο5ὅ. Τῇ 
Ἀαῦθὶς δρόακ οὗ σογίδιη {π|ὴρ}8 οὔ ψ μος ἢ 
ἃ τῆλ ΘΠη)ΟΥ5 πὸ ἔστι οὐ ἰηΐεγοϑῖ ἴῃ {Π|5 
υὐοτ]ά, 1 [η6 σαρ δὶ {561 σοιπαϊηθῖῃ ἔοτ 
1πΠ6 πεχὲ (Ροδὰ 1. 1, δπὰ ἴῃ οἴΠΟΥΓ ρΪαςθ5). 
Ατηοηρ {Πποπὶ--- που ἴΠ6 σαν οὗ (6 
1μνν 15 δαὶ ἴο ουΐννοῖσ!ι 4}} ἴῃ6 οἴογο----ἰῃ6 

δοβίονναὶ οἵ τΊΘΓΟΥ ἰ5 πιοπιὶοηδὰ (Πύρν. 
ὈΥἼΘΠ- -ἰῃ δ5ηῦν. 127 4 {Π|5. 15 ἀρρ!οά τὸ 
ΠοΒΡ [Δ] ΠΥ ἀπε] νἱϑιτηρ οὗ [Π6 51. Κ). Τῆθ 
δΥΓ, ραγΑρΡἢΓ Α565 [15 γΟΓ56. 

12,138. ΔΥμαῖ ἃ πιαῇ 15 ἴο ἰἴχὺ τρ ἴῃ ἢὶ5 
βΒίογθῃοιθϑ 15 ἢοΐ ρβγαϊη, ΠΟΥ ἔγι 5, ΠΟΥ ΔΠΥ͂ 
ΟἾΠΟΙ δοῦγοθ Οὗ νϑθαίτ --- χῖ 4115. Ἅ7}5 
Ὑ}} ργονὸ ἃ ῥγονοηζινο αραϊηδί ΟΥ̓ οἷἶβ6 ἃ 
ἀοἰνεγαησο οηι [80 1] {παῖ νου ]ά οἴ που δο 
Ὀο[4}1 πιο ΤῊ 51π|}16 15 ἴαγῖμον ἀονοϊοροά 
Ϊὴ α΄. 13. δΥΠοη τῃὸ δ οἴ, 1,4. {πι|5. ραγα- 
ΡἢγαβῸ5 α΄. 12 : εοποίμης εἰρογηοιγπαῦι ἐμ κο» δ 
ῥαπροόγις, εἰ ῥαδο ῥγὸ ἐὸ ὀνογαιὶ αὐ ογιρὶ για ίο 
---ἰῖ τλαῦ ἤανο Παά δῖ. [νμυκὸ χνὶ. ο ἴῃ στἱονν. 

14. Α πὸν βίδηχα: ϑιγοδιῤ. Ττδηβίαϊο: 
“Α ροοᾶ 8 Ψ1}1} 6 51:1ὺγΥ. .. θ Π6 
0 185 Ἰοβὺ βδ πιο Μ0}}} θα 0] 6 {1Π|,᾽ [ἢ 
[ΠῸ δοηϑδὸ οἵ αἀδοογίίπῃ ἰπὶ: δι ἢ ἀῇ ομο ΜΜ1}} 
ἴορανο {πς Ρούβοη ΜΠὴῸ [115 θοσοιηθ δι ΓΟΙΥ [ῸΓ 
Ηἰπὶ ἴὸ ὑοαγ ἴπΠ6 σοηδοηιιοηςθθ. οἵ ἢϊ5. τα5}} 
Κιηη055. 

15. 1ὲ φεϊεπάδίρ)] Ἐλαΐδοῦ, [ὰ 9 ἔανοῦτβ 
-- ἰδ Κιπ πο 55, 
δ ῥα σίπον ῥὶς ἱρὴ 

{ΠῸὺ δοῃθὸ οὗ “" 50} 
νοΓβο, 

16. ἐῤὸ ψοοιΐ οεαἰ0.1] ἘΔΙΠοΓ, ἐκ. 9 Ρ085598- 
Βίοπ 5. 11ὸ ὅ.Ύ, ΟἹΠΙ5 [Π15 νοῦϑο, ἀπ ρᾶγᾶ- 
ΡΠ γάδο5. 4᾿. 17 ἰῇ ἃ ΠΊΔΏΠΟΙ ΠΟ γαῖ905 
διιϑρίοοη οὗ ἃ ἰαῖοσ γον βίο. 

1,1ῖ.,ὄ ἱ85. 808], ἴῃ 
ΤῈ ὅγτ, οὐ 5 [ἢ 8 
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δῖος Δ] πιπά ψν}}}} ἰεᾶνε Ἀἰπι [ἴῃ ἀδηρετ] 
τῆλε ἀε]νεγεὰ Ὠϊη1. 

18 ϑυγαιβηϊρ παῖ υὑπάοπε ΠΊΔΠΥ͂ 
οἵ ροοά εϑβἴδῖθ, Δηἀ βΐακεη τἢεπΠὶ 88 ἃ 
νγᾶνς οἵ τῆς 668 : πλρῃ πιθη ἤδῖῇ ἰΐ 
ἀγίνεη ἔγοπῃ {Ππεὶγ ἤοιιβε8, 80 τῆδι {ΠῸῪ 
ὑναπάογα δηοηρ δἴγαηρα Πδ[ΟΠ8. 

19 Α ν]οκεά πηδη τγδηβργεβϑίηρ [ἢ 
ςοπηδηἀπηεηῖ5 οὐ τῃς ΝΝ 5}4]} 
[Δ}}] ἱπῖο ϑβυγειβῃ!ρ : «δαηὰ ἢς τῃαῖ 
ππάογίδκεῖῃ δηά (Ὁ Ἰονγεῖ οἴδεῦ 
ΕΠ 5 Ὀιιϑίηα85 ἔοσ ρδίῃ 581] (4]}] ἰηῖο 
8.118. 

18. ο7) ξοοά εε:51..1] ἘΔΙΠοΥ, δὲ τοῦθ 
ῃ 8 ῬΥοδροσζοῦδ οοπῃὰϊ(ίοη. 

“δαζεη ἐδορι.} ἘἈλδῖπογ, ο559ἃ [ἘΘ1. 
ἄγίυεη ἥονι ᾿δεὶνρ δοισο.. ἘΔΙΒΟΙ, δὰθ 

Ὧο θπιϊρτδῖο [0 ΓΕΙΏΟΥΘΊ. 

σγαησε παίΐοης.}) δῖον, ζοσοὶ μη πᾶ- 
ἘΙοΏ5. 

190. ΤῊ ἶ8 γϑγδο ἰ5 ἐουηά ἰπ [5 5: π|ρ]οϑὲ δηά, 
ὯῸ ἀοιυδί, οτίρίηδὶ ἔοστη ἰῇ ἴῃς Ναί. (οά. 
ἴϊ τοδάβ: ἘΠ8ΠῸ οίπποι [[Π6 δάαϊτίοη ἴῃ [ἢ 6 
ΑΟΝ., “ ἐγαηϑρτεββίηρ, ἄζε. οσσιιγβ ἴῃ Η., 248, 
(ο., ὅγγ., νεῖ 1.4ἵ., ἀπά ἰ8 πο ἀουδί ἃ Ἰἰδίοσ 
Ϊ053] ψῖιο ζΖ6119 1} ἱπίο δυτοιὶοὶρ 
ῬΟΥΠΔΡΒ ἴῃ ἴ8Π6 5θῆβε οὗ ρυγροϑεὶν ἱπουττίησ 
τ, [γοννίηρ ΜΙ Π56} ἱπίο ἵἰςπττοῦ αἶσα ὄυθη ἴῃ 
ἴπ6 86η86 οὗ “ΓΑΒΏΥ "ἢ ἀοίηρ 50] δῃ!ὰ ψ80 
ῬΌΣΒΟΘΙΝ ΔΥΟΣΙ ἔΡΤΙΟΡΟΣΙ σδὶμδ 984]] 
96 τον ἰπῖο ἱπάρπιοιῖα [Ἰλυν-5θη- 
ἴοης68). ὙΠΟΓΕ 15 ΡγΟ Δ ΌΪΥ ποῖ ἃ πιοτὸ ἀἢ- 
ουἱτ εἐχργοββίοῃ ἴῃ ἔσο]. [ἢΔη διώκων ἐργο- 
λαβείας, ΜΝ νὰ πᾶν τοηδεγοά: “ἐν ῆο 
Ρυγβιθί ἱΠΠΡΓΟΡΟΙ ρδϊηβ 7 --- ΑΙ δουρ νῈΠ 
δτοαῖ ἀοιιδί, ΕῸΣ, ἀϑϑυγοαϊγ, ᾿ξ ἀοο5 ποῖ ϑυἱζ 
πε ςοηϊεχί, νυ ΠΥ οὗ (Π6 φγενίουβ οἶδιιβ6 
ΟΥ̓ οὗ ἴῃ6 ρῥγεοθαΐηρ νεσγβϑβϑ, νυν ϊςἢ τῆγουρδουϊ 
Τοίογβ ἴ0 βι γε 5 Ρ. [{{ῃογεϑίογο ννῈ πᾶνε ποῖ 
ἴῃς σουγᾶξε ἴο ρῖνα ὉΡ ἴΠ6 διαὶ πιθδηϊηρ οὗ 
ΘἸΕΒΕΥ διώκων οΥ ἐργολαβείας, ἴπε ἸαζίοΓ πιυκῖ 
αἴ ἰεαϑὲ θὲ ἴδκθη “εσεω γπαΐο (ΛΝ οἷν 11 ϑοιηθ- 
Ἐπη65 Ὀ6ΔΓ5), 50 8ἃ5 ἴῃ 5016 ΨΑΥ ἴο ἢΐ ἱπίο 
ἴ8ε ςοηϊοχῖ, Βυΐϊ νγὲ ψοιὰ νϑηΐυσε ἴο 
δισροσί [Πδὲ διώκων πιὶρἢξ Πογο 6 ἴάκθῆ 85 ἃ 
Ἰανν-ἰοστη---- ἃ ργοβεσιῖον "---ηὰ ἐργολαβείας 
ἃ5 ἴῃ ἴπ6 βοημἶνο. [π τῇδ οαϑο ἴῃ6 ννογά8 
τηῖρ! Ὀ6 τοπάεγοά : διὰ 80 Ῥζοδθοῦϊοδ 
[ἀποῖμεγ] ἤοσ α οοπῖίσϑοῖ--ΓΕίογγίηρ ἴο ἃ 
ἴδῃ ΨὙὴ0 ἤγϑθξ ΓΟΉ ΓΟ ΟΥ̓ [ΟΟΙ ΒΥ ὃς6- 
(ΔΠι6 βιγεῖν, δηὰ ἴπθη ΟΥ̓ ἃ ἴαν- Ῥγοςυθ55 
αἹεά ἴο ρεί τὰ οὗ 5 ὀηραφεπιοηῖ. ηΐβ, τὲ 
δα πη 55:16, υνου]ὰ 5βυϊ [ῃ6 σοηΐοχῖ νν6}}, ὙΠ 
ΘΥΓ. 5Έ6 18 ΠΠΤΌΤῚ (8 ραγδρῃγασίίς ἰδησιᾶρο ἴο 
πᾶνε μιδὰ ἀἰΠΠς ΠΥ ἀθοις (Π15 νοῦβο, δηὰ ἴΐ 
ἰηβογίϑ θεϊνγεθη ἴπ6 ἔνο οἶδυ8ε5 ναὶ σοδάβ 
1κο 4 Ἰαῖθσ ἱηϊεγργείδιίοη. ὙΠῸ ΑἼδΌ. ογη 8 ἴ. 

20. Οη ἴῃς ρεθοθάϊηρ νοῦβὸ {π|85 ἔυ ΠΟ 5 

ΒΟΟΙΕΘΙΛΘΤΙΓΟΌΡ. ΧΧΙΣΧΣ, [ν. 18--24. 

20 Ηεὶρ τὴγ πεῖρῃθουγ δοσογάϊπρ ΒΟ. 
ἴο ΠΥ ρονγεῦ, δηά δενγαγε πὲ του ὅττι 
{Πγ561Ἐ {8}}] ποῖ ἰηΐο τῆ 54:16. 

21 ΤἼης δοδίεξ τῆϊηρ ἔογ [Π{ 6 154 οἷ. 30. 
νγαῖει, ἀπά Ὀγεδά, δηά οἱοϊῃϊηρ, δηά 
Δ ἤοιιδε ἴο σονθῦ 5Π41|6. 

22 Βεῖζεγ 18 τῆς [πξ| οἵ 4 ροοῦ τηδῃ 
ἵπ ἃ πιδδη οοζῖαρα, πλη ἀεἰ]οδῖς ἔλγε 
ἴῃ Δποῖδεῦ πηλη 8 ἤοι6. 

22 Βε ἴἴ Πι||6 ογ πγυςῆ, 'Πο] ἃ ἐἢε6 ὁ τ Τίμι. 6. 
οοπέεητοά, τπας του εᾶγ ποῖ τῆς 
Ταργοδοἢ οὗ (ΠΥ Ὠοιιδα. 

24 ἕογ ἴξ 15 ἃ πιίβεγδυ]ε [ἰε ἴο 

ἃ5 ἃ ΒΈΠΟΓΔΑΙ σΟΠοΪ βίο ἀπά 50 ΠΊΑΙΥ: “4 8- 
ἷοῖ [ὴγ ποῖ θουγ δοοογάϊηρς ἴο (ΠΥ Ῥοννεγ, 
αηὰ (νυ) ἴαὯκὸ πΒοϑθὰ ἴο ΓΒΥΒΟΙ͂ τπαϊ 
ποῦ 7411 ποῖ." Τῇ ὅ5γυΓ. [5 ἰηϑίοδα οὗ 
ἴπ6 νογάς ἰη ἴῃς βεσοηά οἰδι5ε: “ δηά ἀδε- 
᾿ἵνου {πγϑοὶ ἔγσοπι ἀουδὶε." ὙὍΠὸ “ ἴακε πεοεὰ 
ἴο {ἢγ56} (Οτγεεκ)ὺ δηά “ἀοἰνοσ {ΠΥ5861 
(ὅϑγγ.) πιᾶὺ ψν6}} σεργεϑεπῖ (ἢς βαθ Ηοῦτγον 
τνογὰ --- ΡΓΟΌΔΟΙΥ (45 ἴῃ {Π6 ὅγγ.) ἴθ ννοτὰ 
ΠΥΒ, Ρεγβᾶρ8 ψυἱτ ἴῃς δἀαϊίοη οὗ δποῖμεγ 

νοῦ 45 ἴῃ 58. οχ]ΐν. 7, ΡΝ ΠῚ ΘΒ; Ῥεγπαρ5 

ἰξ τοδά ἭΨ:) δ᾽ ΠῚ ΠΣΒ. Αϑ5 ἴο {πε 8γγ. 
τοπάογίης “ ἀουδὶε᾽" ἴογ τῆς Οτοεῖκ “δε 
ἴμου [8}1 ποῖ," 1[Π6 ΓΟΥΙΏΊΘΓ ΠΙΔΥ Ὁθ6 ἃ Ραγᾶ- 
Ρἢγαβίῖς σοίθγθηος ἴο ἴῃς ριυπιβῃπιθηΐ ἰηίο 
ὙΠ Οἢ δυςσἢ δῇ οπθ ταὶρῆς 41}, ΟΥὁ (845 845 Ὀδθη 
ϑδιυρροβίεα) ἰἴ ΤΑ ἀσροηά οὔ ἃ ἼΘοηξιβίοη 

δεΐνγθεη ΒΒ) (1πῈ Οτθεκ) δπὰ ὉΡ9Ὁ (πε 
5γ7.). 

21. Αὄὕπονῦ βίδηζβ. [{Π{πιοβὲ τηοάογαίίοῃ 15 
Τεςοιηηοπ δά, 50 ἃ5 ἴο ὃς ᾿ἰηδερεηάεηϊ οὗ 
οΟἴμοῖβ. 

10 ἐουεγ σδα»ιθ. ἘΔΙΠΟΥ, “ ἩΔῚΘῈ ΘΟ Σ- 
Θ᾽ 5ῃδπιο,"--οοποοαὶς παῖ ἀδοθηου ἔοσ θά 5 
ἴο ὃδ6 ἴῃ Ρυ]1ς. 

2. Βείίεν ἐς ἰδὲ οϊαῖο οἵ 2.1 Οτ, 189 
Ἰηοὰθ οὗὨ ᾿ἰνίηκβ, βίος. 

ἐπ ὦ γιεῶμ εοἱαρο.)] ἘἈΔΙΠΟΥ, πρᾶον 8 
τοοῦ οὗἨ Ὀθδτλδ, ἴῃς ορροβίζε οὗ ἃ “ςεἰοὰ 
ἢου56." 

ἐπ αποίδεγ γιαη᾿: δοισε.}] ἘΔΊΠΟΥ, “ δ κ᾽ 
δΊΣΓΒΙ ΟΙ." 

28. ΤἼΘ 5θοοηά εἶδιιβο, “(δῖ ἴδοι! ἤραΣ 
ποῖ; ἄς. (ΟΥἨ ταῖμογ, απὰ ἴποπ 8881} ποῖ 
Ἀθδτ, ἄζο.), ἀοο65 ἢοΐ οςςὰγσ ἴῃ [Π6 Ναῖ., τ 6 
51η., ΠΟΥ ἴπὸ Αἴθχ., θυῖ ἰ5 ἰουπὰ ἰῇ 248, (ο. 
ΤἼΘ ὅγγ. μα45: “ὙΝΒοῖμου δ (Ἰἶνα οὁη) πιαςὶ 
οὐ ΕΠ|6, πο οὔθ κηοννοῖῃ : δηὰ ννῆδὶ πα ἀοοῖδ 
νυ 15 ουδὲ τη ἀο68 ποῖ 566 11. ὍΤδὲ 
νεῖ. 1,4[. ἢᾶ5 4 σοηξιδεαά ραγδρῆγαϑο. 

24. 11, Α νυτοϊοδβοὰ Ι1127296: ἥἔσγοιι 
Ἰοῦσο ἴο οὔδθ--δηιὰ ΨἘ.60ΙΘ 010 80" 



ν. 25---4.} 

ΒΟ ρῸ δῸπι Ποιιδε ἴο Ποιιβ8 : ἴογ ψΠεῖε 
σι. 200. 
--- τοὺ δτῖ ἃ βίγδηρεσγ, ἴοι ἀδγεδί ποῖ 

ΟρΡδη τῆν πιοιτῇ. 
25 ἼΠοιι 58α1ς εηϊεγίδίη, δηά ἐεαβῖ, 

πὰ Πᾶνα πὸ {πδη ΚΒ : πηούξονεσ ἴδοιι 
8: ἤδαγ ὈΠΙΕΙ νγογάϑ : 

)6 ἕσοηιε, τποιι βίγδηρετ, ἀπά ἔιτγ- 
ΠΙ5ἢ ἃ τ0]6. ἀηὰ ἐξεά τῆς οὗ τῆδτ του 
Βαβῖ γεδάγν. 

27 Οὔνε ρίαςε, ἴῆοιι β[γάπρεγ, ἴῖο 
ΔἍΠ ΠοΟΠΟΌΓΑΡΪς τηλη ; ΓΠῪ ὑγοίθου 
οομηθῖῃ τὸ θὲ ἰοάρεά, Δἀηὰ 1 διᾶνε 
πεεα οὗ πλὶπε Πουβα. 

28 ΤΠ 686 τῆϊηρβ ἅγα ργίενοιβ ἴο ἃ 
πιλη οὗ υπάετϑίδπαάϊηρ ; τὴς ὑρθταϊα- 
ἱηρ οὗ Ποιιδεγοοηι, δηὰ γεργοδοῃίηρ οὗ 
τῆε Ἰεπάετ. 

ἡουσηοϑί [245 οπα ηοΐ ἴοστηϊηρ ρατί οὗ {ῃ6 
Βουποῃο]α Ὀυὺῖ δαπλτεἀ ἴο ᾿ξ : παροικήσει) ὮΘ 
οδιηποῖ ΟΡϑὴ ἴδ ποπὺίδ. 

25. ΑἸ(Βοιρ 411 ἴῃς (οάά, πανο, 45 ἴῃ 86 
ΑΟΨΝ., ξενιεῖς καὶ ποτιεῖς, “1ῇοιυ 5Π41}{ Θητογίδιη 
ἃηὰ ἔσοδος, 1ἴ δθεπὶβ δυβο  υἴ6ἸῚ ΠοσοβϑαγΥ ἴο 
δάορί ἴπῸ6 εἸπμοηθδίίοη οὐ Βγοίβο ποίου : 
ξενισθεὶς καὶ ποτισθείς: ἸᾺΟὰ 5.410 Ἐ60 
οπξονίεὶηθὰ 888 σποκί, Δηὰ Ὀ0 σὶγτθα 
ο ἀΥγὶπῖκ ὑπὸ πριϑδοΐϊοσα δι 988 -- νν]1}} 
ὈΠρΡτας οι 5η655, ΟΥ᾽ οἶδ, {1} δὲ ἰδϑί 1{ 15 πιδάθ 
ὈΠΡΤ͵ΤΑςΙΟΙΙ5 --- “4ηἀ Ὀοβὶὰθ5 [(δῇἤογνναγαβ }] 
που 584}1 ποαᾶγ Ὀϊϊῖου ἐπα 5 δροσαὶ Ὁ} 9π|, 
ΥἱΖ. Δροιυϊῖ [ΠΥ δηἰογίαιηπηοηΐ δηά ἀγίπκ. ΤῊΘ 
5γτΓ. : “ἴδοι ἀγί ἃ 90] ΟἸΌΓΠΟΓ (-ΞΞ ξενιεῖς ἢ), ἀπ 
ἴδοι! 54} ἀσίηκ σοηταπ,εὶγ.᾽" 

246. Τα νεῦθα ὄχργοϑϑδεβ νῆηδῖ 158 υἱγίι4}} 7 
5414 ἴο 5. ἢ 8η οπο : “6ο Ὀγ6 (α]οπρ), 50- 
ΣΟΌΓΣΠΘΙ, ῬΓΘΡΘΙΘ ἃ ἰδῦϊο, δι ἃ 17 [619 
8 δΔηγΕΐηρ ἰπ ΤΥ παπὰ (ἰΐ ἴποιι Παδὶ 
ΔΓ ηΡ) αὶνο π19 ἴο ὁ81 (δηζοτγίαδϊη π16). 
11 15 ΤΥ ἴυγη πονν,--τ  εῖνο δηά ἴδκο," ἃ5 
ΤΆΘΏ 54γΥ. 

47. 1,1.-: 60 οπΐ, ΒΟ ΟἼΤΠΘΙ, ἔσοιι 186 
Ζζαοθ [ΟΥ̓ ῥργόβθηςε) οὗὨ ΦΊΟΣΥ; ρῥγοῦδοὶν ἴῃ 
1π6 5εῆϑε οὗ ἴςΣ Ἂ- ν, Ἐπίχβοῃς οχρίδίηϑ: 
“0Ὁο ΔΑνΨΑΥ͂ ἔγοπὶ {Πϊ5 Ρ]ΟΤΥ, νυ ΒΙ ἢ 15 ποῖ πιραηΐ 
ἔογ ἴδες [{Π]15 56 615 δἰ γα! Π64 ]---Ἰὴῦ ὈτοΐθοΥ 
[25 Ὀδεη σεσεϊνοα 85 ἃ σιιθδσί. (1 πᾶν) περὰ 
οὔ (με Βοιυ5ε.᾽ 

28. 1,ἴ.: προταϊὰϊπς οὗ 6 μοπβο-- 
ἴηδῖ 15, 45 ΕτιΖϑοῃς ὄὀχρίδίηβ, σοηηθοῖοα ἢ 
οης᾽ 5 θεϊηρ ἰῃ ἃ ἢοι156--" δὴ ἃ ΣΟΡΙΟΔΟΝ [0Υ 
ἀϊδθρταςε) οὗ 8 οτϑάϊϊοσ," ὍὙΠῸ656 αἀγὸ τῆς 
ἵνο {Ππρ5 γι ἢ ἃ Τηᾶπ οὗἉ 56 η5: 0 }ὺ ἔοοϊς 
δτίοτοιβ: ἴπΠ6 οἠδ [ηδϊ4θ6 [ἢ ἤοιιδθ, ν ΠΟη 
ΠῚ; 5 ἀγὸ σαϑί ὉΡ ἴο πἰπὶ δῃὰ ἢ6 85 1π{|π|4- 
οΩ ἴο ἰόατὸ ; ἴδῃ οἴμου οιιδιθ {πΠ6 ἤοιιθ6, 
ψΠδη ἢ6 15 Ππαγαϑϑθα δηά ᾿ππρογίυποαά δηὰ ρὰΐ 

ΕΟΟΙΕΒΙΔΑΘΤΊΟΌΒ. ΧΧΙΧ. ΧΧΧ. 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΧ. 
ΙῚ 71, ἃς ροοα ἐο εογγέεξ ο:7 ἐλ άγεη,  απα πιοΐ 

ἕο ερεκε ἐλ. τ4 ἰαὰ ἐς ὀείεγ ἑάαη 
τυεαά. 22 “ἔεαμά αμαά ἤϊε αγε «ἀογίεμεα 
ὃν ξγίρ. 

εἰ 
ἢς ΠΙΔΥῪ πᾶνε ἴον οἵ ἢίπι ἰπ ἴῃς 
δηα. 

2 Ἦε τΠαῖ «ἢ δϑιίβει ἢ 18 80 588] 1 ον, 

τῆλ ἰονοῖῃ 8 80η οδιυβοίῃ ΙΝ 
ἢἰπὶ ΟΥ̓ ἴο ἔξεὶ] τῆς τοά, τῇδί “ τον. 

ἐς 23. 13. 

“ορα 

ἢανα ἴογ ἴῃ ἢΐπι, δη4 5}4]] γε]οῖςε οἱ ὁ ἀύπ. 
λϊπὶ Δπλοηρ; Π]5 ᾿δοφυδιπίδηςε. !Οσ, ζἴηπς- 

,έ. 
3 Ηε τπαῖ ξθδομεῖῃ ἢ]8 80η ρτίεν- ὃ θεαὶ. 

δἴἢ τῆ8 ΘΠ ΘΠ : δηά Ὀείογε ἢΐ5 [16 Π68 ὅδ᾽ 
ἢ 5}}] γε]οῖςε οἵ Πί πη. 

4 ΤΒοΙΡῊ ἢῖ5 ἔλιπον ἀϊε, γεῖ ἢς 18 
ἃ5 Τπουρῇ ἢ6 νγεγα ποῖ ἀεδὰ : ἔογ δε 

ἴο 5πᾶπιῈὲ ὉΥ͂ ἃ Ἵογοαϊζοσ. Τπο τεΐογεηςθ, 1ἱ 
πορὰ βοδγοοὶν θὲ 5αϊά, ἰ5 ἴο ἃ βοοῦ πιδη---υζ 
ΟὨΘ οὗ Ἰηϊ6]] ροηςο δηᾶ δαιισᾳίοη. 

ΓσΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΧ. 

ΤῊϊ5 οπαρίογ, νι ἢ ἴη [15 ργόβδοηξ ροϑιξοπ 
'ἰπ τῆς ν αἴ. ἀπά οἴϊιεγ (οάά. 15 πβρίαςοα (566 
ἴπὸ τοιηαῦκβ 'η ἴπὸ 564116]), παι γα ἢ γ ἀγγδημοβ 
ἰ50} ἀποὺ τς ἴνο ιοδάϊηρβ: “Αδουΐ 
Ομ άγρη "ἢ (νύ. 1-ἰ3) δηά “ἄδοιῖ Ηρδιτῃ ἢ 
(το. τ4-.9)ὲ. Βαςῖ οἵ {{Ἰὸ56. βοοίίοηβ ὈΘμΊΠ5. 
ἢ τὴς Βοδάϊηρ υ5ῖ πηρητοποά. Βιῖ {Πογσ 
ῖ5. ἃ {πιγά βδίδηψα δι ἀοά (τὸ. 21--25} ΟἹ} ΟΥ̓ 
οἵ 16 Ὠραγῖ, νυν ἢ δοϊοημα ἴο ἴπθ ϑοοοηά 
βϑςίίοῃ, ἃπὰ 15 ςοηηθοῖρα νυ ἢ «". 16 ὁ. 

1. 1, 1 οοπθϊπαθ ἴο Βδὲπι 
Βύσοϊ 8." 

ἐπ τὲ ἐι4.1] λίθον, “αἵ 1651." Οοιῃρ. 
Ῥχον. χὶϊ. 24, ΧΧΠΟ 12, ΧΧΙΧ. 15. 

2. Ηρ τραῤ ἐρανσέμει δ Ῥεγῆαρα δοζίογ, 
οοσσγθούθῦν, ΟΓ ἀΐβοῖὶρὶῖπ θΌ}. 

σῥαὶ ῥακαε 10} [ΟΥ δἀναηΐαρε!); αμά «ῥαὶ] 
γο οίτο οΥ᾽ ῥι»η.) οῖζεγ, ἂπὰ 8588]1} ΘΊΟΣΥ 
ἴῃ ἷπι. Εογ [ἢ6 σοποίγασζοη σον. ΧΧ. 
Ῥ5, χίν!. (ΧΙ χ.) 6; τον. χχν. 4: Κοπι. ν᾿. 2. 

3. χηίοαοί.)ὴ Ἐαΐμβοτ, "τα ῖοῦ 7908- 
1055." Τ1Ππὲ βοςοηά οἰαιιθα απ α ΟἿΪΥ 
5 ἔγοπὶ Ὁ. 2 ὁ. 

4. 1ιἴ., “8185 ἔαῖμον ἀϊθὰ, δπὰ 88 ἱξ 
9 δὰ ποῖ ἀϊοα," ἄς. ΤΊ ὅγγ. 85: 
“Ἅη ἢ 15. σοπιραμίοη (ἀβϑοσίδῖθ, [θ᾽ ]ονν τῷ 

ἽΔΠ; [πο ΟΧΡΓυβδίοη 5 Ξε ἰῆα Ηδθθ. Ὁ πε, 

νῃϊοῖ τη Ταγριη γοηάογϑ : ν ἐξ 2) ἴο Πϊπὶ 
τμαῖ ἰ5 ποῖ ἀδα," ὙΠῸ ὅυγτ. 56 πὶ5 ἴὸ σόργε- 
βεηῖ τὸ Ηοῦγονν πιογὸ [αι ΠΥ τΠ4η ἀο65 
τὸ Οτοοκ. ὙἼἢα πιεαδηΐϊηρ ἰδ: ἴμε [Δἴ ΒῈΓ 15 

7. 
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Β. ς. 

Οἰζ. 20ο. 

ς Ῥς, χλϑ. 

3» ὅ- 

ἢ Ιεΐξ οπα δεμιπά ἢϊπὶ [παῖ 5 Κα 
Βιπλ56 1. 

ς ν μῆῖε ἢςε Ἰϊνεά, πε ἐβανν ἀπά τε- 
Ἰοϊςβά ἴῃ ἢΐπὶ: δηά νγῆθη ἢς ἀϊςά, ἢς 
νν28 ποῖ βογγοννει. 

6 Ηε εξ Ὀεπίηά πἴπι ἃῃ ἀνθηρῈΓ 
ραϊηϑὲ ΠῚ8 ΘΠΘΠΊ165. ἀπά οἠς τδῖ 
81} γεαυϊζε Κιπ 688 ἴο ἢΪ5 ἔτη 8. 

η Ἧε ταῖ πιδίκείῃ ἴοο πιιςὴ οἵ ἢ18 
80η 58504]1] διηά τρ 18 ννουπάβ ; δηά 
5. Ὀοννε β νν ἢ} Ὀ6 ττου δὰ δὲ δνεῦν 
ογ- 

ποῖ σϑδ]γ ἀοδά, ἔογ ἣς ςοπξἔϊπιιοβ. ἰῃ [18 βοῇ. 
ΤΗϊ8 δηά ἴπε ἔο] νη νοῦβα οδϑὶ ᾿ἰριιῖ οὐ 
οηδ οἵ {6 βσοδῖ σοηβοϊδίίοῃβ δηὰ ἤοροβ  ῃ]ς ἢ 
τ ντζεῦ φηϊετίαἰποα ἰπ τοραγὰ ἴο ἀθαδίῇ : 
ςοη[ἰπιιδηςς ἴῃ ΟὨΘἾ5 σμ] άγεη. 

58. Το νογάς “"ἴὴ ἢὶπὶ," οπι το ἴῃ [86 
γαῖ., ατὲ ἰουηά ἴῃ 2148, Οο. Τα 50ΧΓ. ᾽45: 
“8407 ἢϊπὶ δη( τεϊοϊςοά." ὍὮε νεῖ. 1,41. ΠΔ5: 
ἱάϊὲ, εἰ ἰαφίαίμε εοὲ πὶ 111... ΔΝ α ΤΆΔΥ 1Βεγοογα 
σοποϊιάς {πᾶξ [6 Ῥγοηοῦη νγ858 ἰῃ [6 οΥΡΊηΔΙ, 
δἰ μου ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἱπ ἴΠ6 54π|6 ογάθῦ 845 ἰὴ [ἢ 6 
ϑυτ. Τῇῆδ οΟπγβϑίοη ἰὴ ἴπ6 Ναῖ. ΠΊΔΥ δᾶνο 
Ὀδοη ἄϊδ ἴο ἃ νυ ϑῖι ἴο ρίνε ἰδ δἰδϊεσηεηΐ ἃ 
ΤΊΟΤΕ ΡοΠΘΓΔΙ ἔοιτη. 

6. οιηρασε πεγε ἴἢδ ὈΓΘΥΙΟΙ8 ΓΟ ΔΓ 5 ἴῃ 
ἴη6 ποῖΐδΣ Οοἡ Ὁ. 4. ὍΤδδ 57ΧὙ. -- ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
τὶ σα με]γ---ἰηνεγίϑ [Π6 οἾΔι1568. 

7. Ηε Ἰῤαὶ »παζεῖῥ ἰοο γιμεῦ 9οζ..1] Βεῖζογ, 
06 ἰδεῖ ἰτοαῖοῖ! πἷἰπ ἱπὰθϊ ΚΟ ΠΟΙΥ 
(νιο δον εἰ ἰεπεγ): περυψύχων---ῖς ἢ {πε 
ει, 1[,Αἴ. σΟΓΙΟΥΒΙΥ τόϑονο5 ἰηΐο ἴννο ψόγάβ, 
2γο αππαδιω (8111). ὙὍΠε 50Γ. ΠΡΏΓΥ στεργο- 
ἀυσος ννμαῖ ῬΓΟΌΔΟΪΙ ννὰβ ἰῇ ἴῃε οτί πὶ: 
Ῥ39Ώ, 85 ἴῃ Ῥσονυ. χχὶχ. 21 (4 νεῦϑε ΒΓ ἢ 15 
Αἰ ΠΕΓΘΏΓΠΥ υηδοτείοοά ἴῃ ἴῃς [.ΧΧ.} [Ιη 
Βοτ. Κ. 221 (οη Οδθη. ἰν. 6) νὰ τοδὰ τῆδϊ ἢθ 
ὙΠῸ ἰῃ δῖ5 γουῖϊῃ ἱπ]ρΡ ΠΕ τοδί ([η- 
ἀυ] οί) ἢ5 (6ν}}} ἱπο]πδίιοη (Οὐ Πλὲ ΟΒΌΦ 
ἸΠΥ)2), ἰ8 οπάὰ (ν}}} Ὀ6) τιαΐ 1 Μ1}} στὰ]ο 
ΟΥΕΡ Εἰ ἴῃ ἢ5 οἷά ρὲ; σείογγίης ἴο Ργονυ. 
ΧΧΙΧ, 21. 

Ετοσῃ (ἢ18 1 νου]ά ἀρρεασ παῖ ἤθη [δ 6 
1 ΧΧ. ταπϑοϊαϊθὰ Ῥγον. χχῖίχ. δι ΌὈΥ ὃς κατα- 
σπαταλᾷ ἐκ παιδύς, “ες παῖ ᾿Ινοῖ ἢ ̓νΔΠΙΟΙΪΥ 
ἔτοπὶ ἃ οἰ], {ΠΟῪ ΟἾΪΥ ἰο] ον εὰ δὴ δηοσίθηΐς 
]εν δι τγαάϊξίοπ ἴθ τποῖγ ἰἀεης Ποδίίοη οὗ 
ΣΝ, “ Ηἷ5 βεγνδηῖ, νυ ἱεν ὙἼΝ), “ ἢἷ8. ἰῃς!Ἰπὰ- 
τίοη," βἴηοςς [6 58π|6 Ἔχρ δηδίίοῃ 88 ἴῃ Βεσ. Ε. 
22 4530 οσουγβ ἰη ϑυκί. ςλό. ΤῊ6 οἵδοσς 
τσ Γδηβ]αἰίοη ἰη τὰς ΕΧΧ. : “ δηὰ ἴῃ [Π6 οηὰ 
80}8}} στίονε ΟΥ̓ δ 561} ἔοσ ἴ!6 Ηθῦτγον 
ἸΘ ΠΛΠΣ (οἸτοπθουβὶγ τοηάεγοά δοῖμ ἴῃ τς 
Α. ΥΝ. δηά ἴδε Ἀ. Ν.., ἔο]ονηρ [εν 88 σοπλ- 
τηδηϊδίουῦϑ : “" 53Π4}} πᾶν ᾿ϊπΔ ὈδοοΙ6 ἃ 50ῃ 7) 
15 ἴΠ6 8ᾶπι6 85 ἴῃ 1ἢ6 ὅγγ. (ἸνΠ]ςοἢ ἀρτοαβ 18 

ΒΟΓΟΙΓΕΒΒΙΑΘΤΙΓΟΌΝ. ΧΧΧ, ν. 5---ἰ2. 

8 Απ Ποῖβε ποῖ Ὀγοκεη δεςοπλεῖῃ 
πεδάβίγοηρ : δπὰ ἃ Ἴἢ]ἀ ἰεΐς τὸ Ἀΐπα- 
561 ν}}}} ὃς νη] ]. 

9 Οὐοοκεγ τῇγ ςἢ 4, πὰ ἢς 5841} 

ς 

Β.(. 
ἦγ. 200. 

τηᾶκα ἴπες ᾿ἰδίγαϊἀ : ρα νυ ἢ Ϊπὶ, ! Ο, αείο- 
δηά Πα νν}}] Ὀτίηρ [Π6 6 τὸ ἤδανίη 658. 

Ιο [μαυρῇ ποῖ ψν τ} Πἰπὶ, 1εϑὲ που 
ἤᾶνα βογγονν ν τῇ ἢϊπι, ἀπά ἰεβὲ τῃου 
δηδϑὴ τὴν τεοῃ ἴῃ τῃ6 επά. 

2 

11 4(σνε Πἰπὶ πὸ [ἰδεῖν ἴῃ ἰδ 4 οἱ. 7..23- 
γουζῆ, Δηἀ υνἱηκ ποῖ δῖ ἢί8 [011168. 

12 Βον ἀονγῃ 5 πε κ ψΏ}}6 Πα 15 

{Π 01 Χ Χ. ἴῃ [06 ψΠο]6 οἶΔι.56). ὍὌΒο Ταύτῃ 
μα5: “ἢς τῆδῖ ἰηάυϊΐρεβ [15 ἱπο]παίίοῃ 9] 
ἔστοπι 8ἰ5 γουῖῃ 584}} Ὀεσοπὶθ ἃ ϑεγνδηΐ [ἴ0 
1}. Βυΐξ ἴῃ ἰαῖογ Ηοῦγεν (μ6 τννοσὰ ΠΣ 
ν)58 υπάογβίοοα ἃ5 τηδαπίης : “ἴο ἢ ομθβοὶῖ 
ὑρν ἐ{ρ 6 ἰογὰ οὐ πηδϑοίοσ." ΤὍΠδ ἱπίογοϑβι 
οὗ (6 βυυδ)οςϊ νν}}} Ἔχειιδε {1158 αἱ ρτεβϑίοῃ. 

“ῥα! ὀίπα τ δἷἧ: «υοὐπάς. 1... Ἦδ 5}18]} 
αν βιςοῖ ψουπᾶς ἴο Ὀἱπά ὕὉρ. Ηξεηςο {δα 
ΒΥΎ. ΡΑΓΑΡὨΓΑΒΕΟΔ]}Υ : “ Πἰ5 ννουηᾶ5. 58}}8}} 1Ώ- 
ογοδβϑο." ΤΠ 5υδ]οςῖΐ ἰ5 [6 ἱπάιι!]ρίην [αἴ ΠοΓ 
(5ο αἰ5ο ἰῃ ἴῃς ὅ5γζ.) «πὰ ηοΐ ἴπ6 ἱπάυϊοά 50η. 

απά ῥὲς δοτυε.)] ΘΕ ὅϑγτγ. στ βμ  Ἐχρ δίη5, 
“86 Βολτί." 
δ ἸτοπΙθὰ δὲ ἐυ εν Ὁ Ἁ Βείδοσ οὗ 

ἢΪ5 501), ΟΥ̓ ΤοΟΓΟ Ῥγοῦδθὶγ, ἴπδὶ οδιδβεά ὈΥ 
δ. Τῇ ὅ50Γ. 85: “5}4}} δ ΡΥ οὐ." 
Ῥεγβαρβ ἴ6 Ηεῦγενν παὰ ἸΞἼΡ3 ΠῚ ὩΡ3), 
8ἃ8 ἴῃ [5. χίχ. 3, νῆεγε τς ΓΧΧ. τοπάθυϑ 
ταραχθήσεται (45 'π οὺγ γε ῦ56) τὸ πνεῦμα ἐν 
αυτοις. 

9. Οοεξεν 16) εξ) 4.71 ἈΔΙΠοΥ, θὰ 88 8 
πῦτδο ὁ) εὐ. ΤὨς ὅυγ. [45 “ ἰηκίγιιςῖ.᾽" 
Ῥοβϑβιθὶγ ἴπς Ἡδεῦτοενν νογά ννᾶ5 ᾿ ὲὲ, ν ΠΟ ἢ 
16 ΧΧ. τοηάριβ ΌΥΎ οὐὖῦγ Οτεοῖκ νογὰ ἴῃ 
1,ἀγαθηΐῖ. ἵν. ς (οορ. Ηεῦ. Νυμρ. χί. 12), 
ἀηά ννῆϊοἢ πιθδη8 “ἴο ἴεηα,᾽ “ἴο Ἀϑαγ "ἢ (85 ἃ 
Ομ] 15 ὈΟΥΠΟ ; ΠΟΙΏΡ. [5. ἰχ. 4), Δηὰ 4150 “ἴο 
ἰγαῖη, “ δἀπιςδῖο," “ υϊάς "ἢ (50 τεροδίεαϊυ ἴῃ 
{6 Ο. Τ.). ΤΙε βοοοηὰ μαζί οὗ οἰδιιϑα τ (6 
ΘΥΓ. ἰὙδηβ]δῖθϑ : “ ἰθοϑὲ ἴποιι Ὀ6 Ριι ἴο βῆδπιης,᾽" 
-ο- ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἃ ραγαρῃγαβίίς γοηδογίης ἀερεηάοθηϊ 
Ὀροη ἴπὸ ἰγδηϑίδίϊίοη οὗ ἴῃς ἢγδὶ νψογσά. ὍΤῇθ 
Οτεϑοὶς πλθᾶπβ5 {πδῖ ΟΥ̓ δυο ἀεδιην οὐ [Πε 
Ρατί οὗ ἃ ἔδίπου ἴῃς 5οὴ νν}}}] σοπὶθ ἴο ὑσγίης 
ἴΟΥΤΟΓ δηὰ 5ῃδπιθ ὕροη ἔπ. ΕἼΤΙ ΖΘΟΠ6 4υοῖθ5 
ἤτοχῃ ϑοίοῃ: ἀδογὶ πὸ σγγίάξας, μὲ ἐπὶ βοσιογμρε 
πο ἥσεα:. 

11 ὁ δῃὰ 12 α« τὸ ρἰδεθά ἴῃ ἴδε Καῖ. δῇϊεσ 
αν. 13, ῬγοΟῦΌΔΟΙΥ ΟΥ̓ πιἰβίλκε οὗ ἃ ἰγδηβογθεσ. 
ΤΏΘΥ ἀζὸ οπιτοὰ ἴῃ ἴμε ΑἸοχ,, (., ἀπά οἴδοῦ 
Οοὐά. ὙΠΕΟΥ πιυδὲ ὃς τεβίοσγεα ἔτοπὶ Η., 
248, 6ο. ὙΠΕΥ͂ ἅσὲ αἷἰϑὸ ἰπ {16 5γγ. δηά ἴῃς 
νεῖ. 1,Αἴ. οῦθο 12 4 15 ΠΟΙ οὔτε δηά 
τοβιογοα ἔγομῃ Η., τού, 248, (ο,͵ Υεοῖ, [μαἴ. 
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Ο εαϊ 

ψῃ1|6 μ6 ἰ8 ἃ Τοἢ 4, ἰεϑσὲ ἢς. ννὰχ 
ΒΕ θθοτη, πὰ δὲ ἀϊδοδεάϊεης υπίο 
(ες, δηά 80 Ὀτγίπρ β8ούγονν ἴο 1ῃ]η6 
ἢεαγί, 

12 ΟΠαβίίβε τῇγ 8οη, δπὰ ἢο]ά ἢϊπὶ 
. ἴο ἰαῦουτ, ἰεϑὲ ἢ18 ἰεννά Ὀεμανίουγ Ὁ 

84η οἴξηςς ιἱπΐο {Π 66, 
14. Βεῖζογ ἰ8 τῆς ροογ, θείπρ; δοιιπὰ 

Δηὰ βίγοηρ οἵ ςοπβειτυτίοη, τἤλη ἃ τσ ἢ 
ταδη τΠαῖ 15 4Π|ςτεϑἀ ἰῃ ἢϊ5 Ὀοάγ. 

Ις Ηδδ ἢ δπὰ ροοά εϑβιδῖα οὗ ῬοαῪ 
46 ἅδονε ἃ]] ρυἱά, δηὰ ἃ εἴγοηρ ὈΟΟΥῪ 
δῦονε ἰηβπιῖς ἡγε δ] ἢ. 

Ι6 ΤΠ εγα 18 Ὧ0 τἰσῆεβ ἅδονα ἃ 
βοιιπὰ θοάγ, ἀπά πο 10Υ ἀϑονε 1ῃ6 ἸΟῪ 
οὔ τς Ὠεαγί. 

17 ελῖῃ 15 δεϊῖεγ τῆΔη ἃ δεῖ 
16 οὐ σοπτίηιϊι] 51: ἢ 688. 

ἘΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΝ. ΧΧΣ, 153 

18 1) εἰϊςαῖεβ ροιγεά ἁροη ἃ πιο ΒΟ. 
βῆυϊ ὉΡ ἃδῖΓῈ 8435 πηδϑ868 οἵ τηθδΐ δεῖ - 
ὩΡΟη ἃ ργᾶνα. 

19 εὔγμαι σοοά ἀοεῖὰ τπα οἴξεγηρ; ς Βεῖ ᾿νά 
απο δη ἰάοὶ ἡ ἔοσγ πείϊμεγ Ἵδη ἰξ εαὶ Ὁ Τ' 
ΠΟΙ 5ΠῚ6]1: 80 ἰ5 6 τμαῖ 15 ἰρεῖβθ- τα, 
ουϊεά οὔ τὴς 1, οτά. 

20 Ηε 5εεῖ) νὰ Πὶ5 ογεβ δὰ. 
στοδηθίῃ, “725 δὴ εὐπιςοῖ τὲ επι- 7." Ὁ 
Ὀγδοεῖῃ ἃ νἱγρίη λπὰ βἰρῃειῃ. 

2Ι Εἶνε ποῖ ονεῦ ΤΥ τηϊπα (0 “ Ρχον. 
Ἠεανίπεββ, δηὰ αϑίὶος ποῖ {Πγ86]  ἰῃ κι ας. 13. 
της οννῃ σοιΠ8εὶ. ἘΣ} 

22 Τἢε ρἰδάμεββ οὔ ἢε ἤδαγί 15 (ἢ 8 
ἸΠπε οὗ τηδη, ἀπά τῆς ᾿]ουβι]η 688 οὗ ἃ 1 Οσ, υκί- 
τλδῃ ΡγοΟΪοηρεῖῃ ἢ5 ἀΔγϑ8. δὼ 

22 ον τἢϊπα οὐνῆ 80], ἂπά 
οοτηίογε Τὴγ Ποαγῖ, σοπιονθ ϑΌΌΓΟΥ 

λάθονῦ, 
τ ἔοα ἔπεα: ἀξου βούονν δαῖῃ ἢ 7 ΣΟ, 

18. ὥρα:μ6.} Βεῖϊίεν, “ ἀϊδοὶ πο 16} 
σοη ;" “ Πο]ά ἢιπὶ ἴο ἰαδουτ. Οὐδαὺ δῃηὰ 1) 6 
Ἄνεῖθ: “Ἰαδοιγ ἢ πὶ, “ἴὯΚ6 Ῥϑίῃβ 
Ὁ 1} Ὠΐτη ; ἢ 566 ΧΙ. 4. 

ἱεαυά δεῥαυ ον. ΒΔΙΠΟΥ, δ Δ ὁ 7] Ὁ6- 
μενίουσ: δὲ6 Ὧἃῃη οἴδρηςο ἴο [{66,᾽ Ναῖ. 
προσκόψῃ; Α.,) Ε΄., δηὰ οἴμες (οἀά., προσ- 
κόψῃς. ὙΠ Δ] Ογδ ]οἢ5 ἴῃ ἴῃς 5υΓ. δεεπὶ οὗ 
1π||6 ᾿τηροσγίδηςε. 

14. ΤῊΙΪΒ τοῦθ δερίηβ (6 βεσοοπά ϑἰδηζᾶ, 
“ ροηςεγηϊηρ, μοα (." ΤΠο ἔγχγϑϊ εἰδιιϑο 11: 
4 ΘΟΌΌΟΣ 020 ῬΟΟΣ, δουμὰ πὰ δίτου 
οἵ οοπμειϊζπτὶοι," 

156. σπμά χοοά ε:1αἴς 9.7, δοζ.Ἱ Ἐδῖδογ, 8 
βΞοοὰ οοπεδίϊίπατίοθ. ὍΤῃθὸ ὅΥγ. ἀ ΠΕ[ἔεγβ 
5 5 ΠῈ}---ρογρ5 σΟΥΤΕΟΕΥ, ρογμαρ5 Θχρ]δηδ- 
τίνεῖὶγ. ἴῃ [86 βεωοπὰ οἴδιιβα 'ξ [88: “ δηὰ ἃ 
ξοοά βρ:ξ ἀῦονε ρεδγ]5 " (υ12. "1 ἢανὸ Ἰονεὰ 
--ἰβ ἴῃ τῃ6 ἢγϑῖ οἶδυ56).--- δ βεηςίπηθηΐ 
Ἐχργεββοᾶ ἱπ [ἢ15 γεῦβα 15 ὥσίθεσ ἀδνεϊορεά 
ἴῃ τό , ἤογα [Π6 ὅ5ΥΧΓ., ποννενοσ, Π85: “ἃ 
ξοοὰ Προατί.᾽ ᾿ 

17. Αἴοῦ “ Ὀἱτίογ 1ἴ,᾽ Η., τὰ ϑγγ., δηά 
νεῖ. 1,41. ᾿πδεστῖ: “δηὰ δἴθγηδλὶ σγεϑῖ {Π6η.᾽ 
ΤΗϊ8 νὰβ υπάοιυδίθαϊγν ἰῇ τῃ6 οτὶρ!ηδὶ. 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ τ[Π6 ννογάβ. σεῦ οχηϊ(ε ἴοῦ ἀορ- 
τηαῖϊς σοάϑοῆβ. ὍΠ6 Τσοηδίχιςιίίοη κρείσσων 
ὑπέρ, ΜΜὨϊοΐ ἴῃ Εσο]8. ΟΟΟΌΣ5. ΟἿΪΥ ἴῃ [ἢ 8 
Ῥάϑϑᾶρθ, ἰ8 ἰουπὰ ἰὴ {6 ΧΧ.ἅ ἴῃ 2 Κίηρβ8 
Χίχ. 4, δηὰ ἰη ΡΞ. χχχυΐ. 1:6, ἰχὶὶ. 4, Ιχχχ . το. 
ΤΠο56 ἅσὸ πε ΟἿ]Ὺ ραϑϑᾶρεβ ἴῃ ἴῃ Ῥ841Π|5 ἴῃ 
ΨΠΙΓΒ [Π6 ννοσγὰ οσσιγβ. [|ἢ ἴῃ6 ΟἾΒΟΙ ἴννθηΐγ- 
εἰρηϊ ρδβϑϑᾶροβ ἰὴ {πὸ ΧΧ. [Π6 σοηδιγυςξίοη 
ἅν} κρείσσων 18 αἰβεγεοηῖ, 48 αἰ5ϑὸ ἴῃ [86 
οἶμον τἴγοα ρβϑϑᾶρος ἴῃ Ἐσςοι5. ἰὴ ψὨοἢ 1{ 
Οςου5 τ Ὃ 24. [ἢ ἴθὸ Ν. Τ. 5. οοῃ- 
διγυςςοη ἀο68 ηοΐῖ ΟΟΟΙΓ. 

18. Εοσ “ουτεά" (δείϊετ, “»ουτοὰ 
οαἱ ") 86 ὅγτ.---τστ Βιοἢ ἴπ6 Νοῖ. 1,δΐ, [Ο]]ονγ8 
- τελὰϑ “ ςογνεγεά." ΜδγῪ ἴμογα ἤᾶνα θδθῆ ἃ 
σοηδιδίοη Ὀεοΐνψοοη ΠῸΞΣ δηὰ Ἵδ)᾽,͵, Αε (86 
βᾶτ6 {ἰπ|6Ὲ 248 (δῖος ΟΟ. ἕο] ]ονν8) [148 4150 
κεκλεισμένα. 

19. Ταῖ τἢ6 βεοοηδ εἴδυϑε οὗ Ὁ. 18 
τοῖοσβ ἴο πμοδίῃθη ργδοίϊςθϑ, ἄρροᾶτβ ἔτοπὶ 
α.το α, ὁ. ἴῃ οἶδι86 ς [πε τηδγρίηδὶ γοηἀογίηρ, 
“ δΔΙῃϊοϊοα ᾿ (ν1Ζ. ΕΥ̓ 5: Κη 655), γίνεβ ἴῃ6 τριΐ 
Τηοθδηΐηρ. ὉΠ6 ὅΥΥ. Ῥαγδρῆγαϑθεοβ ἰ : “850 15 
Β6 ψΠῸ μιᾶ5 ννϑϑ! ἢ δηὰ [Ὀι1] ἀοε8 ἠοῖ ιι56 ἰξ.᾽ 

20. Αἴ τῃ6 εἷοβε οἵ ἴδῃς νεῖβε {πε ὅ0τ. 
δἀάβ: “Βυῖ [ῃ6 1,οτὰ 5114}} ἄνθῆρο ἴἴ νη ἢ 
Η 5 δαηά,"--- ΡΟ ΠὯΡ5 ἃ πηαγρίηδὶ ρίοσ. Βιυῖ 
Η., 23, 55, 68, 1οό, 253) 254 πᾶνε (ΡΕΙΒΔΡ5 
ἴον (6 ὅγζ. )): οὕτως ὁ ποιῶν ἐν βίᾳ κρίματα, 
᾿ητογΡοϊδῖθα, ποῖ πηπδίυγα! γ, ἔγοσπι ΧΧ. 3. 

21. ΤῖΘ σνόῦϑε Ὀδρη5 ἴῃς (Πϊγὰ 5ίδηζᾶ, 
ψν ἢ οἢ σοηηθοίβ [56] τυ Ὁ. τ6 ὁ (1 ποῖ, 8ο- 
σογάϊης ἴο [6 ὅγυ., ΨΙ ἢ τς ὁδ. Εσουλ ψδαῖ 
ἀΐγεςιγ δβεςῖβ {πε Ὀοαγ ἴπ6 νυτιτεγ Ρά5568 ἴο 
ννμαῖ ᾿ηΠυθησο5 1 τὨσουρὴ [6 τη, [{ 15 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο 1118 γϑσϑβα (δι (ῃς Ταϊπλιά γτοῖοσβ 
ἤθη ᾿ἴ αυοῖε5 85 ἔγοιῃ Βεη ϑ85ϊῖγα (ννβαῖ νγὲ 
αἶἰδο ἢπά --- ΔΙ Ποιιρ πόσα ῬγοῦδῦὶΥ ΕΠ ΌΠ, 
Ῥτον. χχυϊ!. 1---ἰη.«561, Μαῖῖ. νΥἱ. 34): “ ϑοστονν 
ῃοΐῖ ἴδ βοῖτονν οἵ ἴπ6 πιοῖτονν, ἴοσγ ἴδου 
Κηονγεδὲ ποῖ ὑνμαῖΐ ἃ ΟΔΥ͂ ΠΔΥ ὑτης ἕοτί ; 
ῬΟΥΠΔΡ8 ἴ0- ΠΊΟΓΓΟΥ 6 ἰδ ὯῸ ΠΊΟΓΘ, Δηἀ 50 πὸ 
581} Ὀ6 ἔοι ϑοσγονίης ΟΥΟΓ ἃ ννογ] ἃ νυ ἢ 
18. ὨΟ ἸοηΡῈΓ Πἰ5᾽᾽ (54ηἢ. τοο ὁ ; Υδῦδπι. 63 ὁ). 
ΘΠ] ΑΥΥ ννα τοδὰ (Βεσ. ο δ), “ ϑυῆςθ ΒΟΥΤΟΥν 
ἴῃ 115 Βουτ᾿᾽" (4. ννῆθη 1ἴ σοιη65) ; δηά {76 ζ. 
ΑΒἢ. Ζ. 396), “ΤΟ β8οιτονν οὗ (ἢ6. ΠοὺΓ 
(ἰπιπηοάϊαῖο ΒΟΥΤΟΥ) 15 δούσονν." 

23. ἐῤὶπο οαυπ “ομἶΐ τε [Ὡγ861, Το Ταϊυά 
αιυοῖεβ ΒΕΓΟ 85 ἔσοπι Βϑὴ δῖγα : “με ἠοῖ οἄτα 
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τῃεγείη. 
24 ἘπνΥ δπὰ νψταῖῃ ββογίεη τῆς 

18. ἀπά οςδγείαπε88 Ὀγίηρειῃ ἅρὲ 
Ὀείοτγε τῆς εἰπια. 

ΒΟΟΙΕΒΒΙΔΟΘΤΙΓΟΌΒ. ΧΧΧ. ΧΧΥΧΧΙ. ἶν. 24---25. 

2ς 'Α Ἵοἤδεγᾷι δηά ροοά πεαγί νυν} 8. ς. 
ἢδνς ἃ οἂγςε οὗ ἢϊ5 πχεᾶῖ δπα ἀἰϊεῖ. ΟἿΣ, 

1 Οὐ, 4 
ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙ. ποδία. 

Ι1 ΟΥ̓ 4᾽4ε ἀεεῖγε οὗ γίδες. 12 ΟΥ νιοάεγα ον 
απαἱ ἐχεί: ἐπ εαὐηρ, 7 ἀγέμξέμρ τυΐρς. 

[Δηχ θῖν, βοῦσον"} Ἴοπὶο ἰηΐο (ὮΥ Πολγί, ἔοσ 
ζαΓῈ [δηῃχίεῖγ, βϑόοστονν] παίῃ Κι! θὰ οἴτοηρ 
ΤῊ η" (ἴῃ ἀποίπεῦ ρῥἷδοα, “ δίῃ Κι θα τηδηγ ᾽)). 
(8δηΐ. τοο ὁ.) 

24. ἘΤΟΠῚ ΞΟΙΤΟῪ [ἢ ὑτίτοῦ ρ45565 ἴο Οἵ ΒΕῦ 
ὨΟΧΙου5 δβδοιοηβ οὗ ἴδε πηϊηά. 

456. Τε οἰαρίος οἷοϑο5 ἢ τυδαξ ἴῃ ἃ]]} 
τῆς Οτεοκ Μϑ5., ὀχοορί 248, ννἢἸςἢ 885 [ἴ ἴῃ 
15 τίγρης ῥΐαςς, βίδηάβ 48 χχχίϊ. 11. [ἷἢ [δ 
ΟΥ̓́Τ.) ὙΓΠΙΟΐ 15. ἐο]οννθά Ὀγ ἴπς ΜΝεῖ. 1,δἵ., [Ὁ ἰ5 
ἴῃ 15 τίρῃς ρίδοθσ. Ὑγδηβὶδίε: “Δ ᾿ϑασέ 
ΔΟὉ]9 [ΠΙ|Ό6ΓᾺ] ἡ --- ΡΓΟΘΔΌΪ ἰῃ οοηίταθρὶ ἴο 
ν΄. 24] ἀπὰ χοοὰ [ςῇεο Γι }] δ [ονεῦ: 566 
ἍΝ ΏΟΣΥ, ΡΡ. 349-351] πιϑαΐὲ [π|ολ[8] ψ ὶ]] 
εΕὶνο μοθὰ ἰο [Δἰ(ἰοηὰ ἴο---ἰἀνα ἃ οσατὸ οἵ] 
Ἐ.ὸ ζοοὰά." Αϑ να υηδογοίδης ἰΐ, ἃ πλδῃ ἴτε 
ἔτοτῃ ΘηΥΥ δηά δηροσγ δηὰ ἼἽβοοσίω] δ [Δ0]6 νν}}} 
ΘΏ]ΟΥ͂ Ηἰ5 ἔοοά, δηὰ ἰξ ν"}}} ἀο ῃἷπὶ σοοά. Τὺ5 
[815 βδεηΐθηςε ἰ5 ηοΐ δϑτγιρί, Ὀαΐ ἰη 5ίγιςξ οοη- 
ποχίοη ἢ ἰμ6 ῥγεσθάϊηρ Ἴοπίοχί, ψῃϊοἢ 
(γεαίβ οὗ "θα! ἢ δηά ἤἴονν ἴο ργοπιοῖς 1. Εσὶ(Ζ- 
806 (Ὑῆοϑ586 ἰηϊογργείδ[οη δοηςδ ννὸ νν}}} πιθη- 
ἘΟἢ) υπάἀογϑίδηςκϑ τ ἴο πλθδῃ [παῖ ἃ ̓ ἰδοσγαὶ ἤθασὲ 
δηὰ οἠς (Πδῖ ἴδεϊβ σπο τυ ἀϊδροβοὰ δί τηϑαῖ 
ὙΠ ἤᾶνο ἃ σάγα ἔοσ ἴῆς Τοοά---ἰη [6 856η86 οὗ 
δϑοίηρ ἴο ἰξ (Βαϊ ἴΠογὰ Ὀὲ ποῖ δηὴγ 5ἔϊηι---ἢὸ 
ὙΠ ποῖ θὲ ηἰρραγὰ 48 γοραγάβ πιραῖ. Βιυῖ 
1.15 ννου]ά δογυριγ ἱηϊγοάϊος νυν ῆδΐ 15. 'ἢ πὸ 
ὙΑΥ͂ οοηηοοϊοα νυν τῆς ρῥγεςςάϊηρ σοηίοχί. 
Βτιίζϑομε Πίπηϑοὶ ἢ τεΐοσϑ ἴο [6 υϑὲ οὗ ἐπιμε- 

λοῦμαι αὐτοῦ ἔοτ ΝῺ Ὁ} ΠΌΝΙΣ ἰὴ Οεη. 
Χ]ν. 21 [δηἀ (ἢς οχργοϑββίοη ἰβ ηοΐ 86 ἀ ἴῃ ἴῃς 
1ΧΧ. ἴῃ τ{Ἐπαὶ 5θῆϑα ἴῃ ΔΗΥ οἴου ρίας: ἴῃ 
Ἐοοΐυ5. ἰἃ οσσυγβ ΟἾΪΥ ἰἴῃ οὐ νεγβ86]. Βυῖ 
118 5ιι γε τηθδη8, 1 ν}}} ΡᾶῪ διἰϊθητίοη ἴο 
Ἀ1π|," δηὰ εδηποῖ ἴῃ ΔΠΥ νν|56 ἰοδά ἴο ἴῃς 
ἰητεγργοίδιοη ννηϊοῆ ΕΥΖϑοομβο ψου]ά ρῖνο ἴο 
ΟὐΥ γοῖβθ. ὙΤΠδ δυγ. 85: “(ὃς (ἢαῖ ἰ58 οὗ) 
ἃ βοοά πεατί Πα5 πιῆ πηοαΐ, δηὰ 8}1 [παῖ ἢδ 
οαΐβ τηοιιηΐβ ἰηῖο Ὀοάγ." ΤῊΪΐ5 ρῆγαϑα τερῦε- 

βεηΐβ ἴτε ἈΔδδίηΐοδὶ 181} 3 ὯΝ (ΑΒδβοιῃ 
ἀς ἈΚ. Ναίῃδη, δά. ϑοῃθοδίοσγ, Ρ. 82 α). ΤῊΘ 
νεῖ. [,«ἴ. 566 πὶ5 ἴο μᾶνα Ὀδοη δηλ ἴοι18 οὗ 
παϊτδῖϊηρ; {Πϊ5, δουρὶ 1 οπγβ ἴῃς ϑοςοηά 
οἴδυϑε οὗὨἩ ἴπς ὅ5υγ., ννῆϊοῃ ἰηάεοα ΤΔΥ ἤᾶνο 
Ὀδθη ΟἿΪΥ ἃ ρίοββ. [{ 885 : “ ϑβρίεηάϊά πὶ σΟΥ 
εἴ Ὀοπιπὶ ἰῃ Θρυ}}5 οδῖ: φρωΐας ἐπίρι ἐἰδμς 
ἀἐἠιφοηῖοῦ ἥωη!." να ταῦτ ἴπαὶ (ἢ 6 ὅγτ. 15 
Βεγὲ ποῖ ξο]οννοὰ ὈΥ ΔὴγῪ Οτεεῖς Μ58.---ποῖ 
ἐνεὴ ὈΥ 248. 

Α5 τοραγάβ (ἴθ ᾿ηνογβίοη δηὰ ννσοηρ οὐὰοσ 
ἴη [86 Οτεεῖς 55.. ποῖ ΟἿΪΥ οὗ σ΄. 25, δυΐῖ ἴῃ 

Δ Τῃ στεραγὰ ἴο ψῆδαὶ οἱ] ον αἴϊοσ (ἢ, 5θα 
(το Ὠοίς οἱ Ὁ. 22 οὗ [πε αδῃεταὶ [πἰτγοαυοίίοι. 

[86 ΓΟἸ]ονίηρ, ομαρίογβθ, ἃ ἔδνν Τα 5. ΤΊΔΥ 
Βογα ὃ6 ἴῃ ῥἷδαςο. 

Τῆς Οτἵοεὶς Μ55. (ἢ ἴα Ἔχοορεοη οὗ 248, 
{πε ““υπι5 νεϊυδῖυ5 σοάοχ᾽" οἰϊεὰ Ὀγ ΝΟὈΪ]1 5) 
Ργοσθοά ἔγοπι οἷ. χχχ. 24 ἴο οἷ. χχχί!. τό, 
85 Οη6 ἴπδί ραϊδογοῖῃ." ὙὍϊβ ἰ5 σοητημποά 
ὉΠ) χχχυῖ. τι, “ Οδίποσ τς {τῖδε8 οὗἨ [ϑΞγδοὶ 
τοροῖδοῦ ;" ἀῇἴοσ νης ἔοϊονν χχχ. 2ς ἴο 
ΧΧΧΗΪ, τό, “1 ἀννακοά ὕρ ἰ45ἰ οἵ 411, ννῆεη [86 
Τεβὶ οὗ χχχυΐ. 11 15 ἴδίζθη ὉῤΡ, 5  ᾿ρ ΒΥ δἰζογοα. 
ΙΣ 18 ονϊάθηΐ τἢδὶ 1ῃ15 πγχυδί ἢᾶνθ ργοςεεάθά 
ἴτοπιλ ἃ τηϊβρίδοοπιθηΐ οὐ (ἢς βιδεῖβ ἴῃ {πὸ 
ΔΙΟῸΒεῖγρο οὗ οὖῦ Οτοκ Μ55. ϑιυςὴ δὴ 
δοοίἀθηϊ νγὰβ8 τπῦοτε ᾿ἰἰκοὶγ ἴο σοπιδίη ὑποοσ- 
τοςοϊοαά ἰὴ ἃ Ὀοοῖς Κα [μ6 ῥγοβοηΐ, ἴδῃ ἰῷ 
ΔΗΥ οὗ ψδιοῖ (ἢ6 τηλοῦ νγᾶ5 τπογα 5 ΓΙΟΥ͂ 
ςοητίπυου5. Ηδηρςε [ἴ ΠΑΡΡρεπ5 [ἢδξ ἃ 5 ΠῚ 112 Γ 
(8486 Π45 οσουγτοὰ ἰὴ ἴπὸ Οτεοὶς οὗ ἴῃς Βοοὶς 
οὗ Ῥγονοσθβ; ἴῃδῖΐ δηοίποσ ἰγδηβροβί[ίοη ἰ8 
ἔοι ἴῃ πλὴν οὗ {πε Μ55. οἵ ἴῃς Αοἰῃϊορίς 
γεγϑίοη οὗ Εςοϊεϑίαϑεςιβ; ἀπά γεοῖ ἀποῖπεγ ἰπ 
4 Βγιἰϑἢ Μυβευπὶ Μϑ. οὗὨ [Π6 5ᾶπη6 νϑγβίοῃ. 
Οη ἃ 5|Π|}}2Ὁ ἰγαηϑροϑβιτίοη ἰὴ ἴῃς “ Μοβίο Ἰασίδ 
οὗ Ρ]Δυῖυβ 566 Εἰἴβοἢ}, “ἢΡ ἃ Ρ]δυῖπα.ἢ 
ΎΠΟΓΟ, ἃ5 Πογο, (ἢ6 ΠοΟρΡγ δ εηάδανοισ ὉΥ 8 
8] 15.ἰ αἰζεγαίίοη ἴο Ἴοηςθδὶ ἴπ6 δογυρίησςβ οὗ 
1ῃ6 (Γδηϑοη. ἍΝ ΉΏΣε τῆς ἰγδηθροβθὰ ογάογ 
15 ἔοιπαά ἴῃ [ἢδ νογβίοηβ οἰθαγ} ἀοτίνοα ἔγοπὶ 
(ῃ6 Οτεεκ (ὅγγ. Ηοχαρίαγβ, Αθιϊορὶς, Ασὐπηθ- 
πίδη, δη (οριίς), ἢ τῆς Ἔχοορίιοη οὗ {πὸ 
ΟἹ δ]ανοηῖς, δε νεοῖυβ [,ατἰπ4 δπὰ Ροβοπιτῖο- 
ϑγτίᾶς Ὄχῃδιὶ ἴμαΐ [ο]οννεὰ Ὁγ ἰῃς ΑΔ. Ν,, 
δηά οἰ ΑΓ 5ῃσνγῃ ΟΥ̓ ἱπΐογηδὶ ονάθηςο ἴο δὲ 
ςογγοςῖ. “Γἢ5 ννὰ8 4150 Ὄχμιδι[οα ἰη [ἢ 6 Οοπι- 
ΡΙυϊοηϑίδη οὐϊπίοη. Οὐ πρ ἀουδ 1655 ἴο (πὸ 
ΔυϊποΥ ΠΥ οὗ τὰς νυ ]ραῖο (ἱπίο ννιϊςἢ ἴῃς ν οῖυ5 
1 αἴΐπα δαά Ὀθεη τεςοῖνοα), ἴἃ νν45 ἕο ]οννοὰ 
ἴῃ ΘΑΣΪΥ οὐϊτἰοη8 οὗ {πὸ 1,(ὥΧ Χ.. δηὰ ἴῃ ἴῃς 
νογϑίοῃβ οὗ (δϑίδιο δηά ΤΥθπ6 } 18. [{ 5 ἃ 
βδίρῃ οὗ (ἢθ σψεηθσγαὶ ἠσρίεςξ ἱπίο νης τἢ6 
Ὀοοῖς μδὰ δ ]Π|6η {πᾶὶ ΕΥΙΖϑοπο (Ρ. 169) οδῃ 
εἰαίπι ἴο 6 ἴπὸ ἤγϑε ρόγβοη ψῆο, οἡ οτἰςδὶ 
Βτουπάπ, Πᾶ58 δάορῖοά [Π]5 45 ἴπ6 τ εξ ογάθσ. 

ΠΗΑΡΤΕᾺ ΧΧΧΙ. 
ΤῊΪϊ5 σμαρίεγ Πδίυ γα σοηηθοῖβ ἰἴϑοὶε τ ἸὮ 

{Π6 ἰαϑῖ ϑίδηζα οὗ οἷ. χχχβ. ὍὙΠδ βοπιονμαῖ 
ἘΡΙουγοδὴ ἴοης οὗ 1ῃ6 ἰαίῖου ἰβ ἢονν ἴο ἃ 
πογίδίη δχίθηϊ τπιοάϊβεά, δἰ βου ρῇ γαΐμοσ ΟΥ̓ 
(ῃ6 ποσὶ ὑῃϊοῖ ῥγυάδησε ψουά βυρροϑί 
ἴπδη ΌΥ τῆς Βίρσῃον ῥγηςὶρ]65 νυ ιϊςῆ ἴσιο τοὶ - 
Εἴοη ψουϊὰ ἰηϑρῖσε. Τῆδ ρόπεγαὶ ϑυδ᾽εςὶ οἵ 
ἴδε Ἑοπαρίεν ἰ5 ἴῃς νυ ῖϑδε 156 οὗ ψνεδ ἢ δηὰ οἱ 
ψ δ 1ἴ ΡΓΟσΌΓΟΒ ΟΥ̓ οὔθσβθ. Α ϑίδηζᾷ οὗ ϑουθῇ 
γΈΓ565 ἰῃ ἀοργεοϊατίοη οὗ ἴοο σγεαῖ ἃ ἀδϑίσο ἔοτ 
ὙΘΔΪ ΤΉ, βίηος τπλοϑί ϑογῖοιι5 ἀδηροῦϑ δἴθ οἴδῃ 



Υ. 1- 7.] 

Β. Ὁ, ΑΤΟΘΗΙΝΟ ἰογ “τίομεβ οοη- 
πὸ ΞΟ διπλοῖ τῆς ἤκβῃ, δπά τῃς 
νος ρλΓα [Πογεοῦ ἀγίνειἢ ἀυνΑΥ 5]ςερ. 

2 Νδιοῃίηρ σᾶγα νν}]}} ποῖ ἰεῖ ἃ πιδῃ 
βυθοῦ, 485 ἃ 80Γ6 ἀἴβθδϑας Ὀγεάλίζειἢ 
βίβερ. 

4 Τῆς τίσ παῖ ρστγεᾶῖ ἰδθουγ ἰῃ 
ραϊμεππρ το 68 τοροίῃεγ; ἀπά Ψ θη 
ἢδ τεϑίθτῃ, ἢθ ἰ8 ἢ]]εὰ νὴ τἢ ἢἷ5. ἀ6]1- 
ςδία8. 

Ἰηνοϊνοά ἰῃ [18 δοαυϊδί[οη (συν. 1--7), ἰ5 
[ο]]οννεὰ ὈῪ δποίπον οὗ ἔοιισ νεῦβθβ (υυ. 8-11) 
ἴῃ Ργδῖϑε οἵ ἰπὶ νγχιο, ννὩ}]6 ἴῃ ἴῃς ροβϑοβϑϑίοῃ 
οὗ νυ λ ἢ, ἢ458 Θβοαροὰ ἰἴ5 ρεῦ 5. ΤῊΣ τοτηρῖδ- 
τίοηβ οὗὅὨ ὑνϑδι ἢ, Ἔβρο οί} ἰπ τΠ6 Ρἰθαβιισοϑ οὗ 
[ἢ [40] 6---οΥ εἶδε [που ἢ5 οὗ {π6 στοθὰ δῆοσῦ 
το] ἢ δηά (πες οἴΠοΥ σγοοα ἴο νης ἢ ἴἴ 50 
οἴξη ἰολά5--- 5 ρρεδῖ ϑἴδηζαϑ 3 δηά 4, δρδίῃ 
ΤΟΒρΘ ον ΙΥ οὗ βδενθὴ δηά ἔοιγ νεῦβοβ (υῦυ. 12- 
18 δῃά 19-221). [π ἴῃς ἢγϑί οὗ [Π656 πηοάοσδ- 
ἴοῃ αδἱ δῦ] ἰς γτοοοιηπηθηάοα, νυ ῃΣ6 ἰπ τὴς 
βδοοοηά ἴῃς νυ βϑάοηι οὗ β8ιςἢ (δηιρογᾶποθ 15 
βἤσννῃ. δι ΠΆΠΑΥΙΥ, ἴῃ ἃ 5ἴδηζᾷ οὗ ἰχ ὑϑῦϑοβ 
(21ς--30), πλοάογδίιοη ἰῇ τυϊης 15 εη]οϊηθα, Τνῖ5 
δίδῃζα 5 ῥσγείδοο διὰ [0] οννθὰ ΟΥ̓ ννῆαῖ 
[ον οῖΠοΥ ἔογη5 ἃ βἴδηζα οὗ {Π|ῚῸῸ γθῦβοβ (υυ. 
23, 24 Ἴ στ. 11), οὗ ψηϊοἢ τῆς οδ͵]εςϊ 15 ηοΐ 
δάν!ςε 85 ἴο οὐ οντὶ οοηάυςῖ ἰη τοραγὰ ἴο 
[οοἀ δηὰ ἄτη, Ὀυΐ 45 ἴο οὐῦ ςοηάεςξ ἰονγαγάς 
Οἴμετβ ἴῃ ἴῃε56 γεβροςῖβ (υν. 23, 24), δηὰ 85 
ἴο ᾿ΙθΘΓΑΙ ΠΥ ἰπ Ρῥγονϊάϊης δαηαιϊιοῖβ, δηὰ ἴῃ 
“. 31 δ5 ἴο Οὐγ ὑεαγίηρ ἰονναγάς οἴποῦβ δἱ 
Ὁ] ραγίῖ65. 

1. "βαϊεδίηρ ῶὸῶν γί ἢ Ἐδίποσ, κ"Ἐ 89 
8100}105881:088 οὗ ψο08]1{}" (Απη., [1,Δἴ.), 
ἐ.ε. ἴῃς. 5166 ρ] θββηθ85 συ Πςἢ ἰβ σαυδεὰ Ὁγ τ. 80 
Αηδογϑοῃ (διοῦδειιδ, " ΕἸ]οΥ. 11.241) ς4]]εἀ ἃ 
ἰδἰθηΐ ἃ “" ΓΝ ΜΏΙΟΝ πδοοϑϑιἰδἴεϑ 5 ρ  θϑϑη 55" 
(δωρεὰν ἢ ἀναγκάζει ἀγρυπνεῖν). δ᾽ ΠΛ ΠΑΥΙΥ 
ἴῃε 571., δ νναϊομίης σοηϑβιπιεῖῃ με ἤ65}} οὗ 
ἴδε τίς ἢ." ΑΡρρδγεητγ ὙΦ Ψ «δῃηὰ ὙΦ" ψεῖε 
αἰ εγεοπῖ ρυποϊιδί οὨ5. 

Φ. ΤΠς ϑεοοηά εἴδυ56 ἴῃ ἴῃς Οσεοκ 5ῃουϊὰ 
δε τοηάδοτο: δπὰ 6160} ψδκοίδβ:. ὋΡ 8 
ΒΟΙΟ ἀΐ589889; ΟΥ (ἢ ἃ ἔονν Μ55.) “δηά 
ἃ 5016 ἀἰϑοᾶϑθ ὑκοίἢ ἃρ 5ϊεθρ." ΤὍῇε ὅγτ. 
ΤΟΠοΓηρ, “ Γεϊεςίοῖἢ," τλᾶακοα τ Πἰκοὶγ τηδὶ 
τ)6 ΗδὉ. Ποτὲ ννὰ8 “2 γ᾽. ὟΝ Ὀεϊίονο τῃ6 
τεδάϊηρ οὗ ἴηε Ὀεκὶ Μ55. ἴο αν Ὀδθθη ογί ρίηδὶ. 
Ῥγοῦδο! υ ἴπ6 νος ϑεηΐθηςο ννᾶ5 ἃ ἀθβοσιρίνο 
εἴδιιϑα οἵ ἴμῈὸ ἀγρυπνία πλούτον (ΟΥ ΤΑΙΠΕΓ 
πλοῦτος) ΜὮϊςΟΝ ἐδ ηος {Π6 δυδ]οςϊ οὗ ἴμε ἰαϑῖ 
γοῖ86: “1 5. ἃ ννδίοπίηρ σᾶγὸ οι ἀγίνοι ἢ 
ΔΌΨΑΥ 5'δθρ; ἃ βόε ἀἴβοδϑο ψνῃϊο ἢ τοξιβοι ἢ 
δἰ υπλθεῦ." ΨνῸ (5 ἀνοϊά (ἢε ἰδιιζοϊορΎ οὗ 
ἴῃς ργεϑοηΐ γοηδογίηρ οἵ (ἢς ἢγϑῖ οἶδιι86. ΤῊΘ 
δυγίδο γσεπάσγίην ἔογ ἀγρυπνία, “ ἴοοά," 566 Π15 
ἀϊδίου! ἴο δοςοιιμηΐ ἔογ, Ἔἐχοθρῖ 88 ἃ ςογτυρίοη 
οἵ »παριῶη, "ΘΔ 18.᾽ 

ΒΟΟΙΡΒΙΑΘΊΙΟΌΘ. ΧΧΧΙ. 

4 Τα ροοῦ ἰδδουτγειῃ ἴῃ ἢ Ρροοῦ 
εβῖδῖε ; δΔπά ψ ἤδη ἢς ἰεάνεῖῃ οὔ, Πα 15 
81} πεβάγ. 

5. Ης τῇδῖ ἰονβῖῇ ροϊά 514}} ποῖ δὲ 
Ἰυβεπεά, ἀπά ἢς τῇδ [Ὁ] οννεῖῃ ςοτ- 
τυ ρτοη 5Π4}} πᾶνε δποιρῇὴ τπογεοί, 

155 

Β.(ς. 
Εἶν. 200. 

6 δί(φοϊά βαῖὴ Ὀεοη τῆς τυΐϊπ οἵ! οἷ. 8. -. 
ΤὭΔΗΥ, ἈΠᾺ {Π6ΙΓ ἀδβιγυςτ!οη νγᾶϑ 
ΡΓΘβϑθηΐ. 

7 [τ 8 Αβια ηρ ]οςϊς ὑπο {ποῖα 

8, 4. Α Ἄοσοηίτγαϑί θοΐνγοθη [πες ἰΔθουγ5 οὗ [6 
ΡοοΥ δηά τίςῃ. ὍΠε Ράγδ}}ε]15πὶ βιιρρεβίβ [μδῖ 
ἐν συναγωγῇ χρημάτων 8 ποῖ “10 ο(οἸ]Ἰεοῖ 
ννοδ (ἢ "ἢ (ἐν . ΒΥ ΖΒΟΒ6), Ὀυῖ, “ονίπα ἴο 
[10 δΔοοπ πη] δλΐοι οΟΥἨὨ ἰὶ8 ῬΤΟΡΟΣΙΥ," Θ᾽ 
Πδά ἴο Ρ0}} ἀονντ ἷ58 ὈάγΠ5 ἴο Ὀ0114 ρτθαΐοῦ 
οὔδ5 ()ὲ Ννεῖῖθ). (οιίραγε Μάγοι Αυγο]λι5, 
ν. 121. Το ἰαδίζοσ μδ]ῇ οἵ [ἢ νϑῦβο γεργεϑθηίβ 
τῆς {ἰπὶῖὶ θη δα 54γ58 ἴο ἢἰὶβ 500}, “ Εδῖ, 
ἀσιηκ, ἀπά ὃς τλοετγ." Οοη ἴδε οἴδεῦ πη, 
1Π6 ῬΟΟΥ ἰαθουγβ, οἱπ ας ἴο 69 ἄθογθδ80 
ΟΥ̓ αἱβ Εἰνπα," ἴον τῆς ορροϑίὶίο γϑάβϑοῃ ; δῃηά 
δ (ἢς οηά, “ αἴἴονῦ βρασίπρ δηά Ἰδδουτγίην ἰοᾶνοβ 
ποῖ ὄνθπ εηουμῇ [ῸΓ ἢϊ5 ὈυΓΙΔ] " (Αγ ϑιορἤδηςθϑ, 
“ ΡΙυΐζυ5,᾽ 557). ὙὍὙΠὸ []]ονίης νϑῦϑθθ ΔΓ6 
ηποίοα ἔγτοηι θη δῖγα ἰη [6 Ταϊηλιά : “ ΑἹ] 
(6 ἀδγ8 οὗ (ες Ρβοοῦ δε ενἱϊ, Βθὴ ϑῖγα 58γ5, 
δύο 5 ηἰρῆϊβ. Ηἰ5 σοοῦ ἰβ8 διιοηρϑὶ ἴπδ 
Ἰοννοβϑῖ οἵ ἴῃς τοόοονδβ; δηά [15 νἱπογαγὰ αἵ ἴπ6 
ἴορ οὗ ἴδε πιουηίδ!ηθ; ἴμ6 τη οἵ οἵδογ 
Τοονα8 [Πονν8] ἀοννῃ τροη 8; δηὰ (ἢε 501] οὗ 
ἢ15 νἱπεγαγὰ [{8115] ἀόνγῃ ἴο οἵδεσ νἱπεγαγάβ᾽ 
(Βαδῆ. Β. τ4εό 4; 54η}. τοο; Κειδυθῃ. 11ο ὁ). 

5. δὲ ἐδαὲ 2οϊοαυεῖδ᾽ εογγωρέίοη ῥα} ῥαῦυεξ 
ἐπομρ ἐδέγεο.)] Ἑογ ““1πογεοῦ" (ΑἸοχ.) τὴς 
δεϑῖ Μϑ. μαβ “ἰπι8912.") ““(ΟΥΓΟΡΙΟΩ ᾿ 18 
ΨΑΤΙΟΙΒΙΥ ἰακοὴ ἴο πιϑδὴ ““ἴπ6 σογγαρθ ς᾽ 
([υυΐδογ, ΕτΖϑοἢ 6), οὐ “ἴπαῖ ν ΓΒ ἰοδας ἴο 
σογγυρίίοη " (Βαάμο]ϊ5, ἢ σοπίρασος Οδὶ. 
νἱ. 8). [ἢ Ὀοῖῇ οα565 ἴδ 6 ραγα ]]ο } 18πὶ 15 ἰοβῖ. 
ΤὨς δγγίας δᾶ5: “6 τῃδῖ ρῥιιγϑιεῖῃ ννθα ἢ 
58[|4}} Ὀὸ Ἰεὰ ϑῖγαυ {Ππογθὺγ ; ψῆεηςς Οτοίυ5 
ςοη)εσϊυγεά διάφορον --- ὀλισθήσετα. Τα 
ἢγϑὶ οὔ ἴπε86 ςογγες[οπβ(ν ἰςἢ ρεγῆπαρ5 βμου]ά 
ταῖδεγ ὃς ἀδιάφορον) ννὲ 416 πο! πὰ ἴο δοςερῖ. 
[ηϑἰοδα οὗ τς ϑδοσςοηά, ννὲ {π|πΚ 1[ἴ πΊοσο ὑγοὸ- 
ὈΔ 016 τΠαὶ "2 ννᾶβ ἃ ἴλ᾽ϑε γτοδάϊηρ ἴοσ ΠΝ, 
οὔ νι ςἢ, ρεγμαρ58, (ἢ 6 ᾿λϑί ἰεϊζεσ ννὰβ ἰοβί ἴῃ 
ἴη6 ΟΥ̓οκ ἰτγδηβίδϊοτ᾽ 5 οορυ. Αὐτοῦ ννᾶ8 
ΡΕΓΠΔΡ5 αἰϊογεὰ νυδγου Β  ἴο αὐτός δηὰ αὐτῆς 
ἤθη διιῴθοράν νᾶ58 Μτιτεη ; σοπιρᾶσγο ἴδ 
(ορίίς τοηάἀοτγίης, “ ἢ (παῖ Ρυγβυσῖι ἰἰ 5114}} 
Ὀς ΠΣ τυ σογγυρτίοη.᾽" 

6. Οοἰά ῥα! δέεη δὲ γιώη, Ὅ Ὁ. αῖμοσ, 
ΦἸΘΕΗΥ αγ)1ὸΘ 60: ἀο]ϊ γοτοὰ πηῖοὸ ταΐῃ 
ζον 9 Βα ῖκ0 οὗ κοἹὰ, απὰ ἐποὲὶν ἃ6- 
ίσποϊςίΐἨου ὁδ116 ἐπ ᾿δοὶν 7800.) Τὴοὸ 
ΨΟΙβ6 (485 [Π6 ϑυτίδο δ[δνν8) :πθδῆ8, {ΠΟῪ 
Ρογιϑῃθα ἔογ ἃ}} {πεὶγ ροϊά οουϊά ἀο; ἰΐϊ οουϊά 



ἘΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΝ. ΧΧΧΙ. 

11 Ηἰξβ ροοά 5}4]}} δε ει] 5 ῆ6 4, 8Β.ς. 
ἀπά τῆς ςοηρτερδζίοῃ 5}}1} ἀβοίδγε ἰ8 ὅτ 

[ν. 8---τ4. 

τῆδὲ βδογιῆςβ ὑπῖο ἴἴϊ, ἀπά ὄνεῦν ἔοοὶ 
8.4}} 6 τάκαη τῃεγενῇ. 

8 “Β]εββεἀ ἰ5 τὴς τὶσἢ τῇδ ἰβ ἑουπὰ Δδ|Π18. “Ραμ. 

νυ πους Ὀ] πῆ, δηα δι ποῖ ροῆς 12 [ξἘτου 511 δὲ 4 θουῃει! τ26]ς6., Ῥτον. 53. 
αἴτεγ ροἱά. ἀ ἴῃς ποῖ ρτεεάγ ὑροη ἰτ, ἀπά 54} ποῖ, εἰν. 37. 59. 

ι Οἐ. σάν 
μοί ἔ 
Ζἀγοαΐ 

ἼὝΜετγα 15 πχιςἢ τηθδῖ οἡ ἴζ. 
12 Ἀδπιδηθεῦ τῇδ “ἃ ψοΚεὰ ὄγε : 

Ν Ν . : ἉΠΟΝ 11. 
5 δΔὴ δν]] τπὶπρ: δηά ννιδῖ ἰ5 ογεαῖεά εμμει. 
τογα ψίοκεά τῆλη πη ἐγς ἢ τῃεγείογε ὁ. 23. ̓  
ἴτ νγεαροῖῃ ᾿ΡΟη Ἔν ογΥ οςοδβίοῃ, ον, 

9 ὟΝἢο [8 μεὴ δηά ννε νν}]}] ᾿ς 8}} ἢΪπὶ 
Ὀ]ε556α : ἔογ ψοπάεγᾷι! τπΐηρβ μαῖῃ Πα 
ἄοπε διποηρ 5 ρεορίε. 

Ιο Ὗἢο Βαῖῃ θεεη τεἰεά τῃεγεργ, 
Δηά ἰουπά ρεγέεοϊ ἡ {πε ἰεῖ ἢϊπὶ 
δίοτγ. ΒΟ πιίρῃς οἤξεπά, ἀπὰ μα} 14 δίγειςἢ ποῖ τῆϊης μαπὰ νυν ἰμεγ- ὀοον 
ποῖ οἤδπάεά ὃ ογ ἀοπε ον], ἀπά μαῖθ βοενεγ ἷξ ἰοοίεῖῃ, δηά τῆγυβε ἴξ ποῖ εὐῤας ἐκαι 
ποῖ ἄοηε ἴτ ἡ νυ ἢΐπι ἰπῖο τῆς ἀ|5}. μβ΄ “μη 

ποῖ ῥγανθηΐ (ἢδ πιοϑί ἀϊγοςῖ δηὰ οὐνίοιιβ. 6ν}]5 
ΑΡΡοηίης ἴο ἴοι. (ΟΡ. γον. χὶ. 4, 28. 

7. μπίο δον ἰῤαΐ “αὐογίδεε ὠπΐο ἐδ, Φοἢ 
Δ ἢ [815 Ἐχργοβϑίοῃ σοπηηοηϊδίογβ σοπιρατγα 
Ἐρἢ65. ν. 5, “Ποὺ σονοῖουιϑ ἵδη ΨὴΟ 18 δῇ 
Ἰάο]αῖος." ὙΠὲ δυγίδο γίνε 0.18 δὴ θδϑίοσ 
ἤξυγε: “ἘἸΓΠ65 46 4 βίυμ θην. Ὀϊοςὶς ἴο 
οο]5, ἀπὰ ν᾽ ΠΟβοανοῦ βίγαγα {ποσί ϑζι 0165" 
(οΥ “15 ονευτσγοννῃ {Πογθὺγ ἢ. Τῆς ψογάϑβ 
Τοργοβθηξπρ “ἋΠδτὴ (Παΐ 5δογιῆςο "ἢ δηά “ἔοο] 
ἤανε σπδηροά ρίαοεβ. [1 15 ργοῦδοὶε ἐμαὶ ἴῃ 
ΘΥΓΙΔΣ ΟΥΘΙ 5 στίρῆϊ, απὰ {πὶ ἴῃς Ηοῦτενν 
νγογὰ ννᾶ8 Ἴ2Ψ, τηϊδγοδὰ ὉγῪ ἴῃς Οτεεὶς ἽὩΚ ; 
Ἴδ6 Ἰἴογα] πιραηίηρ νου] (ποθὴ Ὁ, “ Εἰςἢ 65 
ἅτε ἃ 5ιυπ]] ηρΡ-δίοςκ ἴῃ τ[Π6 ννΑΥ οἵ ἔοοἑβ, δῃὰ 
ΘΥ̓ΘΕΤΥ [0η6] {πΠαΐ ραβϑοῖῃ ΟΥ̓ τὐβα δὲ (Πεγθοη.᾽ 
ϑογν5 ἢ γεὶ οὐ ἱπρογαγο ἀθυει" (Οτοῖ.). 

8. δα! ποὶ ομό 706" ροά.) Ἠδ5 βυϊάεά 
Ἴἰ ᾿Ἰῃβίϑδά οὗ θειηρ συϊάοά ὃγ ἰϊ. 

10. ἡδὲπ ἰε! ῥίγει σίογγ ] 1, 1οῖ 1 ὃ9 
ΤῸ ἃ ΩἸἸΟΣΥΥ ππΐο εἶπ, Ιἢ ἴΠ6 ἢγϑί οἶδιιϑα 
ἴὰς Οτεοκ βεεηηβ ἴο Ὀ6 τογε σοστοςῖ [ΒΔη [ἢ 6 
ΘΥΤΙΔΟ : ΚὙὙΠ0 [88 αἰιης ἴο [ἴ δηά Παῖἢ ρϑᾶςο ἡ" 
ὝΠε δυΐμοσ ργοῦδῦΥ υδοὰ τῃ6 Αταπιδὶς νογῦ 
ΤῚΣ ἴον “το ἴτγ,᾿᾽ πιογοδα ὃν (ἢ ϑγτγίδη 2, 
“(0 οἶθανε :᾽ ψ ἢ1|6 ἴΠ6 τεβὶ πηδᾶν 6 ἐχρ δι πθὰ 

ἴτοπι ἴδ ναγῖουβ Ριιηςσ ΔΈ] 058, Ὀδν δηά τον, 

11, ΗΝ χοοά.) ΎὍΠε ρμοβϑβεββίοῃ ἱβεγεοῦ 
111 θὲ δοσυγοαά Πϊηι. 

ῥὶς αἷ»5.1] Ἡρδτε τλοσο ὑγΟῦΔΌΪΥ 18 σὶ κἢ- 
Ἴ60181988. 

12. Τηϊγά ϑἴδηζα: οἡ τηοάεγαδίίοη δ ἰδ0]6. 
ΤῊ 1 Δἴ Β85 ἴΠ6 ποδάϊηρ 4ς εομεπεπέία. ΤῊΘ 
ΔυῖΠοΟΥ [45 ἴῃ τοϊηά Ῥχσου. χχ!. Οὐοιἴηρατο [ἢ 6 
ῬΤΘσΟΡίβ οὐ δαίΐηρ ἴῃ " Μδββεϊζβοίῃ ΚΔ} ἢ, 
Ρ. τη; “Ἰετοκὴ Ετεῖς᾽ (εἀ. Ταντορ!), Ρ. 29; 
δηά Μυϑοηίιι5 4. ϑίονδδυχῃ, ἱ. 169, 45. 

12-18. Ου ἐρριρεγαπεε. 

15. δορμ Ἐδίμεν, ρΡ᾽ ϑπέθοπβ. ἐπὶ 
τραπέζης ἰ5 ἃ ϑειηἰςδηὶ; οἴ, [6 ὅυγ. ΠδΓδ 
δὰ νυ τρδῖ, Ἢ Αγαδῖς Οταπιπηασ,᾿ ἱϊ. Ὁ. 179 
(“ Ὀεδοδιι56 ἃ ρεϑοη δἰζἰης δἱ 140 ]6 σῖϑο5 αδοῦε 
ἐδς Ἰενε] οὗ 11). 

δὲ ποὶ φτερά. 1,1ἴ,, Οορθῃὰ ποῖ ΤὮΥ 
Τιτοαί, ἋΓἁΒ6 διιίΐπογ ϑεεπὶβ ἴο 6 ΠΊΕΓΕΙΥ 
ἱπιεγργεϊίης [6 ρἤῆγαϑθο ἰη σου. λ ες. 2, “ρυῖ δ 
Κηϊδ αδἱ τῆγ [γοδίὶ," ὉΠ νναγηϊηρ 15 ργοΟΌΔΟΪΥ 
ποῖ 50 πιυςῇ δραϊηϑὲ ρτεθάϊηθϑϑ, 45 ἀραίηϑβί 
ΤΩΔ ΚΙ ΔΩΥ͂ ΓΕΠΊΔΓΚ. 

Τδεγε ἐὲὶ νπιμορ [»ιοα] οἡ 1,.}] ὝὍΠε γέ 
18 ἰἀϊογηδίίς, δηά σοργεϑεηΐϊβ οὐσ “ νΒδαΐ ἃ 
Ιοῖ ! (Κυδποτ, “ Οτγδιηπιδσγ,, 11. 731). ὙΠΟ 
ϑυτίδς, “ἷς 15 ποῖ δηου ἢ ΟΣ της,᾽" ἰ5 ςαγας- 
τογϑῖς. ὍΒὲ ρῥγδιϑίης οὗ [ες ἔοοά ἰη Οσἱδηίδὶ 
ςουηΐγ]ο5 18 οης ΌΥ ἴπο Βοσδῖ : [Π|6 πηοῖα δοῖ οὗ 
δάἀπιίγδιίοη ΟΥ̓ ἀπγοης εἶδε νου] ὃς τοραγάθα 
8ἃ5 ἀδῆροσγοιβϑ. ὅ66 [},δης, ὁ Μοάογῃ Ἐφγρ- 
{14Π5,᾿ ἰ. 215: “ἍΝ ΠΘΩ ἃ Ρδγβοη ὄχργθβϑθβ 
ννμδὶ ἰ5 σοῃϑίἀεγεα ἱΡΓΌΟΡΟΙΓ ΟΥ ῳοιιγίοι!β 
δατηιγαϊίοη οὗἨ δηγυτπίηρ, ἢ6 5 ΣΟΠΟΓΆΙΥ Γο- 
ΡῬτονεὰ ὈΥ͂ (ἢς ᾿ηάϊνίά 4] τ Βοπὶ ἴθ [45 {Π08 
δἰαττηεὰ ;" δηὰ δϑρεοίδ!ν 1014. 181, νυν ἤδη ΔΩΥ 
ΟἿΘ ἰ5 ἰην ἰοα ἴο Ραγίδκο οὗ ἃ πηθδὶ, “ μδ πγιιϑῖ 
ΓΕΡΙΥ ᾿ξ ἢθὸ ἀο ηοΐ δεοορῖ ἴπ6 ἰην δίοη, 
“Ηεπεεδη᾿ ((πλδῪ ἰξ Ὀε φγοάυςίίνε οὗἉ επ͵ογ- 
τηεθηΐ ᾽), ΟΥ ι;:86 5016 5: Π}ΠΔῚ ΘΧΡΓΘβϑΙΟη ; οἶβ86 
ἴς ΜῈ] Ὀς ἔδαγοα [πδΐ δὴ δὺἹ] ογς 888 ὕδθη Ἴαϑῖ 
ὈΡΟοη ἴῃς ἰοοὰ." Μαγίοιιβ σοιηθαϊθβ ἔοσγ ἴῃς 
εἤεοίβ οὗ 5ιςῖ 4 ρῆγαθο 48 “"ἤονν ὑγείγ ! ἢ 
(καλόν γε) τα φίνθη ἴῃ ἴΠ6 ἔὈΓΠΊΘΙ ρᾶβϑᾶρθ. 

18. Κοριοηιδον ἐδαΐ ὦ «υἱελεά εγε ἰς αἡ ευἱ 
ἐδίηφ. 8τ., “ἴπδὲ Οοά Βαίεβ (ΤΌΝ 8.2) 
Δ 671] ογ6." ὙὉὙῇς Οτεοκ ἰεχῖ 85 ρεσγῇδρβ 
τοηεὰ ἄοννῃ {118 Ροννογ]} ἐχργθϑβίοῃ, 

ἐδεγφύογε ἐδ αὐεερεῖδ μβορ φυεγ οεεαςίοη. 
ἘἈλίποῦ, ΟΣ ἴ1:9 Ὑψ801]16 δοππίθ. 88090. 
Τῆς τπουρῆϊ ἰ5 τὶ μεν ἐχρ αἰηθὰ Ὀγ ΕΥ ἴΖϑοῆα : 
85 ἃ 5ἴξῃ οὗ ἰϊ5 ννϊςΚεάησϑϑ, οὕ 'π ρυιπίϑιπιθηΐ οὗ 
ἴῖ, [ἴ αἱοης οὗ (6 ννῆοϊθ σουηϊδηδηςο νγ6 6 
Ι͂π Οσεοκ δηά βοιμς οἴμοι Ἰδηριιαροθ δακρύω, 
κλάω ἅτε ἰάἀφηςδεὰ νυν ἢ Ὀείηρ Ρυηϊδιοά. 

14. «υδιδεγσοευεν ἐξ ἰοολε!}.}] “ΜΝ Βαΐενεγ 
ἴῃοιι 56οϑῖ," δοσογάϊηρ ἴο οπὸ Μϑ. δηὰ ἴδε 
δΥσ.; δηΐ [ἢ]5 ψοι]ὰ ὃς ἃ τόσα παΐυγαὶ 6 χ- 
ΡΓεβϑίοη ἴμαη (παῖ ἴῃ ἴῃς ἰεχῖ. [{ 15 ποῖ 
ὨΠΙΙΚοῖγ, ποννόνεσῦ, μὲ νὰ δβουϊὰ τϑηάογ 
(ἢ Οτοίυ5) “ ν πεγονοῦ ἣἢς Ἰοοϊείῃ ἢ [ἐε. 
[ἢ τηδϑῖοῦ οὗ ἴῃς ἔδαβί]; δηά συ 1ἢ}15 Ἀ ΓΘ 65 
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1ς Τυάρε οὗἩ τὰΥ πείρῃρουγ Ὀγ τῆγ- 
856]: δηά ὃδε ἀϊβεγεεῖ [ἢ Ἔν ΈΎΥ ροϊπί. 

16 Εδῖ, 25 ἰξ θεσοπγεῖῃ ἃ πιδη. ἴῇοβ86 
τπΐηρβ ΒΟ ὅγε βεῖ Ὀείογε ἴπες; δηά 
ἀενοιγ ποῖ, ἰεϑῖ του θὲ Παῖεα, 

17 [,ελνε οὔ ἤγβε (Ὸγ πιδπηογϑ᾽ 
βᾶκε; 7Δ4πὰ 6 ποῖ υπϑβδῖίδθ]θ, ἰεβῖ 
ἴδοι οἴεπα. 

18 νη τδοιι 5ϊτ65ῖ ἀπλοπρ' ΠιΔ ΠΥ, 
γθδο ἢ ποῖ τῆϊης μαπά οι ἤτγϑι οὗ 8]. 

19 Α νεγὺ {ππ||6 ἰ5 βυβῃοίεηξς ἔογ ἃ 
τη νγ}6}] πυττιγεά, 'λπά ἢς ἐεισοῃοτῃ 
ποῖ ἢϊ5 ψνὶπά βῃογίὶ προ 5 Ὀ64. 

20 ϑοιμπά 5]6ερ σοπιεῖῃ οὗ πιοάε- 

ἘΓΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΘ. ΧΧΧΙ. 157 

γαῖθ εδίπρ : ἢδ γίβεῖἢ δαὶγ, ἀπά ἢ8 8.6. 
ννἱῖ5. ἀγα νυ ἢϊπι: διῖ τῆς ραίη οὗ 
νναῖο ίηρ, δηά σἤοΐοτ, ἀπά ρᾶπρβ οὗ 
τῆς ὈΕ]Ϊ]γ, ἀγα νυ τῇ Δπη ἀπϑδῖίαθ]ς τηδη. 

21 Απά Ιἔτῆου ἢαβῖ θεεη ἰογοεά τὸ 
οδῖ, 4156. ρΡῸ ἰογίῃ, νοπιῖῖ, δηά ἴδοι 
8ῃ4]ῖ ἢανα τγεβῖ. 

22 Μγ 8οη, ἢεᾶγ π|ε. δηά ἀεβρίβε 
πις ποῖ, ληά δὲ τῆς Ϊἰδϑῖ ἴῃοιι 5ῆα]ς πηά 
45 1 το]ά τῇεε : ἴῃ 411} {ΠΥ ψψόογκβ θὲ 
αυίοκ, 80 8ῃ4}} τἤθγα πὸ βἰςκῆεββ σοπλε 
πηἴο τῆς. 

20οι 

22 ΖΝΏΟϑΟ ἰ5 ᾿ἴδεγαὶ οὐ 8 πηθδῖ, “ Ριον. 
ἸΏΘΏ 5841} βρεὰκ νγεῖ οὐ ἢΐπι; δπά “ἢ 

1ῃς ἰδῖ[ογ ραγί οὗ ἴπε υεῖβο : δπὰ Ῥσ988 ποῖ 
αἰτὰ αἰπὶ [16. σοῖς ἠοῖ ἱηπΐο Τσοηῇϊοϊ τ] ἢ 
Ηἰπ}} ἐπ Ἐμὸ ἄΐβι (48 ἰξ 5βου]ὰ ὃ6 τε" 
ἀετγεά). 

16. ωάρε 9, 167 πείσδόοωγ.) Τ1,.ἴ, 189 
ταῖὶπ δ Οὗ (ὮΥ ποὶἈΡΟῸΣ, 2.6. ἢϊ58. νυ ]βἰ165. 
Οοιηρατε Τοῦ. ἱν. 15 (Εσ!Ζοομα), δηάὰ ἴῃ6 

ρῆγαβα ἸἽΖΠ τ’ ἸΠΝῚ ΘΠ (Καϊδα, ἃ εὐ. 
ἀπά δὲ ἀϊσογεεὶ ἐπ φυογ7 ῥοΐπ:.}) ἘἈΔίμοΥ, οα 

811 οοοδδίοῃμβ. Τῆς οἶδιι56 15 οπλ(εὰ Ὀγ τς 
ϑυγ. δηὰ νεῖ. 1,δἵ., Ὀυΐ βεεηὶβ Ὠδ! πἀροϊορείϊς 
ἔογ ἢ πκἰηυίεηθ85 δηα ἀρράγοηΐ {Ὑν 4} }γ͵ οὗ 
[Π656ε ῥγϑοορίβ. 

16. α: ἐξ δεεογιείδ α »παπῇὶ 1, ΗΚ ἃ 
Ἀππιδ δοίπα; δυΐ [πε οΟΥΡΊΠΔ] νγὰβ ζγο" 
ῬΑ ὉΪΥ Φ 2, “Ἰἶκα ἃ τηδη." 1,δἵ. φωσιὶ δονῖο 
»ηιφὶ; ταῖμου, ἃ ὅσονγῃ τπηᾶῃ, ἀνήρ (ΒατΓ- 
ποῦγαθυ8). Διαμασᾶσθαι (4ευοιγ) ταινϑῖ Χγοίου 
ἴο 5οῖὴε “ἢ ]ἀἰ5ἢ δπὰ οβεηϑῖνο ννᾶγ. Τῆς τνογὰ 
8 υϑοά Ὀγ ἴῃς σοπιοαϊδη ΑΡο]ορηδπο5 (Κοςκ, 
“(. Α. ΚΡ ρ. 798; Ποπιραγε ΑΥΙΒίορἢδπε5, 
“Ψεβραθ, 780) οὗ ἃ ὑτγοϊοηροα τηδϑςςδ[οη. 
Το ορροϑιζο νἱσθ ννουἹὰ ὃς καταπιεῖν. δ΄᾽Π|}}2Ὁ 
Ῥτγδςερῖβ ἴῃ Κὶ ΔΙ Ιδἢ, 1. ε. : “πὸ σοπηοάδι ουπης 8 
αἰριεῖβ πὸ ἰηρεσγαῖ πιδηιηὶ οτγὶ δῖ; πὸ Ὀϊδαῖ 
ἄἀυπι ο5 εἰυ5 ρἰοπαπὶ εἴ. ΦΤΉς ἢγϑί οὗ {{||56 
ἰ5 ἴο ἀνοϊά ἴΠ6 ἀρρεάσγδηςθ οὗ φὶυἱζίοηνῦ ; [ἴῃς 
Ἰλῖῖοῦ ἔνο, ἴο δνοϊά εἰνίηρ οἴεηςε. 

17. Σεαῦυς οὗ “γι 3ὸν »ιαηπμεγι “αὐε ΑΔ 
τηοβῖ ϑιιςςοβϑοίυ! ἰγαηϑίδίὶοη. 

18. ΤΏ656 ῥγοοθρίβ ψ}}}} Ὀὲ "]υδίγαϊοαὰ ὈΥ 
1,4η6, . ο., 181: “ὙΠΒΟ6 πηλϑῖοσ οὗἁὨ ἴἢ6 ἤοιιδ6 
ἤἢγϑ Ὀορίηβ ἴο οδαῖ; τῇς γιιοϑίβ οἵ οἴδοιβ 
᾿παπι ἰαἴοὶυ [ΟἸ]ονν 5 ἜΧΑΙΊΡ]Ε :... . ἤδη ΟἿΪΥ 
οης ἀπῇ 15 ρἰαςθα ὕροὴ [6 [ΥΑΥ αἵ ἴῃε {π|6, 
ϑδοὶ [Δκ658 ἔγοπι ἴἴ ἃ ἔδενν τηουϊςιῆι}5, δηὰ ἰξ 18 
αυΐο ΚΊΚ τεπιονδὰ ἴο γίνε ρίδοθ ἴο ἀποῖμεγ." 

19. Τα ρἷοββ υἱπωνι, Μ ΏΪϊσΝ ἀρρθᾶγβ ἴῃ 
ἴῃς νεῖ. 1ναἵ, (“4 {{ππ|6 ννῖπε ἢ), ἀρΡραγεητν αἵ 
ΔΏ ΘΑΥΙΥ ρεγοά ϑιρρίδηϊεαὰ ἀπὸ ἴοχί; 5ίηςθ 
ΟἸει. ΑἸοχ, " Ῥαθά. 2, 2, 4υοῖοβ [6 τοῦβθ 
ὙΠῚῈ οἶνος ΟὨΪΥ. Οομρ. του. χίϊ!. 24. 

40. δοωπά “['.20Ρ.ὺ ΕΪϊ,, 8169} οὗὨ 9611}. 

9 »ιοάδεγαίε εαἰϊηρ [Δἴ., ὌΡΟΣ ἃ πιοᾶο- 
τοῖο βίοι 0 ἢ. δ᾽Π1}2Γ οὐδογναίίοηβ ἰη 
Ηογτάᾶςς, “ 8ει.᾽ 1]. 2, 81: (τ. ΖΒοἢε). δγτ.: 
ὄ Π ἃ πιδη (Παΐ ἰ5 οὗἨ πιοάογαϊθ ἢ 115 .᾽ 
δηά [Π6 ννογὰ ““ πιδηῃ ἢ 5θεῖ5 γεσοπιπιεηἀ δα ὈΥῪ 
{πες βεςοηά οἶδυ56. 

41. αγίϑό, σο γι, απαᾶὶ σον». Αδσςογάϊης 
ἴο ἴπ6 δεῖζοῦ τοδάϊηρ, στὶδο Ρ ἰδ [89 
ταϊὰ 10, :.ε. οὗ (86 θαπαιεῖ; μεσοπορῶν -Ξ- 
μεσῶν, “ δεΐηρ ἴῃ (ἢς τηάά]ς οὗἩἨ ἃ πιραὶ " (56 
Ατηλ.). 501Γ., “' τοῖήῆονε τῇ νϑοὶ ἔγοπὶ [ἢ 6 πγ!σὲ 
οὔ {πε [ἤγοηρ ; ἢ δηά 50 {Π6 Μεῖ. 1,4ἴ., “ωγχε ὃ 
»ηεαο. ἊΝ Ὠϊςἢ οὗ [686 ἴννο ννὰβ ἴῃς τηοδηϊηρ 
οὗ ἴδε οτἱρίηδὶ, “" Κ͵ϑο ἔγοπηι ἴῃς τηϊάςὶ οὗ ἴῃς 
ΔΥΙΥ͂ " ΟΥ̓ “ οὗ [6 πηθδ],᾿" 15 ποῖ οογίδίῃ ; ΟΣ 

15 ἴῃς ἀ!ἔεγοηςθ υοσῪ ρτεδῖ. Οὐοιηραῖε 1, ἅΠπο, 
"δ. Ῥ. 187: “ ΕΑΟἢ ΡΘΙΒΟῚ 85 500ῇ 85 ἢὸ ἢδλ8 
βηϊβηεα 5αγ8, ᾿Ργαῖὶδεὲ ὃς ἰο Οοά; δηὰ ρμοῖβ 
ὑΡ ψδοι νναϊθηρ {Π] [6 οἴ γβ ἤᾶνα ἀοηθ. 
ΕΣ ΖΘΟἢΠο᾽8. ραγαρίγαβθ, ὁ ΤΊδ6 τ δηάᾷ ἴακο ἃ 
Βοοά νναἱκ," σᾶπ 5.δύςείυ ὃ6 ἃ βοσίουβϑ ὀχ ρ]δηδ- 
τἰοη. Ὅς δάάϊίοη “ νοπιῖ" (248, Οο., «πὰ 
1,Αἴ.) 15 ἃ ϑυρρεβίίοη οὗ ἴῃ6 ριγροβο ἴοσ ῃϊο ἢ 
ΔΏΥ οἠς νου ὰ σῖθα; ἃ συρχεβίοη ἀἰγάννη, νὸ 
ΤΏΔΥ ἴἰορο, ἔτοπὶ Κοπιδὴ γαΐπογ ἤδη ἔγοπι 
ΗἩεὔῦτγον ουδίοτηβ. (ομραγε [6 νν6]}}-Ἰζῆοννῃ 
Ρίδος, Εἰς. “δὰ Αἰΐζ.᾽ χῆϊ, 52,1, οὗ (δοβαγ: 
ἐμετικὸν αρεῤαΐ; Μαφμε εἰ οαϊὲ εὐ διδὶξ ἀδεῶς 
(“πὸ ἰηϊοηάοὰ ἴο ἴΔΚα δὴ οπιλεῖϊς δἴοσ ἀϊπηοσ," 
γναϊβοῃ). Ὑεῖ ἰΐ ΠΊΑΥ͂ θ6 ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ αἰ Ορτάρῆγ. 

42. φμίεξ.] Ἐδῖδοῦ, αοῦἑνθ. ϑγγ., "" ἢυπη- 
Ὁ]6 :᾽ ΡῬΓΟΌΔΟΪ 8δῃ ἱπιργονοπηθηῖ. ΕὙ ΖΒΟΠΟ 
ςοπηθοῖβ 118 σείξυ!γ ΜΙ [ἢ βιρροΞεά 
δάνιςε οὗ ἴῃς ἰαϑῖ νοῦβα. 

28. “δεγαὶ 9 δὶς »πεα!. “Ουἱ Ἰδιιῖο υἱνῖξ 
5611 ἸΔΓΡΊΤΟΥ ἀδὲ θρυ]α,᾽ δ. ]θυδηθσ. ὅγυ., “ἡ 
βοοά εγὸ (παΐ 8 ροοά τροὴ Ὀγοδά ἰ5 Ὀ]εϑί," 
ῬΕΓΠΔΡΒ ““ σοηίδπληδίϊηρ " (ἢς ἰοχί το Ρτον. 
ΧΧΙΪ. 9. 

»πεπ «ῥα] “ῤεαξ «υεἱ] οὶ δὶ»".} ι,ἴ., 11ἐν 
88.811] Ὁ]1668. “ΑδΒοῖἢ ἀς ΚΕ. Ν.᾿ ρ. 68: 

9. 



ΒΟΓΙΓΕΡΙΑΘΤΙΟΙΘ. ΧΧΧΙ. 

27 ἐπε 15 48 ροοὰ 45 [πὸ ἴο ἃ Β.(. 
πλδῃ, ἰδ ἴς ῬῈ ἀγαπᾷ πιοάεγαδιεὶυ : τνμας “- 
δ 15 ἴῆδη ἴο ἃ τπδη τῇῃδῖ ἰ5 νν του Αἰ ἶς 98 
νγῖπε ἡ ἴον 1 ννᾶβ τηδάς ἴο πηδὶα πηδη ἐν 31. 

[ν. 24--30. 

τῆς τερογὶ οὗ ἢ]5 ροοά πουβεκεερίηρ 
Ψ}}1 θὲ θεϊϊεναά. 

24. Βυϊ δραϊηϑὲ Πἰτὰ τῃδῖ 15. ἃ πίρ- 
βατά οὗ ἢϊ5 πηδδί τῇ6. ννῆοϊες οἱ 5}4}} 
ΤΛΌΓΠΊΟΣ ; Δη4 τῆς τοϑι]πιοι 165 οὗ ἢ]8 
πἰρράγαάῃα85 5Π4}} ποῖ ὃς ἀουδίεά οἔ, 

δ]λά. 
28 ᾽πε πηθαβιι γα! ἀγυπκ ᾿δηὰ 

Α 1εα͵.-. 25 ΠΕ ποῖ (ὨΥ ἔνδιδηΐηθθθ ἴῃ ἴῃ 8δᾶϑοῦ ὈΠηρεῖῃ ροἰδλάπεββ οὐ ἴδε 
γ αϊᾷ ψῖπο; ᾿ογ ψψίης Παῖῃῇ ἀδβίγογεα ἢοαγῖ, ἀπά ςῃεεγβι] 6885 οἔτῃς πιϊπὰ: 
13. 5,8. ΠΊΔΗΥ. 29 Βυῖ νίης ἀγιηΐίκεη νυ ἢ ΕἜΧΟδβ85 

26 ΤῊς ἔμγπαος ργονεῖῃ πὰς δάρε 
Όγ ἀϊρρίπρ : 80 ἀοζῇ νγίπθ ἴῃς πιϑδγῖβ 
οὔ τῇς ργουά ὈΥ ἀγιη θη η 688. 

“ΤΉὮγοο ΤὨϊηρ5 ΘμοδΓ 4 πιδη ἴο ἴπε τνοσ] ἀ : δη 
ορδη μαπά, α “Ῥγεαά ἐαόῤΐε, ἀῃὰ ἰουΐδα: “αρὶ4.ἢ 
9 δὶς φοοά δοιμεξεεῤῥίηρ.) ἘἈΔίΠΟΥ, οὗὨ ὲδ 

ξοοᾶποδε (ἰϊϊ., “θεαῖν. ὅ8κ0ζ᾽., "δηὰ ἃ 

ξοοά νἠϊζηε55,᾽ πηἰσιἰκίης ΠΙᾺ ἕογ Π3ἾΌ. 
24. Οπιϊἰεἀ ἴῃ (πε ὅγγ., οὐνίηρ ἴο (ἢ6 

Βοπιοθοίεϊθιίοῃ. 
δίρε ἐδαΐ ἐξ πίσραγαάν. ΜΙίιϑίλκοῃ ὉΥ ἴδε 

Ψοῖ. 1,4ἴ. ἐπ πεφμί οίγο βάπε, δοιηθννδῖ ἡδίι- 
ΤΑΪγ. Ὅ νϑῦϑε ἰ5 ἃ σε ηἰβοθηςα οὗ γον. 
χὶ. 25. ΟΡ. “ᾧ. χὶν. το. 

458-31. Οἢ ουΐπέ. 

45. ϑῥεευ ποί ὁ) συαἱ]απέπε..1 Ἐτοιὰ 58. 
Υ. 22. 

αυὐἱπε ῥα ἀεείγογεά. ὅγτ., “ οἱά νυῖηϑ ;᾽ 
(6 οτχίηδὶ (πεγείογε ναγῖοαὰ ἴῃς ψόοσζά ἴῃ {16 
εἶδυϑ65 (ε. 5. 1 δὰ ἽΠ). 

26. ΤΡεζωγπαος ῥγουεῖδ ἐδέε εἶσε ὃν ἀῥῥίηρ. 
ΤῊΣ ἱηϊογργοίδιίοη οὗ (ἢ 8 σοσϑὲ οὔἶεουβ βοὴ 
ἀΙΒηου (ἰ65. (Οὐοτπηπιεηϊδίουβ 5δοῖῃ ἴο σοηξιθ6 
ἴννο ργοόςθββ65,---ῃς [οϑιϊηρ οὗ ροϊά δηά 5Ξιϊνοσ 
(νὰ ψϑϊςἢ τῃ6 εβξεοῖϊ οὗ ννῖπς 18 σοπιραγοά 
γ ὙΠΕοορπί8, ν. 409, οἀ. Βεγρκ), δηά (ὃς 
αἀϊρρίης οὗ τεὰ-ποῖ ἰγοπ ἴῃ νναῖεσ ἴο ρῖνε ἰΐ 
ζοροτ. 4ΔΔλ5 ἀεβογδεά ἴῃ " Εησγοὶ. Μείσοροϊ.᾽ 
ΨΠΠ|. 408 ὁ, ἰη {6 Ἰλίου ργοσθβθ (6 ἴθεὶ 15 
ἢτϑοῖ πεοαϊοὰ δηά ἱπηπιοῦϑθά ἴο ρῖνε ἰἃ δαγά- 
“25, Δῃά ἃ βεοςοπά {ἰπ|Ὲὸ ἴο γίνε ἰξ [θροῦ. 
ΤΗΟ ἄορτες οὗ Βαγάηαβ5 δἰ(αἰηθά ἰ5 Ἰυάρεοά οἵ 
(ἰὴ δ βοσοηῃά ργοςβθβ8) ΟΥ̓ ἴθ σοϊουῦ ψν]ςἢ 
πὸ τηεῖδ] ἴακθ5 1ῃ [ἴῃ 6 βΒϑυθσαὶ βίαρϑς οὗ (6 
πιοαῖηρ (ἰ0ϊ4.). ὙΤΠῈ σνεῦβ τρις δ᾽] 6 ἴο 
1} 15 Ἰαϊζογ ἕδεῖϊ, δηά ννὲ τηϊρῃξ σοπβίγιο, “ ΤῊς 
ξυγηδλοθ ἰοϑία ἴῃ Βαγάμεβϑ ΌΥ οο]ουτίηρ," 
σῖἢ νης τῆς Ἰαζίοῦ οἰδυ96, 50 ἀοίῃ νἱῆθ 
ἴῃ Ποαγῖβ οὗ ἴῃς ῥγοιυιὰ ὈΥ̓ δυ τη; " (υ. ἐπ) 4), 
ταῖς δὲ Ὀτοιρμξ πο δρτεοθηῖ, Αἱ ἴῃς 
ΒαΠ6 {{π|ὸ ἴξ 8 ΨΟΙῪ ἱπιρσγοῦραῦὶς [δὲ ΔΗΥ͂ 
ΒΌΟΙ (ΘΟΠΠΙΟΔΙ ΠΥ ἰ5 δ᾽ ιιάδα ἴο ; δηὰά ννὲὸ ἤδυθ 
ΤΟΆΒΟΏ ἴο 5ι|ι5ρθςΐ ϑοπΊῈ τη ϑιγδηϑδίοη. ὍΤῊς 
δγτγίας 45: “4.5 ἴῃς ἔσγηδος {Πεῖἢ [ἢ 6 νγοσὶς 
οἵ ἴῃς ροϊἀϑιλ ἢ, ουθη 80 15 νγῖπὸ ἴἢ6 ργΌν κοῦ 
οὗ 51η." Τῇ βϑεοοηά οἶδιιβα ἴῃ ἴπ6ὸ Οὐθοῖκ [5 
ΨΑΙΙΟΌΞΙΥ τοδά, καρδίαν ὑπερηφάνων ((]δεηι. 
ΑΙοχ.) ; καρδίας ἐν μάχῃ ὑπερηφάνων (δ αἱ.); 

τλλΚεῖῇ Ὀϊτοτηε88 οὗ τῆς πλὶπα, ἢ 
Ὀγαν]πρ πὰ αυλγγε ]ηρ. 

30 ᾿γυηκβϑηῃς88 ἱπογεδβείῃ [ἢ 6 γᾶρα 

ἐν καρδίας καὶ ἐν μάχῃ (155); ἐν καρδίᾳ ὑπερη- 
φάνων ἐν μέθῃ (45 (0). [ νοτίς. ΔΡΡΘΑΣ 
[παῖ καρδίας ἀηὰ ἐν μάχῃ ἅτε νᾶτίοιι ἰγΔη58]8- 
Ὀοηϑς οἱ 2170 (οΥ 202); δῃά {παῖ [πε δγγίδς 
85 ν6}} δ5. [6 Οτϑοὶς νϑυβίοπβ σὸ ὕδοὶς ἴο δῃ 
οτἱρῖπδὶ .ἼῚ Δ 1) 13, “50 ἀοῖβ νπε ἴδ6 
Βοαχί οὗ ἴῃς ργουά." Αϑ5 τε οοἴοὺυγ οὗ [πὸ 
δῖθοὶ 15 Ὀγουσῃξς οοὖἱ Ὁ ἴῃς ἔπγηδοθ, 80 ἴδ 6 
ἱππογοηΐ ὑγίάθ 15 Ὀσουχῆϊ ουὖἵ ὈΥ νγῖηθ. [}ἢ 
“ΑὈδοΙδΝ.᾽ Ρ. 68 ὁ (εἀ. ϑοβεοδῖοσ),, ψνῖπθ 15 
τηοηϊοηορὰ 88 οης οὗ ἴδε ἴῆγες τἰϊηρ8 ὉΥ 
ὙΒΙΟΝ πλθη ἀγὸ ἰοβίθα. 

ΒγιΖϑοοῖς ἱπίογργεῖὶβ [ῃ6 βοοοηδ οἶδυϑε 
(νοΐ ΒΘ γοηο 8 “80 ἀοίῃ σψίηθ ἴῃς Ποασίβ 
ἴῃ ἴῃς 5ἰΠῖς οὗ {μὲ ρῥγουὰ ), “ δοοογάϊηρ 85 
(Π6 Ροίβοη ΨἘΠΠῸ 48 ἀσγυηκ Κοορα σοοὶ] ΟΣ 
οἴβογυνβο.ἢ 

Ω7. ας ροοά ας ἢ. ὅγτ., ἼΚο ᾿ἰνίης 
νυλῖοσ." ΟἿ 5 ἴοσ ὉΠ ἸΌ5) 

«αυὐδαὶ ζ ᾿ε τη. Ἐλδῖμποσ, 6 ΤΏ ΘΙΘ. 
δι π ΠΑ Υ Ῥδηγδ518 (αΡ. δῖοῦ. " ΕἸογ. 1. 164) 
ϑᾶγ5, “ὙΠδΐ τη 566ΠῚ8 Ὠοΐ ἴο π|6 ἴο ἰ᾿ἷνα 
νγῆο, αὐϑίδιηϊης; ἔσγοπι 16, αὐ Κ5 ΔηοῖΠΟΥ 
θενογαρο." 

ἼΤΠ656 5θηςπλθηῖ8 ὑ ΟῚ ΡΟΓΙΔΡ5 παΐυγαὶ δ ἃ 
Ρεγίοα σψίθη {Ππετ ογα ῬγαΟ  ΟΔ}Υ Ὧο ἀγίηκϑ 
Κηον 8ᾶνῈ νη δηά νυδίου ; σόῇρ. ΥἹΓΡ., 
“Οδϑοσγρ. ἱ. σά ἱπὲ. 

28. ὀγίηφει δ.) 1ἷϊ., 18. ΤΕ ϑγγίδς ἴγϑη8- 
ἐν καιρῷ τηἴο ἴῃς ἢγϑί οἰαιιϑε, ΓΕ ἀοτηρ 

11 “ ξοοὰ {Ππ|65.᾿ 

49. ὀεγησις οΓΓ ἐδε »νιἱηά}) ὍΠ6 ὅγσγ. Ὠδ5 
ἐἐρᾳᾷῖῃ, ΡοΟΥΘΥΥ, δηὰ μοδάδομθ.᾽ ὍΤἢς νϑῦβα 
5ῃοιυϊά γσαῖμοῦ ἤᾶνε Ὀδθη σοηδοσγοάᾷ, Βι91- 
1988 Οὗ 6011 ἰδ ψνίὶμπο ὑπαὶ ἱΒ ἀτπὴκ 
αἰ οχοσδα τἰὰ ὈΤΑΤ πη. ὉΤδο τηθδῃ- 
ἵηρ οὗ [86 ἰαϑοῖ ννογά, ἀντιπτώματι (“ 4υλγτεὶ- 
Ἰηρ ἢ), 15 ηοΐῖ οἶδαῦ; ἰῇ χχχὶ!. 420 ἴἴ οδὴ 6 
τεπάογοα “βἐυ πη ]ηρ." Αατη. (Πεγο), “ ορ- 
Ῥοσιτοη; ΕπιΖϑοῖθ, “τηυζι4] 4554ι}}15. ἴὴ 
ΚΑΒΒοΙΙ ἀς Κ. Ν. Ρ. τορ, πε ἰ5 τεοκοηθά 
δίλοης ἴΠ6 δέύθὴ {πιηρ5 οὗ ψ Ὡς ἃ ᾿{{{]6 15 
ξοοά, δηά ἃ ἰάῦξε διηοιηῖ μβαγηγῆι!. (Οομρασα 
ΤὨρδορηϊβ, Ὁ. ςο9, 10. 

890. δνκωπξεηησι. ἱπογεα!εί ἐδ γαρὲ οὗ “δὲ 
οὶ 1] δὲ οὔεπά. ὅδγτῖδς, “" Τοο ὕϑυοῖ σης 



ν. 31---3.] 

οὔ ἃ ἔοο! 1}}} ῃς οἴξεηά : ἴξ ἀϊ πη! ηἰ5ῃε τῇ 
βίγεηρτῃη, δηά πιάκεῖῃ ννουπάϑ. 

41 Ἐεῦυκε ποῖ Τῇγ πεῖρῃθουγ δ 
1ῃ6 ννὶηθ. δηά ἀεβρίϑε Πἰπὶ ποῖ ἰῃ ἢ]8 
ταί : ρῖνε Πἰπὶ πο ἀεβρίτεξι!} ννογάϑ, 
Δπα ργεβ8 ποῖ ὑροη Ὠϊτπὰ ν πγρίηρ 
Ἀἰπὶ [τὸ ἀπηκ.] 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙ. 
1 Οἵ λὲς ἐμέν ἐλαέ ἐς εὐῖφ' ΟΥ̓ πιασίεν ἐμ α γεαςί, 

14 Οὐ ιλε ,αγ οὔ Ορά, τ8 Οὐερμμεο,, 20 ΟΥ̓ 
α γαργεά απὰ α «“»μοοίἦ τῦᾶγ. 23 7γιαέ ποί 
29 αν ὁμέ ἰο ἐλγεεί, ανά ἰο Οοά. 

ἘΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΙΣ5. ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙ͂Ι. 

ΕἾ δου 6 πιδάς τε πηαϑῖεγ [οἵ ἃ 
ἔεαϑβῖ,} ΠΗ ποῖ τῆ γβε] αρ, Ὀυῖ θὲ 

ἈΠΊΟΠρ' ἴΠπ6Πὶ 48 ὁη6 οὗ 1Π6 ταβῖ ; ἴᾶκε 
ἀΠΙρεηξ σαγε ἔογ ἴῃ 6η|, Δηἀ 80 511 ἀοιψῃ. 

2 Απὰ νῆεη ἴμποιι δος ἀοπε 4} 
(ἢν οϑῇςε, κε τὴγ ρίαςβ, τῆλε ἴποιι 
Ιλγεδῖ 6 ΠΊΘΙΓΓΥ Ψν]Γἢ {Πεπὶ, ἅπα 
τασαῖνε ἃ σγουνῃ ἔογ ΤΥ ννγ6}} ογάθγιηρ 
οὔ τε [δδβῖ. 

2 ὅρδαϊκ, τῇου τῆαῖ ἀγὶ τῆε εἰάετγ, 
ἔογ τ θεσοπιετὴ τῆδα. Ὀμὰῖ νυ ἢ βουηά 
Ἰυάρπιδηξ ; δηά Πίηάογ ποῖ πλιϑίςκ. 

τηλιοῖ ἃ ϑἰυδιης ἴο ἴπε ἔοοϊ." ΤῊΪϊβ ννὸ 
δοςορῖ, δυρροβίηρ [ἢ ἤδγον οὔμε Ἰαϑὶ ννοσγὰ8 

ἴο πᾶνὸ Ὀδοθη ὕφϑ Ῥ'ῸϑὉ ΠΊΩΝ, πηϊσγοδά 

ὉΥ ἴδε Οτεεκ ἐγδηβίδίογ ὋΣ ὉῸΣ ΤΣ. 
απά "παξείδ᾽ τυοιπά4.)ὺ 1,1, ἀπὰ δαἀ οὶ 

πψουπᾶε (Π), αἰιποϑῖ “δηά τη] ρ] ἢ 
σουηαϑ ᾿ (5γτγ.). 

81. αἱ 26ε «υἱπ6.}1 1,.ἴ., δα 119 σπὶμπο- 
Ῥασῖγ. 

«υἱἱδγσίπρ δίνει ἰο ἀγίπά.) Ἐδίδεγ, ψττᾺ 
84 δοπιαπὰ 701 τοραυστοπί ([1.,αἴ., Ατπλ.). 
ΩΡ. χχίχ. 28. 4,8, ποννευθσ, ἴΠ6 δυγίας ἢδ5 
“ θοΐοτε τθη," ἴἴ ννοι!]ὰ σθοῖη τῆαϊ ννὰ πλιιβῖ 
δοσορί ἀπαντήσει (248, (ο.) 45 ἴῃε ἴτγιιδ 
τολάϊηρ : τοπάεγίηρς “᾿δηὰ ννυγδῆρὶθ ποῖ ψ ἢ 
Ηϊπὶ ΟΡΘΠΪΥ.᾿" 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΧΙΙ!. 

Τῆς δάπιοηϊτοηβ οὗ οἢ. χχχὶ. ἴῃ σοραγά ἴο 
ζοελϑοῖβ πδίυγα! νυ ἰοδά ἰο οἴποῦβ σοηςεπιίηρ ἴδ 
Ὀελτίης οὗ ἴῃοβδθ ννῆο δἰ ποῦ ῥγοϑι δ αἵ ἃ ἰθαϑῖ 
--ἴἰὰῇς δεχεριοῦι ΟΥ̓ σ“γρηιροιαγο}---ΟΥ αἵ ἰ᾿ολϑοῖ 
ΟΟΟΘΌΡΥ ἃ ΡῬγοπληθηΐ ρΡοβιτοη ἴῃ ἴἴ (τσ. 1-6). 
ΤἬΪ5 ἀρϑῖη ρῖνε5 σῖβα ἴο δε πποπ ΠΟ Π5 45 ἴο 1Π6 
ςοπάιιςοῖ οὗ γουηροῦ τιδη (ἴῃ ἀποῖποῦ βίδηχα οὗ 
5Χ τοῦβε5: οὐ. 7-12).. ΤΠ6 ΣΟΥΘ 56ΓΙΟΙ5 
ἴοπο νυνηϊοἢ [Π6 νυτῖοῦ 85 στδά πα} }ν δἀορίοά 
Ἰελάς, ἴῃ ἃ {Π|Γὰ δἴδῃζδ οὐ δὶχ υθύβεβ (τ. 1.3--. 8}, 
ἴο ἴῃς δἀπιοπιίοη ἴο Ὀ6 σιϊάοα Ὀγ 1Π6 ἴζαγ οὗ 
τς 1, οτά ἀπά ἴπε σοιη56}] οἵ νγνῖδε απ ἐχρο- 
τ᾽ πορα τῆθη. δι βίδης αι! Υ (ῃ6 5ᾶπὶθ 15 {πε 
βδιιδήοςς οὗ {τπῸ Ἰαϑῖ σἴδηχα (αῖϑο οἵ 5ὶχ νοσβοβ: 
“χα. 19--24}, ΑἸ ΠΟ Ρ ἢ 1{ 15 ργοϑθηϊοα ἴῃ ἃ πλοῖο 
Θρ᾽σγαπηπιαῖὶς ἔοστη. ὙΠι5 ἴΠ6 οἰ αρίοῦ σοη- 
οἰϑδῖβ οὗ ἴοιισ σἴδηζαϑ ϑαςῇ οὗ 5Ξ1Χ νοῦβοῦ. ΤΠ6 
{ἰτδηϑιτοη πτοπὶ ἴῃς ΕἸγοῖ Ρασγί οὗ {Π6 σμαρίοῦ 
(υτν. 1τ-12) ἴο [με δεοοηά Ῥαγῖ, νυ] ο ἢ ὁπλ- 
Ὀοάϊο5 θοῖἢ 1Π6 πιοῦὸ ΚΟΠΟΓΑ] δηα {πὸ ΤΠΔΛΟΓΟ 
το] ρου ρασί οὗ ἴπ656 δαπιηοη! ΠΟ η5, 15 ΟἸΟΔΥΪΥ͂ 
τ λΥΚΟα (566 πε ποΐς οὔ σ΄. 13). 

1. ἐξε πασίον [077 α 7α.1]1.] Δρροϊηϊοί ὃγῪ 
Ἰοΐ οΥἵ εἰδεϊοη ἴῃ {Π6 σοτηραπίος. ἀοδογιδοά ὈῪ 
ἴπΠ6 ΟἸ]55165 (4. ΡΟ] ΠΧ, ν). 11). δὲς δι εἴ- 
βδἴθιῃ οὐ δῖ. Ϊ]ομη 11, 9, ηο οἰϊε5. οπὶ Ρ]ι- 

ἴάγο ἢ 5 " ϑυπηροβίδοα ̓  5:Π||}2Γ ργεσορί8β. Τῆδ 
τηθητίοη οὗ ἴῃς οὔϊος ννου]ὰ 5ϑθῖη ἴο 6 Ταγθ 
ἴη της Ἀδθθιηϊς νυ ΠΡ 5. 

δὲ αγγιοηρ ἱϑέηι α. οπέ οὗ “δὲ γ ἢ Τῆς 
ϑγγίας δι ἀ5 {πὸ ὑγεςθρῖ “ 5ῖ ποῖ ἀοννῃ δἵ 16 
Ὠοδὰ οὗ ἴἢδ τις ἢ." ΡΒΟΥΠΔΡΒ ἴΠ|656 ννογδ ἃγὸ 
βεπυΐπα, ἴΠ6 Ἰαβῖ ννογά Ὀεϊηρ 5115 ἈΠ σοττριοά 
ἰῃ ἴπὸ οτίρίηαὶ (Ἴ ἴον Κ}})), ἀπά πιεδηῖ “ϑἱξ 
ποῖ ἄοννῃ αἵ (ἢς μεδά οὗ [πε σους." 

ἐαᾷε ἰδ σεηὶ εαγε γον ἐῤε»ι.] ὝΤΉΙ5, ἀοςοτγάϊηρ 
ἴο ΡΙυἴαγοϊ, Δ ε,. οι] τοίογ τὸ (ἢ6 πδΐυγο 
Δηἀ αιδητ Υ οὗ τη 6 ννὶπς ἴο θὲ ρίνοη ἴο θᾶςῇ. 

2. ἐῤα! ἐφοιι πάγει δ ριογγν αὐἱ ἐδφρ, 
Ἑδίπογ, σοῦ ἢ 91. “1 ρκαιδας σαΠὶ 
νἹ ΔΕὈ]15 11}15 ρίδοογε αιδὸ ογά Ἰηαϑῖι, Οχγοί. 

απε γεγρίυε α ἐγοπυη 70 ἐδν αυεἰϊογάς γι οὗ 
ἐῤὸ κα. Ετιζσβοιο Πηάθ ἃ σοίογοηςθ ἴὸ ἃ 
δι ρροβοά οἰδίοπι οἵ ἐγοαυλλη ἴΠδ δι σοσϑία! 
ΒΥ Προϑίδτοϊ,---ἃ σπϑίοιη ἴο νΠιςὶ [πὸ ἀποϊοηΐϑ, 
ῬΟΓΒΆΡ5, ΠΔΔΚ6 ΠΟ Δ] ἰδίοη. Ηὸ δοοπὴθ ἴο τ|5 
ΤΊΡΊΕΙΥ το τὠοςς τπ6 ΟΧρΙηδίίοη οὔ τπ6 οἹάοΥ 
οὐτς5, πο {ποιρῃϊ οἵ {ὸ στον. λνΠ] ἢ 
ὙΨΟΥ͂ νοσ οἵ ασἸΠΚΙΠμοραγίο5. Ὁγ (ἢ. Οσθοκβ 
δηά ΚΕ οπλαηδ, ἀηα ρΡΟΓῚΡ5 αἶδὸ ὈὉγ 1ΠῸ ΗἩοῦγονν 5 
(δὰ ἰΙδάοῃι 11. 8 ; [βαϊὰἢ ΧΧΝΗΪ, 1-τὸ; ἘΚ ΊΘΠΠῚ, 
5.0. Κγαις). ΤΊ ϑυτῖας Πὰ5. πόσο “1ηαδι τποὰ 
την δῖ γοςοῖνο δόμοι αἴ ἴῃς αῤῥ; τπὸ Χ οἵ, 
1,αἴι, “ ἐἰϊσμαιοπθῦι σΟΠΒΘΗΠΔΙ5. εογγοσαϊέ- 
οἱ». ΓΘ ἀρτοοπιοηῖ οὗ {Π50 ἴννο ᾿πηροτίδιξ 
ΔΊ ΠΟ 5505 560Π15 ἴ0 δον παῖ τῆς οτἱρῖηαὶ μα 
ποῖ “στόν, διιῖ ΟἿΪγ “Ποπ οι : Ὁ ΔΒ Οοιμἢ, 
1 τὸ ννοτα ΝΘ ν 5 τιδοΐ. 1 πλῖσ ἢ Τοσϑο Δ ]Υ 
Ἰᾶνα ὕδθη σοηποίτιιοαὰ τη Ὀοί]) 50.η565, {ποι Ρἢ 
ΘΠ ρΙογοὶ ΟἠΪγΚ ἴῃ {πὸ Ἰαϊῖοσ, [{ὺὈΙ5. τδῖθοῦ 
τόσο αἰ Ποῖ ἴο ἀτιῖνο αἴ ἃ σοπο!βίοη ἀὐοι 
{πὺὸ Ἰωσῖ μογὰ, νι ἢ τὰς 1 αἢ τοπογα 50 
ΒίγΔΠ ΜΟΥ ὉΥ τολγοσαϊ οὶ ῬΥΟΡΔΘΙΥ τ “ οὗ 
(ὸ οἰιθ " (Οτοίμιδ; δὲ {πὸ ἰαοῖ ραϊθοῃ οὗ 
1) υσδημο). Βιῖ τὸ Οτὐοοκ (ν  ἢ 15. ννῸ]]} 
τοηάογοά ἴῃ ἴδ Δ. 2) κἰνὸθ αῇ ὀχοο]οηῖ 
ΠΟΘΙ Κ΄. 

3. αηπὸὰὦ ῥίον ηποΐ προ ΤΌ 5 σουηλγκαῦ]α 
{παῖ (Πγυ ϑοβδίοιῃ οἰΐοϑ [015 βαθδαθο (ΧΗ. 305, 
Βοη.} ἢ τῆς ννογά "" ποῖ ἢ ΟΧΡΓύσοΙν οὐρὰ: 
τί ἐστιν καὶ ἐμποδίσεις μουσικά; δείκνυσιν ἐκ 



4 “ Ρουγ ποῖ οι νγογάϑ νγῇεγε πεσε 
15. ἃ πκιιδίοῖΐδη, δπηά δῆενν ποῖ ἰογιῇ 
υνβάοπῃ ουϊ οὗ τἰπ16. 

ς Α ςοποετῖ οὗ πχιϑῖοῖκ ἴῃ ἃ δ8η- 
αυεὶ οὗ νγίπε 15 45 ἃ ίρῃεῖ οἵ οδ- 
θυηο]ε 5εῖ ἰῃ ροϊά. 

6 Α3 ἃ 8ἰρηςεῖ οἵ δὴ δπιεγδὶα βεῖ ἴῃ 
ἃ Μοῖκ οἵ ροϊά, 80 15 τῆε πιοοάν οἵ 
τηυβὶοΚ νν ἢ ρἰεαβαης τν]Π6. 

γ ϑρεακ, γουηρ πιᾶπ. ἰξ τῃεγα θῈ 
πααά οὗ ἴῃεε : δπηά γεῖ βοδγοθὶγ ἤδη 
τῆου γί τυγῖςε δϑίςθα. 

τούτον ὅτι οὐχ οὕτως αὐλὸς καὶ κιθάρα καὶ σύ- 
ριγγες ἡδὺ τοῖς ἀκούουσιν ὡς πρεσβύτου διδασ- 
καλία. .. διὸ καί φησιν " ἐμποδίσεις μουσικά " 
τοῦτ᾽ ἐστίν, οὐκ ἐάσεις αὐτὰ φαίνεσθαι, ἐπι- 
σκοτίσεις αὐτοῖς, συσκιάσεις αὐτά (“ Ὦδηςα ἢς 
5805 ἴδοι ννἱῖϊ" ἰηάοῦ [Π6 πιυϑὶς; 2. ἴοι νὴ 
ποῖ 5Πεν ἰἰ ἴο ἀρρϑᾶσ, δυϊ υνἱἱὲ οὔϑουγο ἰἴ, 
[γον ἰἰ ἰηἴο {Π| β:δ)άςε᾽᾽)). ὅδε 88π|6 τοδαϊηρ 
5 ἑουῃὰ ἴῃ 248, (ο. ; δηά ἰξ ἰ5 ποῖ ᾿πῃροβϑιὉ]α 
ται [ἰ ἰ8 τίρῃῖ. ὙὍΒὲε ἰεχὶ [5 ἴῃ ΟἴΒΕσ νυᾶῦ8 
ποῖ ἰηΐο ϑοπὶῈ ςοηδιδίοῃ, ἔογ σὐ. 3, 7, 8, ΜΠΙσἢ 
ἄθδ] νυν [ἢ 54π|6 βιι)]θςῖ, ἀγε 411} οπιϊἰοα ἴῃ 
ἴῃς ϑυσίδς Ε]δπιθηβ Αἰοχ. (173 Β, δά. Ροϊΐοτ) 
αιιοῖο5 ἴδ νεῦϑε δρδίῃ ἰη ἃ αἰ δγθηῖϊ ἕοστη, Ὀιὶ 
ΤΏΟΣΟ {ἰκὸ [πὶ οὗ ΟΠγγϑοβίοπι [ἤδη οὐγ [οχί. 

4. Ῥοιω" ποὲ ομΐ «υογά:. ἘἈδίδοτ, “ ῥγδίιο;"ἢ 

Ἰαῖς Ηθῦ. ΠΠ ζ. 
«υδέγε ἰδέγε ἱ ἃ πιρίρίαη Ἐδῖμογ, δα 

οπξοτχίαϊππιθηξ; βίης ἴπ6 ψογὰ ἀκρόαμα 
ἰηοϊυάο5. τε ρεγέοιτηδηςοβ οὗ εϑίεσβ, βίου - 
(6116γ8, δηὰ δογοῦαῖβ, ἃ8 ΨΜῈ}]}] δ5 ἴῆοβε οἵ 
Ταυκὶςΐλη5, γος] δηά ἱπϑοίγυσηθηῖδὶ, “' 4] οὗ 
ψΠοπὶ νγοΓ εἰ ρὶογθά ἴο εηϊοσγίδιπ ἔπ συεϑίβ 
δῖ ἴῃο οπμά οὗ [86 Ὀδηᾳιεῖβ "" ((δϑαιθοη οἡ 
Αἰμϑηδοιιβ, ὃἷκ. χὶν., [πε ἤγβί Πδὶὲ οἵ νῆϊοὴ 
ςοηΐαϊη8 ἃ ἰδ Π ἀεβοσιρίοη οὗ ἴΠ6ϑε ρεῖ- 
ξογπιδηςο5). ΤῊς [,αἴη νεγβίοῃ, “Βογα ἔπ γα 
15 πο αἴἰϊοηζοη,᾽ 15 σμαγαςσζεγιϑίς ; οπς Οτεεὶς 
Μδ. 45 [6 584π|6 πηϊδίακε: [ἢ6 Αττη. 4͵50 
Τοηάοτβ “ αἰἰοπείοη,᾽ Ὀυϊ 15 οἴπογυγίϑο αὶ μαι]. 
ΎΤΠΟ ὅγγ. γοηάοσβ “ΘΓ ψἱὴῆς 8 δοίην 
ἀσγυηϊ.; 

απά εῥεαυ πο ζογὶ ὁ «υἱδάονε οἱ 9 “γιὸ [ϑγγΥ. 

(αἵ 4}} {{π|65..᾽ ΠΡ δ Ὁ πτου]ὰ δὲ 1655 δπ|- 

Ὀίραουβ ἴδῃ ΠΡ 0521] 1... ἀἄο ποῖ ΡΪΑΥ ἴῃ 6 
βᾶρε ΨΏΘη ΟἴΠΟΙΒ 416 ἰδιυρῃϊηρ. (ΟΠΊΡΑΓῈ 
Αἰδδηδϑυβ, Δ ὦ, Ῥ. 612 ἀ. 

δ. « εοποεγὶ ΟἹ "πιο. ΝΟΑΥΙΥ “4 θδηά." 
α οἷσπεὶ Γ᾽ εαγόμηείε «οἱ ἐπ ροίά.} 1,1ϊ., 

ὌΡΟΣ βοϊάθῃ οὐβαιιθηΐ. ὅυγ. ΤἾἶκο ἃ 
568] ΡΟ ἃ Ριυγβε οὗ ροϊά." Οη [Πὶ]58 5δἴοης, 
ΡγοΟῦΔΟΙΥ 186 τυῦγ, 8ε6ὲ Αἰθῆπι, Ηἀν.᾽ 5.Ὺ. 
αοἰεἰεῖπε, '. Ρ. 2οό Ὁ. ΘΤὨο βθηζπηθηΐ 18 ΥΘΓῪ 
||κ6 Οἀ. ἰχ. 7; ἴἴ 15 Βοδῦςο Υ πηρτγουθά ὈΥ (ἢ ς 
ἰτδηϑίοστωδιοη οὗ τ|6 ““σοηοετι" ἰηΐο ἴδ 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΧΧΙ]. [ν. 4---τἰτ. 

8 [,εἰ τῆν βρεεοῇ ὃς6 β8Πογῖ, σοπ- 8.6. 
Ργαπθηάίηρ πιο ἰῃ ἔδνν ψογάβ ; δὲ --- 
85 ὁη6 ἴῇλι Κπονγείῃ δηά γεῖ Πο]άετῃ 
ἢϊ5 τοπρσαδ. 

9 δ. τῆοιι ΡῈ δπιοηρ σγεαῖ πλεη, 196 3. 6. 
τιλκε ἠοῖ τἤγ561 δαυλὶ] νι τῆξηι ; 
δηὰ ννῆδηῃ δησίθηϊ 6 Π ἅτε ἰῇ ρἷδςδ, 
ι.568 Ποῖ ΓΊΔΠΥ ὑγοΓάϑ. 

10 Βείοτε τῃε τῇ υπάεγ ροεῖ Ἰρῃ- 
πίπρ; ἂπά δείογε ἃ βῃαπιγείδοθά τηδῃ 
854}} ροὸ ἔδνοι. 

11 Εϊδε τρ δεῖίπχεβ, ἀπά ὃς ποῖ 

“ἐργαῖβαε οὗ Οσοά᾽ (ὅγγ.). ἄορ. σου. 
ΧΧΥ. ΤΙ. 

Θ. 41: ἃ εἰρπεὶ ο απ ἐριογαϊά “εἰ ἐπ α «υονὲ ὁ 
Ξο]4.1 ϑγτ. “ἼΚεῈ 4 πθοκίδος οὗ βο]ά, ργεοίουβ 
βἴοῃδβ, δηά οιηοσαὶάς - " τὸ νυν ῆϊςἢ τοδάϊηρ ψγὸ 
81Ὲ ἱποιίηδὰ ἴο γίνε {με ῥργείεγεηςε, βῃρροβίηρ 
[παῖ ἴῃς ΟΥτοκ 15 ΣΊΘΓΕΙΥ ἃ βοςοπά σεπάεσσγιπρ 
οὗ ς κα, ΟΝ μδὰ Ὀδεη τερεαϊεά ὉΥ͂ ΕΓΓῸΣ ἴῃ 
(ἢ (γδῃϑιδίοσ Β ΠΟΥ. 

“0 ἐς ἐδὲ »ιοϊοάν 9 ν»εμοίελ.] ϑϑγτ. “ξοοὰ 
νογάς." 

7, 8. Τμεϑθα υϑῦϑοϑ ἄγε οὔγτοα ὈΥ ὅγτ. 

Ἴ. απά γε “εαγοεῖν «ὐδέπ ἐδοι αγὲ [ταιοτ, ᾿ 
αδί Ὁ608] ἐφυίες αὐλεά. ΤῊΘ γϑῦβ6 15 δἰ πλῖ- 
ἸΑΥῚΥ τοπάεσοά ἴῃ (ες Νεῖ. 1,4Αἴ, δπὰ Αγῃηι. 
ΒΥ Ζϑοῆο ἰΓδηϑδίθβ, “ γεῖ ϑοδύοε νυ ἔννῖοθ ουθῃ ᾿: 
1Ὲ [ ΒῈ ἀεβίγεά ̓  (δῆἔοσγ Βδάιοὶ}ι5). ᾿ 

8. εο»ιῤγεδεηάϊηρ.)] 11ἴοΓΑΙΥ, γπμδέμοι ἐπ 
Τάγον (οἴΏρασε κογμβ θῆκ ὁ ϑυΡρ].᾽ 2οο, 
καὶ μὴ πρόλεσχος μηδ᾽ ἐφολκὸς ἐν λό ἐνῃ: 
Δηὰ ἴογ ΠᾺ ἐ τῳ ββη θῇ πῃ ὁ, Ἠσ,. ἧς θα: 
11. 6, 57, “ Ἰυγδηξζεπὶ πὴθ δοῖγε ὨΪΔ1] τι γαητυγ υἱ 
ὉΠ11ΠῚ 50 ΠἸςεῖ ΘΡΤΟΡῚΪ πιο Δ] 6 πὶ 4] 416 5: 1θης].᾽» 
(οιρᾶγο ΖΟΏΘΓΑΙΥ Ε ἰθδηι, . ἐς.) 8. ν. Οσαεαδί, 
δηὰ “ ογοκῃ Εγοεῖβ, Ρ. το (εςἀ. Ταντοςξί). 

9. σιαΐε πο ἐῤγεες ἐφιιαἱ «υἱὲ ἐδενι. ὅγτ. 

ἐ ΡΥ ἠοῖ {πε τυ ϊεγ:" ΗδεΌ., ρεγθᾶρδ ὈΡΌΠ, 
ννϊςἢ πη θὲ ροϊηϊοα 80 858 ἴο ρινὲ εἴ ποῦ 
5686. 

απᾶ αὐδὸπ ἀποίοηὶ 16 ἄγὸ ἐπ ῥίαεε.)Ὶ ὍὨΣ 
θεῖος Μϑῶ95. τεδά: ψ8θὴ δῃοίου ὧδ 
Βροακίηα. Τῆς τοδαϊηρ οὗ τῇς Α. Υ.. ἰ5 
(παῖ οὗ ο., δυρροτίεα ΟΥ̓ ὅγζγ., 1,αἱ., δηὰ 
Οορῖ.; ψβογοαθ 248 δηὰ Αστλ. σοργοϑεπί ἃ. 
τι α]6 βἴαρο, “ποτα ποτε ἃ’ βρθᾶκοσϑβ.᾽" 
Τὸ υἱ ἴἴ 566η15 ονἱάθρης τὶ ἴπῸ τοοοίνϑα; 
τεδάϊηρ ἰ5 οοττεςῖ ; δηά ἃ πηϊϑινγι την οὗ ἴῃ 6 
Οτεεὶς ν}1}} ΡγοΟΌΔΌΪΥ θὲ ἴδ 51:π|ρ]6ϑῖ δοοουηξ 
οὗ ἴῃς νατγίδηϊ, 

“Μὲ μοΐ "π2η} «υογά.] 1 ἰῖν, »ταΐθ ποῦ 
ἘΠ}. ἢ 

10. γοεὶ δ. Ἐλδίδεοσ, βμαδίϑμῃοίι. τ ῖβ 
ΥΕΓΞΕ 15 οὐγτοἀ ἴῃ [Π6 ΘΥΓ., δηά ννὰ5 σοῃ- 
βἰἀογεὰ ΌΥ Βγεϊβοϊ οί θοῦ 8ἃ5 δῇ ἱῃτογρο δ οι, 



4 
᾿ααπωνιακκυκεανον. 

γ. 12--ι8.} 

ἀεῖαγ. 
12 ἼΠειε [ἀκα τὴν ραϑίπις, δηά 

ἀο ψῇδὲ τῆου ψ]]: οι δη ποῖ ὉΥ͂ 
ΡΓουά βρεεςῇ. 

12 Απὰ [ογ {Πε86 τπίηρβ 0655 Ὠΐηὶ 
τδῖ πηδάε [ἢδε6. 4πά Πδῖῇ γερὶ  η ϑῃςά 
ἴδε ψῖτἢ ἢ8 ροοά {Πίηρ3. 

14 ὟΝ οβο ἔδαγειῃ τῆς [ογὰ ψν ἢ} 
τεςαῖνα ἢἰ5. αἰβοϊρ᾽ίης ; Δἀηὰ τπὸγ παῖ 
86 εκ πὶ ελ Ϊγ 341] ππά ἔλνουν. 

ΒΟΓΙΕ ΘΙ ΑΘΤΙΓΟΌ5. ΧΧΧΙΙ. 

ΒΟ. τε ]λβὲ; δυξ ρεῖ ἴῃε6 ἤοηιϊα ψ]τῃοιυζ 
. 200. 

Ι ὃ Ης ταὶ 5εαίκεῖ ἢ τῆς ὰν 584]]} 
δε ΠΙΙοά τεγενντὰ : δας τῆς ἔγρο- 
οὔτε ψ}}} θὲ οἤεηάεά τῃεγεδί. 

1Ι6 ΤΊ αγ τπαὶ ἔδαγ τε Γ,ογά 5}4]] 
βηά [μάξπιοπε, Δη4 5881] ΚΙ η416 7υεος 
ἃ5 ἃ ἰΐρῇι. 

17 Α 5ηιϊ πιᾶὴ 011 ποὲ ὃς 
τεργονεά, δυς βηάειῃ δὴ ὄχοιιβα 20- 
οογαϊΐης το ἢΐ8-11}}}, 

18 Α πιδη οὗἉ ςουπ8ε6] ν7}}} θΒῈ ςοη- 
δἰάεγαῖα ; δυῖ ἃ ϑίγδηρε ἀπά ρτγοιὰά 

Ὀυΐζ οἡ ἰηϑιιβοίοης στουηάδθ. Ὑἢο τηδδηϊηρ 
15 {ἢυ.5 σίνεη ὈΥ ΕΥΙΖϑοῆς (αἴες Οτοῖ): “Α 
τηοάοϑὲ δηὰ ρυδοοῖι ΠΙΔΠΏΟΡ ργεοθάεβ [86 

ἢ οὗ ἃ γουηρς πιδῃ, 7:51 Δ8 ΤΟΣΌΪΑΣΪΥ 85 
6 Ἰιχτηΐης ρῥγεσθάοθβ ἴῃς τυηάοι.ἢ 1: 

118 το τηϊρἢςϊ σοτηρατε 800 ἢ ἃ ἀδβου ροη 43 
[δὲ ἰη Ρ]αἴοβ ' Ὁβαγιη 65, ἢ. 1ς8 ς ([ἙἌὁνο 8 
ἰγδηβίδλοη, ἱ. Ρ. 14): “ Οδαττηϊάος (ποτα [Π6 
τιοάεοὶ οὗ ἃ νεανίσκος σώφρων) Ὀ]υππεοά, δηὰ 
τὰς Ὀ]υδὴ Ππεὶίοησα ἢΐ5 τὴν ἔοῦ τηοάοϑίυ 
186 Ὀεςσομηίης ἰῃ γουῖῃ ; δὲ [ἤδη δαί Ὑευῦ 
ἱῃροηυοῦϑγ, ἕο. ΚΝ ε 5βουϊά, Πονγόνοσ, ὑγθ- 
ἴεγ ἴο γοζαγὰ χάρις 45 ἴδε νου πο 6 
᾿ΠΒΡΙΓΕΒ, ΠΟΥ (ὁ νὰ ρεγοοῖνε ΔηΥ͂ Δ]] υδίοη ἴο 
85 “ῥεεεό. 

11. Εἐὲ ἐρ δεϊέγιε.. Οοτήραγε ῬἢΠοσίγαἴι8 
γ. ΑΡο]ϊοη. Ὁ. 26, ΚΑΥΒΕΓ: οἱ παρ᾽ ἡμῖν 
νύκτωρ τε καὶ οὐκ ἐν ὥρᾳ ἀναλύοντες. 

απά δὲ ποὶ δὲ ἰα“ 1,.1ἴ,|, δπὰ Ιοδὰ 
ποῖ 80 σϑᾶσ. Τῆς Νεῖ, [1,Δἴ. Π45 “δῖ (6 
πιο οὗὨ τϑίης πἰηάον ποίῖ ἐμ γβεϊ;" ροϊηθης 
Ρ ΠΡ ἴον ὉἿΡ ΓΞ; δηὰ (μῖ5 ϑεεῖβ ἴο 
πᾶνε θέση {πε ρυποῖυδίίοη οὗἩἨ με ϑγτίᾶς, 
νυ οἢ, Πονγανεῦ, 15 515 ΒῸγΥ οοττυρί. Οὐράγει 
ῬΓΟΌΔΌΪ τεργεβεηΐβ ἴῃς Ηεῦ. ΘΝ, πῇς ἢ 
(ἢε 1,αἴἴη (ἰ ἴα μαὰ τε Η εῦτον) ταῖρῖ πανα 
Ροϊπιοὰ ΠΌΝΣ,, 

«υἱήδοι ἀεία.ἢἹ 1ἰῖ, διοὰ θὸ ποὶ ἰά]6. 
ὅγγ. “δὶς {ποτα ἰδ ΣΩΘΒΊΟΙΥ 1 ἴδος;" 1[,δἴ. 
εἰ ἐδὲς αυοσαγε. 

19, δι εἷπ ποῖ ὃν γοιά “βεεο}.} ““Βυῖ 
ποῖ ὙΠῺῈ δίη δηά ργοιὰ βρεεςβ ᾿" (1.αἴ., Αττη.). 
ὅγγ. “ ἴη {πὸ ἴξαγ οἵ Οοὰ δηὰ ποί τῖτ 1055," 
ἴῃ (86 115ῖ ννογάβ οὗ ννῆϊο τὸ τοοορηϊβδα (Π6 
σουοη οοηδιϑίοη θείνθεη ΟΠ δηὰ ἽΘΠ. 
Ὠγυδίυα δηά Οτοίίυβ βιιρροβε ϑοπῖα ὈΟΟΙΥ 
ΘΧοΤοῖϑο ΟΥἩ ΣΑΠῚΟ Γείοστοὰ ἴο. 

18. δῶν Ἴδε. ἐδίπφ..] ἈδῖδοΥ, δύζοσ οὗ 
ὌΡΟΣ [1966 (δὲ 58. 

γερά 10) Τιῖι, ἱποντίδῖοίι 
[ο0. ῬεΙδλρο τας Ηεὗ. οτ κι] μδὰ ἮΡΔΙΌ, 
οὔ νοι τς Οτεοκ ἰγδηϑιδιίοη πνουἹὰ ὃς ἃ 
ϑοπηονν δῖ υπξοτιυηαῖς τεπάστίης. Ὀσυπῖι8 
εἶῖο5 δὴ οὐβογυδίίοῃ οὗ ἰεγοηλο [μὲ ([μΠ6 Η οὔτενν 
ἰδησυάᾶξε Ριυῖ5 “ εὐγίεία: ῬγῸὸ “αἰεί αἰε. 

᾿ 14. ὙΤΒε ϑγγίας Ἴςοπηθςοῖβ [π5 ῬΑγΑ ΤΡ 
“442οε.---- Ψοΐ. 77. 

σὰ πα 1.91 ὈΥ ἱπιγοάυςίηρ ἴπ6 'νοσά “ἴῃ 
τῆς ἔδασ οἵ τῆς Οοα " 1Ἰηἴο υ-. 12 ὁ. 

Ηἰἱ διε ῆηπε} Οὐ “ Η!ς5. δον δα 
ΟΧΡργοββϑίοη ΘΟΙΠΡΑΤΟ ΧΥΪΪ. 14. ὅ071τ. κἢὸ δῖ 
ϑεδκεῖῃ (Π6 ϑεῦνὶςς οὗὨἨ Οοῦ ν|}} τεοεοῖνε ἴη- 
διγυςιίση ; δηὰ ἤδη ἢδ ργάγείι δεΐογε ΗΠ πὶ, 
Ηδ ν͵}} δῆβιτεν Ηἰπὶ;" οπιεηρ Ὁ. 15... 

16. "ε δαὶ “«εεὐεῖῦ 1δὲ ἰααυ.)] Ασοογάϊης 
ἴο ἘτιΖϑοδο, “ οηἀδανουγβ ἴο [16] 1, γε 
ἰπο]!ης ταῖμοσ ἴο ἴμ6 οἷον νἱενν, δοσοσαϊης ἴο 
Ὡς ἢ ἴἴ πλεδῃϑ5 “' 56 εκεί 16 γε] πηϑδηΐηρ.Ὦἢ 

ὀμὲ δε δγβοιχί!ε «οἱ! δὲ ογεπάρα ἐδορεαν.} 
ΤΒΟ ρδβδᾶξε τοπιίηᾶβ υ6 οὗ δι. [οδη υἱῖ, 17, 
“ΤΡ Δὴγ ήδη ὉὙ}}} ἀο Ηἰ5 νυν} }], ἢ6 582}} ηῆονν 
οὔ ιπὸ ἀοοείγίης ννΒοῖΠοΓ ἰς Ὀ6 οὗ Οὐά." ΤΠ 
ἀπο ουεο5 οἵ πε ρυγροτί οὗ ἴδε 1,δν7ν Ὑ1}} ΟἿ 
δε εἐχροσίεησθά ΌΥ͂ ἴβοϑ6 ΨὮΟ Βᾶνθε ὯΟ βογίοι"β 
ἀρρὴ ἴο Ρυῖΐ  'π ῥγδςῖοεο. ὅεε ὙΝ εβίοοί, 

. ἔς 

16. «ῥαϊ δπά ἡμάρνιεμι.) ΤΌΣΟΥ μι }}} ἀΐδ- 
οονοῦ ἴπαΐ ἴσυς Ρυτροτί. 

σῥα!! δίκας ἱσεοο ας ἃ “9 ..} ϑγτ. “ δινδ}} 
οὐυσε τις τυϊϑάοπι ἔγοτῃ {Ποῖ διοαλτί. 
ες Ηεῦγενν νου] δοεπὶ ἴο βαᾶνε θα Ἀν δ γ" 

Ξ-' ἀδυνΜ ΙοΒ νος 5γτίδη ἐγαπβιδίοσ ροϊηϊοά 
ϑδγῦ, ἃ συτίουβ νεβίε οὗ π|5 ἔπ} }} τ Ατδϑὶς 
νετῦ. (“ Ετουι {ποὶγ μοατὶ ἢ (5γ1.) 18 ὑγο Δ Ὁ ΪΥ 
τιογοίοσε δὴ Ἵχρἰδηδίίοη ; σοσραγα στ [86 
Ρῶγαβε Ριπάλν, Ν. ἵν. 8, ὅτι γλῶσσα φρενὸς 
ἐξέλοι βαθείας, αῃὰ ἴῃς ΒΑΌΌΙΠΙς2] ΝΒ Ο 

ὩΣΡΌ, ἐσ. Μίάν. “βϑοβοομαγ- οὔ, Ρ. 34.) 
Οτοίίυε ἥπηκο οἵ {πεῖν ξοοὰ ἀδοάβ ϑδηϊηίην 
ἕο τπγουσμουΐ [Π6 νου] ; βεγῆαρα μανίην 
ἴη τπηϊηά πο τος μηΐϊοδὶ υδε οἵ ΠΣ ἴον ““ αἰπιδ- 
εἰνίης," ἄο. Βυΐῖ πιοτὸ ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ “τἰςμίοουῦδ 
βεηΐθηοοϑβ ἢ 476 τηϑδηΐ (ΕἸ ΖΘΟΝΟ). 

17. «ὐἱ]} ποὶ δὲά γεῤγουεά.] 
611π96 (ΟΥ̓ ΡΑΙΤΙ65) ΣΟΡΣΟΟΖ, 

ὀμὶ βιάει ὁ απ ἐχειμε.)] Τῆς Οτροῖς ννοσὰ ἰ5 
[86 βᾶὴθς ψιΐς ἢ τγᾶ8 υϑοὰ [ὉΓ “σοποοῦ ἢ ἴῃ 
υ. ς. [{|Ὶ5 ἰηϊεγργείεά ἴῃ [6 ΑΥτη. νογδΟὮ 83 
γῃοάο 8. 2.5. (4565 ἴῃ ννῆϊονδ οΟἾΒΟΙ5 ἤᾶγθ 
δοἰοὰ ἃ5 πε; ὈΥ Οτοίϊι5 δηὰ ΕσΖβοῆς, 85 
“ἐ8ῃ ἰηϊογργεϊδίοη, ΥἱΖ, οὗ ἴὩς 1 ἂνν. Ῥ]ΑἴΏῪ 

Μ 

1Δἀτι, ἀ6- 

Ι6Ὶ 

8.6. 
ς-. 200, 



ΠΔΠ 5 ποῖ ἀδιιπίθα νυν ἔδδγ, ἐνεη 
ψγΠεη οὗ Βιμλβ6]  ἢς παῖ ἀοης ψἢ- 
ουὔξζ οοιη8ε], 

19 ἴδο ποιπίπρ νι ῖμους δλάνϊςε; δηά 
ψγΠεη ἴδοιι παϑῖ οπςε ἀοπῃα, Γερεπῖ ποῖ. 

20 Ὅο ποῖ πῃ ἃ νγὰγ ννβεγείη ἴῃοιι 
τηδγαβί [Δ]], δηά ἈΜέν (ὰ ποῖ δηλοηρ; 
τῆς 510} 68. 

21 Βεποί σοηβάεπί ἰη ἃ ρα νγᾶυ. 

[6 ““ἱπίογργείαζίοη " οὗ ἰῃ6 ἄγοᾶτῃ ἰῃ ΤΠ Δη. 
1ϊ. 25, Ψ ΠΟΥῈ {πε ψνοσὰ 15 υϑοά ὈγΥ {πὰ ΠΧΧ,, 
ννουά 6 αυϊςε αἀἰβεγοηὶ ἴο [παὶ ἱπιρ] θα ἰπ 
[Π6 ῥγϑϑθηΐ οδ86. ἵὅνε δοϊϊονα [Π6 8θῆϑε ἴο 
Ὀε ΓΙΡΒΕΙΥ ἐχργεϑϑεα Ὀγ ἴῃς ϑγτίδς, “ δηά 58}4]} 
ἸΏΔΚΟ ἢ]58 Ῥαΐῃ δοσογάϊηρ ἴο ἢἷἰβ ψ|}}." Ηδ 
Ψ}]1 δηὰ ου δῖ5 οὐ ΓῸ]65 δηὰ ἴδκο πὸ 
δυϊάδηςο. 

18. τὐἱ! δὲ εοποίάογα!..}ὺ [(1ἴῖ, Ψ111 ποῖ 
ἀϊετοβατὰ δὰ ἰάϑθαβ. Τἤοῖα Δ΄ΓῸ ΠΊΔΗΥ 
αἰ βίης υ 165 ἰὴ 115 γοΓβ6. 

4.) “ΔΑ 5ίγδηρε δῃηά ὑῥσγοιιὰ πηδῃ ᾽᾽ 3 ϑϑπη8 
Δ ᾿ΠΊΡΓΟΡΕΓ ἐχργοϑϑίοη. Οδδὺ ([οϊ]οννοά Ὀγ 
ΕΤΙΈΖΒΟΠ6) νυγῖίο5 ἀλλοτρίου [θεζζεγ ἀλλότριονἾ, 
δηά τϑηάεγϑ “ νν}}} ποῖ ἀἸϑγοραγά ἴΠ6 βιιρροϑίίοη 
οὗ ἃ 5ίγδηρεγ. ψ'ήεε δεῖϊενε ἀλλότριος δηὰ 
ὑπερήφανος ἴο Ὀς Ὀοῖῃ ἰτγαηδίδίίοης οὗ ἴῃ 
βαὴθ ψόογά Ϊ, ἢ ὉΥ πε ἢγϑι ἰγαηϑίδίοῦ 
ψγ»5 τοαὰ Ἵ; (86 σογγεοϊίοη οἵ τ σγονίβεγ, 
ὑπερήφανος, νν85 ἸηἰΓοάἀπσδά 45 δὴ δάάϊτίοη. 

(ὁ.) “Ἐνεη νψῆδη οἵ Πἰπηβεὶξ μ6 Παῖῃ ἀοηθ 
που σοιη56] " 15 Ὁ η54 5 ΔΟΟΥΥ 45 ἃ γεπάοτγ- 
ἴηρ οὗ μετ᾽ αὐτοῦ ἄνευ βουλῆς, ουῖΐδ οὗ ψῃϊςΐ ΠΟ 
τλθδηΐηρ οδῃ Θαϑ}}γ θ6 οὐϊαϊηο. Ετ [Ζ50ῃ6 5ὰρ- 

ΡΟΞ565 ἴῃς οτὶρίηαὶ ἴο παν Ὀθθη ΠΥ Ὗ ἸΌΨ, 
αηα ἴἢιι5 Ἔνοϊνεβ {πὸ τπουρῆῖ: “ὙΠΟ ῥγουὰ 
ΤΊΔΠ ῬΑΥ͂5 ὯὨῸ διἷίεπίίοη ἴο ἴἢ6 ορίπίοῃ οὗ δη- 
οἴδμοῦ ; δηά ννῆθη 6 ἢδ5 δοϊθα, ῥα: πὸ εομηοεί, 
1.6. 15 σοπηρ  οἴΕἰγ δῖ ἃ 1οϑ5." ΔῈ θε]ενο ἄνευ 
βουλῆς ἴο ὕε ἃ ἴα]56 τορι τοη οὗ ἴπς σοι- 
τηθποοιηθηΐ οὗ ἴπῸ ποχί Υ6γ56 ; δηᾶ μετὰ τὸ 
ποιῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ ἴο Ὀ6 ἃ ξἴοβθ5 ἸΡΟη ἐν τῷ 
ποιῆσαι οὗ ἴπο Ξοσοηά οἶδιιδο οὗ σ.19. ΤἼδ56 
σοη]δοΐυγοα γα σοηβιτηθα ΟΥ Μϑ. 157 δηὰ 
Ραγὶϊν ὃν [π6 ΑΥπιθηΐϊδη νϑυβίοπ, ὑνΏΙΟἢ τρδάϑ 
845 ἔο]]ον5: 19. ἄνευ βουλῆς μηθὲν ποιήσῃς . .. 
μεταμέλου. 18. ἄνευ βουλῆς μὴ παρίδῃς διανό- 
μα. ἀλλότριος καὶ ὑπερήφανος οὐ καταπτήξει 
φύβον. Τδδ νεγβίοη, δοννανοσ, Ὀγθακ ΟΥ̓ 
ἴεγθ. Απογ πὸ οἹθοϊΐἼοη οὗ [{Ππ886 {Π6ΓῸ 
ΤοπλδὶΠ5 : ΚΑ πηδῃ οὗ σοιιη56] ν01}}} ποῖ οτοῖ- 
Ἰοοῖκ δὴ ἰάρα, απὰ 4 ρὑγοιιἃ τῆδη Μ0}}} ἴδ] πὸ 
τογγογ." [ΙΕ να σογραγα [6 ϑυγίδς σοπάθτιηρ 
οὗ εἰδυδε κα, “Ἰϑθάνεβ ποΐ ννυϊδάοτῃ διάάοη,᾽ τ 

1} ἀρρθαῦ ργοῦδῦ]ο τπαξ {Π|Ὸ οτΙρίπαὶ Παςὰ νν 

ΠΥ Ὁ" ([οὉ χῇ. 4)--ἰ το ἄάγκοη ςοιπ- 
56]. Δορςοτγαΐηρ ἴο (ὐόδβθηΐιβ, “Τἢη65.᾽ «. “»., 

ὯΝΨ πιθᾶπβ ἴο ξεπσεγό ἰἴϊ, ἴο ἐμάφανοισ ἴο ρῥγο- 
δεηΐ 11 1ῃ δὴ υπίλυοιγαῦϊα ρμῃῖ. ὙΠῸ βοοοημὰ 

ΒΟΓΟΙΓΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΧΧΙΠ. [ν. 19---24. 

22 Απά βΡενναῖε οὗ τιῖπε οὐνη ςἢ}]- 
άτεπ. 

23 ἴῃ δνεγ ροοά ννογκ ἴγιϑὲ τῆν 
οννῃ οι] ; ἔογ [ἢ]5 15 τῆς Κεδρίηρ οὗ 
τῆς σοτητηδηἀπιεηῖἴβ. 

24 Ἧς τῇδι δε] νει ἴπ τῆς Ι,οτά 
[ἈΚοΙ δορὰ ἴο [Π6 σοπιπιδπάτηρηῖ : 
δΔηὴὰ ἢς τἢδῖ {τιθῇ ἴῃ ἢ 584] ἴ Ος, 

«λα πὸ 
δέ ἀπ. ἔλτο πονοῦ ἴῆ6 ψοῦβο. 

αἴδιιβθ 15 αἰ ἰββδοίουι!υ Ταγρεριεά ὉΥ ἴῃε ϑγτίδς : 
ἐἐ δυῖ (ἢ6 νυ οκοαὰ πιδὴ ἢδίἢ ἢο σοηΐγοὶ οὐδ 
Ὧ15 ἰοηριιθ. (οπιρᾶγε ΡΥΟΥ͂. ΧΙ]. 15. 

19. σἀυϊ] Ἐδίδμοσ, Θοπ1 869], ΟΥ ἀθ- 
ΙΣθοσγαίϊ 08. 

απά «υέπ ἐδοιι δασί οπεό ἀοπ6.}ἢὉ “ἍΝ 
ἀε!θεγαϊίοη," 45 βἰοσϑδεὰ ΟΥ̓ ἴ6 Οτεεὶς (υ. 
σμρΓγα). 

γερεηΐ πο. 1.6. ἴῃοιι 5η41{ ηοΐ τερεηζ. Ορ. 
Εννδὶά, “1, Θῃτῦ.᾽ Ρ. 6ο2. 

ὯΟ. απάὐ «ἰμρδίςε ποὲ ἀριοηρ ἐῤδὲ “[οκε:.] 
Ἀδίποτ, ΒΌΟΣΥ Ρ]8δοθβ. ΘὍὕδὲ δγτχγίδο σεη- 
ἄἀδι5 “ἰϑϑῖ ἃ βεοοηά {ἰπ|6 ἔμοιυ δ απιδὶς." ὙΤΒΘ 
ϑνδγηΐϊηρ; σοηνεγοά, δοςογάϊηρ ἴο ΕΣ ΖΘΟΠΘ, 15 
ἴο ἀνοϊὰ σοιγβο8 ΜΏΙΟΝ ΠΥ ΘΑΞΠΥ Ἰεδὰ ἴο 
ἀιθῆςυ] δι! ] ἢ 8. 

21. Μὲ ποὶ σοηδάεπε 11 ὦ βίαϊπ αὐαγΧΒ} ὍΠΟ 
τηθαηΐϊηρ; οἵ (Π6 οτἹρίηαὶ 15 ποῖ ὙΥΘΓΥ οἰθαγ, 
ΤΠΟ ὑϑᾶρὸ οὗ ἴπ6 Οτεεκ οὗ {μ15 ρου οά ϑθοπὶβ 
ἴῃ ἕανοιιγ οὗ ἴ[π6 τρηάθσγσιηρ ἴῃ 16 Α. Κ΄,  ΒΙΟΒ 
15 αΑἰϑὸ [Παἰ οὗ 58. Η. ΤῈ ψγηηρ νν1}} ΤΠ ἢ 
δ6 ποῖ ἴο {γιιϑὲ ἴοο τχπςἢ ἴο (ἢ Δρραγεηΐ 6856 
δηά 5: Πρ] ον οὗ ἃ σουτβθ. ὍΤῊς ϑγτσῖδς, “π6 
Ῥαῖῃ οὗ ἴπ6 νυ]οκεα," δπά ἴδε 1,4 Π]Πη ἰαδογίοσας, 
ΓΟ ΡΥΟΌΔΟΙΥ Ὀο]ἀ Δ] ογαι!οῃβ. 

22. “πώ δεαυαγε 97 ἐῤίπο οαυη εὐῥἰάγεη. Απ 
1Π]υπίγαϊίοη, δεσογάϊηρ ἴο Ετ., οὗ {π6 Ἰαϑῖ ννᾶσπ- 
ἴηρ : ὄνεῇ σμ]άγεη πλιδῖ ποῖ Ὀ6 {γυϑίοα, μουν 5 
ΟΥΟΓ ΠαῖΣΑΙ πη οὐ]εεῖ οἵ σοηβάφηςς ἴπονΥ 
γαϊρῃϊ βεοη. ὉΠ βεπείπιθηΐ, Πονν θυ, 566 ΠῚ5 
ἴο ιι8 Βοῖα 50 Ὀπηδίιγαὶ δηὰ ἱπαρργοργίαῖθ 
(Πα νγα ἱποὶῖηθ ἴο {ΠῸ ϑγτγίας τοχῖ, “" δηὰ ὃ6 οὗ 
Βοοά Περά ἴῃ 1Πγ ραῖῃϑ ;᾿ ϑδιιρροβίπηρ ἴῃ Οσθοῖκ 
ἴο Ταργθϑοπί ἴῃς Τσοτγγυρίίοη οὗ Ὑ ΊΠ  ἰηῖο 
ἼΣΟΝ, νυν Πς ἢ Π45 οσουττοᾷ δἰγοδάγ. 

28. ἐγιαὲ ἐδν οαὐυη σοι ἢ 1.6. “ ὃς 56]- 
ςοηβάρηϊ;" ΟΥὍΝΘ πρῆϊ τοηάου 1 ὁ Β6]θνα 
«υἱὲ τὴγ 508] :᾽ δῖ ἴῃ ΕἸΠΕΓ ςα56 ἴΠη6 Τποιρῃξ 
νου 6 υη88{Ἰ5[ΔΟΊΟΥΥ ; [ῸΓ ΒΌΓΕΙΥ «Ὁ 
εογ βάεπεε σαπποῖ Ὀ6 βαἰα ἰο Ὀ6 ἃ ννΑΥ οἵ Κεθρίπρν 
[Π6 σοπητηδηἀπιοηῖβ. ὙΠ6 ϑγγίας σϑπᾶργϑ: 
“ ΚΘΘΡ [Ὦγ 501}: ἼΦ 5) "ὯΝ Ξῷ “θὲ Ἵσδυοιβ᾽ 
(Ῥτον. χνὶ. 17, χχὶϊ. 5, ᾶὅζς.), νυ ςἢ ποῖ ΟἿ 
Εἶνοϑ δὴ ἰπἴο 10 ]6. ρῆγαβθ, Ὀὰζ 4150 γοβίογθβ 
186 ΡΙαΥ οα πο ἔννο 56 η865 οὗ ἴὴ6 ννογά “Κοορ᾿᾽" 
᾿ῃηςοπάοα Ὀγ ἴπ6 δυΐῖμοσ. Πίστευε σοπ65 ἔγοπὶ 
τ. 21 ΟΥ̓ τ᾽. 24. 

24. Ηε ἐραὲ δε ϊίουεῖ ἰμ ἐθο 1ογά. 80 1,Αἴ. 
εηα ἰαΐο ΝΊ55.; Ναΐ,, ΑἸοχ., ἐπ 8 9 1δ'Ψ. 



Ξ Ὁ 
ΠΓ χ 7Άε φαγεῖν ὁ. ἀΐπε ἐλαί γεαγείᾳ ἐἀε Ζονά, 

ΠΕ ἘΘΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟῦΒβ. ΧΧΧΠΙ. 163 
ἙΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΠ. ΗΕΆΕΒ 8.4} πὸ εν] πᾶρρεπ 8.0. 

απο ἢϊπὶ τἢλὲ ἔδαγοῖῃ τὸ ᾿ 
Ιοτά ; ὅδυξ ἰῃ τεπιρίδιίοη ὄνθη ἀρϑίῃ τ 
6 νν}}} ἀο! νοῦ ἢ πὶ. τ Ρεῖ. 3. 

2 781ε τὐἶῖδε α»α ἐἦε ,οοίμά. 7 7ἔπιες αμα 
δέα:0.:5 αγέ ΟΓ Ορά. τὸ ἴδε αγὲ ἐς δίς 
λαμαῖς ας εἶαν ἐρη ΙΔ λαμαῖς 977 ἐΔε }οΐξίεγ. 
18 Ολίοῖγ γεραγά γε 24 Οὐ «στυηαρές. 

------ὦνἝἜ τῷ...-ὔ.ὄ. 

σΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΙΠ. 

ΤὨδ βἰτιςῖιγο οὗὨ [ἢ}5 σῃδρίογ 15 βουλοννῆδί 
ἀἰβίσυ!. [τ ον ΠΕ ἰγεαῖβ οὗ ἴνο ἀϊβεγεηῖ 
800) 6ςῖβ, ταῖμοῦ ἰἸΟΟϑεὶγ ἴγιιηρ ἰοροῖδοσ. 
ΤΠε Βγϑὶ βεςζίοη οἰοϑοϑ ἱΠ Ὁ. 18. [15 οσοδ- 
8ίοη 866Π15 ἴο Ὀ6 ἴδίζκθη ἔτοπὶ [6 βεοοηά ρατί 
οὗ οἷ. χχχί!. (566 ἱηίγοάιπιοἴογγ τελαγκα ἴο 10). 
Α5 ννὲ ἢανο ἰἴ ἴῃ [Π6 Οτϑεὶς νογϑίοη, Ραγὶ 1. οὗ 
οἷ. ΧχχΙΐ, Τςοηΐδίη8 ἔνε ϑίδηζββϑ, Ἴοηβίϑίησ 
ΓΕΒΡΘΟ νΕΙΥ οὗ ἴἤγεε σοσϑοβ ἰὴ ἴῃς ἢγϑὶ δηὰ 
ϑοςοηά 5ἴδῃζα (υν. 1-3, 4-6); ἴποη οὗ ἃ (μϊγὰ 
βίδηζα οὗ 8χ νεῦβϑεβ (υν. 7-12), ὙΠΙΓἢ 15 
[ο]οννοά δραΐῃ ὈΥ ἵνο βίδηζβϑβ, οδοῖ οὗ [ῃγθ6 
γΟΙ868 (υν. 121-15 δηά 116-18). [ἡ 1818 
ΑΥΤΑΏσειηεηϊ (ἢ6 σοηΐγαὶ (γα) βἴδηζα οὗ 5ἰχ 
γΕΙΒ65 (υν. 7-12) 15 ΟΥΔΘΩΠΥ [6 πχοσί ᾿πὶ- 
ΡῬοτίδηϊ, δηά Ἴοηϊδίπῃ5 ἴδε πιδίη (ποῖὴς οὔ 
αἰδοιβεοίοη. ΤΆ ]5, ἰξ νὰ υπάογϑίδηά ἰ( σὶρ ΜΕΥ, 
ἰ8 Κιηάτοά ἰο [86 φγοῦϊοη ΜΒ ῖοΣ τα ( 
ἕοστηθα τῃς ἴορὶς οὗ ἀἰδοιιββίοη ἴῃ ἴῃς ΒΟΟΚ οὗ 
Ε οςοἰο5145169---νΖ. (ῃς ϑ5ϑοιηΐϊηρ δι ΓΑΣΊΠ6 55 
ἰῃ ἴὴ6 ἀδαϊηρβ οὗ Ῥχουϊάθρηςθ, ἴἢ6 οἴδησο 
ΟΥ εἶδε ΓὩΙΔΙΠΥ ὙΠΙΟΝ ἄρροᾶγβ ἴο δἰίδοι ἴο 
ΘΑΙΙΝΙΥ ἰπίηγΒ. Α ργοῦϊοπι 1815, ΜΒ ΙΟΒ ---8 
ὑγ6 ο2η τ δ ν υηἀεγϑίδηά--- σου] ἃ πδίυΓΑ!]]γ, 
Αἰπιοϑβῖ ἱπου Δ Ό]Υ, οηράαρο ἰαίος [εἐὐνῖβϑὰ [Ἀπ Κιηρ, 
ποῖ υπτηροά ὈΥ 5οερΕςϊ5πι, τγῆδη 115 Δηςοβίγαὶ 
τοὶ σίους τολο ίης ννᾶ5---οἱ ψὶϊδουῖς (Πς ἰη- 
ἤυδηςς οὗ Οτοοϊδηϊβη).---Ὀγουρῃΐ ἴδος ἴο ἴδοθ 
στ [86 ΤΊΟΓΔ] ΡγΟΌ]ε5 ργεβϑοηίεα ἴῃ 118. 
ΤὨἷ5 οτοαῖ αυσσάοη, ῥγοιηρίοά βογῆδρβ ὉΥ͂ 
ἴΠ ϑεσοηά ρατγί οὗ οἷ. χχχὶϊ., ἴῃ 6 ὙΤΙΟΥ 56 κα 
ἴο δῆβινοσ. Ης ῥγορδαγοβ ἴῸγ ἴ ἴῃ ἴδ6 ἴνο 
ϑίδῃζαβ (νυν. 1-Ξ} δηὰ ,ω-6) ψΨὮ]ΟΒ ὑγεσοάς [18 
διἰδίοιηθηξ ἴῃ ἴῃς Τςοπῖγαὶ βίδηζα (νυν. 7--12); 
δα Βηάϑ ἃ βοϊιυιϊίοη ον 1ἴ ἴῃ ἴδε δίδηζΖδ ννιϊοἢ 
ἴοϊ ον (νυν. 131-15), δηά πὲ σαίθοῦβ ὉΡ ἢΪ8 
1{6΄-οχρογίεηςε νπῖῆ 118 βίΓΣ 65 δηά [15 νἱς- 
ἴΟΤΣΥ ἰπ ἴτς αἰἰδἰπηεηΐ οὗἩ [παῖ 5βοϊυζίοη, ἰη (ἢ 6 
δίληῃζα ψ ἢ τοῦ [Π6 ϑεοϊΐοη ςοῃο 68 
(νυ. 1τ6-18). 

Βεΐογε ὑτοςθθάϊης, γὲ τηλτῖκ (μδὲ [πε ὅγτ. 
νειξίοῃ οπιὶὶς ν. 2-4. Τὸ ἴδδ6 αιοδβίίοῃ 
ὙΒΟΙΠΕΙ ΠΟΥ ΤΕΔΙῪ οχίϑίθαὰ ἴῃ ἴῃς Πεῦγον 
οτὶρίηδὶ οὔ της οἱάογ ϑίγαοϊάθ δηά τγοσα οστηϊ θὰ 
ἴον ἀορπιδῖϊς γεαβϑοῃβ ΌὈΥ ἰδ ϑιυγίδο ἰσγδηβίδῖου 
(οὐ δὶβ γτεάδοϊογ), οὔ ὙΒεῖΠΟΣ ΤΠΟΥ ταυϑὲ ὃ6 
οοηϑίἀοτοά 85 4 Ηεἰϊεηϊσιῖς δά πίοη Ὁ [πο 
ΥὴΟΌΏΡΟΙ διγαοίάθ, ἰ 18 ποῖ ΘΑϑΥ ἴο ξῖίνε δῇ 
δῆϑυνοσ, Ο [ἴδδ6 οὔδ δδηΐ, [6 5ίδῃζα ἱπίσο- 
ἀυοΐπε δηά ργερδγίπρ ἕοσ ἴδε πιδίη αυεβίίοῃ 
ἴῃ νυ. γ-τ2Ώ νου]ά γχίνο ζοοά 56η86 ἐὐϑη ἱ χα 
ὝΕΟΙΟ ἴοΟ ΟΠ (845 ἴῃ ἴπε ὅ01.) συν. 2-4. [ἢ 
ἴπ2ς ο256 Ὁ. 1: ψνου]ὰ 9εῖ ἕοσιἢ [16 σϑῆεγαὶ δηά 
ςοιίοσίης δϑδυγάηςα, ἰῃ νἱονν οὗ ἴδε δοαπλην 

2 Α υυῦῖβα πιδῃ ἢδίθι ποῖ ἴπ6 ἰανν ; ̓ ᾿ Ῥεῖ. 
2. 0. 

Ῥγεναίθηςθ οὗ πιογε δῖε οὐ οἶβα δοοϊάθηῖ, [πδὲ 
411 5841} Ὀς νοὶ! τ πὶ ηοὸ ἔδαγεῖ ἴῃς 
Ιοτά. Μοῦθεβ 2 δῃά 23 ννουϊά ποχί 98εΐ ἔοστἢ 
ἴῃ τννὰσηΐηρ ἴπδ ἰηἤπεηςς οὗ [818 στοαῖ ργοῦ θὰ 
οὗ ἴδ οὐ ἴπ6 ἔσο οἶλ5565 αἰθσης ἔγουι [ἢ 6 
ἰοι18 ϑεῖυδηΐ οὗ Οοά: ἴδε ἴοοἹ---οἡ στ βοτῃ 4]} 

ΒΙΠΊΡΙΥ 4 θεν ἀοτίηρ εἴεςϊ (νυ. 5), δηὰ 
[6 τηοςκίηρ βοορίὶς πὸ ἰδιιζἢ8 δἵ δυο ς 
{Ὠϊηρ, ὄνεὴ 8ἃ8 ἃ 5812]]|0ὴ ΨἯΟ ποὶρἢϑ τπώοῦ 
ΘΥΘΙῪ τιον (υ. 6). Τῆι τ ἴδε ἀγρυπηθηΐ 
ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἴῃς οχηϊβοίοη οὗ νυ. 2-4 ἰῃ ἴΠ6 
δγγ. Βυΐῖ, οἡ ἴππ οἴοσ μδηά, (ἴεσα τὰ ἀορ- 
τηδίϊο δηά οἵου γοδϑοῦβ σοῖς τοῖσί Ῥγουηρὶ 
[πε ὅγγ. ἰγδηβίδίοσ ἴο οὔ ἴῃ 686. γεῦβθβϑ ΤΌ Πὶ 
ἢϊ5 τεηάοσίηρ οὗ ἴῃς Ηεῦγενν ογίρίηδὶ, ΤΕ 
τ. 1 ταῖσῃΐϊ δθοῦλ ἃ ἀδηρογουβ δηὰ σι ] ἰ5[ἰς 
ἀεορτγεοϊδοη οὗ ἴπς δηςοης Μοβδὶς οσᾶςὶς Ὁ 
(Ὡς ὕγίη. Αηά 1Ε τμδῖ νεῦβεὲ ννὰβ ἴο Ὀ6Ὲ] 
ουΐ,  νουϊὰ Ὅς παῖίυγαὶ! ἴο οὐδ ἃ νοὶ 
ἘΠΡ δῖ ἴοσ ἴῃς 8ακε οὗἩ 5 (ΓΥ ; δηά ἰη [πεῖ 
οᾶ868 ἴἴ τηυδὲ Ὀ6 συὖ. 2-4ώ, δίηοθ ποιοῦ ὉὉἹ 
ΠΟΥ γεῖ υν. ς Δηά 6 οου]ὰ μανο ὕδεη ογαθά, 

Οη [Π6 ψΒο]ς, νγὰ ἃσγὲ ἱποϊηθὰ ἴο ἀδθοϊάθ ἴῃ 
ἔλνουσ οὗ ἴπὸ οὐ ΠΑ ΠΥ δηὰ δ πος Υ οὗ 
τὰς νογβο5 (2--ὼ οὐ ἴη ἴδ ὅ5γΓ., δηὰ ῸΓ 
[πε ἕο] οννίπρ σεδϑοηβ8:---(1) ΤΕΥ ἀγὸ του βίζα 
ἔογ ἴπ6 βυιῃθ οὶ δίγυςίυτε οὗ [6 το] 
βοοϊίοη (ἴνγο βίδπζαϑ οὗ ἴἤγθς νεγϑθϑ, οὔθ οὗ 
8'Χ ϑθῦβϑϑ, δηὰ δρδίη ἴννο οὗ [ἢγεθ νεγϑθβ 680 }}) : 
(2) Το οσσυγ ἴῃ ἰπς εῖ, 1,δἱ.---ηὰ {ΠΕΓῸ 
ΔΡΡΑΥΘΏΔΓΠΥ ποῖ ΠῸπι ἴδε Οτεεκ, Ὀυϊ εἰπε Γ 
ἀἰγοςῖ ἤοπὶ (Β6 Ηεῦτενν οὐ οοϊτοςοίοα ὃγ 1 
(866 186 ποῖ65); (3) ἃ ϑεηί(ἰπηοηΐ 5:10 ἢ 85 ἴῃ 
τ. 3 ΘΠΕΓΟΙΥ δοοοσάβ ἢ ἴῃς [ΠΘΟΙΪΟΣΊΟΔ] 
δἰδηδροϊηϊ οὗ ἴῃς οΟἷάοΓ διγδοίθ, δονψενοῦ οὔ- 
)εςομδο!ςε ἱξ πιρμς 5θθηὶ ἴο ἃ ἰαΐοσ ὑγδηβίδίοσ, 
ΖΟΔΪΟΙΒ ἔου οὐ ΒΟΟΟΧΥ 48 δ υπάοτγϑίοοά ἰΐ. 

Νο 8ρθοΐδὶ ἀπ ου 65 διἰΐδορ!: ἴο [Π6 βεσοηά 
Ρατὶ οὗ οἷ. χχχίϊ. (νυν. 19-οηα), [{ οοπῃϑβίϑίβ 
οὗ ἴδγεο ϑίδῃζαϑ, γεβρεςζ νου οὗ ἤγνς, ἤνε, δηά 
ἴὔγοα νεῖβε8. Τῃὸ βυῤ͵εςὶ 15 8580 ἀϊδεγοηϊ 
ἴτοτῃ [παῖ ἰγοαϊεὰ ἴἢ ἴῃς ἢγβί ραγτὶ ἴπαὶ ψνῈ 
ταῖρι θὲ τεταρίοἀ ἴο τεραγὰ (δἰ ραγὶ 45 ἀϊ5- 
Ὀἰδοθά, ἰξ 1 εγε ποῖ ἰδαῖ τγὸ ς8}} ἴο τηϊπάὰ 
(δὲ δυςἢ 5υιάάρη, αἰπιοςῖ σδρσίςίοιβ, ἰγδηβὶ- 
ἘΙΟΏ8 86 6πὶ ἴῃ σμδγδοῖου τ (Π6 ἀϊδριυ ϊϑοά 
ἀἰϑουβίοη οὗἉ ἃ ὑΡγοῦ]θπὶ ϑ0 (ἢ 45 ἴῃ [Π6 ὑσγενίοιβ 
γεῖβε, Τα ἢγβί δίδηζᾷ (υν. 19-2}} ὈΘΔΓ5 
οὨ ἴδε ἔανουσὶίς 5υδ)εςς οὗἉ Δ 16; τῆς 
Βοςοηά 5ίδηζᾷ (νυ. 24-28) εῖνοβ δάνίοα οὐ ἴῃ 6 
(τοδϊμιθηΐ οὗ 8ανεβ; (ῃ6 {π|γὰ (νυν. 29--1) 
6η)οη5 ἴΠ6 σδυξοηϑ οὗ τεϊρίοη δηά ργιάθηςς 
ἴῃ [ἢ6 πιδίζοσ, 

1. ἐπ ἐοριρία!οπ ἘἈδῖδοσ, Ἐσὲ]. 

ευεη αραὶπ δὲ «οἱ! ἀείνυεν ὀύμ] Ηδεδ. (ες 
Μ42 
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8.0. δυῖ ες τἢδλί 185 Δὴ Ὠγροσπῖς τΠοΤΟΊη 15 
π 50.. ἃς Δ 581ρ ἴῃ ἃ βἴογῃ. 

3.Α πιᾶη οὗ υπάογδίδηάίπρ' ἔγιιβε- 
δὲ ἴῃ ἴῃς ἴανν ; δηά {πῆς ἰἂνν ἰς ὅδ ἢ- 

ΓΟ τ, ας Η ᾿ ἈΝ [μ] απο Πίηι, ᾽ 45 ΔΠπ ογδοΐε. 
φ' ὕνόπ. ΑἈΑ( Ῥτερᾶῖε νγῇαϊς ἴο 834Υ, δηὰ 50 
"6. ἀτδοὺ 5παᾶῖ ΡῈ πεαιά: δηά δπά τρ 
ὀσιυεῖε. . : 
ἐω..., ἱπδιγιςείοη, ἀπά τῃ6Π πηᾶκα δῆϑυγεγ, 
1:4. ς ΤΠε ᾿Πεατ οὐ τε “ (Ὁο] 15} 15 

ϑγγ.) ὉΘΟῚ ὩΦ, “Ης Ψ{Π αγη ἀπὰ ἀοϊίνετ 
διπὶ;" ἐὲ. Ης 1} γόνοῦϑθα να 18 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 
Η!Κ5 ργδβοηΐ ρυγροθε: ἴπῸ καί γεργεβοηΐβ [Ππ6 
Ἡδεοῦγον οἰρη οὗ [π6ὸ δροάοβίὶϑβι 'ε τιϊρδὶ 
ΒΌΡΡΙΥ “ὀνθη ἴῃ {815 [0 ΟΥ̓] νν}}} Ὠάρρεῆ ἴο 
πὶ Ὀ01].᾿" 

2-4. ΤἬΘ686 νοῦϑο5 ἅγὸ υδηϊὴρ ἴῃ 1Π6 507. 
(δεε ἰῃϊΓοάμοίοσυ τοπλδγ 9). 

Φ. δὲ ἰπαυ.} 1.Αἷ. νιαπάκφέα εἰ σεας. Οἡ 
1Π6 δβϑιπρίοη τπαΐ σὉ. 2-4 Μογα ἴῃ {π6 
οτγρίπαὶ Ηθῦτεν, ννὲ νου] βυρρεοσῖ (δὶ (ἢ 6 
ἴεττῃ γεηάεγεα “τἢε ἰανν" ἢδά δδεη ἼΘ᾽, νυ ἢ 
δου α τγδίμ θυ ἤᾶν δόθη τοηάογοά “' ςῃδϑίθη- 
ἵἴηΡ. ὙὍἢο νυῖϑο τῇδη ἄοθβ ποίΐ γορὶπο δ (ἢςε 
᾿ινίης οδαβοίθηϊπρ, Ὀὰξ “ ΚΙ5565 ἴῃς στοά ." τῃς 
μα ελγιθὰ, ἢονονοσ, ἰ8 (ἤσοντι ουὐἱ οὗἅὨ ἢΠΙ5 
ὈΟΌΓΒΟ ὈΥ ἰι. Εὸτ οἴδυιβο ὁ ἴῃ 1,δἵ. [45 “ δηὰ 
11} ποῖ Ἰουπάστ {Κὸ ἃ 58] ἰῇ ἃ βίοττη." ΤὮς 

ἩξεὍ. ννᾶ5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ὁ), ΝΑΓΊΟΊΞΙΥ ἰηϊεγρσείθα 

85 903) ἀπὰ 905). Ὑγὲ Βοϊίενα ἴῃς 1,δτίη 
Ἰη(ογργοῖοσ ἴο ἴᾶνα ὕδθη στρ. 

8. 4: σα" ογα.ίρ ἢ 866 πιαγρίη. ἔογ τδς 
Γεδάϊηρα (νοῦ ἀἄο ποῖ ἱπιογέογο τ [ἢς 
56η56), 8566 ΕΥ̓ ΖΘΟΠΘ. 

4. δἱπά αὐ.1 ΤΠ τλοίδρῃοσ 5 ἔτοπὶ ργον]- 
ΒΙΟΏΒ ἴογ ἃ ᾿ΟΌΓΠΕΥ τῃδὶ ἀγα ραοκεά υρ. [,4ἴ. 
εοπσογυαδίίΓ, ΤῊΣ ἱπιροσγαίϊνοβ (ΟΣ ἱπιροτίεοϊϑ) 
οὗ ὝΥ ἀπά ἼΥΣ) ἤδνα ρεγθαρβ Ὀδθη ςοηίουηάοά 
85 δἰϑθννῆογο. 

ἐδεπ γν»παΐε ἀπραυογ.] “ΤΉΘΩ ᾽ ἰ5 οπιοα ἴῃ 
(86 δεϑῖ Μ55. 

58. Τε δεαγ ἢ 11. θοὸν 918. 

δε α εαγίαυῤεεί. ϑγτ. “ἾΙΚ6 ἃ 5 νΠ66]." 
Τῆς ροϊπῖ οὗ σοπιρδγίβοη, δοσοσγάϊηρ ἴο 50ΠΊ6, 
5 {ΠῚ ῚΓ υποίοδαϊηθ85 : ἀοοογάϊηρ ἴο ΟἴΠοΓβ, ἴῃ 6 
ἔαςϊ [Πδί [ΠΟΥ͂ πγονα αἰννᾶγϑ ἰπ [ἢ 54Π16 ὅτόουθ. 
ΤΠΗς ἰαϊίεσ, νος 185 ΕΤ  Ζο ἢ 5 βυρροβίίοη, 
566 ΠΊ3 ἴο 0.8 ΥΟΤῪ ἱπηργοῦαῦϊο ; ὙΠ οΓοα5. ἴῃ 
βιρροτί οὗ {Π6 ἴοττηογ ἱπτογργοίδιίίοη ννὸ πιὶρῃϊ 
υοῖα ΝΙΓρΡῚ} 5 σοπιραγίθδοη οὗ τῆς ἔγοηχιθὰ 
Ατηδίὰᾷ ἴο ἃ ἴορῃ (' Αθη.ἢ νἷϊ. 378), δηά ἴῃ νν6}}- 
Κηονη 11η65 οὗ ΤΊ 115 (1. ν. 2): 

“( Ναπιηὰς Δροσ υἱ ΡΟ6Γ ῥἷδηα οἰΐϊαβ. 5016 νϑύθογο 
ἴατρο . 

Οὐδπὶ σοἾἶοΥ δήϑυσία νογϑαῖ Ὁ ατίθ γὰ6 1." 

απα δὶ: ἐδομσῥίς αγὸ ἐξε α γοϊδηρ ακἰεείγεο 

᾿Κ6 4 σαγίνῃςεϊ; δηά ἢ8 τπουρῇϊβ 
τε ᾿ἶκε ἃ το ]ηρ δχ] εῖγεε. 

6 Α ϑ8ιδ]]οη ἤοῦϑα 18 35 ἃ πιοςκίηρ 
ἔτἸεπά, ἢ παὶρβοῖ ὑπάεῦ ΘΥΟΙΥ͂ οηα 
τῆλε βἰτεῖῃ ὡροπ ἢ ]ηι. 
 ΝᾺΥ ἀοῖζῇ οἠς ἀδγ δχςοοὶ δη- 

οἴμογ, νγῆθη 48 41] τῆς ᾿ἰρῆς οὐ ὄνεγγΥ 
ἀΔΥ ἰπ τῆς γααγ ἰ8 οἴ τῆς βυῃὶ 

8 ΒΥ ἴῆε Κηον]εάρε οὗ ἴδε [ογὰ 

“Τῃ τν7Ίσ2ϑρροηβ οὗ ἴπ6 Κιηά οΔ|1οἀ ρίαιίγα ἴδ6 
Αχὶθ συ δο νγᾶ8 ποΐ ἃ ἤχίιχο, Ὀυϊ τονοϊνοὰ ἴο- 
ξεῖμβον ἢ τῃ6 ψῃθεὶ8" (Εἰςἢ, “ Ηϊςεΐ. οὗ 
Απεᾳ4.᾽ Ρ. 22). ΤΠα βαπὶὸ διιῖθποσ τηλῖο5 αὶ; 
σεγεαλς (1υΑἴ. διώμς ἰοοἴ) "ἃ γονοϊνίην οὙἹ ποτ, 
διιοῖ ἃ5 15 ννοσκοὰ Ὁγ ἃ νν»] πη 1255, ἔοσ ἀγανσίηρ 
ὉΡ ψεῖρ 5." [Ιἢ οἸἴΠΟΓ οᾶ56 ἴῃς ρΡοϊπὶ οὗ 
ΘΟΙΡΑΓΊ5Ο. Μ0}}} ὕ6 ἴ86 πῃ ροϑϑι ὉΠ Ὴ Υ οὗ ἤχίηρ 
ἴ. ὙΠε ὅγγίᾶς 8ὰ5 “8 ϑυνπο:" Μὲ οδῇ 
ΒΟΔΓΟ ΘΙ ἀουδί (νἱ Γἰπάς δηά Βοηάίξθ:) 
[μαἱ ἴὰς οτἱρίπδὶ μδὰ ἃ ἀογίναϊένς οἵ {πε Ασὰα- 
τηδὶς νετὺ ὝΠ, “ἴο τένοῖνε:᾽" σοιηρᾶσε ὨΠΨΠ 

δηὰ ὈΡΟΠ. 
Θ. “41 «ἐαἰδίον δον 6.1 1.Αἱ. εριξεαγίμ, ἃ ΟΝ 

1,4τ}ἢ ψνογά, οἡ ψῃ]οἢ 866 ΠΣ υσδηρο. 5001. “ἃ 
ΓΟΔΑῪ ὨΟΥΙΒ6 :᾿" Ροϊπίίπρ ἴο δὴ οτὶρίηδὶ ἸΏ, 45 
ἴῃ [ὁτ. ν. 8. ὙΤἢ6 2γίρρωρε ἀηα “φεωπαϊμρε 20772- 
}αγαζίοπὶς ἀτὸ ἰηνογῖοά. 

ἃ »ιοεξίηρ 7ηϊεπ4.1 ὅϑγγύ. “τὴς ἔτη οὗ [86 

νϊοκοα;᾽ βιιρρεβῦης δὴ οσὶρίηδὶ ἼΕΣ, Π, 
“οη6 [δαἴ Ἰονεῖῃ πηοςίκοτγ." 

ῥὲ πεῖ δεῖὁ τοιάετ' σΌογ7 ομό ἐδαΐ “1116: ὠβον 
ὀἔ." 7.2. οῃ 811 οσςαβίοῃβ, ννυμαΐδνεγ τἰς εἶτ- 

ουπιοίδηςο5 (Ετ]Ζοςο ἢ 6). δην, “το πεῖρδ," ἰ5 
υϑεἀ ἴῃ [86 ἰαῖοεγ Ηεοῦτον ἔὸσ “ἴο κίρεῖο," 
ἐς. Μιάγαβι! οἡ " Ῥσονογῦβ, Ρ. 215. Οπδ ἰς 
ἰεπιρίεἀ ἴο 566 8η δἰϊυιξίΊοη ἴο ἴδε 5ἴοσυ οὗ 
Βατυβ᾽ δοῦῖθο (Ηετγοά. 11. 87), ψῖςὰ ἴδε 
ΔΌΓΒΟΥ ΤΏΔΥῪ δᾶνο ἰεαγηθὰ τομὴ δοπὶς οἴδεγ 
ϑοῦγοθ. ὙΠ6 γποοξθῦν βρόκθη οὗ, {Ὁ 1ἴ στόρτὸ- 
βοηΐ ἰπ6ὸ Ηεργον ψογὰ ϑιιβρροβίθα, τρθβῃβ 
“ἐ ΘΟΟΠΊΩΡ :᾽ 2.6. δῖ ΓΕ] ρΊοη δηά πλογα!ν (Ρτον. 
ἶχ. 12, ἄς.). Ηδ ἕδη ἤθνοῦ 6 βογίουϑβ. 

. ὅν ἀοἐῤ οπε 44} ἐχεθὶ σποῖδεγρ. 1.2. ἃ5 
ἃ ξοοἄά ἀδΥ, ΟΥ 656 85 ἃ ΠΟΥ ἀδγ. 

αὐῤὲπ «7 “ΤῊ σοπιϑὶηδίίοη ᾿Δοϊοὰ Ε]}] 
1670" (΄ ΟΙΪά δηὰ Μιάά]ε Κρ 5, Ρ. 251). 
Μδείζῃοσ,  ΕΏρΊ 5 ΟΥ̓αυητηδσ, ἢϊ. 410, φυοῖος 
ΠΆΚΘΡΟΓΟ, 3 ΗδητΥ Ψ]. ν. 7, “80 [υἀδς 
Κιβϑεα ἢἷἰ5 Μαβίοσυ ἀπά ογιθά, " ΑἹ] [δὲ], εὐδὲπ 
ας: ἢο πηοδηΐ " ΑἸ] παγπλ.᾽" Ματϊΐϊονο, εῶμ οἵ 
Μαϊΐα, ν. 2, “" ννῆαϊ θοοῖβ [ἃ ἴ[Π66 ἴο δὲ {Π6 
ΒΟΨΕΥΠΟΥ αὐδόπ αΦς ΠΥ 11 5}4}} Ὀς αἱ {δοὶτ 
ςοπητηδηᾷ " 

8. ΤΊΘ δῆϑννοῦ ἰ5, [ΠΕ ψοτῈ βοραγαϊθα ὉΥ͂ 
ἃ ᾿υϊνίηθ ἄθογοθο. 

δὲ αἰεγεά.} Ἐδίμοῦ, ΕΞ πιδὰο ἀΐνοσϑ 
ΒΟΘΒΒΟΙδ διὰ 70865ῖ8. 

θυ » 



ν. 9-τ6.] ΒΟΟΙΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΝ. ΧΧΧΠΙ. 

ΠΕ μεῖε (ἰδ σι 5ῃςἀ : ἃηά ἢε 
δἰξεγεά ϑεδβοης δηἀ [βλϑίβ. 
9. ὅοπὶς οὗ ἴδεπὶ μαῖῃ με πιδάε 

δηά Παϊϊοννεά {ζφπ, δηά 
8βοῖῃς οὗ [Βεπὶ μαῖῃ ἢς ᾿πιδλάς ΟΥ̓ ΠΑΙ͂ 

Ιός 

Ὀγουρῃξ ἰοῦν, δὰ τυγηεά οἷ οἵἩἨ ἘΠΟΙΓ 
᾿ ρἰδοαβ. 
ἘΠῚ “Α5 τῇς οἷδν 18. ἴῃ τε ροζζοτ 8 ἜΗΝ 

ἴο ββῃίοη ἴ ἂδἕὲ 8 ρ]δάϑυγα : « 1εεἱ.- 
80 ΠπΊδῃ 18 ἴῃ ἴῃς Βαπὰ οἵ ἢϊπὶ τῇδι ἀδ ον ς 

Β.(. 

ἀλγϑ. πγλάς ἢΐπι, ἴο Γεῃάεγ ἴο {Πεπ} 48 [ἸΚετῇ ζεῖ. 18. τ Σ 
᾿ ΙΟ Απὰ 8411] ποὴ ἅγὲὸ ἤοπὶ ἴπε Πίπι δεβῖ. 5, 8. 

. ϑπουπά, ἀπὰ “Αὐἀδπὶ νγῶβ ογεαϊεὰ ο'᾽ὟἘ᾿ἡὀ 14. Οοοά ἰβ βεῖ δραίηβι εν]}, ἀπά ἴσα. 
εξ. 

11 ἴῃ πιυςὴ Κπονϊεάρε ἴῃς [,οτά 
δῖ αἰνιἀεἀ τπδπὶ, Δηὰ τηδᾶὰς {πεῖν 
ὑνΆγ5 ἀϊνετβα. 

12 ὅϑοηις οὔτποπ δῖ ἢς ὈΪεςβεά 
Δηἀ εχαλὶϊεὰ, δηά βϑοπὶς οἵ τῆεπι δίῃ 
ἢς βλποῖι δά, δληὰ 8εῖ πθὰγ Ὠἰπηβεϊί: 
Ὀυῖζ 5Ξοπις οὗ τῆσπι δίῃ ἢ οσυτϊβεά λπά 

9. δ» φῇ ἐδεγι.) 1... ἴῃε ἀδλγ8. 
δὲ τεσεΐς δὲν ὁ ἀαγ5. ὅ5γὉ(. “ Βα ὈΪεββϑα," ὙἽ2. 
δε »ιαδε ογαμαγ) ἀαγ5.} 1.11. ὁ γνυϊΐ 

ἱπῖφ ἴ0 ΒΟΥ ΟΥἨ ἀδγδ; ἐπ. ἀδγ8 
ἀἰδιιισυϊπιοι Ὁ ποϊμίηρ ζυγῖθεῦ ἴθδη πεῖν 
ἐπρεσγη ὴς (ἢ τς πιοητἢ ΟΥ γεατ). ἴῃ {}}1}5 ι.56 
οἔτμε ννογὰ κῃ γἱης “ πυπιθεγ, "με Ηεῦτενν, 
Οτεςκ, ἀπά 1, ἰδηρυάᾶρεβ Ἄρτεα. 

10. ΤΕ [1,δΔϊη (γαηβιδίουῦ τοηδογοὰ [86 
ϑεςοσά οἴδλιε, “ δηά ἔἴτοτῃ ἴῃς στουηά ννῆθησς 
Αάδπὶ ννῶβ Ἵσσεδίε." (ν. [οὗ χχχὶ. 18. 

11. 1π »πεζὸ ἐποαυ εάφε.) 1.6. ὈΥ ἃ Ῥῖλῃ ἴοο 
ἄεερ ἴοσ. οὔὖγ σοπιργοπεηϑίοη. Νδίυσα!!γ, ννῈ 
δου μᾶγὸ εχρεοῖοὰ (παῖ πε ψουὰ 4} 
μᾶτὸ Ῥθθῃ 6412]. 

»πῶά ἐδεὶν «υαγΚ ἀἰῤυετ:..) ὅγυ. “ῃά Π6 
τοδέίς [Ππ6 ἱππαθιΔηΐ8 οἵ [ἢε οΑτίι.᾽ 

14. Το νεῖβε δῖνοβ βροοϊπιθηβ οὗ ἴΠ656 
τεσ 65 γαῖμεῦ [ΒΔη ἃ οἰδϑεϊβοδίίοη οὔ [ῃ 6 πὶ. 
ΤΒο ἢγϑῖ οἰδιιϑα ΤΔῪ τεῖου ἴο «υογλάϊν ἀἰ 165 
(ΕπΖβοΒς) ; ἴδε βοοοηά, ἴο ερἰγμμαῖ αἰ ρη: 168 ; 
ἴμε τοιγὰ ἀπά ἔουτίῃ, ᾿ο ἴδε ἀσϑίτυϊς δηά 
τυϊηοὰ, 

απᾶ “εἰ πεν ῥιγμοί} ΡΠΡΗ γθν), δοςοζά- 
ἴὴς ἴο ΒΤ ΖΒΟΝο; νἢ ΒΊΟΝ σογήράσγε |6Γ.Ψ 
Χχχ, 2:. Τῆς ϑγγ., Βονονεσ, σεπάθγϑ “' δηά 
ἘΟΕΡΥ οὔτης Ὠδ2Γ ἴο μἷπι;» ΒΓ ἢ του ηαβ 0.5 οὗ 

ἴδς ὩΣ ποσὰ σΟπηπΟἢ ΡἤγΓα5Ὲ. ϑϑιΣ, Ἰ252}); δηά 
βῖπος ἐγγίζω 18. ΤΑΓΕΙΥ ἰγδηϑιξϊνε, ἤγγισαν ΤΉΔΥ 
πᾶνε Ὀδοη ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΥ τη ἴῃς Οτοοκ ἴοχί. 
ἐσοωρ δὲ ἰοαυ, απά ἐμγπεά ομὲ οὗ ἐδεὶγ ῥίαεε:.} 

ΒΥΤ. “ ονετίυτηοά, ἀπά τοοϊεά ουΐ οἵ {μεὶγ 
ἀνε πη ρ5." ΤῊς φυΐδου μᾶ8 ἴῃ τηϊπά 138. χχίϊ. 
19. Ῥογ ἀνέστρεψεν ΜῈ τηυδῖ τεδὰ ψ| (ο. 
ἀνέτρεψεν (οΡ. Οοδεῖ, ’ ΜΙ5ς. απ. Ρ. 182). 

18. 10 γασδίου 1 αἱ δὶς ρίεασιγε.] ὍῊΕ οἷά 
Οτοοκ Μ995. δᾶνεο, ἰηϑιεδα οἵ {Π1|8, 411 δὲϑ 
ὝΑΥΒ δ8΄10 δοοοτΐϊπα 10 ἰδ ΡΙΘδδυΤ60. 
Τα τεδάϊης ἐχϑι θεὰ ΌὉΥ ἴῃ6 Α. Ν' ἀρρεδῖβ 

{Π{π ἀραίπδε ἀεδῃ : 80 15 ἴῃς ροαϊν 
ρδϊηδῖ τῆς βίππει, Ἀπά {86 ϑβίππε 
ἀραϊηϑῖ τῆς ροίϊγ. 

15. 80 ἰοοκ ὕροη }} τἢς σγογκβ οὗ 
τς πιοϑὲ Ηρ ; δηά “ίδεγε ἄγε ἴννο 7 ἘΣ 43. 
ΔΠ4 ννο, οἣς δραϊηϑί ΔῃοῖΠογ. 

Ι6 1 ἀννακεά υρ ἰαϑὶ οὗ 4]], 48 οὔς 
[δι 'Γραιμεγεῖῃ δίτεγ τῇς ργαρεραῖμοι- ἈΜΟΤῚ 

ΟὨΪ ἴῃ Η. δηἀ 536 6118 ἴο θὲ ἃ οοη͵θοΐυγο 
(πλάσαι αὐτό ἴογ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ). ΤΣ 
δγγ. ψεγβίοη οπβ ἰ δἰοροῖβοῦ. 

ἐο γομάεγ ἰο ἐδερι ας ἰξει  δὲῃπι δε. 11. 
δοοοτάϊπρ ἴο ὶα ᾿πάρποπί. ΚΓ. ““ἴο 
δεῖ ἢἰπὶ ΟΥΟΥ () 41} 8]ῖ5 νόσκβ8. Ττῇε 

Ἠεῦτενν νν88 νε Υ ΠΚΕῪ γρΌν, ψνὨϊ ἢ νου ]ά 
ΘΑΓ Οἰἴ ΠΕΣ πλθδηϊην. 

14, Τ βοὴ ἔο]]ονν5 ἃ ||5ῖ οὗ συστοιχίαι. 

“ο ἐξ δὲ ξοάΐν αραΐπσὶ δὲ εἰππεγ.] ὅγτ. “" δῃὰ 
δρϑϊησί (Π6 Ἰἰχῆϊ ννᾶ5 οτγεδῖθα 186 ἀδγίκηθ685.᾽" 
ΤὨε [ἰ51 οὗ (ἢ6 συστοιχίαι οὗ ῬγΓΒΑρΡΟΓΑ5 ρίνεη 
ὉΥ Ατήδβίοις, " Μεξαργϑβ. Ρ. 9836 (εα. ΒεκΚετ), 
ςοηΐα!η8 φῶς καὶ σκότος, ἀγαθὸν καὶ κακόν, Ὀυῖ 
ῃοῖ “16 δηὰ ἀδφδίῃ :᾿" ορ., μονονοσ, Ρἰδῖο, 
“Ῥῃδοάο, Ρ. 71; δῃηὰ Ζεϊϊοσ, " ῬΗΠ]οβορῃίθ ἀογ 
Οτθοἤοη;,᾽ 1. 325, 418. Θαἰ. 

156. ἰοᾷ μροπμ] ὅ8υγ. “ 8ὰ5 Ὄχβιθιεά,᾽ 
ΕἸΠΟΥ σδη ὃς βιιρροσγίεα ἔγοπι ΕσοΙεβ. νἱ]. 14. 

16. ] χσευαζεά μὸ ἰασί Υ αἰ] ἘἈἈΔίπει. 1 
1210 Δ'ὝαἾἶκο, ΟΥὍΎΧΦἸυςσιρτγαῖοα :Ὁ δγγ. “1 
ολιηθ. Με δβυρρεβῖ, ἴο δοσουηΐζ ἔοσ. 1ἢ}18 
ουτγίους ἀϊδεγεοηςς, ἴπαΐ ἴῃ 6 οτρίηδὶ δὰ "Π2, 
ἰηϊεηἀοά ἔογν "Πδ3, δα ροϊηϊοά ὈΥ ἰῃς6 Οτοεκ 
{γαηϑίφδίοσ "13, βόπι ΤΊΣ, }εγποείαγε, ἴῃ ΟΠ Δ]. 
δῃὰ 501. “ ἴπ τς (βο ἴπρ, 884 γ5 ΕΥ̓ ΖΒΟΠΟ, 
(Πδῖ 6 ἢδΔ5 υζτεγεα βοπηοιΐηρ οὗ ἱπηρογίδηςο, 
[6 δυῖδοσ δορῖηβ ἴο τοῆθοϊ προ ἢ5 Ροϑιοῃ, 
Δηά ἴο ἴδε] {παῖ, {ποῖ δῖος ἴῃ {ἰπιθ, ἢ6 Πα8 
ποῖ ἰαθοιυγοά ἴῃ νδιη." 5111, [15 υθῦϑθ βί γι 65 
1.15 45 β'πρι αγ] ἀργαρί, 1᾽ νὸ σοραγο τῃς 
βδοιηθννῃαδῖ ϑἰπηαγ Του μἢς ἴῃ χχῖν. 2οϑ. ΤΠΘ 
δτοαῖ {γαπβροβιίίοη ἰπ τῆς Οτοεῖκς Μ55. δηά 
τῆς νϑγϑίοηβ ἀθγινεὰ ἔγομι (6 Οὐσθοῖκ οσουγϑ 
ἴῃ ἴὰς τη άϊο οὗ {Π|8 νθῦϑθ. [5 1 ροβϑιῦὶθ 
(Παἴ βοὴ Ῥδγδρσαρῇβ παν Ὀθθη ἰοβῖὶ 

ας οπε ἰῤῥαὶ φαΐφεγε!.) ΤΤῖ, οπ9 τπδ8ῖ 
ξδιμοσοῦι δύγεν, ΠΡΟ, Ὀυΐ πϑεὰ τηογὸ 
ΦΘΠΕΓΔΙΪΥ ἴῃ 58. ΧΧΙΥ. 14, ἄς. 
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Β.6. 
ΟΙΣ. 900, 

κ᾽ «ἢ, 4 
324 

4. 

εἴβ : ΕΥ̓ (ἢς δ]εβδίπρ οὐ τῆς [οτὰ 1 
Ρτοβιοά, ἀπά ]16ἀ τὰν τσίμεργεβα {κε 
ἃ ρψΑῖπεγεγ οὗ Εγαρκο. 

17 4 (Ποπβίάεγ τῃδὶ 1 ἰαδουγεὰ ποῖ 
ἔογ τι γβεὶ οηἶγ, δὺς ἴον 811} τπδπὶ τπδῖ 
δϑαἷς Ἰἰδαγηΐην. 

18 Ηεαγ πος, Ο γε ργεδῖ πιθη οἵ 
τῆς ρεορίςε, δηὰ Πδάγκεη τ γοὺτγ 
ΘΑΓ8, γα γι 6 Γ8 οἵ ἴῃς σοπρτερδιίοη. 

εὐ αἰνς ποῖ [ὰγ ϑο0ῃ δηά υἱέβ, [ἢ 
Ὀτοῖπεῦ δηά ἔτ επά, ρονγεγ ονογ {πεὰ 
ψἢΐϊϊῈ τῆου Ἰνεδῖ, ἀπά ρίνε ποῖ ΤΥ 
δοοάϑβ ἴο Δῃποῖδεγ : ἰεβϑῖ ἴξ γερεης τῆδς, 

ΕΟΓΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΘΝ. ΧΧΧΙΠ. 

20 Αβ ἰοπρ 85 ἴδοιι νεβέ πὰ ἢαϑβὲ 8.0: 

[ν. 17--.24. 

Ὀγοδίῃ ἴῃ τῃςε, ᾿ρίνα ποῖ {Ἀγ586} ονεῦ ΝΥ 
ἴο ΠΥ. 

21 ἔογ Ὀεζίογ [τ 18 τ[ἢδὲ (ὮΥ ἙἈ]άγθη 
8Πο}] 4 8εεκ ἴὸ τῆδε, τΠΔη τῃδὶ τοι 
88ου 468. ' βἴλπά τὸ {Πεὶγ σουγίεβυ. 

861 τῇς ρῥγεεπηίηθηςς ; ἴεᾶνς ποῖ ἃ 
βίδίη ἴῃ [της Βοπουτ. 

223 Αἴ τῆς εἶπα σγβεπ ποῖ 88ιΑ]ς 
ἐηὰ τὴν ἄλγβ, Δπ4ά δηϊβῃ τὴν Ἰἰξς, 
ἀϊδεγίθυῖα Ἐπῖπα ἱπῃεπδηςα. 

24. Εοάάετ, ἃ νγαπά, δηὰ Βυγάεηδ, ΒΡ 
γέ ἴου ἴῃς 488; δηά Ὀγελά, Ἴοογζες- 
ἴοη, δηὰ ννογίκ, ἴογ ἃ βογνδηῖ, 

δῃηά ἴδοι ἱπίγοαῖὶ ἴίοσῦ ἰῆ6 8841}6 
ἃρδίη. 

1 ῥγοδιοά.] 1101 κοἵ διοδὰ; ὅγ1ῖ. “1 
ΤΟΒΕ;" [υδῖ. “1 πορεὰ" ΟΠῸΡ δηὰ "ΒΘ ὁ 
Το 1,δἴ, ἰδ ΡΟΓΠΔΡ5 δῇ ΕἸΤΟΥ ἴῸΣ 2γοῤεγαυὴ. 
Τῆς (δουρδῖ (Πδὲὶ δα δὰ μοῖ Ὀοΐογε οὐδε: 
(ΕΠ Ζ5ΟΒ6) 15 ϑοᾶγοοὶν πἰπίοά. 

μᾷφ α χαΐδεγεῦ 9.0) σγταῤρε.}] ὍὌῃὰ ψδοὶς 
ΨΕΓΒΟ ἱπ1Ρ}165 [δὶ Βεη δῖγα ῃδὲ ΘΟΟβ80Γ5 
ἴῃ ἴῃς ςἶΔ55 οὗ ᾿Ιογαίυτε ἴο πο (Π15 θοοΚ 
θοΙοηζθ, δηὰ δα 6 τηδάδ 1.86 οὗ ΟὐὁἨ Ἁ ἴποοῦ- 
Ῥογαϊθα ἃ ἡὐυπῆδεῖ οὗ {ΠῸΙ͂Γ βδυϊηρβ (ςοΡ. 
Οεη. [ηἰτοά, Ρ. 19). 

17. ΤΗΪϊ5 νεῖϑε 8 οπιτοὰ ἰη [μ6 ὅυτγ. 
Μογϑίοη, . 

18,19. Το ϑγγίδο ἰγδῃβροβοβ 19 ὁ δῇοσ 20. 
ΤῊΙ5 ρἶνοβ 8 τιοσα παΐυγαὶ οσγάσοσ, η16885 ἱπάθοὰ 
19 δηά 18 ἅγὸ ράγα] ]θ] δοη ἰ πιοηΐβ. 

10. 2οαυεῦ οὐεν ἐδεε.}1] Ἐδίμοῦ, δα ποσὶ ἐν 
ΟΥ̓́ΘΣ ἴ166,---Ὀδσοομηα ποῖ (πεῖς ἀδροηάδηϊς, 

απάᾶ Ἴδοι ἐπέγεαέ 70 ἐδε στανιὸ ἀσαΐμ. Οοχὰ- 
ΡᾶΐῈ 1, γ5125, Ρ. 618 (εά. Ἀ εἶβΚ6) : βούλονται 
γὰρ πάντες ὑπὸ τῶν παίδων θεραπεύεσθαι μᾶλ- 
λον ἣ ἐκείνων δεῖσθαι ἀποροῦντες. ΤὮΘ 
τεηάοσγίηρ ἴῃ (ἢς Α, Ν'. ΟΠ] Ἰοννβ τς ϑγγίδο τηοσο 
ὨΘΑΣΙΙΥ ἴλη ἴῃ Οτοοκ, ψῃϊοῆ μᾶ9: 166 ἐὲ 
ΣΟΡΘΙ ἴπο0, διὰ ἴδοι ἱἰπίσοδς Ζ0Σ 

μοι, ΤῈ ἩρΌΓΟ ΤΊΔΥ πᾶνε δά “λον, 
ΤΠ πιοδηΐηρ ὁ τεροης᾽ ἔον [5 τνοσὰ δηὰ [8 
ἀεγίναίιναοβ ἰ5 ἰδία ; δηὰ (ἢς οΥρίπαὶ πιδὺ ἢᾶνς 
τλοδηΐ ΠΟ πλογα ἴδῃ “ ἰεϑῖ αῇοσιχασάβ ἴπου Ὀ6 
Ποπρο θὰ ἴο θδρ οὗ {δεπι.᾽" 

20. φέυε ποΐ ἐῤγιοῖῦ οὐέγ 1ο αηγ}] Τῆς 
᾿ἴογαὶ εὐφαίβ μὲ ΤΏΔΥ Ἃ εἰἴδον “ Νὰ ποῖ 
τῆ γϑοῖ  νν ἢ Δηγ Ὀοαγ " (Ασπι., ΕΥ̓ Ζ5ο 6), 50 
ἀπδῖ ἐδε ΟΒΕΓ ρογβο δϑβϑυτης [ΠΥ ΡΪᾶςθ, ΟΥ̓ 656 
“6 86}} ποῖ {Πγβ8ε6] ἴο δὴ δοάγ." Τῆς Ηοῦ. 

(ΕΠ Ζ8. 6) νγὰ8 ἼΘΙ ὃς, νΒῖο (6 ϑγτγίδη 
ΤΩΏΔΥ δᾶνα ἰηϊεγργεῖςα ἔτοπι (ἢ Ασδπι. Ἵ, ἃ 
“Ἰογὰ ΟΥ̓ “τηλϑίεγ,᾽" σεπθης “ΤΔο Ὧ0 
Βεϑἢ Ἰογὰ οὐδσ [ἢ 66.᾽ 

21. "ἰαπά 10 Τῤεὶν εομγίαγ ἢ 11ἴ, Ἰοοκ 

ἣο ἴμο Βεοπὰβ οὗὐἠἨ [ἈΥ̓ δοπδὶ (ρ. ΡΒ. 
ΟΧΧΙΪ. 2. ΤΒς Ασηι. οὐχί σοῦ, αἰνίης ἴῃς 
τηοδηΐηρ “1Πλῖ [Ὦγ ΟΠ] άσθη δβου]ὰ δ6 ἴῃ υυδηΐ." 
Τῆς βάπιθ νεγϑίοη (ἢ ὅσ.) βυδπι πες 
“86 ῖν δηάςβ᾽" ἴογ “πὸ μδηςς οἵ ΤΠΥ 808. 
ΤΟ Διθοῦ ΤΊΔΥ ἤᾶνο ἱπίοιίοα ἴο ΘΠ ρἢ βίδα 
[86 αἰδεγοηςς Ὀθεΐνγθθη “ Ομ] ἀγθη ἢ ἰὴ οἰδυβο 4, 
δηΐ “80ῃ5 ἴῃ οἶδιιβεὲ ὁ. Βιυΐ (Πϊ5 18. οὔθ οὗ 
[6 οῶ8ε5 ἰῃ ΜΠ] ἢ δηςίθηξς 5οσίθοβ δονοα 
τβοιηϑεῖνοβ σοηβί ΓΔ ]6 11 ΕΓΕΥ ἴῃ ἀοα!ηρ τυϊεὶ 
ΔΌΙΠΟΥΒ ἰοχίβ.Ό ΕῸΡ (μὸ ρῆγαϑο ᾿οτὴ 
Αὐϑίορμδησβ, " εβρδο, 611 (οἴ ἃπ οἱ ἀ πιδῃ ἴῃ 
ἴδεϑε οἰγουπιδίδῃς 65) : κει μὴ με δεήσει ἐς σὲ 
(τὸν υἱόν) βλέψαι καὶ τὸν ταμίαν ὁπότ᾽ ἄριστον 
παραθήσει, αηὰ ᾿ΑΌΠοῖΝ ἄς Κ. Ν.,᾽ ».9ο4: “1 
ἃ τηδῇ οδῖ οὗ ἴ8ε Ῥυγορουί οὗ ἢΪ5 ΓλῖΠου οσ οὗ 
ἢ τη Γ οὗ οὗ Πί5 σἠϊ]άγοη, Η͵5 τϊη ἃ ἰ5 ποῖ 
Θ5Δ20}15δ ; τις ἢ ποσγο νῆθη δα οδίοίἢ οὗ 
[86 ΡΓΟΡΟΙΙΥ οὗ οἴδοτβ.᾽ 

ὯΔ. δεῶρ 10 1ῤγεεί 1δὲ ῥγεερείμεμοθ" Νε 
Ργείεγ ἴδε σεδάϊηρ οὗ Ὁ. δπὰ Αστη., ὑπεράνω, 

ἐῆνο [Π6 ὉρροΥ Βαπὰ :" ΠΡΌ», 
εαυε ποί. ἘἈδίδον, δβοὲ ποῖ, 

28. Το δυῤδβίδηος οὗὨ [Π15 νϑῦϑο 15 φυοίοα 
ἴῃ [πε 30-“4]16 ἃ “ϑεςοηὰ ΑἸἹρῃαθοεῖ οὗ Βοη ϑδίγα᾽ 
ἴῃ {π6 ἐΟ]]οννίηρ; ἕοστη :---ἰς ΗἸάΕ, τὰΥ 5οη, [ἢ 
Μ Δ] (ἢ ἴῃ ΤΥ 16, Δηἀ Τοηςοδὶ ἰξ; δηὰ σῖνα αὶ 
ποῖ ἴο [ἈΥ Πεῖγβ ἴο [86 ἀΔΥ οὗ (Ὦγ ἀοδίμ." 
Α θεὲ έριε «υδὲν ἐδοι «δαϊξ πᾶ ἐδ ἄαγ:, 

απά βημ δ ὁ 3.1 1. ὁπ 189 ἀδῦ οὗ 
πο ΘΟ] οίζοι οὗ [19 ἀδγα [οπ. Αγ. 
οὗ ΤΥ 1179, δπὰ αἱ {80 (9 οΥ [ἢ 9 
οπὰ. ὅγσγ. "δῖ ἴῃς [ἰπ|ὸ ἤθη [ἢ6 ἡυμροῦ 
οὗ (ἢ ἀνε 504}} Ὅς σοτηρίεῖοά, οἡ [ῃ6 ἀδΥ 
οὗἩ ΠΥ ἀδαῖμ, Ὀεαιθαίῃ (ΠΥ σοοάϑ ἴο [Ὦγ 580η. 
Ατδῦ. “δ (ες οπά οὐἉ [ῃγ Ἰἰδ θεαυθαῖμ [ᾺῪ 
Εοοάδβ ἴο (ΒΥ 580ῃ :᾽ Δ550γ Ωγ (μαῖ 15 
τοαυϊγοά ἴο Ἔχργεβα ἴῃς 1ποιυρῆῖ. 

ΟΝ δ᾽. .ΑΝΈΕΒ. 

24. α «υαη4.}] 1,11. ἃ τοὰ. ϑοπὶ πᾶνὸ 
τεξαγάθαά [18 γοῦϑε 85 ἃ αυοϊδίίοη (1.. 1). 

“εἶ τοί. 

᾿οὐϑ 
22 ἴῃ ἃ}1} τὴγ ψγογκβ ἵκεερ ἴο [Πγ- ἀανάε. 

ἴ5. 
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οι. 25 ΙΕ βου βεξ τὴγ βεγνδης τὸ Ϊδ- ἢϊπὶ: ἴ ἢ6 θὲ ποῖ οὐεάϊςεπῖ, ρυῖ οα΄ 8Β.6. 
ἘΠ ΒουΓ, ἴπου 83ῃ41:1 βηά τεβῖ: διῖὲ ἱ Οἱτ. 200. ΠΊΟΓΘ ΠΟΑΥΥ ἰεζίοΓϑβ, 

του Ἰεῖ ἢϊπὶ ρὸ 1ἀἷβ, ἢς 58}4}1 θεῖς 
ἢ 3 152 

26 Α γοϊίοε δηὰ ἃ ςοἶϊδγ ἀο ον 
16 πεοκ : 80 ἃζε ἴογζιγεβ Δη4 ἴοϊ- 
τ θηἴβ ἔογ Δλη ονὶΐ βεγνδηῖ. 

27 ϑεπά Πίηι ἴο ἰαῦουτ, τπλὲ 6 θὲ 
ποῖ Ι4]6  ἔογ 1416 685 τολο οι ἢ τους ἢ 
δν]]. 

28 ϑεῖ Πίπι ἴο ψγόοῦκ, 88 15. ἢϊξ ἔογ 

Ογαηοσ, ὁ Μοζὰὶ ἀδεσ α βοη,᾽ 201). 
ἘγἴΖϑοῆς βηάβ ἴῃ ἴδ ργονυεγῦϊαὶ ἔοστη οὗ ἴῃς 
βοηΐοησο [ἢ6 ΟΧΟΙ156 ἴοσ 115 σου Ξ 638. 

εοΥΓδοίΐοπ.) ῬΥΟΌΔΟΙΪΙ ἃ δὑρμεπλίδπὶ [ῸΓ 
4“ (ῃ6 45}, 48 [6 Αττη. γεπαοβ 1. Οὐ 
Ῥτον. χχνὶϊ. 1, νη ἢ ἴῃ Οὐβπογ δ ’ ϑίοθδει!8,᾽ 
Ρ. όοᾳ, ἰ8 φιοϊεάὰ ν|ῖἢ υὐγρα “εγυο ἱπολβίοηξὶ, 

46. ΤΠ ὅγ. 15 δεσε ἀἰϊβογοηῖ : “ ΤΒοι 
8.:.Αἱῖ κῖνα Βίηι πο σοῦ ; δηά 1 του γταΐβε δ]5 
᾿ιελά, ἃς ἀοβίγειἢ ᾿θετγίγ." Τῆς [1,δ[η νογϑίοη 
825 4130 ἃ ὙΕΤΥ͂ Ἰη[ΟΥΟΒΈΏΡ, ΓΕ ἀοΥΏΡ : οῤέγ ΩΓ 
ἐπ ἀμ εῖῤἑηα εἰ μα ΡΣ γέφωμίειοέγε: ἰαχα »πιαπις 
ἐπ εἰ φμαετὶ ἰδογίαέονι. ὙἘΘ νατδίοῃβ ἰη [ἢ 6 
δοςοηά οἶδιι86 Ψ}}}} Ὀς οχρ]αἰποά 1 τὸ βυρροβο 

16 οτἶχιηδὶ ἴο μβανε θδθη Ὗ; ΠΠ, οἰ βεῦυν δα 

τεδὰ ὃ ὨΠΠ; (δε “ μβδηάβ᾽ δηὰ “ἢδδὰ ἅτε 
[ἴῃς σι ρρ!επιεηίβ (ἀουθ]655 σογζοςοῖ ομδ5) οὗ 
τε ττδηβιδίοσβ.Ό ΤῈ Οτεοὶς δηά 1, δἰΐη οὗ 
οἶδιιϑοὸ 1 ΠΊΔΥ ἱΠΊΡΙΥ 8ῃ οὐ ίπα] 39. ἼΩΝ 
ΠῚ 02", οὗ ψ ΒῖοΒ ἴῃς Οὔτοοῖκ ἰΥδηϑδῖοῦ 
ΤΊ ΒΥ υηάεγοιοοά με ἤγβί ἔνο ᾿νογάβ, τ ἢΣ]ς 
(πε [41 ἰγαηϑίδιίοη ταῖρμὲ 6 εἐχρίαϊπεὰ ὉῪ 
Ροϊπίης ὥΡ3)Ἕ ταῖμοσ ἴΠΔῃ ὥ9:): κ΄ πάκο ἃ 
εἶδνο ψοσκ, δηὰ πὸ νν}}} δοὸκ σεβῖ; σοίᾶχ ἢ15 
ἀἰδοὶρΡ ηθ, δηὰ π6 ψ}}} 5εεἰς θοτῖγ." ΤὨς 
ϑγτίδς ογβίοη Ῥουθδρα ΓΟρΡγοβο8 ἃ σι 688 δἱ 
[86 ξοηεσδὶ πιεδηΐηρ οὗ [με ραϑβᾶϑο σζαῖμογ [ΠΔη 
8δῃ δοουζάίο γτεηάεσίηρ. 

26. 4 ἐμᾷ." Ἀδίμοῦ, δέσαρ; τεΐοστίηρ 
ἴο {δε χεΐῃ8. 6 δγτίδς οχηἱϊίβ [ἢ]58 υεῦϑα 
δηά 45 ἴῃς Ηδεῦτενν ἰδηρσυᾶρο ΔΡΡΑΓΘΠΠΥ Ρο8- 
8655653 ΠῸ ογὰβ5 ΤῸΓ ἴπ6 “'σδο κ᾽" διὰ (δὲ 
“τογῖυγο,᾿ ΔΩ͂ τίοσγε ἴπδη ἴἴ ρΟβ865865 οὔθ ἴῸγ 
ἴη6 ““ΟΓΙΟ88,7 γὙὲ ΤΏΔΥ ὨΟρΡο (δὲ ἰΐξ 15 Δῃ 1ηΐεῖ- 
ροϊδίίοη. 

Α΄. δὲ ποῖ ἰἀϊ..1] ὅϑγγτ. ἴῆαῖ ἢδ ΙΏΔΥ ποῖ 
τοῦε]. 'ψνὲε Ὀεϊΐονε (ἢς Οτεεῖκ ἴο ν6 τἱςδῖ. 

48. δε, δἰ»η 10 «υογ.} ϑγτίδς, “ είν ἢΐπὶ 
δυϊδουῖγ ἴῃ (ὨΥ Βουϑ6, ΔρΡραυεην ἀοτνίης 

ΠΡΝΡῸ Ποπ Φο, Δηὰ τὨϊηκίηρ οὗ [86 Ἡ!ΞΓΟΣΥ͂ 
οὗ Ϊ]οβερῃ. ΤῊΣ ρῥοϊηϊζ 15 ΟὨΪΥ ὑγοσίδγ οὗ ποίίςς 
ΟΥΒΟΣταρἢ Δ }}γ. 

μὲ οἡ ῖογ δεσὺ 711... [1(ἷἴ, δ ῖκο 
Βοδνγ; υἱῖ τὶς σοπιρ. [νἀτθηΐ, 1], 7. 

29 Βιυιῖ Ὀς ποῖ εχοαϑϑῖνε ἰονγαγά 
ΔΩΥ; πὰ νἱϊπους ἀϊδογεΐοη ἀο 
ποίη 

20 
Ὀς υἱηῖο τπδς 45 {ῆγβ6 1, θεσδυβα ἴδοι 
Πδϑὲ θουρῃς ἢΐηι "ἃ ργῖςα, 

241. [Ἐ τᾷου ἢανε 4 5ογνδπῖ, ἱπίγεδε 
Ὠϊπι 48 ἃ Ὀγοῖμεσ : ἔογ ἔβου ἢδϑὲ πϑεά 
οὔ πἴπι, 45 οὔ τῆϊπε οὐγὴ 808]: ἰΐ 

29. Βιμὲ δὲ ποῖ ἐχεεεῦυε ἰοαυαγὰ αη7.}0 1Χῖ, 
0 ποῖ οΧχοοδδὲνο πὰ ΔΗΥ͂ δοῦδ; 6Χ- 
Ρἰδϊηοά ἴο πιϑᾶῃ, ρυπίδῃ ποῖ ἴοο 56 ΤΕ ΪΥ. 
ΤΟ νοῦ [5 υδεὰ Ὀγ (ἢς ,ΧΧ. ἴο γτεργεβεηῖ 

(ες Ηεδ. ῬΠΊΠ, δὸ ἰδαὲ ἽΠΊΠ δὲὲ τὰν ὃς 
τεβίοσεὰ νυν σΟμβι ἀοΥ Ὁ] σοΥδ ΠΥ ἴοσ (δε 
βγτβϑὶ ψογάβ. Τα ϑυγίας 88: “δυΐ ποῖ 80 
ὉΡΟΩ ΔΗΥ͂ τηΔη. Τῆς γεῖϑς 18 ἀρράγθηῖ ἃ 
νΥΔττιηρ ϑφαϊηϑὶ οχοοβϑῖνε 1]-τοαϊποηΐ, μηδὲν 
ἀνίατον ποιεῖν. (ΑΕ... τολάς πιστεύσῃς.) Οη 
16 ςοηάϊίοη οἵ 5ϊ|4ν65 διηοηρ ἴΠ6 5γ26}168, 
866 ἰῃς ἰηϊογοσίην Ατί. ἴῃ ἈἰἸεῆπι,  Ηανν." 

αυἱδοιξ ἀἐεγείίοα ἀο τέρα Καδίδεγ, 
“ γτδουϊ ἡυάριηεηί." ΤὨς Νεῖ, 1,2[. ΤΣ ΒῸΥ 
δἰ β565, μὲδὶ γαεῖας σταυε. 

80, 81. Τ!ε δγιίδο ἔγδηβροβοβ 10 δηὰ 
41ὁ6; ὙὮΠ6 (ἢ 1.4. οπλϑ 31 ὁπῦγοϊὶγ. ΤῈΘς 
ϑγΓ. τρλῖκοβ {Π6 9656 ΤΠ Οἢ ΟἸοΑΓΟΥ ΟΥ̓͂ Δα ἀὴρ 
ομϑ “ἴξ ἴου δᾶνε οὔθ βογυδηῖ." (ὡοϊωρασο 
Ῥτον. χὶϊ, 9. 

αυἱδ α γίοε.Ὶ Οτεςκ, ἱπ Ὀ]οοᾶ, Τῆς 
Α. Υ. ζο]]ον 8 Ὀτυδίυ5 (ἶο 15 ἕο] ονσοὰ ὈΥῪ 
Βοιίοδον δηὰ ΕΣ [250 }}6) ἴῃ σινίηρ ἴῃ 6 δϑϑυχηοά 
ογί χίηδὶ {Ππ6 5εηβ86 οὗ [6 Αγδηὶ. Ὁ Ἵ, “ ργῖος. 
1ἰ 15, δονγουοσ, ΟΥ̓ ΠῸ τηεᾶῃ8 οογίδίη {πὶ [5 
15 τῖσῃῖ; ἴῸΣ [6 τ ΠΟΥ ργεπιῖβο οὗ [ἴῃς ἄγγὺυ- 
τηδηΐ ἱηνοϊνοαά ννουἹὰ ἢοΐ ποοοββασῖν ὃς ἴγαε : 
Ὑ811|6 τῆς ΤηΔΊΟΓ ΟΔΠ 5ΟΔΓΟΟΙΥ ὑὕδ ἱπιδσὶ 
Τῆς ἴδςεῖ, ἴοο, [δῖ [με ϑγτίδς δηά 1, δἰ ἄστεος 
ἴῃ Τοηδοτίης ἐπ σαηριώπε σηπίριας ἑμαε τηλκ 5 ἴἴ 
ΒΙΡὮΙΥ ργοῦδῦϊο ἰδὲ ἴῃς οτἹρίηδὶ ννὰβ Ὁ 12 
ἽΦΒ). Τῆς ὅδγγ. τοηάοσβ ἴπ6 ψῇοὶς οἶδι6 : 
“ αηὰ ἤρθῖ ποῖ ψ ἢ [Π6 Ὀ]οοά οὗἩ ΤῈ 5ου] ἐμὰ 
της σῇ Ὀϊοοά ; οοπηρᾶτο Ηοΐπδηη,  [} 
ἄεγ ΑὈιγυπηϊγε,, 169, 3}: Ὀδόοδιιϑ6, ᾿ξ δου 
«(Ὦϊος Ὠῖπι, Βα ννἢ}} σὸ ΔΑΥ δηὰ ρεσίϑῃ : δηά 
ψ ν δαὶ ἰδ Π[κ8ξ: δυΐ “ΕΥ̓͂ ψῃαῖ ΜΑΥ,᾽ 
ῬοΪ.]7 5.41]: του Πηά Ηἰπι. ὙὍΠεὲ τπουρῆΐ 15 
ΒοΓῈ 1η{6}1|Ζ10]ς6, τπουγὰ (ἢς ᾿δηρυδρο 15 δοπλο- 
να δίγδῆρο. Τδὸ Αγδῦϊς ἰγδηβίδῖον ρΊοβϑεβδ, 
“ [πὸ ον Ὀϊοοὰ ;᾽ 1.6. “ΤΏ ξοοάβ.᾽" 

4: ὦ ὀγοίδεγ. 80 ΑἷοἊχ. Ο., Αστὰ., [,41., ὅγγ. 

,)γ ἰδοω δαμὲ πεεά 9 δίρι, ας φῇ ἐδίγιε οαὐ 
σοι] Τα Οτεοκ δμουὰ πιοδῃ, 7ζοσ μου 
8.810 ποοᾶἃ ἷπ δὲ {μπὶποὸ ΟὟ 800] 
(μεοοάσίι πἴπι). ΕΥΤΙΖΘΟΙ 6 ννου]ά οοττεςῖ ἴῃ 6 

ἥ Ποὺ ἢᾶνε ἃ βεγνδηῖ, ἰεξ ἢϊπὶ ἃ οἱ. 7. “ὁ. 

1 σι. ἐπ 
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Β.Ο. τδοὺ ἱπῖγοδε ἢΐπὶ ον], δπά ἢς ᾿τυη ἔ δὲ: Βορεβ οὗ ἃ πιδὴ νοίά οὕ υπθ- ψυ ΒΒ Ὁ. 
“ἘΞ (ἴοι ἴδες, νυν ἢἰοἢ νγὰῦ τνῖϊς του ρῸ ἀοσιβιαπάϊηρ ἀγὸς ναίη δηὰ ἔλ5ε : τ 

το 8εεἰς ΒἰπιῚ Δπὰ ἀτεδπ8 ᾿ξ υρ ἔοοίϑ. ΤΑΙ͂Ν 
' 2 οθο ἱγεραγάει ἀγεδιγβ 18. οἵ, ἀαεᾷ 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΝΨΝ. |ἴκε Ηἷπι τις οατομειῃ δὲ ἃ βῃβδάον, δ᾿ πείκά 
Ι ὄγέεα»α. 11 7124 ῥγαΐες σμα ἀξετείμ ς᾽ οὗ 
ἦεν ἐλαΐί ,α7 ἐδέ δογά. ιτϑ8 744 οὔε;- 
ἐηρ Οὗ δε αἀμπείέρί, απο 27α7ε7 οὗ δε 200 γ᾽ 
ἐμιμοζρρεῖ. 

Οτεοκ ἐπιδήσεις αὐτόν, “ἴῃοιι 5411 Ὀϊηα Πϊπὶ 
ἴο {πεῸ (4 οοπ͵εςίυγα ἀΡΡΑΓΕΠΕΥ Τοοπῆγτηεα 
ὈΥ ἴδε ΠΡ Η δὲν Βυϊ {ἰς ἴοχί 15 5ΠΕΠ ΪΘΠΠΥ͂ 
βιυρρογίοα ΌΥ ἴϊπε ὅγτγ.: “ δεοᾶυδε 85 ἴδοι ἀσί 
ΠΕ 80 15 (Ὦγ νναηϊ.ἢ 

Πα δγχγίδς ἰ5 β κόρ υὐνίοι ἴῃ ἴῆς [Σ2η8- 
Ῥοδίοη ποιίοεὰ ἀϑονε, δεσϑυβς ὉΥ ἰΐβ ογάεσγ 
"ῖ οἴειβ δοίης δεγυοηαί τεαϑοὴ ἴοσ ἰγελίίηρ ἃ 
{{1πΕ}6] δἷδυθ 845 οἠδβεὶξ, δηδ ϑοπὶθ σεᾶϑοῃ 

ὉΡΟΩ 2:2, 977 δίοοά ἴον ττεδίηρ Ὠΐηὶ ἃ5 ἃ 
Ὀτοῖπεσ. Τὸ δηὰ οὐὔὖλδ ψδὲ ἴποϑε ἅτ ᾿ψὸ 
ταδί δι(οπηρί, δ ἰοαϑῖ ςοηὶ γ, ἴο Γοβίογο 
[86 Ἡροῦτενν, 85 ἰῃ ἴδε 1ο] ον ἴνγο ραᾶγὰ- 
δτΑΡ 8 :--- 
“1 1δοὺ πανς οὔθ βογυδηΐ, ἰεΐ δἷπὶ ὃς 88 

{πγ86}6--Ἴ ΠΌΣ ἼΩΝ 33, ἕοσ ἶκε {ὔγθοὶ 
80 ἰ5 (ΠΥ ποεὰ οὗ πἰπι.) Ῥογῆαρβ τὸ βῃοιϊά 
οοττοςῖ Ἴ ΠἸΠΌΣ, “ἴη (ΒΥ Ρονεογίυ," “δα ἰ5 
κα (π66 ἴῃ [ΠΥ ΡΟΥΕΙΊΥ ;" 2.2. ἢθ ἰ8 Ὀυϊ {π||6 
ῬΟΟΓΟΣ πάη ἴδου «τί; δε 15 ἀδρεηάεηξ οἱ 
ἴδες φηςγεὶυ, δῇ ἴποὺ πὸ 1685 Ὡρο ἈΪπι. 

“ΤῈ του Βαανα οὔθ ϑεσνυδηΐ, τορασγὰ εἰπὶ 28 

1 δχοῖμει.---ἼΦΌ) ὉἽΣ ΡΠ ΟΝ, δς- υοί 
ἡεδίουβ ἀχαίηδι {πῖπε οὐσῃ Ὀ]οοά." δ ννῶβ 
Ῥοσῆδρα σεδὰ ΠΩΡΙ ὉΥ τς ΟτἊοκ ἰτδηϑίδίοσ, 
88 ἴῃ ῬτΌΥ. 111,31, δηᾷ ἴῃ ννογὰ “ποῖ 7 οχηπίοά 
ΔΙΌ ΓΑΣΥ. ὍΠ6 Γοᾶϑοη ΨὮΥ͂ Βο 18 οοτηραγοὰ 
ἴο ἃ ὑτοῖδον 15 ὑἐμαῖ οῆςε ἰοδὲ ἣς οὐπηοὶ ὃ6 
Τορίδοδά ; νυ βογθδβ ΟἴἤοΓ σοϊδίίοηβ (εν. μυ8- 
δδηά8, Β0η8) ΙΔΥ Ὀ6. ΤὨΐβ σοηςεῖϊ ἰ5 Ἐιοῦίαν 
ἴο υδ ἰῃ [Π6 5[ΟΥἿὝ οὗ Ιρἴδρβεσγηοα (Ηετγοάοίι, 
1, 119), δυῖ [ξ 18 4150 ἐπηρὶογοὰ ὈΥ ϑορἤοςες 
ᾧ Αβθεοιον ν. 905) δηά ἴῃ ΕἸΌρς 5 " Οεἴμηγίο 
65 Εἰηδαπιθη.᾽ 
απα δὲ γὼν ἥγοε ἐδε..} ἊΝ δου] τοῃάσγ: 

διὰ πὸ δίατνὶ [0 ΣΥῸΣ ΔΎΑΥ. Αἴτῇ. “6 
ἴδκε ὑπ Όγασο δηὰ ἤθε." 

ΠΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΙΨΡ. 

ΤΒο γεϊϊ σίου ὑγοῦ]επβ ταΐοιτεά ἰο ἰπ 186 
ΟΘΏΣΔΙ ρατί οὗ [Πς ὈΓΟΥΪΟῸΣ ΤΠδρίοσ ἅγο, 8 ἴξ 
ΒΘΕΙΏΒ ἴο 0.8, ΒΕΓΕ ΟὯσΘ πλοῦς ἰάκεη ὑρ. Ουν 
δυίμος μδὰ ἰγανε! θὰ (ν. 11), δῃὰ 16 εηἰηὰ 
ννᾺ8 Β.ΤΘΔΕΥ δηἸλγρεα Ὁγ δὲ ἢς οὐδβεγνοὰ δηὰ 
ἰεασηθὰ [ἢ ἔοσοίξῃ οουηίτίοβ. [}ὴ τὰ ἢἤγβε 
δίδηζα οὗ (ἢ6 ῥγεϑεπὶ Ἵδδρίο (νυ. 1-8) ἢδ 
ὨΟΙν ΟΧΡΓΟ5365 [ἷα ΥἹΕῪ οὗ 186 ἸΒΔΏΠΟΣ ἴη 
νυ ἢ Βολιμεηΐσηι αἰοιηρίοὰ ἴο δβδοῖνγε ἰδ 
φυσδίίοη Βονν ΘΑΣΠΙΥ δἰἴδισς ἀσγὸ ἐσίοττηϊποα 
ΟΣ ΤΏΔῪ ὃς ἰηΠπιιοηοεά, ΑἸδουρὰ [δ 6 δἰγαο 6 

δηὰ [οἰϊοννεῖῃ δίϊτεγ {πε πνἱηὰ. 
4. Γῆς νἱδίοη οὗ ἀγεβηῆ 5 τῆς τε- 

8οδίαποε οὗ οἠς τὨΐηρ ἴο ἀποῖδβεσ, 

ϑρεᾶῖς οἵ μοδλί βεηίσαι ἰη ἃ ᾿ἰροταὶ τπδηηοῖ---ἃ5 
ἴϊ ψετο, ἔτοσα ἃ ρὲ ]οβορἢϊοδὶ σἰδηάροίηϊ,---ς 
ἀϊθολγάβ 115 υἱεννβ δηὰ ρὑγδοῖίςοβ ψἱπουΐ μα8ὶ- 
τδΔοη οΥ τέϑεσυθ. ΑἸΪΚα δἰ8 σοηο]υβίοηβ δηᾶ 
μιἰ8 ἰθοτα Ὑ, Ὠς6 Μαδίοεη5 ἴο ἱηέοτιτῃ υϑ--οῖ 
νου τἰκπίοου ϑεἰξεσοηϑοίϊουϑη689 --- δΔἀ 
θεθη [86 τοὶ οὗ ἢ΄15 ἴσχανεὶϊβΊ Τδὸ γεΐδγσεῃος 
ἴο [ἢ18 ἔοττῃβ ἴῃς ἱπϊσοάιςοη (νυν. 9-:1) ἴο 
᾽19 οὐστι ξοϊυϊοη οὗ ἴ68ὲ στεδῖ ρεοδίετῃδ (υυ. 
14-17).. ΤῊΪ8 οοηπδίτιίεβ {86 βιδ͵εςεῖ οὗ [6 
ϑεςο ἃ 5ἴδηζᾷ ἴῃ πε οπαρίοσ. 1,851}Υ, 1η ἃ [ϊγὰ 
βἴδηΖΆ, σοπϑιβίίηρ, {ἰΚὸ δίδηζα 2, οὗ ηἰης γοῦβα8 
(υν. 18--26), [86 τυεῖίεῦ υγχ5 ἴο δηοίμοῦ ἀϑρϑοῖ 
οἵ ἴδε υδήεςῖ,. Ης μὰ ἴῃ ἴῃς ἢγβί βιδῃζᾶ Ὀθθη 
τερυαϊαζηρ Βοδι ποηΐβηι, δῃ ἰῃ ἴῃς βεςοηά 6χ- 
γγεβϑοὰ τἢς δϑεϑυγοὰ οοηνςοη οὗ δὶ5 οὐγῇ 
Γεϊϊξίοη. ΤΈΣ ρεγνογϑίοη δηὰ ἴδε σηϊσυηάετ- 
βιδηάϊης οὗ τ1Πδὲ τε] ρίοη ἔοστη ἴῃς διυδ)]εςῖ οὗ 
[86 τιϊγὰ δίδηζα (υν. 18--26). Αδ Ὀεΐοτε 6 
᾿ιδὰ σεηϑυγοα δοδι μοπίϑηι, 50 ΠΟῪ ἃ 3ρΡ:Γου85 
]υἀλίϑ:--- ῬΠατίβαίση Ὀείοσε ἰῃς ῬΠδγίϑουϑ, 
8 ἰεχαὶ μονα δ) δὰ 268] ἴοσ ουϊγατὰ οὔδεγ- 
γδῆςο8, σοπηθίησδα νυ] ἢ} ἱπηροηϊΐεηος ἀπά 5ἴῃη. 
ΤΙ εαἰπηροα τρὶς τς ἙΠαρίος δἴοσαάβ ἰηῖο 
πο τοϊϊίουβ Τοοπαϊτίοη οὗ [6 ρογίοα 18 28 
᾿πυροκίδῃέ, 85, οἡ ἴδ οἴπον Ὠδηά, 1 15 ἱπίεγεσί- 
ἴῃ νῷ ἴο ΒΟΑΓ (δο νἱονν οἵ ἃ ἰγυθ θα, εηἸσϊεηεά, 
ἸΙΡΟΓΆῚ [ἐνν ἢο αἰβοοιιγϑθοβ οὐ ἴμ6 Ὠελίποη 
δά τς [οννδῃ τνοσὶά. 

1, δε δοῤῥες 9} α "πα, (5.71 ἈἘδίδογ, ὃ 
ἸΔῈ σἰϊποπί ππδοτοίδι πη παῖ ναὲῃ 
διὰ ᾿γὶπρ Βορθδβ. ϑ8ϑγχ. “Ἧς (βδαῖ ἰοοῖκϑ 
ἴοσ νἈΠ}ΕΥ 8112}} Βηὰ ἀε]ιυβιοη.ἢ 

πα ἄγεανις δὰ τῷ ,,ο1..}1 Ἀδίδον, 6169. 
ὅγγ. ([μ28.) “δηὰ ἃ ἀγϑδσωῃ 15 ἃ ναΐῃ ἀεἰϊξιϊ.᾽ 

9. “ο])]οαυεῖδ φῆεν ἐδε πα} ΟΡ. ΗοΞ. 
ΧΙ, 2. ὅτ. “ὙΠῸ βοδγαίῃ ἃ δίγὰ," Βοῖδ 
ΓΟΥΤΕΒΡΟηα ἴο Οτεεκ ῥγουεσγῦβ, ἀνέμους θηρᾶν 
ἐν δικτύοις, ἀῃὰ διώκειν ποτανὸν ὄρνιν, ἀοιιδῖ- 
1658, Βοννευεσ, σοϊηπιοη ἴο τηοϑὶ παϊϊοῦβ. ΤΟ 
ϑγγίδς, ΒΟΥΤΘΥΟΥ, 966 18 ἴο Ὀ6 δὴ ἰητογροϊδε οη 
ἔτοτῃ χχνϊ, 18; ορ. Ρσονυ. ἰχ. 2 (ΧΧ.. 

8. ἐόὲ γεέεεμιδίαηος 9 ὁπό ἐῤίπρ 10 αποΐδεγ, 
Ὅς. [Δ|. τὲ δρδίπεὶς τπὶδ: [19 χὸ- 
ΒΟΣΩ1Δ1600 Οὗ ἃ 800 ΟΡμροσίίο ἃ ζδΔοθ. 
ΤΗΘ τοδάϊηρς ἴῃ ἴἢς ἰοχὶ 15 ἢοΐ αυϊΐε (οΥ- 
(Δ; ἕοσ τοῦτο κατὰ τούτου δο! Μ59. Πᾶνα 
τοῦτο κατὰ τοῦτο, ΜὮὨϊΟΝ [Π6 1,1. Τοργεβθηίβ. 
Τῆς ὅγγ. δηὰ Αστῃ. οπἶί ἴῃς ἢγδβι τοῦτο, νγὰ οἷ 
ΤΆΔΥ 6 ἃ οοἵτεο(ίοη οὗἉ τούτου, ἰῃηϑετίοα ἰῃ ἃ 
τοῦ Ρίδοαδ. Δοσορἕης [πὸ γεδάϊης οἔδις ὅγτ., 



ΕΟΟΙΒΒΙΑΘΤΙΟΌΞΒ. ΧΥΧΣΧΙΝν. 

τηοϑ ΗἸΡΗ ἴῃ ΤΥ νἱδιδίοη, ᾽βεῖ πος Β.6. 
τὰν Βεᾶγὲ ἀροη τδεπι. ῦνς 

7 Ῥὸγ ἀγεδιηβ ἢᾶνε ἀεοείνεά πιδηγ, τ Σ 
δηά {ΠΥ πᾶνε ἔδ]οὰ τῆδὶ ρυὲ τἰεὶγ ἐβρν κοί. 

ν. 4.-9.] 169 
ἰδῶ ἐνεῃ Ὧ8 [με “]Ἰκεῆεθβ οὔ ἃ ἔλοε ἴο ἃ 
τ ἴλρε, 
τς 4 δΟἔαδη υὑποίελη τπΐηρ, τγθδὶ οᾶη 
6700 14.4ῳ. Ὁς οἰεδηϑθὰ ἡ δηά ἴτοπι τπᾶΐ {πίηρ, 

ὙΥΠΙΓἢ 15 ἔλ]56 νγῃαῖ {τ ἢ ολη Τςοπιε ἢ 
ς Ὀλνιπαζίοπβ, πὰ ϑοοι ϑαγίηρβ, 

δΔη ἀγεβδβι8, ἅτε νδίῃ: δηά τῆς ἤεαλιῖ 
ληςίειῃ. 88 ἃ ὑγοπιδη 5 ἤδδῦς ἰῃ Γᾶ- 
νΔ]]. 

6 ξ΄ τον ὃὲ ποῖ βεπί ἤοπὶ {πε 

τγιϑὲ ἴῃ τῆεπι. 
8 ΤῊς ἰδνν 3}}ἃ}} Ὀε ἰουπά ρετγίεοι 

νους 1168: δηά υνϊβάομῃ 8 ρεγίες- 
τίοη ἴο 4 (διπ{ι] πιουτῃ. 

9 Δ πἰδῇ παῖ διαδιδδ {τανε θα 
Κπουγεῖς πἸΊΔΠΥ͂ ΤὨΙΠρΒ ; δηὰ ἢς δὶ 

τὸ οδίδίη “ ὄυθῆ 80 15 ἴϊο υἱβίοῃ: οὗ ἀγοδιῃϑ :᾽ 
ΜΠ ΠΙΟΝ 8 τότ ἱπι6} ἐκ ῖ6 ἴδῃ ἰδαῖ οὗ τῆς 
1,Αἴ., ψῃϊς του ὰ τθδη, “ ἀγοδῃηδ δ΄Ὲ δδοἢ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ᾿Κὸ ἴπ6 οἴπεν." 

ἐδε ΣΘΒΟΙΔΌΪΔΏΟΘ 07. ζαεέ ΟῬφοεῖῖο ὦ 
7) κω. ὍὌθο ρἤγᾶθε 866π|5 ἴο ὃε [ΆΚθη ἔτοπὶ 
Ργονυ. χχνῖϊ. 19, ἃ ὙΕΙ͂ οὔϑοιτε μρᾶϑβδρο. 
Βαάυο]]υ5 ἰηςογργεῖβ οὐ ν ραϑβᾶσο 435 δὴ δοσοιηῖ 
οὗ ἴδο οτἱρίη οὗ ἀγεδῃβ ; διε γίης τας τὴς 
“ΔΠΟΥ "ἢ τεργοάυςεβ ἱπιᾶσοβ ἴο ἴδ6 “ἰπίς ]]οςῖ" 
ἴῃ [6 δδτὴθ ὙΨΑΥ 85 ἃ τηΐστοσ. Οχγοίί5, ου ἴδ 6 
Οἴδοῦ δαηά ([ο]]οννεὰ Υ Ἐσι(Ζβοθθλ, βπἀ5 [ἢς 
Ροΐπξ οὗ ςοπιραγίϑοῃ ἴῃ ἴβε ὑηγεδίῦ οὗ ἴδε 
Ἰγηλρε: “ὁ ἥαχο πὶ “βεείγο υἱτα πὶδὲ! βωὲ “ε 
γεἰαφωΐξ, εἴα πεὸ φονιπία. ΤἈΪΒ 5 τῆοσγε ργΟ ΔὉΪΥῪ 
τρί. Οομιρᾶγο " [υἱλη ἀον ΑὈϊγυηηϊρο,᾽ 177, 
15: “ΜἘΠῸ [Ὠΐῃς ἐγε8 ἅγὸ οὐ ἴδοπὶ ΠΟΥ ἅγε 
ξοης.Ἶ 

4. 7.» ἐπείρα ἐδέηρ «αυδαΐ εἐαη δὲ εἰραη“εα 7) 
ΤὨς ϑγγίδς νεγβίοῃ ϑεεπβ δἱ ἢγδί δἰ ζῇῃξς ὙετῪ 
ἀϊδεγεηιϊ: “Δ4ηὰ ονεῦ ἴῃς ποδὰ οὗ "5 ροορὶςε 
6 ν}}] γαίῃ ἴδε νυἱοίοσγ. ΤἬΉϊ5, δονενοῦ, 
ΤᾺΕΔΠ5 ΟὨΪΥ {πὶ (ἢε ϑγτγίδῃ ἀϊνϊ δά ἴμε ττογάβ 
θείογε μἰπὶ γΟΏ ΣΙ, τεδϊηρ ἴον ΠῸ "2 
ΡΊΥ, ΟἼΧ ΤῸΝ 9.2. ὙΒε Ασαῦ. ἶνεϑ ἴπε 
[Ο]]οννης νεγϑίοη οὗ ἴῃς ϑγτγίδςο : “86 (δαῖ 
ξῖνεβ ἴδει τπ6 1Ιὰ δηὰ σε ῖθβ ἢοΐ οὔ 1δοπὶ 
ἡ ΠηΘἴ [ἢ ΥἹΟΊΟΓΥ τπῆογὸ ἴδδη τῆς γτοδῖοσί 
οὗ δῖ5 ρῬεορὶς." ὙὉπ8μ ϑγτίαδς ψουβίοῃ 96 6Π|8 
ἴο ἱπιρὶγ ἴμδὲ {πῸ ψογὰβ “ ὑποίοδη" δηά 
“ ο]οδηβεά " δῃου]ά ταῖμοσ πᾶνε θθε γεηδεγοὰ 
“ὁ 6Υ1}" δοὰ “ σἱρμίοους." Τ[υδῖ 85 τἰφδίοουδ- 
Ὧκ58 ρος ποῖ δρείηρ οὖὲ οὗ ανἱὶ (“ο ποῦ 
ξαῖδοσ ὄσγάρε8 οὗ ἰδοτηβ ἢ), δ2)ὸο ἔθ στ 
ἄοεβ ποῖ Ἴςοπιὸ οι οὗ [Πε ἴδ᾽Ξε δϑὰ υπδιυὺ- 
δἰδηῖίὶ. ΤΙε Οτεςκ ἰοχὲ ψου]ὰ μᾶνὸ γεξεστοὰ 
ἴο ἴπ6 υποΐοδη Ἐΐηρ γεηάογίηνς ΟΕ ΠΕΙΩΣ 656 
ὕπο] 6ΆΠ,---ἃ 5 ΓΚίηρ σοιῃρασβοη, πουρἢ ποῖ 
ἃ ὙΘΕΥ͂ ΔρΡργορυίδῖο ΟὨα. 

δ. διυϊπαιίοι,, 5.71 ἴῃ Ἐπὶ8 ορίηΐοη [ἢ 6 
αὐθύνη 8 ἔὩσ ἰῃ δάισνδηςς οἵ [μ6 ἰδίοσ Κδοθιηΐϊςδὶ 

οοΪ8. 

αμά δὲ ῥεαγί γαμεοϊείδ, “4 ὦ «υοπαπ᾽; δεαγ 
ἐπ ἰγαυσὶ!.) δγτίας, “" 6 ταὶ Βεϊονεῖ ἴποηι, 
ἴδοτε 15 5 μελεῖ." [,αἵ. οὐ σορμεία νιαὶοζαεῖ- 
φηέλωο: Ὁ. 3342 41]. Τῆς Οτεεῖς δεειηδ οὐκ οπ Εν 
σοττεςῖ. ὙΒςε Ρῥἢγϑίςαὶ ρῃδποπιεηου δἰϊυόεα 
ἴο ἰ5 φομρείτπεϑ πιεπείοηοα ὃν δα δβοϊοπίε. 

6. ἐπ ἐγ υἱεπη!ον.} ἘἈΔΙΠΟΣ, δα ἃ νἱεὶ- 
κδιΐοι; ἴδε δεῖ. 1,.δἴ. Δηὰ Αἴτμθῃ.: “' 916 585 
ἃ νἱδίϊαϊίοη θῈ βοηϊ." ΑΡΡδγεηγν ννὲ ᾶνε ποῖ 
ποῦ ἴΠ6 σοβυίης ψογβ οὗ (6 δυῖμοσ. ΤᾺΘ 
δυτίδς ᾶ5: “δυθὴ τβουρὴ [ἃ Ὀ6 ογάλιηρα οὗ 

[δὲ πιο ζ2ὸ δϑίσγαυ νν ἢ [86 δηςίε5 οὗ 
[86 ηἰρῃῖ." Οοπιδίπίης με ὅγγ. δὰ Οσοςεκ, 
νῈ οΟὈϊδΔΙη ἃ ἰοχὶ κὸ ΡΞ Μ᾿ ΠΝ ὮΝ, 
ἐογρῃ [Ππουρῇ ἴδου ὃς νἱδἰιοἀ ἔτομι Οοὐ;" δηὰ 
ἴι 18 αἰπιοδῖ οἰθὰσ ἰμδὶ [6 Ὡσχῖ γοῦβα γα ΌἶΓο8 
δοιὴθ 8 οἢ δαγίης. 80 βανα Ὀδεῃ ἰοὰ 
ΒΊΓΑΥ ὉΥ ἀτγεδηλβ τῆδλί ἰΐ 15 
τῆσηι 4}}, ἐυθῃ ἀὲ (ἢς χίϑὶς οἵ ϑοῖῶὼθ οὔς Ὀείης 
ΤΟΙ ἱπϑρίγεὰ, ὙΠ νογϑα νγ}6}]} "Πυϑιγδίε5 [6 
τηεῖποά οὗ ἴ6 ἴννο ἐγδηϑίδίουβ. 

7. ασπάὰ ἐδὲγ δαυε γαϊεά, ζ5..1] ἘἈδίδοσ, 
δι ἃ [Ὡλ88}} δύο ζεϊϊοὰ, 

8. Τρε ἰατυ :“6ὁα]} δὲ γομμά βεγγεε ευξέδουξ 
“7 αΐδεγ (ΕπΖδοθθ), 8 νοσζοοϊοὰ 
ΟΣ τοδιἱδεοὰ νίιϊβουῖ πὸ ΒΟ6ῚΡ οὗ Ζζ46156 
ΤΑΙπ 5 (βυςὶ ἃ5 ἀγεᾶπι)8). ὅ:γ7ι1. “Ὁ Βοσγε 
ἴθεγα 58 Π0Ὸ βίη, Οοἂ 15 ρἰελβὰ;" 1,21. ον" 
μη αδίζωΣ υεγάωρῃπ ΄ εγώ. 
Τῆι βοοοηά οἶδυϑε 15 ἀπῆουϊΐ : “ς Ν βάση 

8 ἴοη ἴο ἃ δι ἢ} τηουτῃ. ὅγγ. “(μὲ 
τυϊϑάοιῃ οὗ (ἢς νι οκοα ἰβ Ὀο ονοὰ ἰη (6 πἰρἢι.; 
Εν ΘΏΠΥ ποτε γᾶ 4 ογά ἴῃ ἴμ6 οτρίηδὶ 

τελὰ ὉΥ ἴθ οἠς ον, ὃγ ἴδε οἴδβεσ οὐδ, 
ΤΉ ψἱοκοά " οὗ ἴμε ϑδυτίδο θεά ῃοΐ ὃς 
ςοῃϑίἀογεά. ῬΧΟΌΔΟΙΥ ἴπ6 οτίχίηδὶ πιοδηΐ 
“ γυϊδάομῃ ἰ5 ρετγίεςϊοά ἰῃ 4 ἔπι} τουτὶ." 
ὁ... ϊϑάοπι ἤθη οοχηδίηεα τ δἰ ΠΟ ΓΙ ἰδ 
Ρετγίξεϊ. 

Αγχυΐης Ὀαςοῖκ ἔτοῸπὶ [Π]15, γγχὸ ΤΏΔΥ ἱπίεγργεῖξ 
ἴδε ἢτσὶ εἴδυθο: “Βγ ποῖ ᾿γίηρ, ἴἰς ἰανν ἰδ 
δοσοιηρ δηθὰ "ᾧ τὲ πε ἘΠΠΩΡ ΟΡ εὐδὶ τυ} 15 
80 ἰπ| τ ὉΥ Κοορίηρ [δὶ 8 ΤΏΔη 
κὐ δον ομόξειν αν αν. ΤὮο ϑγτίας ἰγδηϑὶδίοσ 
ΔΡΡΑΙΘΏΠΥ νγὯδ οἰεηάδοά Ὁγ [Π]58 5εηηπιεηϊ 
δηὰ ἀϊυϊεὰ . ὙΠῈ δυῖθποῦ ννᾶ8 ἰδ ὺρ ἴο 
ἴδεδε τεσ κ8 ΟἹ γώ ὉῚ ἴῃς δἰδοιοοῦ οὗ 
ἀγεδπιδ. 

9. “4, "πα δαὶ δα! ἐγαυεϊεα ἔποευείὁ »"4η7 
δῥίηρ:. 80 ἃ ἔενν Μ5898.,5. Η. δηὰ Ασω. ΤΒὲ 
δεοϑὶ κ Μ998., Βονένοσ, ῃᾶνς πεπαιδευμέ- 
νος, “α »ιῶη δαὶ ἴα οἀποδίοΐ, ἄς." δο 
ϑγτίας 8 ΒΟΙῈ ΥΟΤῪ ἀἰδοτεηῖ: “Α τῦῖϑε πιδῆ 
ΘΧΔΠΊΪΠ65 της." Τ8 Θδεβ ἴο δεν [πδὶ 
{με ἰαῖς Ηεῦγενν ποσὰ, δ 3, ὀνεγοίαλ;, νΥᾺΒ 

ἴο ἀϊδίγυκι 



δῖ τπυςἢ δχρεγίεποε Ὑν1}} ἀδοϊδῖε 
γΥἰβα ΟΠ]. 

10 Ης ταὶ παῖ τὸ ἜἊχρεγίξηςα 
Κηοννεῖ [π|6: δυῖ ἢς τῆδλς Πδίὴ 
ττᾶνε δὰ 18 [}}] οὗ ργυάεηςε. 

ι1ι ὍΝΒεη [1 ἀγάνε θά, 1 8δὺν τΔηγ 
τΠϊηρβ; ἀηἀ 1 υπάεογβιδπά τποῦα τἢδη 
1 σλῃ ὄἽχργεβϑ8. 

12 1 ννᾶϑ οἰ πιε8 ἰπ ἀδηροῖ οὗ 
ἀδδίῃ : γοεῖ 1 τνλβ ἀεἰνετεά θεσδυβε οὗ 
1656 τῆ] Πρ. 

11 Τῆς βριτς οὗ ἴδοβε τῆλὶ ἔδαγ 
τῆς Γ,ογά 5})8}} [ἵνα ; ἔογ τῃεὶγ ἤορς ἰϑ8 
ἴῃ Πῖπιὶ τῆδι βανεῖῃ τῆ θη. 

14 ΝΊωοβο ἐδαγειῃ τῆς [,ογά 5}}2]]} 

ΕΟΟΙΕΘΙΑΘΤΙΟΌΘ. ΧΧΧΙΝ. [ν. το----Ι7. 

Ποῖ ἔδαγ ποῦ δὲ δίγαϊὶά  ἔογ ἢς ἰ8 ἢΪ8 
Πορε. 

1Ις Β]εββεὰ ἰ5 τῆς 5οιϊ] οὗἉ πῖπι τΠπδλῖ᾿ 
[ελγύθειῆ τῆς [,ογά : το τνῆοπι ἀοίῃ ἢς 
Ἰοοῖς ἡ δληά ννῆο [8 ἢ 8 βίγεηρτῃ ἡ 

16 ον “ἰῆς εἐγεβ οὔ τῆς [ογά δζγε 

Β.(. 
οἷν. 2οο. 

Ῥε. 32. 
Φ δ . Φ 8. 

ὕροη τῆ ςεπὶ {παῖ ἰονς ᾿ἰπι, “ἢ 15 {Πεἰγ ς΄ ας. 
ΡγΓοϊδοϊίοη δηά ϑἴγοῃρ ϑ8(Άγ, « Ρς. ὁι. ἜΠΕΝ 

ἃ ἀείεηςε ἔτοιῃ πεδῖ, ἀπά ἃ οονοῦ 2, 3» 4 
δὶ οχ. τ, 2, 

ἴτοπι ἴῃς βὺη δἵ ποοη, ἃ ργεβεγνδιίίοῃ 3, 4. 
ἔτοπηλ ϑἴι ] ηρ, ἀπά λη ἢεὶρ ἔτοπι 
[Δ]]Ἰπρ. 

17 Ηε ταίβεῖϊῃ ὑρ τε 8ου], δηά 
ΠΡ τεῆς τῆς ἐγαε8 : ἢς ρίνειἢ Πεδιτῃ, 
ΤΑ δηά δ] εβϑίηρ. 

υϑθὰ Βετε; ἴῃς ϑγγίδο ἱηνεγίοα ἴδε ογάε οὔ είν] πηθᾶη “(ῸΓ 411 [Πδἱ. Αεἴ. ““δηὰ 
ἴδς τογάβ δηὰ τοδὰ δὲρ53. 

δε δαὶ δαλό νεμοῦ ἐαβογίοηεο «υἱ]] ἀδείαγε «αυἱς- 
4ο».} ὅγγ. (85 τοηάδεσγεὰ ὈΥ Ὦγ. ΡῬᾶγῃρ δι Π}, 
00]. 1147): φμί ῥγοῥεγαΐ οιη ἐχαρηνμαὶ 

Ρ5,) Βοννευεῦ, νγὰ ββου]ὰ ςοστεςῖ - 

ἴοσ :Δ2» οδίαἰηίης δοπιὸ ἰδίου Ηοῦχενν νοσὰ 

ἢ ς 5.7). ΤΠ τοῦδ, δοςογάϊης ἴο [δ6 τηοϑβί 
ῬτοῦΔΌ]ς τοδαϊΐηρ5, τοίεσβ τηογοὶγ ἴο ῥγάαςιϊοα ἴῃ 
[Π6 ἃγίβ οὐ βείθηςοξβ. 

10. δὼ δὲ ἐδαῤ ῥαΐδ ἰγαυεῖϊ ἐς ζω] Ὁ 
γμάεποσ) ϑγτίας δρδίῃ, “"ἴὰ 1[πδὲ μαῖ! πδά 
εχρεσίεηοε :᾿ ρβεγβδρϑ πηϊδγεδαϊης ΠΠ|9) ἔῸγ "Ό), 
ἢ Βῖοἢ ἴ86 ΔΌΒΟΥ ΤΩΔΥῪ πᾶνε ἰηϊοηάεά ἃ 
ἡϊηρὶς. 1,δ1. φμί ἐπ τοῦδ, γαεῖ [48. ἑασί οὗ 
ἐαείαξως ἢ] 6:1. 

11, εμ 1 ἰγαυεϊϊεά, 1 “σα »ιαηγ ἐδέίσιφε. 
ΑὮἢ ἰηἰογβηρ ποῦς οὗ ἴμ6 δυϊποτ᾽᾿ 8 ρΈΓ5Ὸ 
εχρεσίθῃοο : ςρ. οδδρ. 11. 11. [{ ἰ5 τιυςὰ ἴο 
Ὀ6 τοχγειϊοα (δδῖ πῃ ἀοοθς ἢοῖ δῃῖοσ ἰηΐο ἔμ 16 Γ 
ἀεῖΔ:15 σοῃοοσζηϊηρ ἢΪ5 ἸΟΌΓΠΟΥ5. 

απά 1 πόὐεγείαηπα γπογο δα 1 ἐαρ ἐχργεέ,:. 
ΘΥΤ. “ Δηὰ ΣΊΔΗΥ͂ {ρ5 ἤᾶνε ραβϑεὰ οὐεσ στο; 
1,Αἵ. εἰ δίμγιριας υεγδογιρη εοπεμοίμαηει. ὍΤὨΘ 
Ἡεῦγτεν ἴο ννϑίοδ [686 ἴχοΟ τοηοσίηρβ ϑϑοῖα 

ἴο Ἰεδὰ ρ ἰ5 Ὁ" ὈΣΔῚ ΔῊ ; [δὲ Οτεθοῖ 
ΤΟΡγοβθηϊβ ἃ 5811. 810 ἀἰδεγοης αἰνιβίοη οὗ τδς 
ἔγϑὶ νογάβ, ἼὩἽἼ 2; ψ 16 (ἢς Ἰαςῖ δϑεοηβ 
Δἰμχοδὲ ἴο ἰᾶνθ Ὀδθθη ἱπίεγργοίοα ἔἤοσπι [δς 

ΑτδΡ. ρ5.λ5 σοπβιτηίης ΗἰζΣί 5 οοηὐεοΐυχο 

δθουΐϊ οὔδρ. νυἱ. 22: ὙὍὙῊδ {σχιιο συϑδαϊηρ; ΠΛΔΥῪ 
ΡΟΒΘΙΟΪΥ 6 τεργεβεηϊοα Υ [Π6 δγτγίας, “ δηὰ 
ΤΏΔΗΥ [πϊηγ8 ἤᾶνα ΟΥ̓́ΣΣ τὴς ;᾽ ψὩοδ 
νουϊὰ δὲ} Γ ρΕτε ἴογ ἴδ ποχί νοῖβα. Αἵ- 
τοτιρίβ ἴο ΟὈϊδιι! ἃ 534 15ΔοΙΟΥῪ πηθδηίΐηρς ἔγουλ 
ἴη6 Οτϑεῖϊς νν}}} 6 ἑουπά ἴῃ Εσι[Ζβοῦο. 

12. γε! 1 «υα,. ἀεϊδυεγεά ;᾿Ἴδεεαιμέ ΩΓ ἐδε:6 
ἐῤίησ,.) 500. “'΄οἡ δοοουηΐ οὗ [Ποη]. ΤῊΪ8 
ὈΆγαϑα 8 οὔδουτε. Ὑθ Οτεεῖκ πὐϊζιξ οοη- 

ψ 84] Οοά Ξανοὰ πιὸ; δυΐ (8 ἴ6 ϑγτίδς 
866 15 ἴο ἔου ἃ. ὍΤΠο βλπηο αἰ Ό ΠΥ ἀρ 168 
ἴο ΕτΙ Ζ5οΠεἾ5 ἐχρίδηδϊίοη, “ οἢ δοςουηῖΐ οἵ ἴδς 
.οἠοευέης τὨϊηρΒ;" τ ΠΙΟἢ 15 Αἰϑο ποῖ ἰη ἴδε 
ΤΩΔΏΠΟΙ Οὗ οὐγΓ αὐἴδοσ. Ὗν ε τηυἌκῖ (Ποτγοίοσο 
ἴο]ονν Βγειβοβηοί ον ἴῃ τλδκίησ ἴῃς “ τπΐηρβ ἢ 
Ηἷβ ργυάδρηοο δηά 5811}; υη]655 τὸ στηϊρῃςξ 
ΒΌΡΡΟΒΟ 4 Πλ]5 Γδηβίδίίοη οὗ ἴπε Ηεῦτγενν, ἐν. 
2}32 (τεδὰ 333), ὈὉΥῪ ψνΒῖς ἢ (πε δυῖδογ 
δά ἱπίεπάεα “ ψγἤεη [ΠΟΥ Ραϑϑθά οὐοῦ [π|6] :ἢ 
80. ἴ6. ““τδίηρβ᾽ τηορηϊοησά ἰῃ ἴμ6 ῥγουουβ 
γΕΓβ6. 

18. Τδε “ρὲγ}} οὔίδοιο ἐδαὶ ζεαγ δὲ Ζιογά δα] 
ἤμυε.} ΟΡ. [58ἃ. χχχυὶ. 16: “τ8ε 11 οὗὨ ΤῊ 
δορί γϊ." ὅγγ, “Ἴἢς 1 οτὰ ἀοεῖὰ [Β6 Ὀυπίηο55 
οὗ ἴδδπὶ [πδὶ ἔδαν ᾿1πὶ ;" ροτθδρα  ῊῚ ΠῚ} 
ΠΡ ἴὸΣ ΠῚ δ ἘΠῚ ΠῚ. 

,)ν ἐδεὶνρ δοβὲ ὁ τΞοσαγχὰ ἰποὶν δβαγίουσ. 
δΥΣ. “ῸΓ στεδί 15 μἰ5 ἢορὲ δηὰ ἢδ 8δνεβ.᾽ 

14. ΤὮΏ5 νοσϑα ἰ8 οπιἰοα ἴῃ ὅγΥ. ἴ{ ΠΔΥῪ 
ἃ ΤΕ ἰβοοῆςο Οὗ βδιιοἢ Ρδβϑαρεβ ἃ3 5. 

ἵνὶ, 12. 

16. 10 αὐδογι ἀοἱδ δὲ ἰοοξ ἢὮ Α ηυεκίοῃ 
εὐ ρὶ ογεοὰ ἴοσ [6 οὗ ἱηϊγοάυςίης [Π6 
τοᾶϑοη οὗ [δε Ὀδεδίτυάο: |ἰκὸ ἴμΒοβὲ δὲ [Ὡς οπὰ 
οὗ ἴδε Ὑ ψεηϊγ-οὐτί Ῥ521η]. 

σγεηρίδ.}] ἘἈΔΙΒοΥῦ, διρροχί οὐ βῖίδγ. 
Ηοῦ. ὉῬΦΌ. 

16. Τῆς ΒΙΡΒΪΥ εὐὰ τα τρείδρθοσβ οὗ [818 
γοῦβα ἅτὲ 4]} ἀϊυϊοά ἴῃ [6 ϑγτίδς Νεγβίοῃ. 

17. Βεϊεΐϊπ αὶ πΡ Ἴδε “οἱ, απ τα λοπὶπ ας 
ἐδε εγε5.1ὺ ὅτ. “ἴδε ἸΟΥ οὗ ἴδε 5ου}]. Ηδοῦ. 
ΡΓΟθΔΟΙΥ ΠΟ: νος τμ6 Οτεοκ ἰγδη8-» 
ἰλῖος πουϊὰ ΒΕ Ἐπὶ ἴο Βᾶνα ἱηίεγργεῖθα ἔγοπι 

(δε Αταδίς Αἰ; 

δὲ σίυείδ δεαΐ, 72, απά δίκης ϑγσίδο 
ἐξ ταοάϊκῖπο οὗ ᾿ἰἶε δηὰ δεβείακον ῬοΓθδρΚ 
ἴῃ [86 οτγίρίηδλὶ “θαι, ἴθ, δηὰ Ὀ]οϑϑίης ἢ 
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18 “Ηε τἢαϊ 5δογίβοει οὗ ἃ τῃϊηρ; 
νΓ ΠΡ ΙΥ ροζέεη, ἢ5 οἰξεγίηρ, 18 τἀ - 

Υ, 1τ8---26.] 171 

22 Ηδε τῆλ τ Κεῖ ΔΥΝΑῪ ἢἰβ8 πεῖρῃ- δός. 
θουγβ ᾿ἰνίπρ 5ἰδγεῖῃ πὶ; δηά ἢεὲ “τ πὸ 

᾿ου͵ουβ; δηά ἔτῆε ρἰ 5 οἵ υη]ι8ὲ πηθη 
ἅΓ6 ποῖ δοςερῖίεα, 

19 ΤΕ πιοβῖ Ηρ 8 ποῖ ρ]εδβθά 
νὴ τῆς οὔεπηρβ οὗ τῆς νυ οϊκαὰ ; 
ΠΕ ΕΠ ἰδ ἢς ρδςοιδεά ἔογ 8ἰη ὈΥ τῆς 
ταυτί τυάς οὗὨ 5δου ἢςα8. 

20 οβο ὈΠηροῖ δὴ οἰεγίηρ; οὗ 
{πε ἔτ οὔ τῆς ροὸγ ἄοεῖῃ 28 οἠς 
τπδῖ ΚΙΠ]ε ἢ τὰς 5οη Ὀεΐοτγε ἢΐ5 ἔδυ μετ᾿ 8 
ἐγεϑ8. 
ἐν Τῆς Ὀτγεδά οὗ [ἢ πεααγ 15 ἐπ εῖγ 

{ππ|3: ἢς τῆλι ἀείγαυάεςἢ Πἰπὶ τπετθοῦ 
18. ἃ πιδῃ οὗἉ Ὀἱοοά. 

ὍΘΙ υϑοὰ 45 ορ᾿(Πεῖ5, ἰῃς σογὰ “ ρίνειδ "ἢ 
θείης ἃ εἷοβϑβ. 

18. 8ε6 ἰηϊσοδιςῖοῖη Τολαυκθ. ΤῈ ἰοηρ 
Ῥαϑϑᾶρεὲ ὙΠΟ 2Ο]Ϊονν5 οοηΐϊδίη8 ἱπίογοβίϊης 
βϑυρξεβίίοηβ, δι ἀἰβρίαγβ τπδῖ νηΐ οὗ οοη- 
Ὀπυουβ [ὨϊηΚίηρ, νος ἢ ργενθηϊοά [ἢς [ον 15} 
ΟΠΟΚΒΤΔΒ ονορ ἀδνεϊοριης ἰηΐο ἃ σγβίεσι οὗ 
ῬὨΙΙΟΘΟΡΩΥ. ὍΤΠῆδ δυΐποῦ γᾶς !]}]αῖο5 Ὀεΐνθοη 
ἀϊβεγθης ροϊηῖβ οὗ νἱονν, διι ὉΠ]ονν8 Ὡς ΠῈΣ 
ἴο 1[5 Ἰερ!τδῖα σοηβοαυδηςο8. 

Ἦδ ἐδαὶ ταργβεείδ οΚΓ α ἐδίηρ «υγοηρ γμ]} 
ξοί!εη, δὲς πεῖς ἐ: τἰαιξείσα Ἶν Ἐμαμαν 
διυσοβίοη ἴμδὶ ΓΞ], “8 8δογίῆος," πὰ5 Ὀδεη 
ὙΤΟΏΖΉΣΝΥ τεδὰ ΓὨ᾽, 18 οοῃβιτηθὰ ΟΥ̓ 5γτ. 
ΕῸΥ “τἱ ἀϊουϊοιβ᾽ ΑἸοχ., ψ ἢ βοῆς οἴδποῦ 
Μ555., 45. “" συ] ραῦ]ε ἢ οὐ “ ςοπίαπιηεφῖοα :" 
80, ἴοο, [,«ἴ. Δηὰ ΟΥ̓Τ}]. ΑἸοχδηάγ. υἱ. 311, 
ψγ8Ὸ αυοῖεβ [μ]5 ρβββαϑε νυ ἢ [οὗ Υἱῖϊ. 2ο δηά 
[06 εηὰ οὗὨ 8411}. Ὅνε δεϊενε [815 ([Δ51) 
τοδάϊηρς ἴο ὃδ6 σὶρῃῖ, δηὰ (ςοιηρατίης ἰὸ ἢ 
(ἢς ϑγτίδο) βιρροϑβε [ῃδῖ [δ δυΐῃοῦγ πηι πᾶνὸ 

ἰηϊοηάεα βοῦς ΡΪΔΥ οὐ ἴδε ψογάβ πον δὰ 

πῦνν. 
ἐδε οἰ. 9 μπϑισὲ περ αγὸ ποῖ αεεεῤ᾽εά.}1 80 

248, Οο., ϑγΥΓ., Αγηι. Το Ὀεκῖ Οτἵοοκ Μ55. 
(αηὰ 1,41.) ανὸ “πιοοκονὶθθ." ὅν νϑηζισγα 
ἴο βυρροβί (δὲ 106 ΔυῖΠΟΥ ΒΟΙΓΟ πᾶ5 δηοίδογ 
ῬΙΑΥ οἢ ἃ ψοζά: ἴοσ Π3], “"βδοτίῆςς," δα βυὺ- 
βιϊζυΐε8 ΠῚ (“ 8ςοσγῃ, ““τηοςκοῖΥ," ἃ ϑυσγίδς 
νοσά), ΟΣ ΠΣ ἴοσ Ὁ 2]. ΤῊ 5 
βογῖ οὗ νυ] ἰοἰσπὶ ᾿85 αἰννᾶγβ δὰ ρθουν 
Δι ΓΟ Ο5 ἴογ ἴδ6 [νυν ]5}} τλῆ. 80 ἴῃ [ἢ6 

Ατδιθ-Ασδοὶς ντίηρ5 Μοβδιητηδα 15 οδ] δὰ 
Ῥάσῶ! (“ υποϊθδη ᾽) ἴογ Κασώ (“ Αροβεὶς"), 
Μεκκα αξκοιό (" ῥδξιιθβ), ἄο. δε βυὃ- 
διτυϊοη οὗ ΜΒοιδεὶδ (" δια ἢ ἴογ Βαωαὶ 
(“Ἰοτὰ ᾽) ἴῃ τῆο ὈΓΠ0]ΙςΑ] τεχὶ δἴογαβ Δῃ δδυὶγ 
Θχδηρὶο οὗ (ἢ5. ὙΠ6 ϑγγίας, ν ΒΙΟἢ 45 ΒΟΓΟ 
“ Οἤοτηρβ," ΤΑΥ͂ πᾶν 5 ρ 7 “ ςογγεςϊοα 
τῆς εχί, Οοιῃρ. Ργου. χυ. 7; χχί, 27. 

2Ο. ἐῤαὲ ἀει.} 1.1, 1Ἀ88ὲ᾽ δ᾽ δὰρῃ- 

[Πδὲὶ “ ἀείγαλιιάει ἢ τῆ6 ἰαδουγεῦ οὗ ἢἰ5 Ζ ἴον. το. 
γα 15 ἃ ὈΪοοαξῃηοάάοτ. 

22 απ ομα δυϊ]άοιῃ, δηὰ δη- 14 15: 
ςἂ. 7. 2ο. 

οἴπεγ ρυ] δῖ ἀονγη, τμαῖ ργοῆὲ πᾶνα 
ΤΠαγ τΠοη θυῖ ἰδδουγὴ 

24 δα οἠς ργάγεῖῃ, δηά δη- 
Οἵα ουγδεῖῃ, ννῆοβε νοῖςς νν}}} {πα 
Ι,οτὰ Ὠεαγὺ 

25 
τῆς τουςπίπρ οὗ ἃ ἀελὰ δοάγ, ἰξ ἢς 
τους ἰ ἀραίη, ννῆδῖ δνδιϊθ ἢ ἢἰδ 
νυνδϑῃϊηρ ἡ 

ἐ φ. ἢ : ἔα Ῥεῖ. 2. 
26 ἐδο ἰβ ἰξ τι ἃ πιδη τῆλι [μι3ἴ- οὐ ὅς 

ἰοτοῖμ, Ὑὴε Ροϊηΐ οἵ Τοπιραγίβοη 1165 ἰῳ 
(ἢε ἱπιροβϑί ὉΠ ΠΥ οὗὨ οοης δῖ ἴἢ6 ἔβΕΠοΥ 
τὶ συςῇ ἃ 5δοσιῆςθο. Τδ6 ψογάβ γοσηϊηὰ [Π6 
τεδάεγ οὗ ΥἹγε!} 5 Ῥσίδγη, “ αυἱΐ πδιΐ σογᾶπὶ πλε 
δαλξ ἰεΐυπὶ ἔδοϊδεὶ εἰ ρμαϊγίοβ ἔοθδϑιὶ πιηοσα 
νυ ἶτυ5.᾿ 

21. Τδε ὀγεαδ οΓ᾽ ἐδὸ πεοάν ἐξ “δεν 7. 
Ἀδίμπογ, 6 180 1179 οὗ [80 ῬΟΟΣ; ΟΥ̓ Π0 
ΓΘΔ5 ἃ ἰιοϊὰ δος πιοηΐ, ὅ 00... “16 δτεδὰ 

οὗὨ πιεῦογ," ἽΡΠ ΠΡ, τηϊετοδὰ ὃγ ἴΠ6 Οτθοκ, 
τ} 

Ἵρῃ Ὁ, «ὙΒΕ Ὀτγεδά οὗ ΤΊΘΓΟΥ," ἐκ. “τὰς 
Ὀγεδὰ οὗ Ἴἤαυγ;᾽ [τἢ6 ἀθυδε τείοεστοὰ ἴο 
Ὀεΐηρ (με ἀϊνεγβίοη οὗ πγοᾶπβ ἰηϊεηάδθὰ ἴῸΓ 
Ἑοδδτδθ]6 ΡΌΓΡΟΒΕβ, ΟΥ ἸΏΟΓΘ ὈΓΟΡΕΙ ἴο ὃς 
δροηΐ ἰῇ οἰαγίιδΌ]6 οὐ͵οοῖβ, ῸΣ ΤΙΟΤο οβίθηϊδ- 
[ἰουβ εἰ ρ] ογτηδηΐ ἰῃ ϑδογίῆσδ. 

42. Ηε ἐῤῥαΐ ἐαἰεῖδ᾽ φαυαγ, ὦ ..1 ΤῊ οτἱρίηδὶ 

ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ νγὰ8 7,,, “2 Κε68 υἱο θ ΕὟ ἀνναγ."ἢ 
ΤὨε ϑυγ. τπηϊϑυπαεγϑίοοὰ {8]18, ἀπὰ τεπάεγεὰ 
4“ ἸΠΠοτ5 ;᾽ [86 Αγδνίς Ἐγδηβῖοσ ἱτρσγονοβ 
τ} 18. ἰπῖο ““πιᾶκε8 δἰπὶ [με Βεὶγ οὗ ἢἰ8 ξοοάβ.᾽" 
Συμβίωσις 5 ἃ ὈΠ..51.121] ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ [ῸΓ 
ἱεΐ, “ δυϊθδίδηςς." ΕἸ ΠΟΥ ἴῃς Αεἴἢ. τοηάογ- 
ἴῃ, “ὙΠῸ βορασαΐθβ ἃ πιδῃ ἔγοπὶ 8Ϊ5 νυο," ΟΥ̓ 
Οτοῖ. “ὯΚ65 ΑΥΨΑΥ͂ 8οςίδ] ἱπίεγοουγϑο, ποιὰ 
Ὀὲ τοτὸ ᾿ς γα] (δὴ ἴῃ6 Α. ἡ, Βιῖ πη ανουγ 
οὔ τδς Α. Υ. νὰ ανὸ ἴα οὈνίουβ 56η56 οὗ [᾿ς 
ΡΑΒβΑρῈ, 85 Ὑ76}} 245 ἄστη. δηά 5.". ΤᾺ ε 1.δϊ. 
ἐπ σμάογε ῥάαπερε 15 Ὑϑτ Δ ΚΔ Ὁ]6, δηὰ 566 1}8 ἴὸ 
Ὀ6 8η δ] υβίοῃ ἴο Οϑη. ἱ. 19. 

48. ΤΊ ογτάοσ οὗ [βου ρὲ 15 5αιβέδοϊοσι] 
ὀχρίαἰποά ὉΥ σι Ζϑοθθ. [ἢ ἴδε ςδϑς οὗ 50 
ἃ 5δογίβος ἃ5 [μι ἀεβοσθοα, νυ] 6 ομῈ ὈΓΔΥΒ8 
(ἀε. ἴ[λε δδογίβοογ), ἴδ6 οἵδεν (([6 ῬΟΟΣ τηδῃ 
ὙΠΟ Π6 458 σοῦ 64) συγδθβ; μον τη οδη 
ΒΓ ἢ ἃ Βδούίῆοε ῥγοῆί ΔὴΥ τῇοσο ἴπᾶῃ ἴἰπ6 
οροζδίίοῃ θοῦ θοά ἴῃ {Π18 γϑσϑο ὶ 

25, 460. ΤΊ οβϑο, ἴοο, ψχο ἀρργοδοῖ Οοά 
ταυβὶ ἀο 50 536 γ ουΒ}Υ; Ηδ οδηποῖ ὃς {τἰβοὰ 
ψἢ. [{ 18 ηοΐ ἜΧΟΥ 8βαϊὰ {παῖ [πε οιυϊνναγά 
οὐϑογυδῆοο οὗ ξδϑίβ σδῇ ΟἿΪΥῪ δ οὗἉ πηοδηίηρ οὐ 

ΔΗ-ςε τηδλὲ νγδϑῃδιῃ Πἰηπλβο ἴον Αἱ υλου, 
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ῃ ἕλε γαἰλεγέεσε, 977 ἐδε τοἰάσεσ, ανα α {ἀέε 
νεδλς ἐξ ΣΡ γ. 20 “«Ἰοὐέῤῥίαδίε »ΦΕ. 

[ν. τ---2. 

Β.σ. οἵ ἰογ ἢϊβ 81η8. ἀπά ροϑῖῃ δρδίη, δηά 
ἜΣ ἀοεῖλ τὰς 84πε: ψῆο νν}}} ἤθᾶγ ἢ 8 

ΡΓΆγεΥ ἡ οὐ ννῆδὶ ἀοιῇ ἢΐ8 Πυπιδ]πρ 
ριοῖς δίπα 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΥ. 

Η ἘἙ “τρδῖ Κοερεῖβ {πε ἰανν Ὀγίπρ- “ 
οἵ} οἴξεγίηρβ εθοιυρῇ : ἢς τῃᾶϊ [ες 

ταίκεῖ μεθά το τῆς ςοπιπιδηάπιεπε ἢ δ ὦ Ὦ, 

Β.ς. 
ΟΙΓ. 800, 

Σ ϑαῖω, 
. 22. 
.- ἤ-. 

Μὶς 6.6,. 

1 δαργίβεες ῥίξασίηρ Ι9ο Οοά, 14 7264 2γαγέν 

ΥΔΪῈ6 ἴῃ 50 [ὩΓ 48 [ἴ 15 συγῃο]ῖς οὗ δὴ ἱηναγὰ 
Ργοςεβδ, υυῖ [δὶ ἃ δλϑὲ ἴοσ βίη δῃά δ ϑὲρ μὴ ἴογ 
115 ἔογγίνεηεθθ Ἵδϑῇ ΟἿΪΥ αδἱΐδιθ ἴῃς οὐδ]εςῖ 
βοιράι, [ἢ ςοπιδίηο ἢ τλ6 δοαηάοπεηεηΐ 
οὗ δἰη--υδῖ ἃ5 ἃ Ὀφῖ οὗ ρυτγὶβοδίίοῃ οδπηοῖ 
ΔΥΔ1] [ἡ ἃ ἀοδὰ ὈΟαΥ ἰ5 ἱπηπιθαϊδιε! Υ τουςδοὰ 
ἀγζαῖη. Το βεηζτθηΐ 86 οπι8 αἰτηοσὶ ἴο δαᾶνα 
Ὀεοοτηθ ὑγονεσγῦϊδὶ ἰη [ον 8} [Προΐοργ. ὍΤΒι5 
ν6 τοδὰ (ΤἌλη. τό, ᾿ἴπθ τὸ ἔτοπὶ Ὀοίζζοιῃ) 
(δῖ ἃ πᾶ ΨηΟ 85 ΠΥ οὗ ἃ 5ἷη δηὰ Ἵοοη- 
δ5565, Ὀυϊ ἄοοθα ποῖ ἴυγῃ ἔγοτῃ ἵ{, 15 ᾿ἴκὸ οὴς 
νῦο Πο]ά5 ὯΔηὴ υὑποΐϊδσδῃ τόρ ο ἴῃ 1.5 Πδηά, 
ψο, ὄαυὐθη ἰξ 6 ἱπηπιεγϑοά ἰὴ 41} [6 νναῖοσβ οὗ 
(ἢ νοτ]ά, εἷβ ἱπητηογβίοῃ (δῖ οὗ ρυσχϊβοδιίοη) 
τουϊὰ ποῖ ρῥγοδξ πἰπι; δυὶ ἱξ ἢό ςαϑῖβ ἴ ΠΠῸπὶ 
δῖπι, νΒΘΏ ἢδ ᾿ΠΊΠΊΘΓ 565 ἰῃ ἔοΓΥ ὅ6δὴ (186 Ὀᾶγα 
Ἰεχαὶ τηθϑδϑυγο οὗ υυδέεσ ἴου βυςἢ ἃ ὈΔ[}), ἱπητηθ- 
ἀἰδίογ [5 ἱπηπιεγϑίοη ργοδίοιἢ (οὐίδίη58 τῃς 
οδήεςϊ οὗ ρυγἤςδί 08} -ἴδο τείεγεηοεβ ἰῃ ργοοῦ 
ες ἴο Ρχου. χχυΐδἱ. 13 διά 1,Δη. 1}, 41 
(ςοπρ. αἷϑο Ὑ δι ῦϊς οὐ ἴπα ρᾶβϑᾶρε ἴῃ σον. 
δηάίῃο Μ|Ιάγ. Ἀ. οὐ {μδῖ ἴῃ [.4π.). [ἢ ΑὈΒοΙΝ,᾽ 
μ “β. Ὁ. 1τι6, οοηδίδηϊ τερεηίδηοε σἱτἢ 
οοηβίδηϊ δπηϊηρ, 15 τεσκοηθὰ διιοηρ ἴῃς ἤνς 
ὈΠραγάοηδὈ]ς οΟἤξηοαβ. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΧΧΝ. 

ΤΒο τεΐεγοπος ἴῃ οἤαρ. χχχίν. ἴο Βοδί ῃοηΐβηλ 
δηά ἴο [υάδίϑια, ΒΕΓ ρυγο ΟΥ ΆΤοστυρῖ, 
Ἰοδάβ ἴο ἃ γί ΠοΥ δηά, ἰῇ ΤΏΔΩΥ σεϑρεςῖβ, τηοϑῖ 
ἱηϊογεδίίης αἀἰϊδουδϑοίοη. ΤΠ6 πιδίη βυδ)οοὶ 18 
[δὲ οὗ δεοτίῆςςα, οὐ τυδίοῃ (ἢ ντιοῦ Ρτὸ- 
Ρουπηάδ ἢ]5 οὐ τηογῈ ᾿ἰθογαὶ υἱοῦνβ, ᾿Ὡβιηυδίηνσ 
ΤΑΙΒΟΓ ἤδη ἰδίην ἴποπλ, ΔγΈΠΥ 5ιρρίην 
ἴῃοπὰ ἰη Ὀεϊψοθη οἴδογ ϑαγίηρ5 ἱγορτ  ΒΘΏ50]6 
ἴο [εν 8 οὐἱ βοάοχγ.---ἰῃβ Πηάδίηρ ἃ οἷδος 
ἴον ψτδῖ μὲ τηϊξμὲ δολγοεὶυ μᾶνε ἀδγεὰ ἨἭρεῃὶγ 
δηὰ Ὀγοδαϊγ ἴο ἰοαςῖ. ΕΝ 0 ΔΠΥ ἱπίεσεβην ἰ5 
ἴ ἴο ποίΐος Βον ἴῃς ϑγτίδς ἰγδηβίδίοσ ποῦ! ῆςς 
δηὰ δἰΐογβϑ ἴῃ 4 Ὁ γιϑίίδηῃ ϑθῆϑε. Νοῖ ΟἿΪγ 
ὧοοβ ἰι6 οἰϊπιίηαίθ 41}} γοΐεσθηςθβ ἴο βδογίβεϊης 
ἴῃ τῆς διἴτίοϊ ϑεηδθ, βυνδιϊζυϊνρ ΘΧΡΓΟβΘΙΟἢ8 
ψ πο 4 ΟΝ βιίδη ΓΙΟΥ͂ τα ϊ δἸΏΡΙΟΥ, θυ 
5 τοίεγθηςεβ ἴο ἴπΠ6 ᾿νογάβ ϑϑὰ ΌὉΥ οὖν Ἰογὰ 
ἅΤΟ 80 εὐἱάθηϊ 48 δἴ οὔσδ ἴο Ὀς Οὐνίοι!5 ἴο ΘΥΘΓΥ͂ 
τοδάεσ (ςοιῃρ. ἴῃΠ6 ηοΐε5 οὔ συ. 2-9).. ΤΠ 
6 οὨδρίοσ ΤΏΔῪ Ὀὲ τοραγάδα 45 δά ἀϊης 1π|- 
Ρογίδηϊ ενϊάδεπος οἡ [6 ΟΠ τ ϑιδη δι Ποσβἢ 
οἵ [ἢς ὅγγ. νογεξίΐοη. Οἡ [ἢ6 οἵἴδμογ μδηά, ἰἰ ἀοθβ 
ποῖ 866 πὶ ̓ ἰκοὶγ (πδὲ (ἢς Οτθοῖς τὺδληβλύοη 
ςοπίδιϊη5 ἱτπηρουίδης ΗεἰἸοπί σεῖς ἈΝ ογδοηδ ὉΥ͂ 
[86 γοιησζεῦ διγαοίάθ. ΟΣ βυςἢ νὲῈ βδουϊά 
ῬγΟΌΔΟΙΥ πᾶνα δὰ τοτὲ αἰσίίποὶ Ἐχργεβδίοῦ 

οἴξεγειῇ ἃ ρβᾶςβ οἴεσιηρ. 
2 Ηε τδδῖ τεαυϊζει ἃ 

, 8. 
ροοά τυγη μαὴν τα. 

33. 

ἴδῃ ἴ6 Οτἴθοκ ἰεχὶ οοπίδίηβ. [ηάἀορά, (δα 
ΤΟΙεγοῦοδ ἴο 5Δοσίῇοοϑ 15 ἜΧΟΥ ἴῃ ἴΠ6 δβρὶ τὶς 
ὙΠΙΊΟΝ, 85 τὸ ΔΥῸ 411} δοηρ οὐδεγνυδά, 158 "8" 
τλςοϊογιβις οὗ [6 οοσ δίσγαςιἀθ. [{ -.8 ἴδ 
Οτεοϊδηίϊδιῃ οὗ Ραἰοβιίης σαῖποσς ἴδῃ οἵ ΑἹεχ- 
δῃηάσγιἃ--- ὁ αἰ δα ιοοσοίδηι, θοΐοτο ἴΠθγο ΓΟΓΟ 
εἰἴποῦ Ῥ.αγίθοος οὐ ϑδάάιποθε: ἴδ6 ἰηβυδησς 
οὗ Οτεεὶς (Ὠϊηἰκίηρ δηὰ [πὸ ρου [ἢ ΙΟΓΤΟ 
᾿θεγαὶ εριγιῖ5 οὗ [δ 8, ἴῃ οἴδςοϊ ὕροπ δεῖὰ - 
οὗ οοηΐδεϊ νἱτ ἴδ στοδῖ ννοσὶ ἃ νἱδουῖ. 

11 15 ἀἰβῆςυ ἴο ἀστάῆσο ἴΠ6 Ἑσδδρίοσ ἰηΐο 
οἴδον ἴδῃ ἴνο ϑ8ϑοϊίοηβ, οὗ τ Ὠϊο ἴδ οὐς 
υσϑδῖβ οὗ βδοσίβοοθβ ἰῃ {Ποὶγ σοϑὶ ᾿πηροτὶ δηά 
νϑ]υς (νυ. 1-} 1), [6 οἴου οὗ 5δογςοβ 0" 
τ κπέεουβ δὰ υπδοσορΌΌ]6 (υν. 12-15). ΤΠ6 - 
ταοηςοη οὗ [86 ΟἸῪἾ οὗἁὨ ἀϊδίγοββ δα ἀγοββεὰ ἴο 
τς 1 οτὰ (Ὁ. 15) ἰερὰβ ἴο ἃ πηοσὲ ἀεί] οὰ 
τοίδγεηος ἴο 81} βις ἢ ἀρρεβ]5β, τυ] ἢ ἀοδυγεα!ν 
Ὑ1 Ὀσίης ΤΠΟΙ͂Γ δῆβνοσ ἰη ἴπ6 Ὠϊνίης ἰηἴοτ. 
Ροβιοη, νεῖμεν ἴον ἀοἸνογαῆος οσ ἔοσ ἡὰ- 
τηεηῖ. Βυΐῖ ἴδε στεδῖοδί νσοῦρ νυᾶβ [δὶ ν Οἢ 
πελίμϑη ρεγβεουοη ἰηβὶςῖςἀ οη {πε ρεορὶς οὗ 
Οοά; «ηὰ [᾿ς Ἰἰουάεϑῖ ΟἿ ἴογ Ὠ᾿νὶπο γυὰν- 
τιοηΐ, παῖ ἴοῦ νρηροᾶπος οἱ ἴπετι δηὰ ἴοσ 
βζηϊτίης ἰηῖο τδρτηθηΐβ [6 βοερίγεβ οὗ [ἴῃς 
υηγὶρῃΐεουβ (νυ. 18). Τδυβ [06 Δρροδὶ ἴογ 
ΔΏΒΌΓΟΓ ἴο ὈΓΆΥΕΙ δηὰ ἴον Ὠἰνίηε ἱπίογροβιου 
ΤΏΟΓΩΟΒ ἱπίο ἃ βίγοῃρ δη{1- οδίῃθη ραββϑαρα, 
ψΠ1ὸ [ῸΣ [5γδοὶ ἃ ϑεᾶϑοῦ οὗ γε Ἔβῃϊην 
ἰδ Δβκοὰ ἴῃ ἴῃ ἰηΐεγναὶ Ὀείοσγε ἴμ6 Ἰυάστιηεηΐ 
ου 1ῃεὶγ ὀρργεβϑϑοῖβ. ὅνὲε ἰηΐον [Βλὲ ἴ8ε οἱ ἀοσ 
δίγαοίάς τηυϑῖ πᾶν ψυτίεη ἰῃ ἃ [πὸ οὗ 
δηςςἰραῖϊεά ρεγβεουκζίΊοη δηὰ ϑυβεγηρ (866 
Οδηογαὶ ηἰγοάυςοη). 

1. ὀγέηρε! οὔεγίπρ: ἐποιρϑ.} ὅ5γυ. “1 ἴοι 
ἀοεδῖ ννμδὶ 15 τ τᾺῸ6η ἴη ἴδ [,νν, ἴοι μαϑῖ 
τοῦ Εἰ ρ]Ἰοἀ ξεγνίοα." [{{π8ὲ Οτεςκ ΝοΥΞΙΟΩ ΤΠΔΥ͂ 
Ὀς τοχαγάεα 485 ὄὀχργεββίηρ 6 νἱεννβ οὗ ἃ [εν 
ψὯο διἰίδοιοὰ ηοῖ ΔηΥ δυβοϊιίς να] ἴο ἴῃ 6 
τἰτυΔ] οὐϑεγνδῆςαβ οὗ ἴῃς Ὧν, ἴΠ6 ὅγΧ. [Γ8Π5- 
Ἰδῖοσ 8668 ῬΌΓΡΟΘΕΙΥ ἴο δᾶνθ οχτοὰ ἃ4]} 
τεΐεσεμος ἴο 5δο γῆς 68 δηἀ ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἃ το Δ} 
ἀϊδεγοης ((Πγιβιίδη) οἰδπάροίηϊ. 

δὲ ἐδαὶ Ἰαλείδ ῥεεά ἰο δὲ εον»ωρεμθηξ 
οὔεγείδ ὦ ῥεαος οὔεγίπφ. ὅ8ὅγγυ. “ Ὀϊεεβδοά ὃε 

βρίσι:," --αἰϊεγδαοη οὗ ἰεχῖ ἴῃ [Π6 58π16 
δὶ γῖς 45 ἰῃ ἴΠ6 γί οἶδιιϑ6. 

Ω. δ δα! αἰνοῖι ἃ σοοά {7.}] 16. “ τὸ- 
4υϊεῖι ἃ Ὀεηεῖϊ.; ὙὍῇα δγγίδς οὗ [δ]8 νεσϑε 
'ἰβ τοηδεγοὰ ΕΥ̓ τ. Ῥαγῆς δι, οοἱ. 1179, 
“4 ἀοπυπὶ οδέετε ἰὰ ἔδλοϊξ αυοά ορίἱπιᾶπι 
τε υϊοηο 8. σωγαηε δὶ τοίεει." ΤΤδι6 
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οἴξεγεῖῃ ἤηε ἤοιγ ; δηά ἢς τπδὶ αἰνεῖῃ 
4] πι8 52 ἤσδ ἢ ρῥΓαδίβε. 

4 Το ἀεραῖῖ ἔτοπι υνις κεάμεβϑβ ἰβ 
ἃ τοῖηρ ρἰελβίηρ ἴο τῆς Ι,ογά ; δηά 
ἴο ἰογβϑαίκα τ ρῃθουϑη688 18 ἃ ὑτοὸ- 
Ρἰ Δτίοη. 

4 Του 8αἰς ποῖ Ἄρρεᾶγ εἸριΥ 
δθείοτε τῆς Ιοσὰ. 

ς Ῥὸγ 41]1 ἐἤεβα τηϊπρβ [Ὧτε ἴο δὲ 
ἀοης}] δεοδιϑα οὗ [86 ςοπιπιδηά- 
τ θηϊ. 

,. 6 ΤᾺς- οἴεηηρ οἵ τὰς τὶρδίδοιιϑ 
ΤΆ ΚΟ τῆς δἰταγ ἔλι, δμὰ τῆς ενγεεῖ 
βϑᾶνουΓ {τπεοοῦ ᾿ς Ὀείογα τῇς πιοβῖ 
ΗἰδἈ. 

7 ΤῊε 5δογίῆος οὗ ἃ 7.38 πιδῃ ἰδ 

Ηεῦγενν νγᾶβ ρυοδαδὶγ 33 οὲ. ΤῊ ϑγτίδς 
αἰϊοσδϊίοῃ βεγο ἰηνοῖνθα ἃ τηϑδηΐηρ αἰτποαῖ ἴδε 
ορροδίίε οἵ [πδῖ σοηγεγεά ὃγ ἴῃς Οτεεῖ. Τς 
ἘΓΔΏΞ] Δίου 8εοσῃβ ἴο αν βιὰ ἴο ςΟΏΨΟΥ 
δοὴς οὗ [ες Ν. Τ, ἀϊγεοιίουϑ δηὰ Ὀσγοπῖ568 
δρουΐ [δὲ φταοίουβ σεϊσ δυξίοη ἴο ἴμοϑὲ 0 
εἶνε. 

“σεγήδεείδ ῥγαΐε.} ΠῚ ΠΩ, ϑγσ. “ Κοορ- 
εἴ ἴδς Ἰαοῦ Ἡδὰ δε τοδὰ ΠῚ "᾿ ΠΣ ἃ 

8. ἐς ὦ ῥγοβίπαϊίον) ὍὌθ ὅυσ, οπος ΠΟΤῈ 
Δίειβ ἰὴ τῆς δδπιῈ 5ριγϊ 895 ὑοίοστε : “δηὰ 
τοδίγδίη [ΠΥ δίσεησιί [μι ἴοι ἀσ ννΣῖαὶ ἰ8 
δοοπιϊηδῦϊο." 1 τε Οτεοεῖκς στερχεϑεηϊοὰ τὸ- 
Ρεοπίδποδ 85 γϑδὶ ὑγορι ἰδίου, [Π ὅγγζ. οὐ 5 δ] 
τείεγεηςε ἴο ἰΐ, Δηὰ 50 νοΐ 5 τυβδῖ τη τ ϑοιπὰ 
εἰἴμον [ἐν δὴ οὐ [υἀ δίκης. 

4-11. Νονογί ποῖος, (μουρὰ ἴῃς Ὀοδὲ 5δοτὶ- 
ἤος ἰ5 ξοοά Ἄςοπάιςῖ, 5{}}} ἴον [86 βδακὸ οὗ [6 
ςομμηδηάπιοηῖ, δοῖυ] ϑδογίῆςεβ τῆσδ δ6 
οβεγϑὰ δἰδο. “ΓὮ 15 ἀθβεσνςβ δρεςίδὶ αἰϊθηοῃ 
85 Ἔἐχργοδϑῖνο οὗ νἱοῖνβ δδογιυγασαὰβ. τηοσε (Ὁ}}γ 
ἀενοϊορφά ἴῃ ΗΠ οἰ ϊοη 8). 

4. ὀεζογε ἐδε 1ογά.} ϑγζ. “ Ὀείοτε Ηἰπι." 
ἙοῸΣ ἴ[Πὲ ρμῆγαθο (ογ σαῖβεῦ φιοϊδίίοη), 566 
Τείεγθη 68 ἴῃ ΤΥ. 

δ. Τὸν αἱ δεῖ ἐδίημβ: ἄγὸ 19 δὲ δοηε. 
ΑΡΡΑΓΘΏΠΥ ἠοῖ οὗ Δυβοϊυῖς δηὰ ᾿ηϊοσγηδὶ πεοθ8- 
δἰ, Ὀυΐ 5ΠἸΡῚΥ Ὀεοδυδε ογάοσεὰ ἴῃ [6 ἴἂνν, 
δηά {πετείογε ἴο θὲ οὐδογνεᾶ, Ὅδο δγγίας 
ἘΓΔηϑἰδλῖοῦ Οὔοθ ἸΏΟΤΟ Δ]ἴο 5 ἴπΠ6 5ἰδίειωσηξ 
ἰηἴο “ ΘΥΕΙΥ͂ οὐδ ἴπδὲ ἀοοῖ νν6}}] Κεοορεῖῃ (ἢς 
Τοιητηδηπιοηῖϊ.᾽" 

Θ. »καξεῖδ' ἐδε αὐαν 3417 Ῥετθδρα ἸΏ, 
πὴ ςοἢ Βιουϊα Βανὸ Ὀδοη σοηεγοα “ 15 μΒουσῆΐ 
ἔαι," ἐ.ε. τίς, βανοισΥ, “ἴα δΐαν " θείης ἃ 
ξἰοββ. Τῆδ ὅ0Γ.: “15 ἴΠ6 Ὀγδυοῦ οὗ {πεῖν 
το ἢ,".--ἃ τ ΥῪ εἰκξηϊδοληΐ αἰϊεγαιίοη. 

αμα {δὲ “ᾳυεεῖ ταυοι ἐδέγεο] ὅϑ8ϑυτ. “ δοὴ 
πεῖν γογκ5 οἰἴεᾶνθ ὀρθη ἴΠ6 Ὠοδύθῃβ.᾽" 

7. δὲ »ηηιρριογία,.) ἘΕΤΙ 2ΒΟἢς βυρροδί5 [δδῖ 

ΔΠοερίδθ]ς, ἀπά τῆς πιεπιογίαὶ τπεγεοῦ Β. Ο. 
88.4}} πενοῦ ὃς ἰογροζζεη. ἀδεύῃ 

8 “Οιίνε τῆς Ἰνογὰ μἰ8 ποποιγ νγ ἢ « Ρτον. 
ἃ βοοά εγε, δηὰ ἀϊπιὶπἰ8ἢ ποῖ τῆς ὅ ἢ 
Πεϑιίγι 8 οὗ τῃϊπς Παπάβ. , 

9. “Ἶῃ 41} τῇγ σίῆβ οἴνενν ἃ ἽῃεἼγᾷι ο᾿ τα 
σομηΐδηδηςα, Δπἀ ᾿ἀεάϊςαῖς τῆν ἘΠ 68 1 ον, τε 
νΙἢ ρἰλάπεβ8. ΡΤ: 

1. “Οἰνε ὑπῖο τῆς πιοβὲ Ηἰρ 7 τοδὶ 
δοοογάϊηρ, 485 πα παῖ δηγςποά τπδς ; 
Δηὰ 45 ἴπου ἢδϑὲ ροίξη, εἶνε νγἢ ἃ 
οδεογῆι ἐγε. ποθοῦν 

11 ΦΈον τῆς [,ογτά τεοοιηρεπβείῃ, 3 ον. 9. 8. 
διὰ ὙὙ}}} γίνε ἴπες βενοπ Εἰπιοβ 8 δεκριὼωλ 
πυς δ, Ὡς Κῆρ ε 

12 "ἢ ο ποῖ τπἰηϊς το οοτταρε υν 1 φγενένες. 

[815 ΤΩΔΥ πᾶνε πηοδηΐ ἴἢ 6 ΠΛ Ἰδὲ ΟΥ πηοτηοσδ]"» 
δδςτιῆςο οὗ ἴον. 1, 2, 9, ἄς. Βυῖ {{||5 56 Ώ15 
Ὠοΐ ᾿ἰἰκεῖὶγ. Ὑπο 50ΧΓ. 56ῈῈῈ5 (0 δἰιενν [π21 ἴδε 
νογὰ 5 υδεὰ ἰῃ ΟἿΓ ΟΥ̓ΙΠΑΣΎ ΕΏ [158 56Ώ96. 

8. Οὖνε δὲ 1ιον δὲς δοποιαρ. 1011. σἸονὶ 
80 Τοτὰ, ϑ0ζ. “κρῖνε ἴο ἴδε ροογ," ἄζε. 

αμά ἀἐρπέερ ποῖ ἐδο βγεξγωδ: οὔἐδίπε δαπαά:.ἢ 
51. “ δηἀ νδς! δία ηοῖ ἰπ (ἢγ εἰἢἴ5." Ηα ΠΊΔΥ 
ἰανο τεδὰ ἽΜΟΠ ἴοσ ὈΡΌΣ : ὃυἱ ἴῃς αἰϊετδίίοη 
οὗ “ Βγβιυ 5 ἰηπῖο “ μ᾽ σῇ ΟἾΪΥ δᾶνο 
ὈΘΘΏ ἱπίδηϊίομαὶ. Οἡ ἴῃς “ ἤγβισιι5,᾽"" 866 
«Τῆς Τορίς, [15 ΜιηϊβισΥ δηὰ ϑεσγυΐοεβ, 
ἢ. χῖχ, 

9. ἀπά ἀεάεα!ε ἐδ “͵δε4.1] ϑγτ. “"Ἰεπά ἴο 
᾿ἶπα [δὶ ν11}} ποῖ ΤΠ Τῆς αἰϊογδίίοῃ 
ΒοΙα 5. ποῖ ΟἿΪΥ ἰοα, Ὀυϊ [δε τοείξγεῃςς ἴο 
δῖ. ἔυκο νἱ, 34, 35 ἰ8 50 οἷοανῦ ἰἰδῖ ττὸ σδη 
ΒΟΔΙΟΟΪΝ ἀουδὶ [πες ὅγγ. ἱηϊοηάεὰ ἴο ρμυΐ 
[86 νογάβ οὗ Ὁ γδὶ ἰηΐο ἴῃ πηουῖι οὗ [86 
ϑιγαοῖάθ. ΜΟΙ 5 ηἰβολη!ῖγ [ῃ6 ὅγγγ. ποχί 
ΤουοΓβ68 ἴἢ6 ΟΥ̓ΟΥ οὗ ἴδ νϑσϑοβ [πδὲ ἔοϊϊον;, 
Ρἰδοίπς Ὁ. τὶ οὗ ἴ!ε Οτεεῖς ἰῃ ἱπιπιοάϊδις 
Ἰυχιαροβιοη ἴο Ψ. 9 δηὰ υ. 1ο δῆοσς οὔγ 
Οτοοκ σ᾿ 11. Τἢα εηϊίγο οἰϊπγϊηδίίοη οὗ 
ΑΙ] υϑίοῃ ἴο 5Δογςοβ δπὰ [πε τεοΐδγοποθ ἴο 
[6 ντοσάβ οὗ οὔὖν 1 οτὰ βθθηλ ἴο οβϑίδο ἰβἢ [ἢ 6 
ΟἸἩγσιδἴϊδῃ δυϊδβουβῃΐρ οὗ [πὸ ϑγσχίδς νογθίοη. 

10. απά α: ἐδομ ῥα:ὲ ποίη, γέτε «υἱὲδ α 
ερεενγμΐ ω74.}0 1.11. δοοοχάϊῃᾳς τὸ δο 
Διυᾶϊηρ οὗ ῈΥ πεπᾶ, Τ᾽ ΝΙΥΌΘΣ; ὅγτζ. 
ὦ για δῃ ἀπιρίς μαηὰ " (5 ἔοσ δΕΧΌ }). 

11. “ευεπ ἐριες ας γεμεδ. ϑγυ. "ἴδῃ ἴδου- 
βαηὰ {{π|65. ὙΤίιο δαάϊτίοη ἴῃ (ΔῈ ὅγτγ., “" ὃς 
[παῖ εἰνεῖῃ ἴο {π6 ροοῦ ἰοηάδία ἴο {πο 1 οτγά, 
δῃηά ψῆο 5}}} γεοοπιρθηβα δυῖϊ Ηο Ηἰπλ561{} 
ἰ5 8ῃ ἱηϊοεγροίϊδίίοη ἔτοηι Ργου. χίχ.' 17. 

1Ω, ο ποὲ ἐδίπξ 19 εογγωῤέ «υδό κ'.. 
Ἀδῖμογ, ΤΑ κ ποῖ [ὁ Ὀτῖδο. ἘοΣ “ἢ 
[8ε ϑγτίδο [88 ἃ πιοδὲ ἱπίογεβίίηρ ναγίδηϊ, 
Ῥυϊύυς 5 Ὡ}ΡῚΥ “ πεβίϊδῖθ ποῖ, υἱιδουῖ ξυγίμος 
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πεσαπεπσταενδε. 

ΑἾ,εν. 22. πο ΟΣ ὩΣ 068; [0Γ 1ῃὴ6 [ΤΙ ογὰ 15 ἐλάξο, δηά 
Ῥσυτ, τ5.. ψγ ἢ Ηΐπὶ 15. ἡ ΠΟ γεβρεςῖ οὐ ρεῦβοῃβ. 

12 Ηες ν}}} ποῖ δοςερῖ ΔΠΥ ρεΐβοῃ 
ἀρδίηδῖ ἃ ροοῦ πηδη, υῖ ὅν} ΠΘΑΓ 
τῆς ργάγογ οὗ τ[ῆ6 ορρτγεβββά, 

12. 14 Ηε ψ1|}} ποῖ ἀεβρίβε τῇς ϑβυρρὶ!- 
ΣΎΧΟΣ σαϊίοη οὗ τἢς ἔδιμογθβ8 ; ποῖ (ἢ 6 
Αοῖθ το, υγίάον, ἤδη 886 ρουγεῖῃ οὐ ἢεγ 
ἵξω. 2. ςοπιρ διηΐ, 

ΟἿΙ. «. 6. Ι1Ις ἴδο ποὲ {Π8 δαῖβ τι ἀοννῃ τῆς 
ἘρΒ. 6. 9. γυνἀονν8 σῆς ἢ ἀπά ἰ8 ηοῖ ΠΕ ΟΥΥ 
9. ὀ ἅρδϊηϑέ ἢἰπὶτΠδῖ σαυβεῖῇ (ἢ επὶ το (Δ]}} 
τλη Πρ Ηε τλδῖ βεγνεῖβ τῆς [,οτά 584} 
ΣΈχοά. ὃ δοςερίεά νυν ἔδνουγ, δηὰ ἢΪ8 
Ὁ Ὸ3 57. ΡΓΑΥΘΓ 85Π}} γᾶς ἢ ἀπο τῆς οἰουά5. 

17 ΤΠπε ρύλγεγ οὗ τῆς Πιυπιδὶε 
Ρἰεγσοθῖῃ (ἢ οἰουάβ : δηά {1} ἰξ σοηιε 
πἰρι, ἢς ψ1}} ποῖ ὃς ςοπιίοτις ; δηά 
Ὑ7}}} ποῖ ἀεραγῖ, {1} τπῈ πιορῖ Η!Ἰρἢ 
8.41 ΒΘ ἢ ο] ἃ το "υάρε τὶρῃιεουβίγ, ἀπά 
Ἔχεσιῖα ᾿υἀρπιοηῖ. 

δἀάϊοη. ΤΙ 5 5115 (ἢ [γαίῃ οὗ δἰϊογαιίοῃϑ ἴῃ 
(ἢ6 ὅγγ. Βιυΐῖ ΡοββιΟΪΥ ἽΠῚΦ᾽ ἢ45 θόδη πηϊβγοδά 
ἽὝΙΦ. νπεῖμογ [ἢ6 Τσοττιρίίοη ΠογῈ ἰ8 ἴῃ 
ἴῃς ϑγχίας οὐ Η οῦγεν, ἴἴ 15 ηοῖ ἘΆΞῪ ἴο ἀσίοσγ- 
τηΐηθ, (Βουρ ἴἢ6 ἔοστηεν ϑδθεῖη8 τοσε ἹἰΚοῖγ. 
Ννε ἃζὸ ἱποϊποά ἴο τπΐηκ, πουγονοσ, ἴδδῖ τὴς 
Ηοῦγενν μδὰ βοῆς ἀεποιγϊηαίίνα οἵ ἽΠῚΦ. 
Τῆς Οτοεῖκ ψοσγὰ δωροκοπεῖν 450 ΟΟΟΓΒ ἴῃ 
1 Μᾶςς. ἵν. 19: δωροκοπία 58 ΤΊΟΓΟ ΠΟΙΏΠΊΟΗ. 
ΤΗΘ ΙΑ. τε οῖβ ἀὔπτις γπισοΓα ῥγαυα. Αττη. 
“ δγΐηρ ηοΐ 85 ἃ ὑτίδε:" δηὰ 50 Δεῖ. ὅτ. 
Ἡοχ. “ἸλθουΓ ποῖ νυν οδογίηρ. 

18.. Ηε «υἱ]] ποῖ σοοορὲ απ ῥεγσομ. Ἀαῖδον, 
Σοδρϑοῦ ΔΩΥ͂ Ῥοσβοῖ, δοοοζάΐης ἴο τῆς 
6] κηονὴ Ηδδγαίσιῃ. Τ6 ὅγτ. 48 σῆδγας- 
[ΕΓ ΒΕ 1Δ}}: “1ῃς ῥγάγοῦ οὗἉ τῃς Γ ΠΟΠΊ68 
θεΐογε δϊπ|. ὙΤ 15 σδῆ ϑοδγο οὶ ϑραδεϑιοι 
85 ἃ ΡΑΓΑΡΉΓΔΞΟ ; 5111} 1655 ἃ5 ἴδε ἴσια σεδάϊηρ. 
ΤὨΘ “ δοοερίϊηρ οὗ Ρεγβοῃβ " ΠΟΙΏ65 ἰῃ ΤΌΣΩ 
[6 οηὰ οὗἉ ἴδ ῥγχενίοιβ υϑσβα. 

14, «υδὲη “δε ῥοιγείδ ομδ δὲν εοπφιρίαη.} 
11. “ρχδίεῖο;" ἃ οοηπίετηρίπουβ ττογά, οὗ 
νυ ἰς ἢ (ἢ οτἱχῖπαὶ ννα8 ἀου [1655 Ὁ Ιγ 
ΘΠ ΡΙογεά, Ὅρσε, ψ]οἢ ἴὴ6 1,Δἴ, δα 5 δἱ 
τῆς οηά οὗ [Π6 νϑῦϑεβ, ϑεθ 5 ἴο ὃς ἃ νεβίϊρε οὗ 
8ῃ οΪα γοδάϊηρ (νοι τνου]ὰ ςογτεβροηά νυν ἢ 
[86 σγγῖδ6) δἵ [6 σοτηπιθηςοτηθηΐ οὗ ἴδ γοΓβ6, 
αἴογναγάβ δἰϊεσεά ἴο 2γεωζ, ἴο οογγεβροηὰ 
ΜῈ ἱκετεία οἵ ἴ86 Οτοεῖ. 

16. Τε νεῦϑε 15 οὐ! οὰ ὈΥ (ἢ 5ΥΧΓ. [γδη5- 
Ἰαῖογ, δυιῖ ΡγΟΘΔΟΪΥ χοηυΐηο. 

17. 411} 2 ἐοπιὸ πὶ. ὅϑγγυ. “ ὉΠ] ὃς Ἔχαγηΐης 
ἱ, 

ΕΟΓΟΙΒΒΘΙΑΘΤΙΓΟΌΘ. ΧΧΧνΥν. ΧΧΧΥΙ. 

18 Βογίδε [,ογὰ ψν}}] ποῖ θὲς οἰδεῖ, 8.6. 
πεῖ θεγ ἢ} τῆς ὙΠ ΕΠΗΣ δε ρδῖίεηε “Ὁ 
τονγαγά τῇ επὰ, Ὁ} ἢ6 πᾶνε βπιϊξίεη ἢ δος 
ἴῃ ϑιηάεγ τὰς ἰοΐῃβ8 οἵ τἢς υππιογοὶ- 
δι], δὰ τεραγθά νϑηρεδηςς ἴο τῆς 
Πεαίμθη ; [01 ἢς πάνθ τὭΚΘῆ ΔΥΨΑΥ 
τε πιυϊτυάε οὗ τῆς 'ρτγουά, δηά " θζ, γε 
Ὀγοίζεη τῃε βοερῖγε οὔ τε υῃτρῇ- ᾿ 
ἴθουϑ ς: 

Ι9 ΤΙ] με πᾶανεὲ "“τεπάογεά τὸ "' ἔσαι. 5. 
ΕΥΘΓΥ͂ τηλη Δοσογάϊηρ ἴο 8 ἀεδάβ, 
Δηἀ ἴο τς ψοῦκβ οὗ πιεὴ δοςογά- 
ἱπρ ἴο τῆ εῖγ ἀδνίςαβ; [1] ἢς δπᾶνε 
Ἰυάρεά τῇ6 οαυβ8 οὗ ἢἰ8. ρεορῖΐε, 
δηὰἀ τηδάς (ἢδηὶ ἴὸ τε]οῖςα ἰῃ ἢ Ϊ8 
ΤΏΘΓΟΥ͂. 

20 Μεῖογ ἰ8 ᾿ἰβεαβοηδῦϊῈὲ ἰῃ τῆς 1Οτι μῶν 
τίπις οὗ ΔΗ Ιςτοη,, 48 οἰουι 5. οὗ γδὶῃ ἴῃ 
τῆς εἶπες οὗ ἀτουρῆί. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΌΥΙ. 
Ι Α͂ Ξγαγφ ,ο»ν ἐάε εὐμεγεῖ ἀραΐμεί ἐὰό ἐμερεΐος 

ἐλέγεογ. 18 44Ἅ ροοά λέαγέ αμα ἃ 7ηοτυαγά,. 
21 Οἵα »οοάΐ τυΐγε. 

[ν. 13--20. 

18. ΤῈ τοῦ ΓΑρί αἰγ ρᾶ5565 ἴο δὴ δηξὶςὶ- 
Ραϊΐοῃ οὗ ἰιάχηηεπξ ὕὑροη ἴμοϑα ἰγγδηηίοδὶ 
Ποδίῃοη ΓΌ]ΟΥΒ. νῃο56 ΞΊΝΑΥ τοϑίεὰ ὑροη [5γδεὶ 
ψ ἢ σας τογτ] 6 σεῖς οὐὨἨ Ρεγϑοουτου (866 
Ἰηἰτοάυοίοσγη τοπιᾶσκϑ). ΤῊΣ ϑγσίας ἀοθδβ ποῖ 
ΟΠΟΥ ΔΩΥ͂ γα οἰ Υ οὗ ἱπηροτίδπος ἴῃ τ} 5 νοῦβο, 
τδουρὰ ἰἴ τοηάοτβ ποῆς οὗ (ἢ6 ἰχ οἷδιι8ϑ65 
ΘΧΔΟΙΪ ἃ5 ἴδ Οσεεκ. Ῥεγθδᾶρβ νγὲ τΔῪ Πηὰ 
ἃ νεβῖϊξε οὗ [πε οἷά ννογτὰ ῬΠΌ, “4 βοορῦς," 
ἴῃ σκῆπτρα, ἴον ν᾿ Ὠΐςοἢ ἴῃς ὅγΓ. ΟΠἤΈΓΒ “ ΤΌ]ΟΓβ." 
Τῆς 1.Δἴ., ἴοο, ἰῃ “. 19 [458 ργεϑεσνεά 8 νϑϑίϊρο 
οὔτις Ηφοῦγον ἰη 115 τη ογίηρ “ δοοογάϊηρ ἴο 
[ἢ6 ψογκβ οὗ Αὐἀδιη.᾽ 

420. Ηΐν πέγῷῦ ἐξ “εα:οπαδί,.) ϑγζύ. “ἴδ6 
Βιδῖον ψνῖ}} Ὀ6 Αϑμδιηδα," : 

φΓ ἀγοισδὶ] ΤΟΥΣ, το [πὰ ϑγγίδη ἴπ- 
[ογργοϊοα ἔσοσῃ ἢΐ5 οὐγῇ ἰδηρυδρο. 
ΤΟ τσοῦβε πα ϊοδίοβ δὴ δρργομοηβίοη οὔ 

πδίϊ ΟῊ8] ΞυῇἼδτίηρ, δ η ἴΠο56 ὑηάογ ἴΠ6 γοκα 
οὗ [6 ἴοσείρη συ] ]οτβ σπου ἸοηΣ ἔῸΓ 5016 
Θ6Ά8Ο Δ] τοϊϊεῦ ἴῃ (6 ργεβθηῖ, δηὰ δαγηθβυ 
Ιοοῖ ἴον {Π6 ἤηδ] ἀεἰνεγδῆςς ἀϑϑυγοα ἴο {Π6πὶ 
ἴη ἴ!ο τἱρῃΐθουβ Ἰυάρτηοης οὗ ἴΠ6 Οοά ἴο 
ὙΠουὴ (ΠΟΥ ἀρροδίθα, 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΧΥ͂Ι. 

ἼΤΒ6 βᾶπι6 δῦγιυρί ἰγδηβιτίοη ἃ5 ἰῇ οἢ. 
ΧΧΧΙ͂Ϊ, (υ. 19), ἔτοπι ἃ βυυδ)οςΐ, 50] τς δηὰ 
οὗ ἀεερεβὶ ἱπίοσγεϑθί, ἴο δηποίμε {γἰναὶ [ἢ 
ποῖ δἰτηοβὶ σορυϊβῖνθ, ἀρρθᾶσβ ἅραΐῃ ἴῃ {818 
οδαρίος αἱ υ. :8. Οηζδ τῆοσγε νγὶ τηϊρσπΐ 
Ὅς ἰειηρίεἀ ἴο τπΐηκ οὗὁὨ ἃ πιηϊϑρίδςεσηθηΐ ἴῃ 
(86 ἰοχῖ ; θυΐϊ οὗ 118 ἴΒεγὰ 15 οΐ ΔΩΥ 6χ- 



ν. 1---ο.] 

Β.ς. 
(Γ΄. 200. 

(οά οἔ 81]. ἀπά ΒεΠο]ά αι: 
2 Απά β8επά τῆγ ἔδαγ ὑροη ἃ]} (ἢς 

πδῖίοηβ [ῆδί βεεἷ ποῖ δἴζεγ πες. 
2 ΤἸΔ ἃρ τὴγ παπὰ 'δραίηβὲ τῆς 

βῖγδηρε πδίίοηβ, Δηἀ ἰεῖ ἔπεπὶ 866 ΠΥ 
Ροννεῦ. 

"Ἐσεῖς. 5. 4. Α8 ἴδοι ννδβϑὶ δβϑδηςεβε ἴῃ ιν 
5. ας. δείοτο πε : 50 δὲ ἴδοι τιδρηϊδεά 

ΑΝΕ ἈΝ ὉΡοη 8, Ὁ [ οτά 
Ι, 

5 εις. το. 
25. 
ἰότ, “ῥοκ. 

Ὁ 35 335. Χχῃοηρ {Βεπὶ Ρεΐογε 8. 
ει Κιπες 5 Απα “Ἰεὲ ἴδηι πον ἴῃεα, 25 ννὲ 

43. ύο. ἢᾶανε Κπονῃ ἴπεε, τῆλῖ τηογα 15. ΠΟ 
Οοὐ δυζ οηΐγ ἴπου, Ο Οοά. 

---«-- 

ἴοτηδὶ εὐϊάεηςσθ. ὍΤῃθ ἢγθί ρατί οὗ [δε 
Ἑδδρίεσ (υυ. 1-17} ςοπηδοῖβ ἰἴϑοϊ δ ἢ της 
ςομβοϊυάϊης μαζὶ οἵ οςἢ. χχχν.---θοῖἢ 45 γοραγήβ 
[5τδοὶ δηὰ ἴπ6 Οοπ 6 νου]. [1 15 ἃ Ὀγδυύογ, 
αἵ ὈΠ165 5:0] της, ἴον [6 ἀο]νογδῆςε οὗἉ [5γδε], 
ἴδε ἔἸΒΙπηοηΐ οὗ ἴῃς ρῥγορἤηεξς ργοπΊῖβεϑ, δηὰ 
[πε δάνεπι οἵ ἴΠ6 Μαεβϑίδηϊὶς Κιηράοπι, ὄύθη 
αἰτ ποιὰ ἔδογε 18 ἢοΐ ΔΩΥ πχεηζίοη οὗ ἃ ΡΕγΓϑοπαὶ 
Μέεβδῖδι. 4458 ροϊηίβ οὗ 51:05: ΔΓ ἱπίεγοϑί 
τνα ποῖθ, ου ἴῃ6 οης ἢδπηά, ἴῃ ἴοῃε οὗ 5655 
85 τοργβ ἴπ6 σοηάϊτοη οὗ [5τ86] δἵ [πὸ {{πῚ6 
[86 σδαρῖον νγᾶβ νυυιτοη, Ροϊπίίηρ ὈδΔοκ ἴο ἃ 
Ῥογίοά οἵ ρεγβοουϊΐοη δπά βυϑβοσγίηρ; ἀπά, οἡ 
1πὸ οἵποῦ δηά, [6 νατγιατοηβ ᾿πίγοάπςοα ἴῃ 
(Βς ϑγτίας ἰγδηϑαἴίοη, νμιςἢ, ΔΙ Πουξἢ ϑοτηὸ- 
ἘΠΠῚ65 ΘΟ ΓΆΪΠΕἿΥ 5.1.5 ἴ, ἀτὲ οὗ στεαΐ 5 γηιποδηςα 
85 τογαγὰϑ τῇς γοὶ ρου ϑἹεννϑ οὗ {ΠῸ [γδηβ]δῖου. 

ΟΥ̓́Τ βεσοιῃά ραγί οὔ πο σμαρίογ(υυ. 18--26) 
1ἴ 19 πεῖ δῦ ΟΞ ὯΟΥ Ρἰθαβδηΐῖ ἴο βρεβαϊζ, 6βρ6- 
οἶ8}}}7 νιθη ΓΟἸ]οννηρ ΟἹ διις ἢ ϑεη[ἰπλεηΐβ8 ἃ5 
ἴῃ Ραγ 1. ὙὍΤῆε οσοηποχίοη δεΐνοοη [ἢ 6 νογ5 685 
15 ποῖ ΥΟΥῪ οὈνίουπ, ΔΙ Που Ρ ἢ 16 ννῆ0]6 ΤΊΔΥ 
ῬΕΙΒΑΡΒ Ὀε ουτηπηοεὰ ὉΡ τπάθσ ἴμ6 βθπογαὶ 
μοδάϊπρ “" ΠὨἰϑοθογηπιθηῖ.᾽" ΡΟΒΒΙΌΙΥ 4150 συ". 21 
ΤΆΔΥ τηδτῖκ ἴΠ6 Ὀορίηηίηρ οὗ ἃ βυϊ-ϑεοϊίοη οἡ 
ἴδε τεϊδίίοη οἵ ἴΠ6 ϑβεχεβ. ὅγε οσδῆ οπἱΐ δήὰ 
τδαῖ {ΠῸ ραγί 25 ἃ ννῇοϊς ἀδβοθηάβ ἔτοπι δηϊ]- 
τῃοιῖῖὶς βαγίπρβ, ὨΘΙ ΠΕΣ ὙΕΥΥ͂ νῖ86. ΠΟΙ ΨΕΓΎ 
οἸεναῖεά, ἴο ννμδί πιᾶὺ ὃς εἰρῃδηγβιϊς 4]} 1510} 
ἴο ἴῃ ἀδηροῖβ {πγοδίθπίηρ τηδττιεα 116 ἴτοπὶ 
[Πς ὑτγέϑεηςθ οὗ υῃπιαγτίεα δοαυδὶηἴδηςοθ5 (τΌ. 
25, 26). 

1, Πκσυε γιεγο ὠῤον πς, ᾽ς. ὅ5υτ. “ Ἐ δαἀθεπὶ 
ι1ι5, Ο Οοά, 8]] οὗ ιι5.᾽ 

δεδοίά [5].}] 1,4ῖ. τερῤίςογε. 

Ὡ. τοῦ 1δγὺ ἤανρ ὠροη αἱ ἐδ παίΐοπς ἰμαῖ 
δϑοῖς ποῖ δῇοσ ἴΠ66.1]Ὼ} Ὅῇδ ἰαϑὶ νογα 5. πλιιϑδῖ 
6 οπρκϊοά 45 ποῖ ἔοιιπά ἴπ ἴΠ6 οτἱρίηαὶ Μί55. 
οὗ τῇς Οτεοκ, Ὀὰζ ΟΩΪΥ εἴνθη ὈΥ ἴῃς Κεῖ, [,αἵ. 
δηἀ ὅυσ. ΤῸ δαάϊίίοη πιδΥ Ὀε Δῃ ἱπίογροϊα- 
τἴοη ΠΠῸΠπι [60Γ. Χ. 25 ΟΥ 5. χχχίχ. 6.ὙἩ ὍΤῆε 
νεῖ 1,Αἴ. ἀηὰ ὅ5γγ. αἰϑο οὐ ““ 4}}.᾿ 

8. 266 εἰγαπσε παΐοη..) 507. (Ῥογῇδρ5 σοτ- 
ΤΌΡΙΥ) ἰὼ [6 5ἰηριϊαγ. 

ΒΟΓΟΙΒΒΙΑΘΤΙΟΌΘ. ΧΧΧΥΙ. 

ΟἴΠΟΓ βϑἴγδηραε Ῥγοηάειβ : δου γ (ὮΥ 
Παπά δηά τὴγ τίρῃς δγπὶν παῖ {ΠῈῪ 
ΤΔΥ 86ῖ ἰογἢ [ΠΥ ψοπάγοι8 ἡνογκβ. 

7 ἘἈαῖβε υρ ἱπαάϊρηδιίοη, ἀπά “ ροιιΓ ἡ Ῥο. 79. 
οιμἱκ ψγδῖῃ : [ΚΘ ΑΥΨΑΥ ἴῃς δανθιβαγυ, ᾿ 
ΔΠΑ ἀδβίΓΟΥ τΠ6 ΘΠΕΙΏΥ. 

8 Μακε {πε τἰπιε 5ῃογῖ, γεπιεπι θεῖ 
{πε ᾿ ςονεηδηῖ, δηά ἰεῖ τπεπὶ ἀδοΐδγα " στ. σαί. 
[ΠΥ ψνοπάεγίι] ψογκβ. 

9 ἴ εἰ πῖπι τῆλ Ἔβοαρεῖ θεὲ ςοη- 
διιπιοαά ὃγ {πε γὰρὲ οὗ ἴῃε ἤγε ; δπά ἰεῖ 
{Ππαπὶ ρα 5ἢ τπδῖ ὀρργεβ8 πε ρεορίε. 

4. 41: ἐδοω τυανὐ ταπεϊβεά ΤΡ, ἘζΖεκ. 
Χχυΐϊ. 2, ἅς. Οοά ἰ58 «απεϊῇεά εἰ ποῦ ὉΥ 
τονναγάϊης 16 το] -ἄοεῦ οὐ Ῥυηίϑηϊης δε 
6Ὑ]]-ἀοοῦ: ἰόγο 16 ᾿αζίοῦ ἰ5 ἱπάϊςαίϊοά, 

Θ. ϑόεευ πεεὺ εἰσπ4.}) ὙΠῈ ΤΘΙΈΓΕΠΟΘ 56 ΈΠῚ5 
ἴο ἴΠε ἔοττηεσ πηγάς ϊουβ ἀ6] Ἰνογαῆςσοβ, 65ρΡ6- 
Οἰ4}}Υ ἴο τπαΐ τῸπὶ Ἐργρῖ. 

αππ νιαξε οἱδὸνῦ σίγαηφε «υοπάφγ.] ὍΤΠ]8 
ϑῃοιαὰ 6 τεπάοτοα : διὰ ἂἀο ἔσοβι ψ01}- 
ἃοτα, ΓΦ (Οτοῖ.,, ἘγίΖϑομο). ὙὉΤῊϊ5 ἰ5 
σοηπῇῆγπχεοα ὈΥ [ἢ ϑγτίδς. 

φ“ἰογ Ῥογθαρθ “βιγεηρίβϑη " (9 γυ7.), 
ῬῚΓ, ννα5 ᾿ηἰεπάεά, 

8. 2ῥε εουεπαπί. ὁρκισμοῦ; 8ῖη. ὁρισμοῦ» 
σοηῇτγιηθα ὈΥ ὅσ. [1,δῖ. πὶ; Αττῃ. δπά 8. Η., 
“ξογτη." ε 5ῃουϊά {Πογοΐοσε βδυθϑθτυϊε 
186 οπ ἃ. ““Βτίηρ ΠρΑΥ " (ὅ501.) 566πὶ8 ἃ 
ΤΟΥ 5014 0]6 νογὺ τμδη “ γετηθπιθοσ.ἢ 

απά ἰεὶ ἐῤέηι ἀρείαγο ἐν αυοπάεγγμ «υονάς.] 
δυντίας, “ Ὀεσδιιθδθ {ΠΕΙῸ 15 ποῆς [δῖ βαγείῃ 
υηΐο ἴπδ6, Ννηδὶ ἀοοβῖ {που} ΜΝ οενοῦ 
νν 85 [86 δι ιίθοῦ οὔ ἢ15 ρἤΓδϑβα, 1 15 ΘΟ ΓΥ͂ γεηδγκ- 
4016. [ἃ 15 ᾿πίθηάεα ἴο Ἔχοιδα ἴπ6 ῬΧΑΥΟΓ 
“ ἢᾳβίθη οἡ {ῃ6 {ἰπ|6.᾽ ὙὍὌΠῸ6 νυ τοῦ 15 γερο - 
βοηϊρα 845 ροδάϊηρ {παΐ, 1 τὴς Ὀ᾿νίηθ ἴογπι 
 γο ὈγΟΌΡ ἢ βοπιθννῃαϊ πρᾶγοΓ, πὸ ὁπ οου]ά 
Πηά ἔδιυϊξ νυ δυιςἢ ἃ σἤδηρο. 

9. Ζεὶ ῥί»ε ἐδαὶ εεαρει}Ρ.] ϑγύ. “1ὴ ντδῖῃ 
δηᾶὰ ἢἤτε ἀδβίσου (μ6 Παίοσ. ΨνῈ αὔθ ποῖ 
1 Κοὶν ἴο ἤπα ΔηΥ δαϑίθσγ γοσοης]αϊίοη οὗἩ [ἢ15 
ἢ τη6 Οτσθοκ ἴΠαπ Μ).)Π διὰ δ Π. ὙΠΟ 
ΘΧΡΥΘΞϑιοη 15 ἰκὸ τ Κίηρϑβ χίχ. 17. 

απα ἰοί ἐφόρει ῥογὶ δ αὶ οῤῥγέςς ἘΔΥ βεορί».] 
11τ|ι. Βπὰ ἀοδίτσποϊίί οι. δ υγ. “δηά }} {ΠῈ 
Ἰογάβ ἀπᾶὰ ργίηοθϑβ οἵ ἴπΠ6 ρθορίθ. ῬχοῦΔΟΙΥ 

τῃ6 05) οὗ τῆς οΥἹΡΊΠη4] τπηθδηΐ “' δηά ἀεδϑβίγου "ἢ 

(ὖϑν, Γηϊβγοδα ὈΥ ὈοΙ͂Π ἰγϑηϑίαίοσβ. ΤΠΘ 
νἱοίΐθηςθ οὗ {Π6 δϑητπηθηΐ ΤΔΥ Πᾶνε ᾿ἰεὰ {Π|Ὸ 
Οτθοὲκ ἴο βυδδιτιῖο ἔοσ [ἃ 16 τ] 6 Γ ΡΥΑΥΟΓ 
ἴπ ἴτε τοχῖ. Α ἝἸΙἴογα] {γδηϑἰδίοη ταῖρι ἤανα 
Ὀόοη ἀδηρογουβ ἴο {Π6 [Θνν δ σου ΠΥ ΙἸῃ 
ΑἸεχαηάτγίδ. 
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6 δῆενν πεν 5ῖρῃβ, ἂηὰά πιᾶκε Β.0. 
ΕἸΣ. 20ο. 



1γ6 

᾿ 10 δηνῖο ἴη βδιπάεν τῆς Πελάβ οὗ 
“ἘΦ τῆς πιϊεῖβ οὗἔὨἉ τῃε πιελίμεπ, τηδλὶ 88γ., 

ἼΠΒοΓα 18 ποπς οἵδε Ὀυζ νγα. 
11 “Οδίδεγ 11 τῆς τθε8. οὗἨἉ ]Δοοῦ 

τοροίδογ, ἀπά ἱημογῖς ἕπου τ 6 πὶ, 843 
ἔτους ἴῃ6 θερίπηϊηρ,. 

12 Ο 1, ογά, 7 βᾶνα πιοῖούΥ ὕροη [86 
ΡΕΟρὶς τῆδῖ 15 ςδ]]ϑδἀ ὉΥ τῆν πδπιε 

ὁ Ἐχοά, 4. λῃὰ ὑροη [βϑγδοὶ, ἔυγῆοσιν τῆοι μιδδὲ 
λύκου. πΔηγχεὰ ΤΥ ἤτγβίδογη. 

1. Ο δε πιογοί ει! ἀπο [ἐγυβα  θηι, 
τῆ ΠΥ ςοἰτγ, ἢ τῆς ρίλες οὗἉ {ΠΥ γεβῖ. 

Ής χᾷ ΕΠῚ ϑίρη ἐν ἢ τΐης ὑπβρελκ- 
»ιαραῦν ΔΌΪῈ ΟΓΔΟ]ε8, ἀπά ΤΥ ρεορὶς νυῖτῃ ΤΥ 
ογαρῖες. ῬΊΟΓΥ. 

.7 αι. 9. 
18, το. 

10. 266 δεαά..}] (ἀρ. 8. οχ. 6. ὅγτ. “τῆς 
στόν, Ρεσῆδρθ βοδεηίπε (δ6 εχ ἱοΏ. 
ΤῊΘ τεῦϑὲ οοηΐδίπα ἃ ἔυγίπεῦ ΗΑ ἀν τίρεῖ 
ἴῃς {γγδηηΐοδὶ Τρργεββοῦβ οὗ ἴΠ6 ρϑορὶς οὗ 
Οοά---ἰῆοθϑε Βελίμοι τυ ]ογ5 τείοττεὰ ἴο ἴῃ 
εἰ. χχχν. 18. 

9 δ. δεαΐδεη.ῇ ΤὍῆε δεῖϊίζες τεδαϊηρ ἰ5 
οὔ τ ΘΏΘΙΥ (δες Οτεεῖκ Μϑ5., ὅγτ., 
1,κ1.. 

11. απϑ ἱπρεγὶ ἐδοι ἐδερβ. ῬτΟΌΔΟΙΥ τηθδη- 
ἴης “ εἶνε ἴδεπὶ [Ποῖ που λῆος." ὍΠο ΟΥοῖκ 
Μ55. δανὰ ““δῃηά 1 ἱπμοεγιιθα," το δάδρί τῆς 
δγηίαχ ἰο (δὶ οἵ χχχίϊϊ!. τό (νυ. “μῴγα). [1.Αἵ. 
εἰ δεγεβαδι: ἐο., ἰοϊ]οννίας ἴῃς Η οῦγον Ἰάϊοτα 

ὈΠΌΠΟΠΙ. 
ὦ: γον» ἐδε δερίππὲὴηρ.] ὅ85γτ. “ αἰκὶ Ἰεῖ [ἢδπὶ 

ἸΏΒΟΥΙ;, 85 ἴθου 5δἰἀ5ῖ ἔγοπι ἴῃς Ὀεςίηηϊηρ.᾽" 

190. ἐῤε 3εορίε ἐδαὶ ἐξ εαἰϊεά ὧγ ἐδ παριε. 
ἐπ᾽ ὀνόματί σου. Οτοεκ νουϊά ρετῃδρε 
δὲ ἐπ᾽ ὀνόματος. ΤΠΟΥ ψγοτα ἴμ6 “΄ ρεορὶς οὗ 
7ἈἈνο. 

«υδονε ἐδομ δα" παρ"οά. Βοδὲ Οτεεκ Μ595. 
ἩὮΪοΝ ἴπουὺ τ γέ τ αι νέτοαν ξο. τὴς οἴδοσ 
τολάϊηρ ἰ9 δρρο Υ ἴῃε δγτ., δηά 16 ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ οοττοςῖ, ἔα τεΐογεησο Βεΐπε ἴο ἔχ, 
ἵν. 22. 

13. ἐδε ῥίαεε 4 67 γε} ΤΟ σχργοβϑίοη 
ἷβ δισὶςεἶν Οἱ ἱῖςα] (5. οχχχίὶξ. 14), δηὰ ποσὰ 
ΠΝ δἰ κο βοδη υϑεά το ροίηϊ ἴο ἴμς ΠΏΔ] 

τποηΐ οὗ ἴῃς φοοὰ ργογηΐϑεβ οὗ Οοὐ σοη- 
ςογηΐης [5126] ἀπά [εὐ 54] 6}. 

14, ἘΠ] δου «υἱὲ ἐδίπο μι: ρῥεαξαδίε ογαεἶεδ. 
Ἀαῖμοσ, τὸΐὰ [80 ἰδὶκ οΥὗὨ ΓὮΥ ἀσθοᾶδ. 
ὙΠΟ ρᾶβϑϑᾶρε [45 Ὀδθη δατη γ Ὁ γεδϊοσοὰ ὉΥῪ 
Τιϑο πο οΥ τοτὰ [πὸ Ναϊ. ἀρεταλογίας. ΤΈΣ 
ἔογπηεσ οαἀϊοηβ μὰ ἄραι τὰ λόγιά σου, ἩΊςΝ 
ΕτιίΖβοδοα επάθδνοιγβ ἴο οοηβίσιιθ. Το ξ,μδιίη 
ἐπ ἐπαγγαδιόμ: σεγδίς, ἰτληβιδιοαὰ ἰη Α. .., 
οἰδηάβ ἴογ λογίας, νος 85. Η. 4150 
Τοργοβοηίβ. 6 ϑΥΓΠΕᾶ4ς βθθ}β ἴο ροΐῃξ ἴο ἃ 
Ηεῦτεν ὙΠ Υ), ὙΐΒ 5 Ἀρραχεβεὶν (ἂς 

ΕΟΟΓΟΙΕΒΙΑΘΊΤΙΟΌΣ. ΧΧΧΥΙ. [ν. 1ο---18. 

15. Οἰνε τοϑε πον ὑπο τπο8ε τἢλὶ 8.6. 
ἴδοι Παϑὲ ροεβεββεὰ ἔτοηι τῆς δερὶπ- π΄ 
Πἰηρ, δηαὰ τγαίϑὲ Ὁρ ᾿ριορῃεῖβ τῆδῖ 1 τ, 
Βᾶνβ Ὀ6θη ἰπ ΓᾺῪ πδπιε. ἘΟΈΛΙΣ 

16 βονατὰ {πεπὶ τῃλὶ νναὶὲ ίογῦ. 
ἴῆες, δΔηά εξ ΤῊΥ ργορῆθβ θ6 ἰουπά 
λιτπ8ι}. 

17 Ο ]οκὰ, ἢθᾶγ ἴῃς ργάγογ οὗ (ἢ 
ἰβεγνδηῖβ, δεοογαΐπρ (ο τῆς ἢ δ] εβϑίπρ' ὃ Οτ, εμρῤ-ς 
οὗ Αλγοῃ ονεῦζ τῆν ρεορῖς, ἐτηδέ αἵ ἡμαιμδι 
πεν ψΒ ἢ ἀνγεῖϊ ὑροὴ ἐπε θᾶ 6... 
ΤΑΥ͂ Κποὺγ ἴπδῖ ἴδοι ἀγὶ τῆς [ωογά, ὃ τ Κίσες 
ἴῃς εἴεγηδὶ (ὐσοά. 

18 Τα 6 ἀενουγειῇ 411 πιοδῖβ, 
γεῖ ἰ8 οης πιοδλῖ δεῖζεγ (ἤδη ΔηοῖΠου, 

ΟὨΪ Ρἷδος ἴῃ Οὔκ Ἱεγαυγε ἴῃ ὑεῖς ἃ 
ἀεγιναῦνε οὐ ἀρεταλόγος ἰ8 υϑοά νὰ [8 
ΟΥ̓ χίηδ]. πιεδηΐηζς. ΟταΪϊΏΆΠΥ τ τεῆς ἃ 
““δΒυβοουῦ ἢ ΟΥ “ἑ εβῖεσ., ὅὃ.6ὲ Μδαγοῦ οἡ 
]ανεοηασὶ χν. 16.5. ΤΟ ἀρεταί (Ἰῃ ΡΙηἀδγ ἐδρα- 
ΟἰΠ}γ, “ σεεαῖ ἀδοάϑβ)) ψ1}} ἴῃ 1}|15 οδθα Ὀ6 γεδ] 
δηὰ ποῖ ὀχανμοσγαῖοά. 

απά ἐὸν βεορί.. ἙἘἙχταδηὰ ἴτοπι ἴῃς ϑγτίας, 
διὰ ΓῈΥ ΓΟΙΔΡΙΟ (ναώ). 

16. Οἰνε ἐδεέμρον 10 ἐδοσο ἐδαΐ ἐδοι δαςσὶ 
}ο"-ε5.6.)] Ἀαίδογ, [ὁ ΓῺΥ οτοδίΐοιδ, 
ἐν. “νοῦ κα ἔτοσῃ ἴῃς Ὀερίπηϊηρ." Ῥχονα 186 
(τυ οὗ ἴδε τεοοογὰά οὗ {πεῖ ὉΥ ἀοίης οἴδοΓ5 
ἶκς ἰΒο. Βυῖ [π᾿ 6 ὅγτ., ννδιοὶι στεηάοτα “ οοἢ- 
ἄστη [6 (οβι ΠΟΥ οὗ (ΠΥ “ογυαηι, 85. ΔΓ 
δἰγηρίογ: δηὰ ἱηάδεά 1,13} (ςἢ. Ετεϊεα. ἰχ. 1, 
ἐργασίαι) ΤΌΔΥ τϑολῃ εἰπεῖ, Ὀυῖ τότε ὨδίυΓΑΙΪΥ: 
“ΠΥ βοσυδηῖ.᾽" ογθδρα ἴμ6 ρῆγδθε “ϊςἢ 
γγεῦς οἵ οἰ" ἰεα [6 [τδηϑίδίοσ ἀϑίσαδυ. 

απάὐ γαμεέ μῷ ῥγοῤῥε..) ἘἈλδίδεσ, διηὰ 
Σδὶβδβο ὋὋὃὉ [80 ῬΙΟΡΔΘοΐοΘ5 πἰξοτοᾶ ἐπ 
[ὮΥ πδπιθ. ““Ἀαίϑε ἴπεπὶ Ὁρ" ἴπ {Π6 5εῆβε 
οὗ νακίης ἴποπὶ οὖΐϊ οὐὗὁἁὨ {Π6ῚΓ 5]δῈρ --- ΗΠ] 
ἴΒοΏ. ὅϑγγ. “"1εῖ τπεπὶ οοπιθ." δι πλ ]ΑΥΪγ 
κινεῖν ἴ6 υϑοα οὗἉ νΑ ΚΙ ὑρ δη οὐϑοϊεῖς ϑἴΌ συ. 

106. Το ΠΙΙΒΙπιοης οὗ Οοὐ᾽ 5 ργοιῖθθθ 18 
ἀεβογι θεὰ 48 ἴῃ6 γενναγὰ οἵ ἴῃς ραϊίοπος διεχὲ 
ἔλα οὗ ἴ[ἢο86 ψῇο πον βυβογ, δηὰ τὰ ςοὨ- 
Βιτηδίίοῃ οὗ [π6 τσ ἢ οὗ Ρσόορῇεογ. 

17. σεοογάϊηρ ἰ9ο δὲ δ[εεεὶης ΟἹ «αγο". 
οΥΤ. “δοοογάϊης ἴο ἴῃς Ὑ}}} οἵ ΠΥ ῥεορῖο. 
ΤὨαο Ὀ]οβεοίηνς οἵ Αδγοῃ ἰ8 τεςογάδά Νυπιῦ. νἱ. 
22. ὙΠ [ὃς ϑγγίδο ορ. 8. ονἱ. 4 (ν} 
Ῥαϑθἴο). [Ιἴ δοοῆὶδ ἴο 1.5 οἶθασ [πδὲ [6 
Οτοοῖκ 15 ἃ ρβἷοβϑ, δῃὰ ἃ σοιλδσ δ] 6 ΟὨΘ. 

ἐδε εἰεγπαὶ Οοά. ὅ.γχι. “ἴμδὲ τποὺ δἱοης 
τὶ Οοὐ ἴογ ονεσν." 

186-20. ΤΈΘ ΟΥΑΙ δυν͵εοὶ ἰ5 παῖ οὗ 
ἐν" ἀἸδοοσγητηοηῖ "---Ἰὴ τηλίζοιβ σοϊδλτης ἴο ἴδε 
86Ώ868, 33 Γεραγάξ [6 δρϑεοῖ, δηΐ, ἰδεῖ, [πῸ 
ἀξεὰς οὗ τηθῆ. ᾿ Ἷ 



ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΓΟΌΘ. ΧΧΧΥῚΙ. ΧΧΧΥΙΙ. 

1Ι9 1Δ5 τῆς ραἰλῖε ταβίεῖἢ ἀἶνεῖβ 
Κὶπάς οἵ νϑθηΐίβϑοῃ : 50 ἀοζῇ δὴ ποαῖ οὗ 

100 34.3. μῃβεγϑιπάϊηρ᾽ [1156 βρθεςἢς8. 
20 Α ἐτοναγὰ ποαῦῖ Ἵοδυβεῖῇ ἢδδ- 
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πεῖ ᾽Δ ροβϑβεββϑίοη, "ἃ πεῖρ {Κα ὑπο 8Β.Ο, 
Πίπλβε ἢ, πὰ ἃ ριΠ|ὰγ οὗ γεβῖ, ἀρ θσιλα 

Ὡς ὍΒεῖς πὸ πεάρε ἰ5, τῆέγε τῆς ἐῶν, σε. 
Ροβϑεβδίοῃ 8 βροϊϊεά : δῃηά ἢς τῇδ "τ σε. 2. 

ν. 19---26.] 

Β. ς. 

εἶτ. 2οο. 

10 σ, 

Υἱη6855 : δυῖ ἃ πιδη οὗ Ἔχρεγίεηπος νν]}} 
γεοοιρεηβε ΠΏ}. 

21 Α νοπιᾶη Ψ}}}} τεςεῖνε ἘνεγΥ 
πιᾶῃ, γεῖ ἰ5 οης ἀδιιρῃζεγ Ὀεῖῖεγ τῆδη 
ΔΠΟΙΠΕΓ, 

22 ΤῊὭς θοδι οὗ ἃ τνοπιδη σἤδεῖ- 
εἴ (ἢθ σουπίεηληςε, ἀηὰ ἃ πΊλη 
ἰονεῖῃ ποιῃϊηρ Ὀεῖζοτ, 

23 [ξτδοῖε ὃς Κίπάπεϑβ8, πη θαίκῃ 688. 
δηά ςοπιίοτῖ, ἴῃ πεῖ ἴοπρις, τΠδη [8 
ποῖ Πεῦ Πυβδαηά [{Κα "οἴ ΕΓ πλέῃ. 

δῖ πὸ ψῖξε Ψ|}} ννδηάεγ τρ δηά "ἢ 
ἄοννη τηοιΓη]ηρ. 

26 [ο ψ}}] ττυϑὲ 4 τῆϊεξ νεῖ] 
Δρροϊητοά, τῆδλι βκίρρεῖῃῃ ἔτοπιὶ οἰ 
ἴο οεἰϊγ ὃ 80 [ψνῇο ν}} μεῖϊενῈ} ἃ 
ὯΔη ἴα παῖ πο δοιιβε, δπά 
Ἰοάφσειςἢ ννμεγεβϑοενεγ τῆ πίρῃς τἀΚοῖῃς 
πίπιὶ ᾿ 

ΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΧΥΙΠ. 
Ι 2ἴσιυ το ἔποιν ,» Ἰοπαῖς απα] ἐρεμσαἶζογε. 12 781ε. 

άδονείον απα τοξράοηε σ7 ὦ ροαΐν νίαν δέξεςείἑ 
ὐ τά 24 Ηε δὲ ρεϊζεῖῃ ἃ νῆα θερίη- ἀέρι, 27 Ζ“αγη 10 γογγαΐε ἐλέη αῤῥείέέε. 

18. Τόε δεν. ὅ8γγζ. "ἴδ 8011" ΟΣ “ρρε- 44. χεϊ!εἰ ὁ. Ἐτι[ΖϑοΠα, “ ΟΥ̓ Ριιγοθαθθ ΟΣ 
Εἰἴο :᾽ δηὰ “" ϑυνθεῖεσ " ἴοσ “ Ὀεζζογ.᾽ οἴδιογνν!86.} 

19. Ιαοἱεἰδ [ἀδυεγε ἀἰπάς 47] “επέποη.} 
Οπὶξ τῇς ψνοτὰβ ψιπίη Ὀγδοκεῖβ.Ό. ὍΤδο 
Ἐς 5} τοηδογίηρ ἕο! ονν5 ἃ αἰ βοσεηΐς ἰηϊοῦ- 
ργοϊδίίοη ἔἤτοτι ἰπαΐ οὗ ΕτὶἴΖϑοδο, νος 15 
(παῖ τὴ6 ραϊδλίς αἰβίϊησιι 5365 σνϑηΐϑου ἔΟπὶ 
οἴδεγ κἰ πᾶς οὗ ἤεβῆῃ. Τῆς Ηδοῦγενν Ἔχργεβϑίοη 
ννΠ ἢ [ἴ ἰ5 παγὰ ἴο Σϑοονο Γ) ΠΙΑΥ ἰἰᾶνθ 5ισηὶ- 
δὰ “ ἰχἢ" πιοαῖ. [{ 15 {Π|5 νν ἰςοἢ ἴῃς ραϊαΐς 

οδη ἐϊδιϊ συ ϊδη, νυ οτθῶ8 ἴῃ υ. 18 τς αἰ τς 
οηςα ἰ8 ἀἰδοονοσοὰ ἀυτίηρ ἀϊροβίίοη. 

40. “ “ηοευαγά ὀεαγί εαιοἰδ᾽ δεαυΐπε..} 
ὅγγ. “ἃ διάάεῃ Βεατί --- γτοαῖ 8 [6 Ἵᾶγα 
1πογεοῖ 

ὀμὲ ὦ ὙπαῊ 97 ἐχρεγίθπο «υἱ]]} γεσορηρόησο δίρη.] 
ὅγγ. “ πησδογβίδηςεςβ {πε6586 Π|ηρ8.᾽ 

Τῆς ἀϊδεγοηςε Ὀεΐνεση ἴδ ἴννο ΤΓΔΏ8]4 [ΟΠ 5 
ΡῬγονοβ [πε οτρίηδὶ ἴο βάν Ὀεεη οὔϑεοιγε. 
ΤὨδ βεητίπιεηϊ ἱηίοηεα νγὰ5 ὙοΓῪ ᾿ἰκοὶγ τη δὲ 
οὗ Ρχον. χΧχ. 5. 

41. Οπιτοά Ὀγ [δε ϑγτίας. 

42. ἐόε εομπίεπαπο “ΗΕΥ διυιδαηά᾽ 5 ̓ 
(νεῖ. 1[,41.); «Ρ. χχνὶ. 2. ΤΠ ϑγγίας [88 

“ ῥγαίβεϊῃ," τοδάϊης ΓΞ ἴον ΠΟΘ, ἀπά 
ΤΛΔΚο5 ἴῃς ςουπίοπαηςε ἴῃς ᾿νοπιδηβ. Τὴ 
ἰάοα 15 1παὶ οὗ ἰονε θείης Κίπάϊεά ὈΥ ἴῃς εγέ:, 
οἴεη ἀνεὶς οα δΥ ἴπε Οτοοῖ ροεῖβ. 

Δ »ιαθρ ἰουείδ᾽ ποδί δὲεί εν. 
ΒΌΣΥΡΔΕΒΟΙΝ 411 πΌπΙΔΒ ἀϑδὶσο ὅυτ. 
“ὁ ΟΥΘΓΤῪ ἀδδβίγο οὗ ἴΠπ6 ογεϑ;" ΡοβϑιὉΪΥ 8η 1ἢ- 
ἰοητίοπδὶ δορεγίης ἀοόνγῃ οὗ ἴμ6 ὀχργεββίοῃ. 

23. “πᾶ εο»)ογ!.] Οὐ [ἢ 686 νογάϑ (ἐουηά 
ἴη νεῖ. 1,Δ1., (ο., 248; Ξε Θ᾽ δοοοτγάϊης ἴο 
Εγ 250} 6). 

ἐξ ποῖ. .. ἐδε οἱδεν πιεπ.}]ὺ ἩἨὶβ ἰοῖ τσ 
ΒΌΓΡΑ5965 {Πεῖγβ. οὐ κατ᾽ ἀνθρώπους 15 ἃ νΕΤΥ 
σοπηπιοη ΟΥ̓οϊ Ρἤγαβο, αἰννα 8 υϑοὰ ἴῃ τῃε 
δεῆϑε οἵ “ δείϊεν ἢ οΥ “πίχπογ {ΠΔη πιδη.᾽ 
ὙΠΟ γογβο ἰ8 ννδητηρ 'π [6 ϑγτγίδο. 

“420ε.---- Κοῖ, 77. 

1 ἐς 

δον θογο αἴ ἃ Ἂογίδίη {{π|6. 

ὀερίππειθ αὶ ῥοσσεσείοπ.] ΟΟτμπΊεης68 ρο5- 
βοϑϑίηῃν. Βυῖ ἴῆοτο ἰ8 ἰπἰἰ6Ὸὸ ἀουδὲ παῖ ννὸ 
8δοι)ὰ τοδὰ (οἱ ονίηρ ἴῃς συΐϊάδηος οὗ τΠ6 
ὅγτθ 0 : ΓΙ ΑΒ ἴδο οί πηίηρ οὗ [ΠΥ Ροβϑεβϑίοῃϑ, 
οὈιδίη ἃ νΐς,"-- ΠΣ ΠΡ ἢ νη, ἃ 
γοῦβο πιοάο]]οὰ οἡ Ῥχον. ἷν. 7, ΠΏ Π ΠΝ ἢ 
ΠΌΞΣΠ ΠΡ. Τῆς Οτοοκ ἰγδηβίδίοσ ἤοσε ροϊηϊοὰ 

ΠΡ ἴον ΠΡ; δυΐ ἐνάρχεται 18 γΕΥΥ ΚΕΙ͂ δῃ 
Ἔατοῦ οὗ πα ἰγδηβοτγίθεγβ ἕου ἐν ἀρχῆς. Ηεϑοὰ 
ἴῃ ἴπ6 νοὶ !-Κηοννῃ [1Π65 τλῖκο8 ἃ νὴ δ [ἢ 6 
βοςοηά ροβϑβοϑβϑβίοῃ. 

α δεὶρ ἰδξε ἐσιο δὶ»αεὶ 1 866 τηλγρίη. 

απά α ῥέϊαν οΓ γε ἢ Οοιηρᾶγο ἴῃς 1,αἴίη 
ῬἢγΑσ6 σοφμίδεοογς ἰπ αἰΐφεο. 

25. 4ὁε ῥορ:ε. ἴον.) ἘΔίπεῦ, ΓΔ 6 τἱὶπο- 
γαγὰ, (ρ. ὅγγ. Βεγο, δῃὰ ποῖθ Οἢ ΧΧΥ͂Ι!. 24. 

«υἱ"} «υανᾶἶδν' μΡ ἀπά ἀοαυπ »πομγπίη.] “18 
ἰδκθη οδρίϊνα δηὰ ἀϊβρεϑοά," ὅγγ. ΤΠ6 
ΟΥ̓ χΙΏ4] ΤΑῚ πᾶνα Ὀεοη οὔϑοιγε; ἴδς ΑΟΝ᾽., 
Βον νΟΓ, 8118 ἴῃ6 οοηΐϊοχὶ 5υβηοϊ ΠΠγγ. ὅ. 
ἘΡρἤγδετι (ἡ Ορρ. Οτ. 1. 92 4) αυοῖε5 (15 
γοῦθο, 8ι::05:τυτΠρς ποννονεσ ὑπομονή, “ Ρᾶ- 
ἔθηςε," [ὉΓ γυνή. 

4Θ. «υε]] ἀῤῥοὶπίεά.}] ὅδγτ. “ΚΘ δὴ δηϊθ- 

ἐδαὶ «ἀἱρῥεὶ δῆ ὍὌδε θείίεῦ τοδλάϊηρ (14. 
εχ δε). ὙὝΠο Καῖ. μα5 “ τῃαῖ [υπιθ] εἰ ἢ." 

δαϊδ πο Ἀ961.1] ὅγγ. “νῖε,᾿" Ἰηϊεγρσοίίηρ. 

απά ἰοάσε!δ.1 ὅγζι. “δηὰ ἀΐθῖι;" δυΐ νε 
βῃοιυϊὰ ρογῆδρβ οἵηοηὰ Ζωο ἴοῦ Ζοὶο.- 

«υδεγεσοευεν ἐδε πίρδὲέ αἰεὶ δἰρι.}] 1,1, 
ΨΈΘΓΙΘΒΟΘΥ͂ΟΣ δ6 ἈΔΡΡΟΣδ ἰ0 0 δὲ 
ογνοιίίάο. Το νογὺ τοργεϑεηϊεὰ ἰ5 οπς οὗ 
ἃ οἶλ55 οὗ ϑογηὶς σνοτὺβ βἰπἰ γίης “ἴρ δ6 

ἘΠ ΖΒΟΙΘ 
βιιχεεβίβ 3.) (1 84ηι. χυὶ!. 16). 

Ν 



1γ8ὃ 

ΝΕΕῪ (πεμά βαιτἢ, 1 δπὶ ἢ 5 
[πἰοπὰ αἷθο: δυῖ τπεα 15 ἃ 

ἔτεα, ννμῖσ ἢ 185 ΟἿΪγ ἃ ἔπἰεπὰ ἴῃ 
ΠΔΙηΘ. 

2 15 1 ποῖ ἃ ρυίθξυπῖο ἀδδῖῃ, ἤθη 
Δ σοπῃηρδηίοη Ἀπ ἔγεπα 15 ζὐγηδα ἴο 
ΔΠ ΘΗΘΠΊΥ ἡ 

ΓσΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΧΥΙ͂, 

ΤῊο [ἢγοο πιδίη αἰ ν]5 0η5 οὗ ἴΠ6 σμδρίοσ ἃγὸ 
61} τιαγκοά, Αἀανίςθ ἰῃ τορασὰ ἴο Ξηἱεπάς 
(δυθδβίδης αν [ἢ βᾶπης 85 {Π|ΐἴ ρίνθη Ἰῃ ς. νἱ.), 
ὙΠΟΙΠΕΓ υηΓυβίν ΠΥ ΟΥ οΟἴπογννῖθε (υν. 
1-6),, 18 ἕο Π]οννεὰ ὉΥ ἀϊγεςιοη5 ΜΝ] Τεΐοσγθηοθ 
ἴο εομησο (υυ. 7-,ῖ 5)-- πὴ δηὰ ν ἢ ννβαῖ 
᾿Πταϊταιϊίοηβ ἴἃ σπου Ὀ6 δοιιρῃϊ δηὰ ἴαδκρη. 
ΤῊ παίυγα! νυ Ἰεδς ἴο ρεπεγαὶ το ΓΚ οἡ 
τπ6 ποοά οὗ γεοδεολίοη ἀπὰ ἴΠ6 σΠάγαςῖογ οὗ γεα] 
«υἱτάονι (τυ. 1τ6--λόὴ.. Πα 5ίδῃζα 15. ΨΕΤΣΥ͂ 
ΔΙ ΓΒΕ ΙΟΔΙΥ ἀγταηροά, Τῆγεθ οἰαβϑοβ οὗ ννῖβο 
ΓΘ ννῃ0 ἃτὸ ποῖ γϑϑΠ]ν δυο (τ. 19, 20, 22) 
476 σοπηίγαϑιθα νυ ἢ ἴἤγεθ ν᾽ ἢοῸ ἅγὸ ΓΟΔΙΪΥ νν 156 
(υν. 23, 24, 26). [π᾿ 6860} ςᾶ56 δὴ ὀχρ δηδίοσγυ 
ΨΕΙΒΘ ἰ5 δά ἀδρα δῆεσ πιεητίοη οὗ πε βϑοοπά 
οἶα55 (υ. 21, δηὰ δραίῃ τ'. 25). Τῆς ςοῃοϊιά- 
ἴηρ βίδηζᾷ (υυ. 27--81)---ἰῇ πόα ἴῃ [5 τίρῆϊ 
ΡΪαςθ ---οποα ποσο αἰνεγεοβ, ἃ5 ἢ ΡΓΘΥΙΟΙ5 
οἢαρίεγβ, ἴο ἃ βυδίοςϊ ηοῖ ννουίῃγ οὗἉ [γεαϊπλοηΐ. 
ΤὨο “ σοιιη56],᾿" ““τοῆοοξίοη," δηά “ νυ ϊϑάοπι 
476 ἴο αἰξογοτίοη ἰη [Π6 σμοῖος οἵ ἔοοά δηὰ πιο- 
ἀεγδίίοη ἴῃ ἴ. ὙΠῸ ΟΠ Γἰπκ οὗ σοηποχίοῃ 
Ὀείννθοη τῃ]5 σμαρίοῦ δηά (ἢς ἤγϑί βονοηΐδθθη 
ΥΟΥΘΟ5 οὗ (ἢ ρχδοθάϊηρ 15 ἴ τσ, 25. Μορῖ 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ {Π6 ἰαβὶ δίδηζα ἴογτηβ ραγί οὗ {Π6ὸ 
[Ο]οννηρ σμαρῖογ. 

1. Ετεν» 2᾽)᾽εμά “«α}.1 ο σᾶῃ Ποῖ οὔ- 
56 ῖνο [Ππδΐ {πὸ ϑυγίας ἢδ5 ἰοϑδί ἃ ᾿ἰθίου δἵ τῆς 
Ὀδριπηίηρ οὗ τῃ6 Ἰΐπθ; ἔογ σιανμδο νγ6 

5Π 00] ρεγθᾶρ5 γεδά ᾿κ,,»Σ ἅα9. 

1 φη ῥὲς επά α'φοἢ ὈΓΆΠΙΣ οὐ ΠΝ, 
τηοδηΐηρ “1 ἰονο Ἀἰπὶ ;᾽ οἱ ΒόζοΠοΥ, “Το ἢ τ. 
δ ο48; Ὠτῖνοῦ, ᾿Ηθῦτοινν Τ᾽ οη505, ὃ τι. Εοτ 
(Π6 Ἔχργθδϑίοη σοηραιο ΡΓΌΥ. ΧΧ. 9 ; ΔΠ6 ἴὉΓ 
{ΠῸ βοητιπιθηΐ, 1014. 6. 

μὲ ἐξογε ἐς αὶ 7γϊορα αὐδίορ ἐς ογιῖν α 7 εϊομα ἰδ 
παρ.) ὅϑυύ. “'ννῆοβα ΠατηΘ 15 ἐγιοηα,) (οπι- 
Ραγηρ τον. χχὶ. 24, 1 νου] δοοπὶ {παξ {Π|Ὸ 
Οτοὸκ ἱπίογργοίδτοη οὐ [Π|5 15 σοηρ; {ΠῸ 
ΔΌΓΠΟΥ πιο ηϊης ΠΟ, 15 ἃ ἔτη ι]Ὸὸ ἀθϑοσνὸβ 
ἴῃ6 πδιηθ6," 2.6. οὐ οἵ ἴῃ ΜΠ οΪο πιο οὗ 
56] πβίν]οα της ἴΠογῈ ἅτ ἃ ἔξνν ὑγῆοῸ σϑα]]ν 
δοϊοης ἴο 1ῃδϊ ο]Δ55. 

2. 1 “ἰ ποῦ α ΡΟ ἐριίο ρα ἢ ὍΘ ϑγγίας 
(σοηεπείηρ {πΠ6 Ἰαϑῖ νθῦ56), “ννῃο σοπιθῖῃ ποῖ 

απο ἀοαῖῃ." Ηεδ.}}} ΠῚ Ἣν ΝΟ, “Ποπι- 
εἰ 1 ποῖ πἰσῃ πηΐο ἄοαῖ}" ΤὌΠδ ϑυγίδη 

{πογείοσε ννγοηρὶν ροϊηϊθα ὟΝ ἴοσ δοπ, ΨΠοτο- 

ἃ5 {πε Οὐτοοῖ γϑδὰ ")}) ἴον 3,28, δξ τῃς Ἰαϊίοτ, 

ΒΟΟΙΕΒΙΔΑΘΤΙΟΌΣΝ. ΧΧΧΥΙΙ. [ν. σ--4. 

20 νοκεά ἱπιλρίπαιίοη, ἤθε πος 
σαπιοδῖ ἴποι 'ἰπ ἴο σονϑύ ἴτῃδε6 οδγι ἢ 
ΜῈ ἀσςεῖ ἢ 

Β.(. 
ἦτ, 2ου»- 

4 “ἼΠογα 15. ἃ ςοπηρδηίοῃ, ννὨ] ἢ 4 «Ἐ. 6. τὸ 
Γα]οἱςθῖῃ τη {Πα ργοβρογῖν οδ πεπά, 
δυῖ ἰπ πὲ ετἰπια οὐ τγοιιδ]α ψν}} } δὲ 
δρδίηϑβί ὨϊΠ,. 

ΌΥ Ρυποίυδίηρ ΠΟΥΤΘΟΙΪΥ, σαπὴθ ΠρᾶγΟσ (ἢ6 
56η56 οὗ [Π6 οτγὶρίηδὶ. Οοπίρασε νι [π6 
Ρῆγσαθε σι ρ! 65, ὁ Ηθγδς]. 247, καὶ τάδ᾽ ἀγ- 
χονῆς πέλας, ἄς. ΤὍΤΠδ οπηϊδοίοη οὗ ἴπε ννογὰ 
“ἢ ἢ σδυκοὰ [86 ἰηβουίίοη οὗ [86 ρίοβϑϑϑ "15 
{Πεγείη " (ἔνε) δῃὰ “σοιηδὶῃϑ " (μένει) ἴῃ ἀν 
ογθηΐ γοοθηβίοβ. 

«ὐδεη αὶ εογιραπίοη απά 7γίομπά ἐς ἱμγμθά 10 απ 
ἐπεριν.} 1.1. (Δεσογάϊηρ ἴο ἴῃς Ὀεξίεσ σοδάϊηρ) 
ἴο Θητλίγ. ὅυσ. “ἃ ἴγις ἔτιεηαὰ δῃοι]ὰ 
06 ἴο ἴΠθ6 45 [ἢγ90}}. ΤὍΠὸ ογὶρίπαὶ ψουϊάὰ 
δθοπὶ ἴο ἢαᾶνο ςσοηίαϊηοα [6 νογὰ 72, δηὰ 
αἶθο ἴπε ννογά ἽΝ, οὐτγίοιιϑὶγ ἱπϊοσργοίθα 1π 

οης οὗ ἰἴ5 Αταῦὶς τηδδηΐηρβ ( λον) ΌγΥ τῃς 

Οτοοκ, πὰ ἴῃ δποῖπου (δ μο) ὈγΥ ἴῃς 

δυτίδῃ. 

8. ΤΊ|α Θχργοϑϑίοη 15 50 διε παῖ τὸ 
ταὶ μῃξ ἴδηου [ἢ δι μοῦ ἴο θ6 βρϑακίηρ ἴτοπὶ 15 
ΟῚ ΘΧΡΟΓΘησθ. “Ὁ ν]οκεα ἱπλαριηφίίοη : 
ΡΟΒΒΙΒΙΥ ννῈ μοι! ἴδκα [815 ρῇγαβθ βΘΏΘΓΑΙΙΥ, 
ςοιηρατίηρ Οδη. νἱ. 9. Βιιῖ ᾿ἴ τῆν δ (85 
ΒΤ Ζβομο {Π|ηΚ5} Ὧη ΔρΡοβίσορμο οὗ (Π6 Βοσγσίθ]ὁ 
ἑάεα οἵ ἴῃ ἐστ θηα θοσοπηηρ πηξαιΠ [8]. 

αὐῤεηζε εαριϑολ ἰῥοκ ἐμ [,ἴ. ψθπ69 
ψαβί ἴδοι το]]θὰ 1ῃ,--- κα δὴ ὑποχροςοῖοά 
ἤριιγο οἡ ἃ βἴαρε ὈΥ ἃ τιδοῆϊηθ; σοιήραγο ΒῸΥ. 
ΒΥ Ζβο ο 5 ποΐδ οὔ “ ΤΙ βεϑιπορβοτγίαζιιϑδο, 
Ῥ. 97. ΘΓ ΡΠ ΓΆ565 {6 ἀπορά γ᾽ ἡμῖν πράγ- 
ματα δαίμων τις εἰσκεκύκληκεν ἅτ (ςοἸοςοα 
δης οχρ απο, Α5 {πε ϑγγίδς δπά 1, ,δἴη θοῖὴ 
ΓΟΠΟΓ “ὐναϑὲ ποι ογεδίθα,᾽" ννὸ {Π]ηκ {πὸ 
{ΥΔηβἰαοΟΥ ΤΟ ΒρΡΟηΒΌΪ6 ἴογ [6 Οτοοθθ. ὙΠῸ 
γοϊδης οἵ νναῖθυ, ἤοννθυογ, παΥ ἤᾶνο Ὀδδη 4150 
ἴῃ τὸ ἰγδηϑίατου᾿ἶβ πηιηή. 

4. Τῥογο 'ς αὶ εοὐηβαμίοη αὐῤίορ το οίεφι δ ἐπ 
ἐδὲ ῥγοορῥεγιν οΓἹ α “γϊεπά4.1 (ΟΡ. νἱ. 8-12.)} 
Τῆς Οτοοκ, 45 Εσιζβοῃο οὔϑογτοϑ, δάπιῖς οὗ 
{πγύς σοι ΓΙ ΙΟΠ5: οἵ Ἀν σῇ Π6 Ργοίοτς [ῃδῖ 
ὃν ὙΠ ἢ ἑταῖρος φίλου ἅτ σοιηδίποά, “8 ςοπὶ- 
Ρηπίοη οὗ {πὸ Ποη. Βῖ {Π|15 5θθ 5 ἃ ὑοτΥ 
ἘΠΠΔΓΠΓΑΪ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΏ, ἜσρΡος Δ Π}}Ὁ 1 ντὸ ΠΟΠΒΙΔΘΥ 
[86 ξοπάποβο οὗ [Π6 δησϊοηΐ Ἰδηριαροβ [ῸΓ σορο- 
το οὗἩἨ ἴπΠ6 βαπῖθ ννογά 1η δυο οα5θ5. ὙΠῸ 
ϑΥΤᾶς ἢδ5: “ ΕΝ] 15 π6 ἔθη ᾽ν ῆο ΔΡργοδοβοίῃ 
(πὸ 120]6. Ἐν ἀοπΕΪν ννὸ ἤανὸ ἴπς βάθη σοπῆι- 
βίοη δδίννεθη 9) δηὰ 2) νυ ῃ]ςἢ ννὰ5 ποίςδᾷ ἰη 
χίνί ἡ; ὙΠ οΥοαβ {Πς 45 ΜΌΓα5 ἴῃ θοίῃ νογϑίοπσ 
ΓΘ ΔΡΡΑΓΘΉΓΥ {Γδηϑίατϊίοηβ οἵ 22 ΠΙΟΌΣ, 
ΠΙΠΦ τη {Π6 Ἰαΐον Ηῦγονν τπηθαηΐπρ “ἃ ἔδαβί. 
ΤῊς οὐπ Εἰς 5η1 οὗ 1815 νΌγϑο 8 ΤΟΓΥ σ] ΒΟΥ σοη- 
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8 Βενγᾶτε οὔ ἃ σἊἼουπϑεῖϊοσ, δηὰ Β.6. 
Κηονν δείοτε 'ψμαδας πεοὰ δε μαῖῆ; “Ὁ 
ἴογ με Ψ] σουπβεὶ ἔογ Πἰπιβοὶξ; [ε8ὲ " τ, τοῖσέ 
ἢ ςᾶϑ ἴῃ ἰοῖ ὑροη ἔδεε, ἐξ οΑένι. 

Β.6. 
οἴ. 20ο. 

1 νυ, ὧν 
2 γεέξενεξ 9 
“λέ ονϑν"γ. 

5 ἼὝΤΓΒΕγε 188 οοηχρδηίοη, νν ΒΙςἢ Πε]ρ- 
εἴἢ ἢΙ5 ἔγε πα ἔογ ἔῆς ΒΕ Ϊγ, δηὰ τὰ Κοῖ ἢ 
ὉΡ τῆς ὈυςκΚΙεγ ἢ ραίηϑε ἘΠ 6 ΘΠΘΙΠΊΥ. 

6 ογρεει ποὲ τὴγ (πἰεπά ἴῃ ΤΥ 
τη, ἀπά δὲ ποῖ υππνϊπάξι!] οὗὨ Βἰπὶ 
ἴῃ τὴγ τίς 8. 

7 Ἐ νεῖ Ἄοουηβ86]]οῦ Ἐχίο ] δὴ σοιη- 
856]; δυῖ {ποῖα 185 β8οπὶς ἴμαΐ οσοιη- 
86 ]]}6(ἢ ἕογ ἢἰπιβοϊζ. 

ποοϊοῦ ἢ τη οὔ δ ποχί, δὶ ἢ σομοης 65 
ψ [η6 βαηο ννογὰβ ἰη τῃ6 Οτϑοκ, δυῖ νὰ 
“φορά 5 ἴα Πἰοη" ἴῃ ἴδε ϑγτίδε. ὙΠα 

ὈΠΗῸΥ͂ δεθπ5 ἴο 08 ἰη ἕνουγ οὗ ἔπε ᾿ἰφίεν 
ἴηρ τσ, το Ηοῦτονν ἰοχί Ὀεΐοτε ἴπῸ Οτεοῖκ 

τὐληϑβίαϊοσγ πανίηρ ὑδεη οοττυρίοα ἴῃ 8 ὙΕΙ͂ 
ΠΟΠΙΠΊΟΩ τηδῆποῦ. σοῦ, Βονενοσ, 775 
“Πξὸὶ δηά 2τὶ 21 5που]ὰ δᾶνε θδεη γτοπάσγεὰ 
4“. δλῃ ΟΥ̓] ἔτίοη " δηὰ “ἃ φοοὰ ἔπεηά." Το 
ΤῸΪΘ ἴον ἴδε ροπιροβιοη οἵ {με δάϊθοῖνε ΠΊΔΥ 
ὃς Ὀγοκοη ἰῃ ἴπε6 οδϑς οὗ Μὴ (τον. χχίχ. 6 : 
ἙΝ αὶ, “1, οἢγὈ.᾽ Ρ. 751; Τσοιηραστο Νοίάεκο, 
“ὅγτ. Οτδιπι. ἢ. 159ο)ὴ. Τῆα ἰγδηϑἰδίίοη οὗἉ 
ἴα ἤγβι εἰδυδε βῃουϊὰ βοὴ πᾶν ὕδεη ““ δὴ 
41} ἔγίοη ἃ Δρργοδομείῃ ἴῃ ῬγοϑροτιΥ." [Ι᾿ ἰ5 
Ταιλλυ Κδῦϊς τπδὶ ἴπ6 Αοἰμίορ. τεϊδίηβ ““8Ρ- 
ῬτΌΔΟΒΟΙἢ,ἢ 

«υἱ]! δὲ ἀφαϊποὶ ῥί»..] Ηδεῦ. 2) (ςΡ. 5γ1.), 
τη Δ ηρ ΣαΐΠοΓ, “ Μ0}}} δίδη ἃ αἱοοΐ;" 

δ. Τδεγε ἱς ἃ εογιραηίοη «υδίοδ δείδει δ᾽ δὶς 
δ ιεπά γον τδε δεν. ((ρ. νἱἷ. το.) 1. “ουἵ 
οἵ Ξογαϊὰ πιοϊίνοβ " (ἘτιιΖϑοβο). [ἢ νὰ δάορι 
πε σογγεςοηβ οὗ ἴῃς ϑγγίδς Ν εγϑίουῃ (8εε ἰδϑί 
ὨοῖΘῚ), 1 Μ|11] Ὀ6 ον ἄθης {παὶῖ τῆς ἔτίοηὰ ἀο- 
ϑεγι θά ἴῃ 1815 γϑῦβο τηυϑί ὃε πε ορροϑβί(ο οἵ (π6 
ἕοστηςεγ, δπὰ [ἢδι ἴῃς ραγαϑιϊὸ σδπηοῦθε γεΐοττοά 
ἴο. Το ὅ0ζ. γοηάθιβ: “ Οοοά ἰ58 ἴϊς π]επὰ 
σἢο βρη5 δραίηϑδί 1ῃ6 πο δηὰ ἴδκεθ ἃ 
ϑῃ) εἰ." [{ που 56οηὶ {παῖ 1}}}58 Γεργεβοηῖβ [ἢ 6 
86η86 οὗ ἴΠ6 οτγίχίπαὶ. ὙΠῸ ραγα 6] 8π|, πονν- 
Ἔνεῦ, ΤΏ Κο5 ἰξ Ῥγορδαῦδῖς [ἢδί βοιὴθ ννοσάβ ἢδά 
θαοη οπιἰεἀ, ψηϊςἢ ἴ[Π6 Οτεοκ χάριν γαστρός 
τοργεβοηῖ. Ἄν βιιζγοβί {πδὲ 16 Ηοῦγενν νγᾺ5 

ὨΠῸ "2 ὈΠῸΣ) ὯΠΙΣ 210, “4 ξοοὰ ἰεπά 
Πρπίοῖ οὐ θελα οὗ ἃ ἐτεηά," τ1ῃ6 ννογὰ ὨΓΙῚ 
(Υ ἃ ταῖβονς υἱοΐθπξ Αγδπηδίϑπι) δείης υδεὰ 

τ 4 ἔτη," ἴογ ἴῃ βάκὸ οὗ ἴ6 Δ9ϑοῆδῃοθ 

στη ὈΓΡ). ὙῊΣ Οτεεῖκ στοηεὶν ροἰηϊθά τἢϊβ 
γννογὰ ὉΠ, “86 ὈΕΙΪγ ᾿" (ςΡ. Ρ5. εἶχ. 4), 816 
[ες Βοιηοδοϊοϊοιζοη οδυδοα (ἢς οπηἰϑϑίοη οὗ 
[Π6 νοτάβ ἴῃ ἴῃ 6 ϑγγῖ4Π᾽8 ΠΟΡΥ. 

2αξείδ εὐ δὲ ὀμεῤἶγ. Ορ. 58. χχχυ. 2. 

Θ. ογχεῖ ποῖ 187 2 ,επά ἐπὶ ἐδ »ηἱηά.} ϑγτ. 

ἀργαῖϑε ποὶ (ΠΞΦῈ ὲὲ ἕον ΠΟΘ 981) ἐὸν 
ἔεπά μεν" (δὲ ἴδ Ὀερίπηΐης οὗἩἨ τῆς 
δε πάβῃΐρ, Βαγμοδγαθυ8). 

απά δὲ πο μπρηπά εὶ 97 δίνη ἐπὶ ἐδ γἱοδει. 

9 Αμπά 8840 υηἴο ἔδεε, ΤΥ ΥΥΑΥ ἰ8 
βοοά: «πὰ δἴεγνναγά ἢε βἴδπά οἡ 
τς οἴπεγ βἰάβ, ἴο 8εε ννῆδι 8381} Ὀείδὶ 
1Πεε. 

10 (ὐοπβυϊεὲ ποῖ νυν οπε τῆδῖ 8ιι5- 

δυγ. ἤτηλκε ἢἰπὶ ποῖ τυ Ϊοῦ οὐδοῦ ΤΥ Πουβο :᾽ 

Ῥεῦθδρς ἸΠΕΉ διὲς, τεδά ΨΑΤΙΟΙ 57 σὰ Φ᾽ 
δηὰ δ᾽ ὙΒουρὰ ἰ6 Ηεῦτεν ἰοχὲ ΤΏΔΥ ὃς 
τοϑίογοα νν] ἢ 80Π)6 σεγίδι Πίυ, ἰξ 15 ΕΥ̓ ὯΟ πιρᾶῃς 
ΘΑΒΘΥ ἴο ἀεῖεςϊ ἴῃς οτχίπδὶ) ρυγρογί οὗ τς 
εἴδιιδοβ. Α58, πονγενογ, ἴῃς ἴοῃς οἵ πιοβῖ οὗ 
[656 ὑσεςορῖβ 15 [δὲ οὗ νγαγηΐης σδῖποσ (ἤδη 
οὗ οχβογίδιίοη, 1 ἰ5 ργοσδοϊθ {πδῖ (ἢ6 ϑγτγίας 5 
ΠΟΔΑΓΡΟΣ ἴπ6 {τυ ἢ} (Παη [6 Οτεοκ, ὙΝν ε νϑηΐυγο 
ἴο 5βιιχρεβί (αϑϑυπληρ Ὁ ῖςα οσογτυρίεά ἴο 2) 
τιδῖ [86 δῖ ΠΟΥ »ιεαπέ, “ ρεαῖβε ποῖ (ἢγ ποηὰ 
ἃῦονα ἃ Κιηβηηδη, δηά Ἔχδὶῖ πἰπὶ ἢοΐ ονοσ ΤΥ 
Βουϑεϊιο]ὰ :᾿ δηὰ, ἰξ 80, 45 ἃ οοσγοςῖίνο ἴο ἃ 
Τα βαρ] ἰςΔ ου οὗὨ ΡΓον. χχυΐϊ. το. ὙΒῸ Αοίῃ. 
ἰγδηϑίδῖοσ Ἴοηϊθοΐιγεβ ()) τύχῃ ἴογ ψυχῇ, 
ἐἐξογρεῖ ἠοῖ (ἢγ ἔπιοηά ἴῃ (ἢγ τ οα ἢ," --- Ὧη 
δἰγαςῖνα βυρροϑίοη, τ ϊοἢ, ποννόνοσ, που]Ἱά 
Ὀε ΠΟΓΙΔΙΠΙΥ͂ τι! 5]οδάϊηρ. 

Ἵ. Ετνεγγ εομπεοϊογ ἐχέο ει οοισσε..1 ((ρ. 
γἱ. 6.), [,Αἴ. φυοάϊ; ““ οοηϑίἀοτβ ἢ15 οὐνῃ 
ςουη56] Ὀ68ι," δο]ευϑδηεσ, ΕσΖΒΟΠΟ σοχαγ 8 
(ῃ6 ἰοχὶ 45 ΠπδδῪ μὰ ΟὟἷὺὖν 5ἰπιρ οὶ σουγϑο νν}}} 
Ὀε ἴο τεδά ἐξερεῖ ἴοτ ἐξαίρει, [που 50 οδνΐουβ 
ἃ 51:1: χεδέΪοῃ σδῇ βοδγοςῖ πανὸ Ὀδοη ἰοῆ ἴο υ.5 
ἴο πιᾶκθ. ὙὍῇα νοῦϑα Μ}}}} {Πδη ἀρρασεητγ Ὀςὲ 
πιοάο]]οὰ οἡ ν. : (πᾶς φίλος ἐρεῖ ᾿Ἐφιλίασα 
αὐτῷ κἀγών, δῃὰ [ἢε οτιρξίηδί πιδδηΐϊηρ πᾶνς 
Ὀδδη “' ΘΥΕΤΥ͂ ΟΟΙΠ5ΟἾΟΣ τνἢ}} 547: Οουπεοὶ,᾽ 
ἐ.6. νΧ1}} “411 [Π6 σουγϑο ἢς βιρρεοϑίβ οι, αηὰ 
1πεγεΐογε ργορεῦὶν ἔοσ ἴμε Ὀεπεῆϊ οὗ 1Π6 Ρεύβοη 
ἴο ὙὙΠοπὶ 11 5 φίνθη ; ννῆογοας ἰῇ 80ΠΊ6 ᾿85368 
116 σοι Π86 110 Υ ἰπΊ56} 15 [Π6 ρεγβοη ἱποπά θὰ 
ἴο Ργοῆϊ [πεσεῦγ. Τῆε ϑγτγίας, “ Βεμο]ὰ ὀνοσυ 
σου Ή56] οΥ ; γεῖ {Πεγὸ ἰ5 σουπϑαὶ [δὲ 15 νυ ]] 
τηδάς,᾽ 5665 ἴο θὲ ἃ ἰοοϑὸ ραγαρῆγαϑο σαῖπου 
14η 4 {γΓδηϑίδίοη. Ο(οπιραγε “Ῥοσοκῆ Ἐγοῖς, 
Ρ. 38: “θεννᾶσε οὗ δῖπὶ {πὶ σουπϑο!]οῖἢ 
δοσογάϊης ἴο ᾿5 οὗ ΨΑΥ (ἴοτ [ἷἰ8 οὐνῃ 
ἰηἰογοϑῖ).᾽" 

8. «υῤαὲ πεεά δὲ δα!}.} 1.2. ᾿νδῖ ἷ5 Η15 τοδὶ 
ῬΌΓΡΟΒΕ ΟΥ ἀοϑβιρῃ. 

κί δὲ εαδὶ ἐδὲ ἰοῖ ὠβοη 1δε..1 [1 18 υ861655 
Ἰπαυ της; ννμαΐ 1818. σδη πηοδῃ, βίποε ἴδε ὅτ. 
ὉΥ [18 τοπάετγίηρ “ δὴ εὐυἱὶ ρ]οῖ,᾽" 566 π|8 ἴο βᾶνὲ 

ἰηϊογργοϊοά ΥΣα ΤΙ ΒΕ 45 “4 ηεῖ:" “]εβδὲ Πα 
δηΐδηρ!ο ἴθ 6 ἴῃ ἢ]5 πεῖ." Εσίίζβοιο βηάβ (85 
τηθδηϊης ἰῃ πὸ ζογίς »ιἑαϊ σωιάοηε ἐπ ἐόγταηι οὗ 
τις 1,δἱ. 

10. Εχαδιηρῖοβ οὗ [6 ρογβϑοηϑ νίοϑο δανίςο 
Ν 2 
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Ῥ.ς. 
εἶτ. 20ο. 

--«ς- - -- 

Ρεςῖεῖῃ τες : ἀπά πιάθ τῆν σουπβε] 
ἔτοπι βϑυς ἢ 245 βῆνυ ἴπεα. 

Ι: Νειῖδογ σοπϑβιῖ ννἢ ἃ ννοπηδῃ 
τουςῃϊηρ πεῖ οὗ ννῆοπι 586 ἰ5 βδίοιιβ ; 
ΠαΙοΓ ἢ 4 σονναγά 1ῃ πηδίϊοῖβ οὗ 
ΑΓ; ποῖ νι ἃ πιεῖσῆδηϊς σοποογη- 
'ἴῃρ; ἜΕχοῆδηρε ; πού ἢ ἃ Ὀυγεγ οὗ 
8611πρ᾿; ποῦ ΨΨ ἢ δη εηνίοιιβ πιη οὗ 
ΓΠΔΏΚίΪη685; ΠΟΙ νι λ4η πππιοῖ- 
οἷ] ππᾶη τουςῃίηρ Κίπάηαββ ; ΠΟΓ 
νι τῆς 5] σθαι} ἔοῦ Δ᾿γ νουκ ; ποῦ 

5500] ποῖ δε ἴακεη, ΕἸγϑῖ, ὁπό ἐδαΐ σι ῥεοῖει 
ἐῤεε; τθιῖιμοσ, ομθ δῖ Ἰοοϊοίι πρὸὰ 
[160 ὙΣῈῈ 1] -ζδυοῦτ: τ. [ἱ,. δΔηὰ 8. «. τ.ὕ 
ὑποβλέπω. ὍὕΤΠ6 ϑυτίας Ψθγδίοη ῬαγαρἤΓαβο5 
1815 “ΤΥ ΘΠΟΙΩΥ :᾿ δι (6 [,Αἴ. ἰὴ δοπης Μ55. 
τείδπβ ἃ σου κδῦϊθ ναγίδηϊ, “ΤῊΥ [Δ Π 6 Γ-ϊη- 
Ἰανν," ὑνῃϊοἢ [45 ᾿Ἰπάθϑά ἢο νδὶιθ ἴῃ 1156], θα 
Ροϊηΐβ ἴο δὴ οτί σ᾽ μδὶ ἼΠ, τ τν ἀογινθαά Ὀγ 
ὅυγ. δηὰ Οσὐεὸκ ἔἴτοπὶ ἴπ6 Ασατηδὶς νογὺ δ 2 Π, 
“ὁ [0 566, ΠΟ ἀρΡΡΑΓΕΠΕΙΝ νγαβ πδοὰ ννἢ (ἢ 6 
58 Π|6Ὲ βρθοϊ αὶ ζαϊίοη 45 ἔπ Ηδῦτον ἢ πὰ [,αἴ. 
ἡπυάεο. ὙῊΪ5 νΟΓΘ 6 ΠΟΠΊΕ5 ἰη {π6 Ψοῖ, 1,δἴ. 
υεΐννοθη ς ἀπά 6: 566 οὔ συ. 11. 

11. Νοῦν σοπσιἑ!.1 ΝΟΟΘϑβασΥ ἴο (ἢ6 56 η56, 
Ὀυϊ οπιτῖοα ἴῃ ἴῃ6 Νοῖ. 1,Αἴ. δἀηά ὅγγσύ. ὙΤΠῈ 
1,δλῖ. σοπητθηςσοβ ἢ 6 τννογάβ, “ ἢ δὴ 
᾿γτο] σίου 5 πλδη ἰγοαΐῖ δδοιζ ΠΟ] π655, πα ἢ 
ἀἢ Ἐπ)υδῖ τδῃ δδοιξ }ι5ϊ|ς6 τ᾽ ργοῦδΟΪΥ ἰηῖογ- 
Ροϊαῖθά, ννῆεη, οννίηρ ἴο ἴδ {ταηϑροϑβιείοη οὗ 
αὔ. το, ἴΠ6 δϑηΐθηςθ νν5 ἰεῖ ψἸοι ἃ πδτιγαὶ 
[9.10.1 τ Ὁ 9,1: }} ἢ 

«υἱὲ α «υογαρ ἐομερίηρ φεῦ ΟἹ «υδον» ῥε ἐξ 
͵εαἰομς. ἀντίζηλος. 1 ἀρατάς, ΜΙ ΠΟΙ κοη᾿ 
(Ούδεϊίηροη, 188..},. {13,) 5ϑᾶγ5: “ὙΒΠο {ῃϊηρ ἴο 
δε «ϑοογίδιπθαὰ Ὀγ ΠισγΊ ΠΟΥ Ἰηνοβιϊραζίοη 15 (ἢς 
ββηϊβοδίίοη οἵ ἀντίζηλο. 6 οη ΟἿΪγ 
διι655 1παῖ ἴἴ 5 “με οαυ-αυΐξ, ννῈ ἀο ποῖ Κπονν 
τ ; ἔτοπι δίθρῃ. “ΤΊ 168.᾽ 1. 2, οοϑ, ἴἴ σαπηοῖ θ6 
Ργονθα." ὅϑγυγ. “Ἰεϑδῖ ἴοι σοσημη δα] ΓΟ ΥῪ 
ὙΠ ΠΟΥ ;᾽ γοῦν [τοι ἢ βουὴ πλϑυ μά οτ- 
5᾽δηάίηρ, ᾿ΠουΡἢ ἐνθὸη ἰη 1ηΠ6 Οὐτοοκ δ βιδ]οςῖ 
οὗ ἀε! θεγδίίοη μοῦ 5 ποῖ 5.ΓἸΟῚ]Ὺ ῬάγΆ] ]εὶ ἴο 
1||ὲ τοδί. (ὐουηραγε "όγοΚὴ Ετοῖς,᾽ Ρ. 19. 

πολδεῦ αὐἱ α εοαυαγά ἐδ »ιαΐίογς 975 «υαγι 
ογτ. “ὙΠ δῃ ΘΠοΙῚΥ ἰοϑῖ του ἤρπῖ. 
αὐ α »ιεγοβαηΐ εοηεεγπίην ἐκεῤῥαπρε 1. 

αδοιιϊῖ ροοίδβ, δηὰ πιοῦο ρδγισι ΑΥ] ἀδουΐ δὲς 
βοοάϑ (ὅγγ.). Ηἰδ5 δάνϊοο 5ῃοιι" ἃ ποῖ θ6 δϑκοά 
ΟἹ 5:16 ἢ τλδίςοῦ5 45 {ἰἸὸ δυο ϊο ἴο δ. ἴαΚοη, [η 
4}} {π656 οα565 ἴῃς γοδίου 15 νναγηοα ποῖ ἴο 5 Κ 
ΟΈΠ50] οὗὨ ΔΠΥ̓ Ρούϑοη αἰ γον ἰητοτγοβῖοα ἴῃ 1Π6 
ΤῸ 51} οὗ [Π  ἐ]θογαίίοη. 

φὐἱ ὦ ὀμγεγ 9", “εἰϊηφ.) 1.2. ἀδοι ἴδ ρτῖςο, 
15 ὅγΓ. 1115 ρσῖςο,"---ῆς ῥσῖσθ Ψ ΉΙΓ ἢ πὸ οὐρπῖ 
ἴο Ραγ. [Ιη {πὸ Μαϑδί 11 ννουἹὰ βόοῖι (Παἴ ἴπ656 
ΡΓΕσΟΡΙβ ΓΘ ὈῪ ΠΟ ΠΊΘΔΠΒ ΠΠΗΘΟΟΘΒΑΤΥ. 
ΤΠ θη [οἸΐονν5. ἃ οἶ455 οἵ σου ηβο]!ο 5 ὙΠῸ, 

ΒΟΓΙΕΒΒΙΑΘΤΙΟΌῦΒ. ΧΧΧΥΙΙ. [νι 1 1--- ζ. 

ἢ δη ἰγεϊίπρ ἔογ ἃ γϑᾶγ οὗ βηῖ8}- 
ἴηρ ννοῦκ ; ποῦ νι δη ἰ4]ς βεγνδηῖ 
οὗ πιυςῇ Ὀυβίπεββ : πεάγκοη ποῖ πηϊο 
ἴΠ 656 1Π ΔΠΥ πχδίζεγ οὗ σουηβεὶ. 

12 Βυζ δε σοῃτίηυλι]γ νν τῇ ἃ ροάϊγ 
τάδῃ. Μποηὶ ἴπου Κηοννεβὲ ἴο Κααρ 
[6 σοπηπιδηἀπιεηῖ οὗ τῇς [υοτά, 
ννἤοβε τη] Π4 8 Δοςογάϊηρ' το (ΠΥ πιϊπα, 
ἀπά νν}}] βοῦγονν νι τῆσδε, 1Γ τῆου 
5041 ΠῚΙΒΟΔΓΓΥ. 

12 Απά Ϊἰεῖ τες σοιη56] οὗ τῃϊης 

ἔγοπι {ΠπεῚΓ Ἑἤαγαςίοσ, ἀγὸ ἱποδραῦϊο οὗ θείης 
Ἰμάρεϑβ οὗ ἴῃς τηδίζεγ ἴο ὃς ἀϊδοιι5ϑθά. 
αὐ αὐ πος πᾶαπ Κ᾽ Ἰῤαπρβιίπε:. ἢ 

ἈΔΙΠΟΥ, τὲ δα 1]1-παείπατοὰ πδὰ (ς. 
ΟΥΥ.; 1 Αἴ. οὖγο ἐπ" 40}. 

«υἱἱ δ ἐῤὲ «οἰ ῥμί 9 απ» «υογἢ. ὍΤΠΘ Π8Ὁ1- 
{4} {ἰπ||ὰ δηα Ξῃγηκίηρ πιυδῖ ποῖ ὃς σοῃ- 
βυ]οἀ αδοιι ἰαἰκίηρ; ΠΥ ἱπιροτίδηϊ βῖερ. 

«υἱἐῤ απ ῥίγει 70 ὦ γεαγ πε διησ «ὐογξ. 
1.11. τὰ ἃ ἀοπιοβίΐο βοσυδυῖ. Τἢῇς 
τολάϊηρβ, ΠουΜΟΥΟσ, νΑΤῪ : δηά ΑἸοχ. μᾶς “"ἴογ 
ἃ ὙθαΥΪν δεγνδηῖ," ΠΟ ἢ 15 συ ρρογίθα ὈΥ̓͂ 1,«ἵ. 
δγτ, “ἢ δὴ 6Ὁ}} δ γοίηρ διπὰ ποῖ ὉΡ [{.6. 
σοηβάε ποῖ] ἃ βεογοῖ." Α πδη ἢἰγεὰ ὃγ {πὸ 
Ὀπι6ὸ ψοι]ά δ6 4 δά σοι δα! ]οῦ σΟΠΟΘΓΏΙηΡ 
{π6 ροϊπί αἵ πο τπ6 νοσκ νν85 Πηϊβῃεά; 
βίης ἴἴ ννου]ὰ ὕθ ἴο ἢ5 ἱπίοσγοδὶ ἴο φγοίγαςϊ 
{πΠ6 ρογοα 45 Ἰοπρ 45 ροβξβϑιῦϊο (Βγειβοῃηρι 61). 
5106. ΠΟ 5:1}||αὉ ἀ54.4}Πςφίίοη σα 6 ἱγρρὰ 
ἀραϊηϑὲ (86 ““ ἀοπγεβῖις βογυδηΐ, νὰ ργείεσ ἴδ 
τοδάϊηρ ἐπετείου. 

«αὐ απ Ἰδΐε σογααπὶ οΥΓΓἹ νιμε διιεὶπ᾿...] 
Καῖμοῦ, ἦ ψοΥκ " ὅυτ, ἐν ἢ 4 σογνδηῖ ΜΠῸ 
506 Κα ἴο Παγιὴ Π5 πιαδίου," ἢ νῃοἢ ννὸ τὸ 

ςορηῖχε 2 ἽἼ2, δῖ βοαγοεῖγ δηγιθίηρ πλοτθ. 
ΤΙῈ ορὶπίοη οὗ ἃ ἰαχὺ βεγνδηΐ τηυδὶ ηοΐ δὲ 
ϑκρα οἡ {ΠπῸ αιιοδιίοη νυ ῖοΓ ΠΟΓῈ 15 τι ἢ 
ννοῦκ ἴο Ρὸ ἄοπθ. (ΟΡ. Ργτον. χυ!. 9.) 

12. Τρ). αἰτγιθυίοβ οὗ ἴπΠ6 ροοά σουπβοιοῦ 
[Ο]Πονν. 

α φοάἕν »ιαη, αὐρονῖ ἐδο ἔποπυεεὶ 19 ἔξοῤ δέ 
εο»γι») γα γε οὔ ῥέ 1,.ογ.] ΜΝ Ίιοβο δάτνιςς νν}} 
{πογοΐοτο Ὀὸ ὨΠΙΟΥΡΏΪΥ οπ {ἰπ ϑἰάς οὗ τιρῃϊ. 

«ὐῤονό »ηρα ᾿ς ἀεεογάϊπσ ἐο ἐν τηϊπά.} Ἂν Πο56 
αὐνιος Μὴ] τπογοΐογο Ὀὸ αἰδιπιογοβίθα, ὍΤΠῆς 
ἢγοῖ αι! ποδί 5. νυδηΐτηρ ἴῃ τῆς ϑοσοπὰ 
οἶλ85. οὗ σοιηβ6]]οῦβ πιοητοηθὰ ἀρότὸ; τπ 6 
βοσοηῃὰ [η ἴΠπ6 ἤγϑί. 

διὰ ΣΥ ποὺ δία Ὀ1]6 Β΄, ψὶ}}1 σύΐονθ 
αἰ [8696.] ΕΓ (5 16 ὅγτ. ας: “δηά νῆο, 
ὑνποη ἴδοι ἀγί γί, ι5. Ὠγῖ ΠἰπΊβο ε, ἀπά ν ἢ 
Πότ 1ἴ βοὺδ ΜΚ 6}} ν Βθη 1ἴ κοο5 ΜῈ }} ἢ {πεὸ.ἢὉ 
Βοῖϊι τὸ ὀχρ  απδτοηβ οὗ ἴπ6 Ῥγενί οι αἶδι5α. 

18. Ὑοἵ 56} το] δηςς 15, δἴτοσ 4}}, δεζίεσ. 

ἀπά ἰεέὲ ἐῤεὲ εομημοἱ 9,7 ἐρίπε οαὐπ δεαγί 

εἴτ. 2ου.- 



εἶτ. 2οο. 

Υ. 14---22.] 

οννη Ποαγί βϊδηά : ἔογ πεσε ἰβ Π0 πηδῃ 
τλογα [Δα] υπῖο τες τἤδη ἰϊ. 

14 ογ ἃ πιδῃ᾿β πιὶπα ἰ8δ 5οπγο τ ΠΊ6 
ψοηΐς ἴο τα] Πίπι πιοῖὲ {Πδπ βδδενθη 
νγαῖσ πιο, ἴΠπδὲ 511 δῦονε ἴῃ δὴ ἢίρῇ 
ἴοννοῦ. 

15. Απά δδονε 411] {Π!8 ὑγᾶυ ἴο ἴδε 
ποθ Ηρ, παῖ ἢς ν}}}} ἀΐγεσξ ΠΥ 
ὙΨΑΥ ἴῃ {γι ἢ, ' 

16 [,εἴ τεᾶβϑοῃ ρῸ δεΐογε ἐνεσΥ εη- 
τεγργΖα, δηὰ Ἴουηβεὶ Ὀεΐογε Ἔνεῖγ 
δεζίοῃ. 
17 Πα σουηϊδηδηςς ἰ5. ἃ 8!ρη οὗ 
σπδηρίηρ οὗ ἴῃς Ποαγῖ. 

18 Εοιυγ πηληπεῖ οὗ ΓΠΙΠρΡΒ Ἀρρβᾶγ: 

“«ἰαπ4.}1] ἈἈΔΙΠοΥ, Απὰ 6411 ἐπ οοπποὶ] οὗ 
τΐπο οὐ ποασῖ; ἃ ἤξυσε συΓ ΟῚ {|κὸ 
ἐπδῖ οἵ Ρ]δυῖιι5, “ Μοϑίε)}.᾽ 688, ““ἢυς σοπορ5- 
561Ὸ ἀυγηῃ τ] βοηδίιτ σΟὨ 5111 [Π ΟΟΥ̓ σοηνοςο. 
ΤΠΘ δγσγίδη ργοῦδὉ. Πδα ἃ πιὰ ]διθά ογὶρίηαὶ 
Ὀεΐογο δίπὶ. 

14. Αηὐ πιοηΐβ ἰηβίηςΐ ΟΥΑΙ ΠΑΥΙΪΥ [6}]5 ΤΠ πὶ 
ὑγὨδῖ ἴο ἄο. Α 51Π|||4Γ ϑεοηζτηθηΐ ἴο {δαῖ ἰῃ 
86 ἰοχὲ οσουγβ ἴῃ [6 50- δ] εὰ " ΕἸγϑοὶ ΑἹρῇῃδ- 
θεῖ οὗ Βεη δ,γὰ :᾿ “1,εἴ ἴΠογο Ὀ6 ἴο ἴΠ66 5ἰχίν 
σου 56] ]οΥ5 ; γεῖ ἀόθογέ ποῖ τῃϊηθ οὐνη 500].᾽ 
ὅγγ. “ἴῃς Πεαγί οὗ ἃ τηδη σϑ᾽οῖςεϑ ἴῃ ἢ͵5 νυΑγ." 
Ῥεγθαρβ ἴΠ6 γοπάουϊηρβ γεργοϑεηῖ Ἰ9 Ὑ2 Ἴ"}" 

δηὰ “Ἴ2 93}) τοβρϑοίϊίσεϊγ ; ἀπά ἴῃ6 οὔρίπαὶ 
τιϑδηΐ “ [6}}5. ἢΪπὶ σοποογηϊηρ Πῖ5 Ὑγαγ.᾽ἢ 

ἐδῶ «φυθ «αὐσἱοῤγ»ιοη ἐῤαΐ οἱ αὐουξ ἱπ απ 
ῥίψό Ἰοτυεγ.}] ὅγύ. “ἴδῃ [6 ι.56}655 γο ἢ 
οἵ ἴη6 τννοῖ]ά." 

156. Απά «εν ςεἸ γε! ποθ, ργάγοῦ 185 οὗ 
ΡΓΪΠΛΑΤΥ ἱπιρογίδηςσθ.ΌΌ ὍΤῃδ ΠΟΙ Π56]]ΟΥ5 ἃΓῸ 
εἰνθῃ ἰῇ ἴΠ6 ἰῆνοῦϑθε οὐὔάεσ οὗ ἱπιροσχίδῃοο, --- 
οΟμδ᾽β ἐγ θη 5, οηθβεὶξ, Οοά, 

16. Τμῖγά βίδηζᾷ (566 ἰηϊγοά, γοπιδγκϑ). 
1εὶ γέῶσοπ ρσὸ ὀείογε φυθγ7 επίεγγῖςζε. 

Ἀδίδοσ, Ροσῆαρβθ, α ψοσὰ ἐθ [89 Ὀορὶῃ- 
πὶηβ οΟὗὁἨ ΟΥΟΣΥ δοῖ. ὙὍὙῆῃθ ϑυγῖίας Πδσα 
ΤΟΊ ]ονν8 ἃ τυ ἰ]αϊο ΟΥΡ 8]: “ θοΐοτγο 4}} πηθῃ 

πὰ δείοτε Ὄνεγυιίηρ," ΒΟΥ... 5. Ὁ8Ὁ 

Το, 3. 
17. Τδε σομρίοημαποο ἐς ἃ σἵρη 977, ἐδαησίης οὗ 

ἐδε δεαγ.] ὍΤῆδ ννοσάβ Κ 1μ6 σουπίδηδηςθ 15" 
ΑΓ ἃ 5058 ἵἴτοῃ) 155, 248, δὰ (., ἀπά πιιι5ῖ 
Ὀὲ οπιῖίεά,. ὙΠῸ ννογάβ σοπηδι πίη, “ ἃ 5ἰρῇ 
οὗ οἰδηρίης οὗ ἴἢ6 Ποατῖ, τ ἰῃ δρροϑί[οη 
ὙΠ μέρη, δἼοοογάϊηρ ἴο ΕτϊίΖδοθα, “ ἔουγ 
τηϊη;β σοπις ἴο ᾿ἰσϊ 85 {86 515τ|5 οὗ ἴῃς οἰδηρ- 
ἰηῃρς οἵ [86 πολι; 4 56η586 ννῆϊοϊ, 566 π|5 οὗὔ- 
ΨἹΟΌΞΙΥ ἱπαρρσγοργιδῖθ. 1,δἴ. υδγόωρε πεφαῦι 
ἐπι αἱ εογ. ὍΠ6 ϑγτγίδς οὐβ ἴἢ6 ννογάϑ. 
ἽΝ ε θεΐϊενο ἴθ πὶ ἴο Ὀὲ ΙὩΘΧΡΙΙσδθΪ6 ἴῃ {ΠΕ 

ΕΒΟΟΓΟΙΕΒΙΑΘΊΤΙΟΌΘΒ. ΧΧΧΥΙΙ. 

δοοά ἀπά εν]ϊ, ΠΠΠ ἀπά ἀδδῖῃ: δυΐ 
τῆς τοηριῖια τυϊετῃ ονογ πε πὶ σοπεπυ- 
αἶϊγ. 
"ἃ ΎΠεῖε ἰβ οης [Πδῖ 8 ννῖβε δηὰᾶ 

τεδοῆ τ πιδηγ. Δηά γεῖ 18 υηρτγοῆῖ- 
ΔΌΪς ἴο ΠἰπΊ56] 

20 ἼΓΠεῖγα 18 ομα τῃδϊ βῃδνγεῖῃ νν]8- 
ἄοπῃ ἰῃ ννογάβ. δηᾷ ἰβ ἢαῖεὰ : ἢς 5}4]} 
δε ἀεϑείτιιζε οἵ 41} " ἐοοά. 

21 ΒὸῸΓ ργᾶςς 8 ποῖ ρίνθ, ἢ]Ππὶ 
ἔἴτοπι τῆς [κοτὰ ; ὃδδοδᾶιιθα ἢς 8 ἀ6- 
ρτγνεά οἵ 41] νυν βάοπι. 

22 Αποῖδογ 18 ννῖβϑε ἴο ἢ ηβοὶζ; δηά 
τἢς ἔγυ!5 οὗ υπάοιϑιδηπαϊηρ, ἅγὰ σοη- 
ΤΠ Δ0]ε ἴῃ 8 τηουτῇ. 

Ργόβθηΐ σοπάϊίοη ; δηά βιιξροϑί τη {ΠΟΥ ἀγὲ 
Ραγί οὗ χὶϊ!. 21, 22, γι 6 ΟΥ̓ Β0π|6 ΟΘ Οἡ 
ἴΠ6 τηλγρίη. 

18. δομν" »ιαηηοῦ ο7 ἐδίηρι ἀῤῥεαγἢ τ. 
ἴον Ρασίβι Οτὲ ΠΊΔΥ ςοιήραγε Π οι. ΧΧΧ. 
19, “1 πᾶνο 5οῖ Ὀείοσε γου }Ἔ δηὰ ἀθδῖδ, ἴδε 
Ὀϊ]οαοίηρς δηὰ τῆς εὐγ56. ὍΠε ϑυγίας διδς5: 
“16 1 οτὰ οτοαϊοά 8}} [Ὠϊηρ5." 

ὁμὲ ἐδὲ Ἰοησμό γί οὐεν ἐδορε εοπεπμαϊ 
Οοιῖρασε Ρσον. χυϊὶ. 21. ϑὅϑ0ζ. “ δηά ἢς 1ῃαϊ 
τυ ϊοῖῃ οὐοῦ ἢΪ5 τοῆριθ 5814} Ὅ6 ϑανθὰ ἔτοπὶ 
εν}. ΦὨ18 τοι παᾶς 0.5 ὙΘΙΎ [ει ΡΓ ΡΥ οὗ 

[πε Ατδὺϊς οἱ (Υγσείσμι, ἱἰ. ρ. 113, Κ πὶ. Ὁ.). 

19. ΤΠ οομηπιοηίδίοτβ φυοΐο τοπι Μξηδη- 
ἄεσ, μισῶ σοφιστὴν ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός. 
ΤῊΣ Ρᾶβϑᾶϑὸ σδηηοῖ ἢᾶνο δε υπάεγοίοοά ὉΥ͂ 
[Πς ὅγγ. 

40. δε “δα! δὲ ἀεε με 9. αἰ] “004. ὅγτ. 
“ἐ ἀροργίνθι Ὠϊτηβοὶέ οὗ 411} Ββοθουγ;" [.4ἷ. “ οὗ 
δνογηρ." ὙΤὨΘ οτίξίηδὶ, Πουναύθσ, ΤΊΔΥ 
δᾶτὸ σοηϊδιηρα 5οπλ6 υἱβόγοι5 ῬἢγΑϑ6. 

41. ΤῊΪΚ υϑῦϑα 15 οὐλ θα ΟΥ̓ 57Χ..) Δ ΙΏΔΥ 
Ὀ6 8η εἐχρίδηδίίοη οὗ ἴῃε δεϊ τῃηθηποποὰ ἴῃ 
Ὁ. 20. 

22. δὲ ζω 9 [δὰ ῥὶ] μπάργείαμάιη 
αγὸ εογιριεηδαδίο ἐπ δὶς γνιοι2.} “ (οπιηεηά- 
ΔὈΪς᾽ 5 δὴ οπηοηάδφιίίοη οὗ 2ς8, (ο., [ν«ἱ., 
ἴον “(αἰ πῆ}, νοῦ, 45 Βιειβοπηοίεσ δηὰ 
ΕΤΖϑοΒο πάνθ 566, 8 Δὴ ἱπιογροϊαοη ΠῸΠῚ 
{π6Ὸ οηὰ οὗ [6 ποχῖ νεσβε. Ὅῆδ δυγσγίδς ογογ 
15 δοιηοπμαῖ σοηδιβοα ποῖα. [ἴ που] 56 θη, 
ἤοννόνογ, [παἴ [Π6 οἴδλυϑε σογγοβροηάϊης ἴο 1815 
58. 21 ὁ, “ δηὰ τῆς ἔγυ5 οὗἨ 18 ΟΓΚ8 ἃσγὸ ἕΓΌσΩ 
ἴη6 Δρροάγδηςο οὗ 5 ἴλοβ." ὙὍΠε σοπηδίηδίίοη 
οὗ {πεϑε ἔννο γοηάοσίηρβ βυρρεϑῖίβ Δη οὐ βίηδὶ 

Ἶἴκ6 Ὁ Ὁ3ΡῸ ἸΠΘΨ γἼΒ,, “δπά Εἷς ονγῃ 
τοῦ γεςεῖνοϑ [πο ἔτη οὗ ἢἰ5 υπάογϑίδηδίηρ." 
ΤὨο ϑγγίδη δηὰ ἴῃς ἢγϑὶ Οὔεεκ ἰγδηβίδίοσ Ὀ0Ε] 

ἰοοῖς »Ὡ} Ὁ 85 ἃ Ῥγθροϑίτοη, ν μοτθδ5 ἐπαινετοί, 

ι ον, 
«υδεαϊση:. 



ἘΓΟΟΙΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΧΧΥΙΙ. ΧΧΧΝΙΙΠ,.  [ν. 223-31. 182 

Β. (. 22 Α ννῖϑβε πιᾶη ἰπϑίγυσίοῖἢῃ [18 ἰοΥ 411 πιβη, πεῖτπογ Πδῖῃ ανθιγ 8δοὰ] Β. 6. 
ΟἿΣ. 20ο. . . . : ΟΣ. 20. 
““ ρδορίε; δπηά τε ἔγυ8 οὐ ἢ8 ὑπάθγ- ρεδβυγα ἴῃ Ἐν ΈσΥ τπϊηρ. 

βιδπάϊηρ [21] ποῖ. 29 “Βε ποῖ υπϑδῖϊλθ]α ἰῃ ΔΠΥ͂ «οἱ. :. 
ἀδἰπῖγ {Πηρ., ΠΟΥ ἴοο φγεεᾶν ὑροη ΤὉ 7 
τη εδίϑ : 

20 Εογ ᾿ὄχοαββ οἵ πηοαῖβ Ὀγὶηρεῖῃ 1 Οτσ, 
βίο κηεββ, δηά βιιγβεϊεἶπρ, νν}}} ταγῃ ἱπῖο ὄέγκεῖν, 

24 Α νῖβ6 πηδῃ 5}4]} δε Ἀ]1εἀ ντἢ 
δ]εββίηρ ; ἅπά 4}1 {πὲγ ἴῃδῖ 86εε Πίηι 
5641] ςουπῖ Πἰπὶ ΠΑΡΡΥ. 

2ς Τἢε ἀδγ8 οὗ τῆς [5 οὗ πιδι) 
ΙΏΔΥ ὃς ΠπυπΊθεγαα : δῖ τῇς ἀδγβ οἵ 
Ιϑγδαεὶ ἀγα ἱπη ΠΊΕ ΓΔ Ϊ6. 

26 ὁΑ ννΐῖϑε πηδῃ 584}}] ᾿πβεσγίς ἷ ρἷο- 
ΓΥ͂ Δίθοηρ ἢἰ5 ρεορίβ, πὰ ἢ πᾶπιε 
8041} θῈ ρεγρεῖμδὶ. 

27 ΜΥ 9οη, ργονε τὴν βου] ἴῃ τῆν 
1Ππ. ἀπά 5866 νγῆδῖ 15 εν! ἔογ ἰϊ, δῃηά 
σῖνε ποῖ τΠλῖ μηῖο ἴἴ. 

28 Εογ ἃ}} τϊηρβ ὅγε ποῖ ργοβιδθ]ο 

“ὁ ΡΓΔΙΞΟΥΝΟΤΊΗΥ,, σοργεβθηΐβ ἃ νἱεὺν ννῃς ἢ της 
ἴϊ ἃ ραϑϑῖνα ραγίς!ρὶα. 

28. Α οὐἷτό »ιαπ ἐποίγμοίειδ δὶς ῥεοῤἧε.] 
ΤΠοδε νος σοπιηα τι5 οἵ χ.ὄ τ. ΤῈ ὅγυγ. 
ἢδ5: “1Πογα 15 ἃ ννῖδε τηδῃ [δὲ 15 υνῖϑε αἵ 4]} 

εἰπιθβ, ἐξ. τεδάϊης ΝΡ» ἴογ ὈΨὉ (-Ξ ἸΌΨ9), 
δῃηὰ Ὅ᾽ ἰοῦ ὥ, [Ιἔννε σοηῃϑίάοσ (1) {86 
ΡΑγδ οἰ ἴση, (2) [ΠῸ ἐγεαιιθηΐ οπἰβϑίοη οὔ Ιεθ 5, 
νγ6 5.41} ρογῃαρβ ἀθοϊάδ ἴῃ ἴδνοιιγ οὗ {Π|0 ϑγγίας 
τοδλάϊην. Θὰ ἀἰϊνιϑίοη ᾿πιρ] δα ἴῃ [Π 656 νθῦθ6 5 
'5 ἱπῖο (1) (Π6 νυῖϑδε ἴο οἴεῦβ θυ ποῖ ἴο [Π6π|- 
56]νθ5: (2) πε Ποῦ ἴο {πο ΠΊ5οΪνε5. ΠΟΥ ΟἴΠοΓΘΒ; 
(3) ἴο {δεηηβεῖνεβ δηαὰ ποῖ ἴο οἴπεῦβ; (4) ἴο 
θοῖῃ. ὙΠε 5 0Γ. ἢα5 πηὶϑυπάογϑιοοα ἴῃς βοσοηά 
οἶδιιϑθ. (ουιρ. ΑΌΠοΙς ἀς Κα. Ναίιδη,᾽ Ρ. 87. 

25. Απὰ {δαῖ τοριυιϊζαϊίοη νν}}} ἰαβῖ, 'ῃ ϑρὶῖθ 
οὗ 1ῃ6 ννῖδ6 τῃδη᾿5 ἀθδίῃ. ΤῊ]5 νουβ6 15 οὐ 
ΌΥ ὅγγύ. Οἡ [δε βεοοπά εἴδιιδο, 5εὲ ἴΠ6 ἱπ|γ0“ 
ἀιιςῖοῦΎ Τειηάγκϑ. 

26. «ῥα! ἰπϑογι σίογ». 80 248, (ο,, [,4ἴ-, 
ογτ. ὍΠο δεῖῖοσ Οτοεκ Μ55. αν “ ζαὶῦμ." 
Τἢ6 οτρίηδὶ ῬγοῦδοὶΥ πηοδηΐ "" 5}2}} ανῈ ἃ 
Ρεγρεζιδὶ ἱπμουϊδηςο. 

4. ῬοορΙε βῃου]ὰ Πηά οιἋἮ {ποὶγ ραγ υΪΑΓ 
ΘΑ Κηθ 5505, δῃκ ἀνοϊὰ υἱϑϊ ἀὴρ ἴο ΠΟΙᾺ. 

28. αἱΪ ἐδέησε αγε ποὶ ῥγοβδίαδίς ὅῶὸῶγ αἱ] ριοπ. 
ογγ. “' 4}} ἔοοά 5 ποῖ ροοά." Τόσα μα5 ὕθθ 

ἃ φοηξιδίοη δοίννοοπ Ὁ ἀπά "5. ς 
δοῖονο τη. Οτεοκ τεχί ἴο ὃς τἰρὶν. 

μϑὶ ρὸν ῥαΐ δ εαθονν σοι ῥίσασιγε ἐπ σον ρίδιι.] 
ὁ Ῥ]οάβυγο ἴῃ ἃ {π||6,᾽ ὅγγ, 7}18 50 π15 οἸοασ]Υ 
σογγιρῖ: δι ο τ Ἀο. Τὸ Ασδῦϊς ἴγαης- 
ἰαῖου πιακὸβ οὗ 1815: “ δηά ἃ {Π{|6 βιι Ποῖ [ῸΓ 
τὸ 501}}.᾿" 

29. Βε ποὶ κηξαϊίαὐίε ἱπ ἀην ἰαϊρῖν ἰδίην ἢ 

ΤῊς ϑγυγίας ας ἀραίη δ Ν ἴον 3. 

"ΟΡ ἰοο σγεράρ μροῦ ρισρα ἢ 1, 99 ποῖ 
Ῥουατθοὰ ουΐ, ἃ ΝΟΓΥῪ οἰοραπὶ Οτοςιθπὶ: σοπι- 

σΒοΐεγ. 
21 ΒΥ ϑυγίεικίπρ Πᾶνα ΠΊΔΠΥ ρε- 

Γιϑηῆῃδσά; δῖ ἢς τῆλ τακοῖῃ Περά 
ΡΓοΟΪοηρεῖῃ ἢἰ5 1. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΥΝΠΙ. 
1 ὔομοιῦ ἀμ 19 1ἢ66 ῥλγείσαμ, σπαά τυὰγ. 

Ι6 “ἴοι το τυέῶῤ αμαὶΐ πιο; 70. 46: ἀξαξ, 
24 77ὲ τοϊδάοηι οὐ δε ἐκαγμεαῖ τιαρ, αγᾶ 
Ὁ ἐΔε ἐαύοιγο ἀγα] αγηϊβεεῦ; το 4246 τέ 
οἤ λένε δοίά. 

Ρᾶτε Ατ᾽βίορῃ. “εβρδθ, :469ς. Τῆδ ὅγγΓ. 
Βῃοι ἃ 6 τοηάογεὰ “ἰδεῖ ποῖ [πἰὴ6 ὁγὰ Ὅ6 ονἱ] 
οΥὐογ, 2.“. Ὀ6 ηοῖ δηνίοιβ οὗ ΤΙ 5 ροϊηΐϊς ἴο 

ἃ Ηεῦτγοεν "»ἽΠ δι», ἃ ᾿ἰΓδηβροβιίίοη οὗ ἽΠ δὶς 
οὔτις Ηεῦτεν (εἶ [5. ΧΧΧΙ, 15). 

80. αὐδ΄ ἱρὴ ἑπίο ἐροίγ.ἢ ἹΤιῖ. ψ{}} 
ΔΡΡΙΟΔΟΣ ΠΘῸΣ 0, Οὐ. χΧΧχὶ, 20 ἔοσ ἴῃ 6 
βϑηϊπηθηῖ, ἀηὰ Ὁ. 2 (Μὰ ποῖθ) ἔογ ἴδε 
ΕΧΡΙΘ5ϑί θη. 

ΠσΗΆΑΡΤΕΚ ΧΧΧΥΠΙΙ. 

ΤΠΟ σοποϊιάϊηρ κἴδηζᾷ οὗ οἰ. χχχυῖ. πδίυ- 
ΤΆΪΥ Ἰοδὰ 5 ἴο ννμαῖ ἔοσπηβ ἴπ6 δυδ)εςῖ οὗ [6 
ἢγϑῖ ἵννεηιγ-ἴγος νοῦβοβ οὗ {π|5 σμαρίεγῦ. Βιυῖ 
θη ἴακθη ἴῃ σοπποχίοη ἢ ἴῃς βοοοηά 
Ραγ οὗ {μὲ σπαρῖογ (νυ. 24-6η4), ᾿ξ 566 Π15 25 
1 (ἢς ἢγϑί ραγί ἰογπηεα ἃ ρογίίοη οὗ ἃ ἰᾶγροσγ 
ἴγαίη οὗ ἀπουρέ. Τα βυδ)οςοῖ οὗ [6 βεσοηά 
Ῥατί 15 5} ἸΘΠΕΥ 5εῖ ἑοσίῃ, οὐ αἱ Ἰδαϑὶ ᾿πῖσγο- 
Διο ἴῃ τ. 24. [1ἴ 18 ἴ6 ρῬγθιοπηηθηςς οὗ 
ΔΛ ἰδάοιη---ἰο ννῃϊοἢ ΑἸοχαπάγδης δηὰ Ρᾷ]65- 
ἘΠ Δη5 ννου]Ἱὰ αἰἴδοι αἰ βογοηΐ 14685 --- 5 [Ππδὲ 
ὙΠΟ ἢ ΔίοΠ ννῺ5 ΝΟΣΓΗΥ οὗ ἃ τηδη ἴδ, Ὀυζ 
ἴο ΜΟΙ ἃ πηλη 5 ψΠοῖθ ᾿Πἶπ πλιιϑ ὕὉ6 ἀονοῖρα 
1 ΙΕ νὰ ἴο θὲ αἴίαϊποὰ. Α5 τοραγὰς [ἢ ϊ5 
ξοηογδὶ ρτγοροϑβι(ίοη, θοῖῃ ΑἸἰθχαηάγιαπς δὰ 
Ῥαϊοσιηαης τνου]Ἱὰ ἀρτθο. Βιῖν θη [ἢς ὅοὴ 
οὗ ὅ8δι:γ0]) ργοσοθὰβ ἴο σοπιρασὸ νἱτἢ βυςΒ 
Ῥιιγβι 5. 411} ΟἸΠΟΥ οσσυραίίοηβ 45 ποῖ ΟἿΪΥ 
ΠΓ ΟΣ ἴο, δι Ἰπσοτηρδί 6 νντ ἀπ Ρυγδυϊ 
οὗ ν"]Ἰϑάοπ, [ἢ Ρ]οϑι!πἰδηβ νου] ἢανς ἀστοοὰ 
ΜΠ πὶ ἰη τομαγά ἴο ἀρτίου τγ6, τον. 2ς, 26, 
Ὀιΐ ποῖ 45 ἴο παηάϊογαῖβ, ἴῃ ῥσγαῖϑο οὗ ψνῃὶοῖ 
15 ΝΟΤΥ ἰγοαιοηΐ η Ταϊπλπάϊς νυ τ ηρ5. [ηἀδος, 
1ἴἴ ν'5 ἃ Ῥγηοὶρὶς ((Ἰάἀά. τν. τ4; σοτὰρ. 29 4), 
Αἰ ΠΟ Ρ ἢ ηοΐ ἘΠΊ ΘΥΒΔΙΠΥ αὐἀπητςα (566 ᾿π ΟἹάά. 
νι τῳ, ἴπ6 νίονν5. οὗ δίπιθοη Ὁ. ΕἸαζαγ, Ὀυϊζ 
ΟΒΡΟΟΙΔΠΥ {πο56 οὗ ΒΚ. Νεμογαῖ), ἴμδὲ ἜΤ ΈσΥ 
Ῥάγοηΐ δῃοι]α τοαοῇ ἢ δοὴ βδοπὶῈ ἴσγδάθ Οὗ 
ταῦ. [Ιἢ τοσογάδποθ γαῖποσ ἢ Ηδο]οπὶς 
{πη Ῥαϊοβεηΐδη ᾿ά645, (ἢ νυτιῖοσ ἀδοίαγος αἱὶ 



ΒΟ. 
ΕἸΣ. 200. 

σποαεοκρικασευταααι, 

γν. 1.} 

ΟΝΟΌᾺΚ «4 ρβγϑβίεϊδῃ νυ 
τῆς οπουγ ἄϊ6 το ἢϊπὶ ἴοῦ 

δυο οσουραίίοηβ ὨδΈ ἢ] ἰηΠεοά ἴοσ ΟΥἀἸΠΔΓῪ 
"Πἴἶρ, συ. 21,12, δυῖ οχοϊυάϊηρ 4 πδη ἔτοῸ πὶ 
ἴΠοϑεὲ δίρμεσ αἰδιϊποϊίοηβ δηὰ (μδῖ Πρ ΘΓ 
ὑνοτῖς ΒΙΓΝ ἅγὰ οεϊο πο ἴῃ {ΓὈΪΥ ῬΔιεβδτηΐδη 
[25ῃϊο. 

δνπὰ [815 (γαϊη οὗ τοαϑοηίηρ ἴδε βιιδ᾽εςϊ οὗἉ 
ἴῃς ἤχει ρατὶ οὗ ἴα σμδρίοσ ΤΔΥῪ ὃὲ ἰπ [}5 
υνὶδοα οοηποοίοα [παῖ ἴ ἐχοϊυάε5 ἴῃ 6 οσςσυραίίοη 
οὗ ἃ Ρμιγϑειοίδη ἔγτοπι ἴπε ξοπογαὶ ἀἰβραγαρεπιθηῖ 
οὗ 411} οἴδεσ Ῥυγβυ 5 ἴπλὴ συγ. Εὸγ (ἢ 6 
Ραιγϑὶοίϊδῃ μᾶ85 ἃ ἀἰγεςῖ δρροἰϊπίπιεηΐ ἔτοτη Οοά; 
᾿ς τῃϑαϊοδπιθηῖ ἅγὸ αἰσεςῖΥ ἴτοπὶ Οοά; δηά 
τῆς ὀχογοίϑα δηὰ βιισσθββ οὗ [15 ὑῬσγοζεβϑίοη ἃΓῸ 
ἀϊγεςεῖγ ἀερεπάεης ὑροὴ Οοά. νΒεη νε 
οηΐοτ ᾿πῖο ἔυγῖποῦ ἀοίδὶ]5, ([ῃΠ6 νᾶγίοι5. ἴορίο5 
ἴῃ [86 ἤγϑὶ ρατί (υν. 1-21} ἈΡρΘΑΓ 61} σοη- 
ῃοςῖοά, «ἰπουρὴ τΠΟΙΓ σοπποχίοη 15 σαῖΠΕΓ 
δῖ οὗ Ξυςςεδδίοη οὗ {π᾿ ΠΚιηρ (ΒΔ (ΓΙ Γν 
Ἰορσὶςδὶ, ἤθη οὐθ βου ϑργπρ5 ἴγοπι ἴἢε 
οἴμοσ. 15, ἱπάθες, 15 ἴῃς οα8ς τπῃγουρδουϊῖ 
Εἰ ο] οϑιαϑεςυϑ ---ννς Πδά δἰπιοβῖ δα ἴῃ σταῖς 
οὗ [εἐννῖϑα ἮΝ Ἰβάοτη- τ ογαΐυγα, [μου ρἢ σεγίδίη}Υ 
ῃοῖ ἴῃ ἴδε Ἄσδηοηϊοδὶ Εἰςοϊοϑἰαδῖεσ. ᾿ΓΠ6 ἔμηάα- 
τηεηῖδ] ροϑιτίοη οἵ ἴῃς ψΓΠΕΥ 15 Ἰηἀϊσαῖοα Ἰη 
ἴδε ἵψο ορθηϊηρ υοῦβε5 οὗ ἴπε σμαρίοσ. [{ 15 
τνοίοϊὰ : [6 ΡΠ γπίοίδη 15 ἴὸ Ὀ6 Ποποιγεά--- 
1ῃε ρἢγϑιείδη 15 οπὶ Οοά. [Ἢ ἴΠε ἤγϑι ϑίδηχα 
(νυ. 1-8) 1[[|5 ΕἸ ρῃδϑίβοά πὶ ἴῃς ρῃγϑιοίδη 
Δηα ἢὶ5 πιο ςαπιοηῖβ ἀγὸ ἔγοιη Οοά: ἰὴ {δὸ 
βεςοῃά (υν. 9-1.5). [μαἴ ΠοΔΙηρ 15 οπὶ Οοὐ, 
πὰ ἰδὲ ἰξ ἱπαρ] 168 σγεροπΐδηος δηά σοοά 
ὑογκ5 Οἢ ΟἿΣ ρατί. ΤὨγοιρδοιξ [6 ΜΥΧΟΥ͂ 
ἀοοβ ποῖ βεεὰ 4016 οἶδαγ ἤονν ἴο Τσοπιδίης 
1:6 5Κ}}} οὗ τς ρῥῃγϑιοῖδη ἢ δὈϑοϊ]ιῖς 
Βεὶρ ἔγτοπι σοά. Α νε τὺ οὐτίοιι5 Ἰηδίαησο οὗ 
ΓΔ ΟὨ Δ] 151|ς ᾿ηϊογρτεϊδ!οη οὗ {πὸ ταϊγαςὶα τὸ- 
οοτάρα ἰη ἔχ. χν. 23--:ς σοι ΓΒ 1Π Ὁ. 5, ΜΝ ΠΙΟἢ 
566 Π|3 ἴο ΠΡ παῖ ἴη6 Ποδ]ηρ ννὰ5 'π {πὸ 
νοοά. ((ομπρ. {πὸ βᾶπια νίενν 'η ΡΉϊ]ο, “" ἀὸ 
νὰ Μογϑβ. 1. 11; ἃπἃ δηοίμοῦ ταϊοῃδ  ϑῖ!ς 
Θχρ δπδίΐοη οὗ {πῈ τηϊγαςὶθ ἴῃ [05. “ Απε4.᾿ 1]. 
1, 2.) Ὑῆε δρρασεηΐ ἀδργεοϊαίίοη οἵ τῆς 
Ρἢγπίεϊδῃη ἴῃ α". 1.5 15 ποῖ ἰηςοηδίϑίοπί νν ἢ {1 
ΒοπουΣ Ῥγενίοιϑυ αϑοσ θεὰ ἴο ἢϊπι. [ἴ οηἱν 
Ρτοβοηῖβ δηοῖμοσ αϑρεςΐ οὗ ἴῃς 5υῤ)εςΐῖ, ἀπε 
ῖΠ6 τοίοσοησο 1π τ. 15 15 ποῖ 50 προ ἴο {ἢ 6 
ΡῬΒγϑιςῖδῃ 45 ἴο ἴῃ 5ῖςκΚ ῆο τϑάυΐγὸ ἢ]5 διε -- 
ἀδηρεόζουβ 1|π655 ὑεῖπρ τεμαγαθά, δοσογάϊης 
ἴο [εν ]8ἢ ἰάθα5, 45 ἴε Ἰπάρτηθπί οὗ ἴῃς 1, οτὰ. 

Ἐτοτὴ 5ιςὶ σοΐοσθησο ἴο ἀδηρογοι! 5 5. Ο ΚΠ 655 
τῆς {ταηϑϊτοη ἰῃ (Π6 τὨϊγὰ βίδηζα (υν. 16--23) 
ἴο ἀεδίἢ δῃηαὰ ΠΟΙ ΓΏΙΩΡ 15 ΘΑΘΥῪ ἃηκὶ παΐιγα!. 
Τῆς νυτῖϊοσ δη]οίη5 ἴπ6 αἀἰ1εὲ5 τονναγβ {πὲ 
ἀοδά, δηάὰ ἴμ6 υδιιαὶ ῥγδεῖίΐςς οἵ πΊοιγη!Πῳ, 
Ὀυΐξ [οι ρεγβ {6 ἰατῖοσ ἢ ἴΠὸ σαυπτοη {παῖ 
ΨὯ116 ἴοο ᾿ππ||6ὸ οὗ τὶ ννου]ὰ κμῖνο οἴθῤηςς, ἴοο 
τους 15 υηδανιϑαῦ 6, 45 αἰικὸ δυγτ} ππίο 
Ομσ5ο ΙΓ δηὰ ἴοο ἰϑῆῃ. ψνὲ μανὲ πόγὸ {πεῖ 
πλχῖιγε οὗ 56 Π5}η655 δηὰ Ἐἰδδίοσῃ ννογ] - 
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τῃς 1565 ννϊ] ἢ γε ΤΠΔΥ Πᾶνα οὗ Πίηι: 
4 [ογ τῆς [,ογά παιίῇ Ἵογοδλιθὰ ἢ ηλ. 

υνυνϊδάοτῃ νυ ἢ το] ρίοη ἢ ῖοἢ ἔογτηβ οπα οὗ [86 
σδΒαγδοίοσιϑιῖο5 οὗ ἴῃς ὈοΟΚ (566 Οεηογαὶ 
Ιηϊγοάιςτοη). ΑἸΚῈ 118 ΡΒΠΟΘΟΡὮΥ͂ δηὰ ἴζ5 
ΤΠΘΟΪΟΣΥ ἂἵθ ἔδασ ἔγοπι εἰεναίθά--ὁα κιηπὰ οἵ 
[αϊα σαὶ ποῖ υππχοα ννἢ ἃ σοηδίδηϊ τορασγὰ 
ἴογ δε υπμάογγίηρ αἱ]. Ὑδῖ ὄνθὴ ἤεγο ννῆδί 
ΠΊΔΥ δὲ ἀεδικηαϊεα 45 ἴΠ6 “ ατοιιηά-ἴοηθ ᾿᾿ ἴῃ 
(πὸ Ῥγονίοιιβ ἴννο βϑίδηζῃβ '5 ηοῖ σμαηροά, Τῆς 
ἴννο ἰάθαβ γὰ 511} ργεϑθηΐ ἴὸ ἴῃ6 νυγζοῦ: οἡ 
[Π6 οὴς παηά, νναϊ τθη ν}} πη οὗ ι15; 
Δηά, οἡ ἴΠ 6 οἴδπογ, τπαΐ 1}} 15 οτῃ Οοά. 
γε ἴδεϊ τεπιρίδα ἴο ηοῖς 4 ἔενν Ἀδῦριηιϊς 

ΡΑΓΔ}1615 ἴο {Π1|5 σμαρίοσ. [}ἢ σγοραγὰ ἴο {86 
ΠΟΠΟΙΙΓ ἄϊο ἴο ἴῃς ρῃγϑπιοίδη (566 ποῖε οἡ τ᾿. 1) 
νν πᾶν [6 ὀχᾶςῖ ρδγδ]]6] ἴῃ Ασατηδὶς ἴῃ [6γ.Ψ 
Τάαδη. 66 ὦ ἀηὰ ἰη ρυγὸ Ηθῦτεν ((Βουρὴ νὰ 
αἰ εγοηξ δρρ]!οδί] 9) ἰῃ 5Π6πη. Ἐ. 21 (566 ΟἵΓ 
ῃοΐς οἱ Εσοῖι5. χυῇ, 19). Οπ [ἴῃς οἴ 
μιδηά, ννὸ τοδὰ αδἷβδο: “ὙΤῃδ Ὀεβῖ οὗ ρῃγϑιοϊδηβ 
ἀσβεῦνοβ σεμεπηδ᾽" (ΟἹά4. ἷν. 14). ἼΠε ἀδ- 
Ροπάδξηςο οὗ Πεδ)ηρ προ Οοά, δηά {πὸ περὰ 
οὗ Ὠυπλ]Π!δίίοη, ργυοῦ, ἀπά βοοὰ ψυσκ5 ἴῃ 
ΒΝ ολ565, ΟΓῸ ΡΌΠΟΓΔΙΥ δοκηονοαροά 
Ἀαὐθίηϊς ργΐποιρῖο5. [ἷἢῃ σοηποχίοη ΜΠ 
τ. 12 Μὸ ταρῇϊ αιιοῖς (15: “Ηε (παῖ βυεγϑα 
Ραΐη ροὺβ ἴο ἴῃ6 ρῃγπίείδη" (Βαῦἢ. Ο. 46) 
-- ΔἸ Βοριὰ ἴπε ργόνοθ πᾶ5 4 νον δηά 
ΒΘΏΘΓΑΙ ΔΡρΙ]ἰσδίοη ἰη τς Ταϊηλυά. [ἢ γοραγὰ 
ἴο τ. 15 Μὰ τοδὰ {}|5 85 ὁ ργονεγὺ": “ὙὍὙΠΕ 
ἄοοῦ [ἢδῖ 15 ποῖ ορϑῃ ἴο ἽμδυπΥ (6 ροοῦ) 
5.41} Ὀ6 ορϑοπ ἴο ἴῆ ρῃγϑδιςίδη" (Βεμπιά. ΚΕ. 
9, ἃπηὰ Μι|άγ. οα (δηῖ. ν᾿. 1). Τα ἀμτ|65 ἴῃ 
τοίογθηςθ ἴο 16 ἐἰδδά ἂγὸ οἴεη ἱπϑιδίοα ὑροῦ 
γΥ {π6 ΚαοΡῖ5. ΑΔ5 τόρασγὰββ ὀχοόβδϑινο ΒΌγΓΟΨ,, 
τοίοσγθα ἴο ἰπ «". 18, ννὲ τοδὶ ἢ “ΝΈΕΣ οπὲ 
ὙΠῸ ΤΠ ΟΙΓ5 ΟΥ̓ΟΓ πὸ ἀθαά Ὀογοηκς πηθᾶϑιγα 
ὙνΘΕΡ5 ΟΥ̓ΟΓ Δποῖμοῦ ἀοδα " (ν12. 6 νν}}} Πϊ πΊ56} 
ἀϊθ), Μορά Ὁ. 27 ὁὅ. Οπ [δε δυδίεςϊ οὗ ἰγαά65 
ἀπ ΟσσΙΡΔΙΙΟΠ5, νν6 πᾶνε δἰγεδαγ πίνοη ργα]- 
615. Βιυῖ ἃ5 τοραγάβ ἴπ6 ᾿πῆηϊῖο Βιιρο ΓΙΟΥ͂ 
οἵ ἴπ6 διιἀοηΐ ἴο 4}} οἴογβ, σοίογγοα ἴο ἴῃ σύ. 
τ1-οης, ννὲ τϑοδ}} [86 σοηίειηρίμοι!5. Δηθννοῦ 
οἵ Ϊοοβδηδη Ὁ. Ζακίαὶ ἴο {Π6 ννοσκπιδη ψνη0 
οἰαιτηθα ὁπ! γ νν ἢ {πὸ ἘδΌΡὶ, βδίησο Ὀοῖὶ 
Ἰαδοιιγοά ἴογ ἴη6 ρυθ]ς κοοά, δηὰ ἴο ννῇοπὶ 
τῆ6 ἈΔΌΘΙ ννου]ὰ ΔΡΡΙΥ Εἰοςῖ65. ἵν. 17 (566 {86 
Μ|Ιάγαϑῃ οὐ {πὸ ραβϑαρο). Απὰ δι ποιρῇ (Βογ. 
17 4) ἴῃ ἈΔΌΡΙ5 ἀγὸ διὰ ἴὸ πᾶν ρ]αοθα οὐ 
[Πς 5δαπιο ἰονο] {86 ννοσκ οὗ {πὸ Ἰα ΟΊΓΟΥ ἴῃ {Π|Ὸ 
ΠοΙὰ αης τιαῖ οὗἨ {πὸ στάθη ἴῃ [Π6 ον, ρσο- 
νἱάρα ΠΥ 15 ποαγί δὲ ἀϊγεσῖοα τονναγὰ5 Οοά 
--ὈΥ νι ἢ, Ποννένοῦ, ννα ἀτὸ ἴο ὑπάογοϊδηα 
(παῖ ΠΒὸ ὀπμαμδά τὴ βίθαγ οὗ ἴη6 [ϑανν ἀσοογα- 
ἴῃ ἴο 15 ΟΠ γ --- γεῖ τῆς ᾿πηπλθηδα ΘῈ ΡΟΓΟΥΥ 
οὗ τπς ρῥγοίοβϑοα σ[πάοηΐ οὗ [ἢ6 1 ἂνν ἴο 4}1] οἴ πο." 
αἰαϑϑδοβ οἵ πιθῇ ἰ5 ἴοο νγ0}} Κηόννη ἴο γΓθαυγὸ 
Ππιδίγαϊτίοη. 1,5}, 45 τοραγάβ ἴπ6 τηϊγαςὶὸ 
τοςογάοα τη ἔχ. χν. 25. [ἴ ΤΏΔΥ δὸ Ἰηζόγοβίης 
ἴο ΚΠΟΜ {πα τὺ γταιϊοηδ} δῖῖς. Ἐχρδηδίοῃ 
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ΒΟ. 42. ἔογ οἴ τε πιοϑὲ Ηἰρῇ σοπιεῖ Ἧς ὁ ῆαλϑβ ποῖ τῆς ννδίεγ πιδλάς βδυγεεῖ 8Β.6. 
“ἘΞ Ἰλεδ ίηρ, ἀπά ἢε 5}}8}} γεςεῖνε " πβοπουγῦγ σῇ πψοοὰ, ἔπδὲ τὰς νίγτας ἘΠεγεοῦ 
ἐο, οὔτδε Κίηρ. ταῖρῃς θὲ ἱκπονγῃ ἡ ἡ κεῖτ 

3 Τῆα 5Κ111 οὗ τῆε ρἢγϑιςίδη 5884] ὄ Απά δε Βδῖιι ρίνεη πιεη 5Κ|1}. 
ΠΠΠῸ ἀρ ἢ 8 πεδά : δηά ἴῃ τῆε 8ἰρῆϊ οὗ 
σελ πιθη ἢδ 314}} θὲ ἴῃ δαἀπηϊγδιίοῃ. 

4 Τηε [Ιογά δαί οτγεδῖε πιθβαὶ- 
οἰη65 οι οὗ τῆς δαγῃ ; δηά ἢδ {πδῖ 18 
γνῖδα ψ}}} ηοῖς δῦμον τῇδη. 

εἰν ὉΥ ἴῃς δοη οὗ δίγδοῖ (1π σ᾿. 5) ΤσοΓ5 
4190 ἰῃ ἴῃς Τάγευπιὶ Οηκεῖοβ. (Εογ ἴδε υἱοννβ 
οἵ ΡΒΙο δηὰ [Ὀϑερἢι5, 566 ἀῦονθ.) 

1. αὐδίον γε »αγ ῥαυς ὁΥ δύω) ΤὌδοβ6 
ϑνογβ τηυδὶ Ὀ6 Οπλοἀ, 45 ηοΐ ἰη πα Οτοοῖ,. 
ϑγγ. “ Ἡομουτ ἃ Ρἢγϑιοίδη Ὀείοσε ἵποὺ πεεάεβε 
Ἡιπὶ .᾿" τ νΒΙοἢ [η6 ᾳυοίδιιοη ἴῃ τς Τα]- 

τά δὰ Μίάγαϑῃ, δ Ἵ ἽΝ ὙΡΙΝ 
πὸ ὙΥΠ, ἘΧΔΟΙΥ ἄρτθο8 (]ετ. Τδδη. 66 4: 
886π). Κ. 21). 'νὲ ἰεάγῃ, ἐμεγείοσγε, {παΐ ἰη 
(6 Οτεεῖκ ἴεχὲ (1) νὰ πιυϑὲ οτησεπά πρὸ τῆς 
χρείας αὐτοῦ ἴοῦ πρὸς τὰς χρείας; δῃὰ (2) ννε 
τυ Ομἶ τιμαῖς. ὍΤἼ5 ἰΔ5ῖ ΤΩΔΥ δα ΠΊΘΓΕΙΥ͂ 
ἃ ΠΟΥ 55 ΕἸΓΤΟΥ ; ΟΥ ἰξ ΠΊΔΥ μάνα δδεη ἰηβετίοα 
ὈΥ 506 οὔθ ννῆο ἀοϑίγεά ἃ τῆοσε πδλίυγαὶ σοῦ- 
ποχίου δεΐννθοη οἶδιι568 ὦ δηὰ ὁ, δῃά ἱπηδριηθά 
(με ννοσὰ τιμαῖς (“΄ ]8. παίαΓαὶ "ΟΥ̓ “ΡΓΟΡΕΓ 
δΒοηουγβ )) ννουϊὰ εῖνο (815. ννε ἀο ποῖ {πη 
“ ΒΟΠΟΙΣ ̓ ἰ5 ΒοΙ6 υϑεὰ ἰπ [ἢ 5θῆϑς οὗἉ “ ΡΑΥ," 
ἴῃ βρίϊε οὔ {πὸ ἱηςογοβίίης [,δἰϊη15πὶ μῇ »πεαάϊεο 
ῥοπος δαδεγείμν, οεἰϊοὰ Ὀγ Βδάμο]]υ5, ΤῊ Ξυὺ- 
ἡεςξ οὗ 111 Πρ ἢ Ργο Δ ΌΪ βυςχρεβίεά ἴο (ἢς 
ΔυῖθοΥ [Π6 Γοπλάγκαῦ] 6 σμλγαςίοσ οὔ ἢ τηεαϊς 8] 
αὐῖ, ἢ ονυθη ἴῃοβο ννῆο δὲ ποῖ δῆ|ςεα 
νυ {Π|π688 οὐρῆῖ, ἢς (δίηκ5, ἴο ἀρργεςίδίοθ. 
ΎΠε βεῃιϊπγχεηΐ, [Ποτεΐοσε, 15 ΠΟΙ αἰβετγοηΐξ 
ἔτοτῃ [Βδῖ οὗ χυΐ!. το, δυιῖ ἀοε5 ηοΐ πρὶ 
ΒοΥ τΠδξ ΡδοΟρὶῈ ψογε ἴῃ ἴδ μιαδιὲ οὗ 
δ ρ ογίης πιραϊοδὶ αἰά ἴοο βοϊάοπι, ποῦ ἴῃδί 
[86 τπηεάϊςα] ργοξοβϑίοη ννᾶ8 ἰπ5 0 ΒῚςἸΘ ΠΥ Γα- 
βροοῖϊε" (ΕΠΙΖβΟ ο). 

Ὧν δὲ Πογά ῥαϊό ἐγεαϊφά δὶ». ὅ8ὅγτ. (δηὰ 
ΡΕΓΠΔΡ5 Οτὐοοκ): “ ἔογ Ὠίπι, ἴοο, ἴΠδ Ἰ,ογὰ Βαῖδ 
οτραϊεα." [{1κὸ 6 ροοῖ, μαρωζωγ, ποῦ ἤϊ. 
νη ἴΠῸ ναϑὲ δάάνδῃςθβ ἰπ ἴθ βείδηςθ τηδὰθ 
βίης ἴῃς διῖμοτ᾽ 5 {1π|Ὸ ἀο ποΐ Ὀχγενθηΐ [15 
οὐϑοσγνυδίίοη 5{}}} μοϊάϊηρ σοοά. Ὑεῖ ἴπθ τππιϑδη- 
ἴῃ ΠΊΔΥ Ὅδ ΒΠΡΙΥ τπαὶ Οοα Βαῖῃ δρροϊηϊοά 
(86 Ὠοδίηρς γί, “ ν ἢ ἢ 15 85 ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴο (ἢ6 
Πυπιδη ὈΟΩΥ͂ 45 εὐυϊεἰναϊίοη ἴο ρἰδηῖ5" (Μὶά- 
ΓΑΞἢ Οἡ ϑδγηεῖὶ, Ρ. 28 δ). 

Ὡ. ον 7 εδὲ »κ"ουἱ ΗΐσὉ εο»κμεὶ ὁ δεαϊίησ, δ᾽ «.} 
ΘΥΤ. “[Ὸγ ὈΥ Οὐοά ἰ8 ἃ ρῇηγϑιοίδη ἰδυρηῖ." [ἴ 
ἰ8 ργοῦδδ]ς μαῖ δοίη ἰγδηϑίδίοσθ ἃτὸ ὑυσοης 
ἴῃ ΒΌΡΡΙγίης ἃ νεγὺ ἴῃ ἴῃς ἢγϑί εἰδυϑθ. Ὅς 

οτ κὶπαὶ (ργόβαθ!ν Πρ᾿ ἽΡΘΙΟΥ ΠΊΝΒῚ ν"Ὦ 19 
ΓΊΝΒΓ) τλδὺ πᾶνε τηθδηΐ : “ ΒΟΥ ἔτοτῃ ἃ Κιηρ 
ΟΠ6 οδῃ γϑοεῖνα Ββοηουγ ; δι ἴτοπὶ Οοά ΟΠΥ͂ 
(6 δι οὗ δολίης; 1τἢε Ρἤγαθα8 οί (45 

ἴδ Πα τὴὶρῆς Ὀ6 Ποποιγεά ἰῃ ἢ15 
τηλγνο  οὐι8 ννογϑ. 

7 ὙΝΈΏΝ 8ιςἢ ἀοιῇ Πα πε] [πιεη,] 
δηά τἈ Κεῖ ΑΥΤΑΥ ἢ εἰ Γ ρΔ] 8. 

8 ΟΥ̓ 500} ἀοίὰ τῆς δροϊπεςαγυ 

5ΟΣ ΠΟ Π|65 ἰη ἴα Ῥτονοσθ5) ἱπτογίοα ρΓΟΌΔΟΪΥ 
ἴο «ς8}} αἰἰοηοη ἴο ἴΠ6 ΟΙΔΥ οὐ {6 τοοῖβ δ 8 
δηὰ δ; νὰ νΒϊοἢ σομήραγε [84. ᾿χὶ. 3. 

ΟΠ ΎὙΒ6 δυΐδοσ ἰ5 ποῖ δ υὐϊης ἴο ἴῃς ουδίοπι 
οὗ πιδλϊηἰδίηίηρ 5ἴδίθ- ρῃγϑιοἰδη5 (νυ ΙΓ ἢ ἰ5. νν6]} 
αἰ(οϑῖθά), θυῖΐϊ ἴο τῆς πδίυγε οὗ ἢϊ5 ἀϊϑεἰποῖο, 
νυ ἢ] οἢ, σοπλίην ΠῸΠπι 4 δίς ΠΟΥ ϑόυγοο, Θητἰ {165 
[15 τες! ρίοπο ἴο ΒΡ ΒΟΥ σοϑροοὶ [Πδη ΔΥ {{|16 
Ὀεδίονοά ὉΥ͂ ΚίηγβΒ. [τς τεδάϊην “αἱζε" 
οὗ τῆς Ὀεβῖ δυϊμογίτἰε5. (Ὸσ “ Βοπουγ 7) δὲ 
ςογσεςῖ, (818 ηοῖε νν}}} ανὸ ἴο Ὀ6 πιοά βεοά ΟὨΪΥ 
ἴῃ τεϑρεςῖΐ οὗ ἴῃ Ὀ]ΑΥ οὐ νογάϑβ ϑιιξρεϑίεα. 

8. ΤΡὲ :-41}} οΥ, ἃ δ δγεϊείαη “δα 38 ωῷ δὶς 
ῥεαά.}] ΓὮδ διιίθοῦ τρθδηβ [μι (ἢ5 Ἔτι πθηος 
οὗ {Π6 πιράϊςδὶ ὑγοίθϑβίοῃ 15 845 ἃ τηδῖτοσ οἵ ἔδεῖϊ 
ΒΕΏΟΘΓΑΙΪΥ τοςορηϊϑεά, δηά τπαΐ (ποτα 15 0 
Ροϑβι[ἰο οὗ ἤοποὺγ ἴο ννβίς ἃ Ρῇῃγϑίςϊδη οὗ 
Ὀπυδυδὶ 51}}} ΤΏΔΥ ποῖ δϑρίγθ.0 Ὅμὸ οᾶ86 ἴῃ 
Οεη. 1. 2 (εἰϊεά ὃὉγ εἰ! Ζϑο, 8. ν. ““ἱγυπεῖ- 
ἐμ, ἴῃ ἈἸεδπι, “ Ἡδηάννόγίεγθυς᾽) 158 ρεῖ- 
ἢδρ5 ἴο θὲ οχρίδϊ πὰ ΌΥ ἴῃς ϑρεςίδὶ ἰἄθδ5 οἵ 
της Εγρίδηβ. 

ἀπά ἱπ δὲ εἰσὶ Γ᾽ ξγεαὶ νη δὲ σδαΐί δὲ 12 
“αν Ω1105.) ὅγτ. “ἢ 588} ὃς Ὀγουρῃῖ" 
ΤῊΣ ἰδίζες ϑϑοπβ ἃ το ᾿ἰΚεὶγ ἘΧργοββίοῃ 
(ΠΔη ἴΠε Οτεοκ τοηάοσίης. 

4. Απά πο 5ιιρίςΐοῃ βῃουϊά διϊδοϊ. ἴο ἐδῈ 
ἰησιγυτηεηί5 οὗ ἴῃς δτί.0 Α ραγαρῆγαβθε οὗ (ῃς 

οτἰ ίπαὶ 15 ἤθτῈ ργεβοσνοαᾶ : Ὁ ΘΌ πρυπ πὴὸΝ 
ΝΠ Ὁ. ὝΒΔε νογὰ ἴογ “ τῃηθαϊοϊῃηθϑ᾽" 15 
δάορίεοα δΥ ἴῃς 5γ0ΧΓ. δῃά 8. Η. 

«υἱ]! ποὲ αὐδον ἐδενι.)] ῬΟΥΏΔΡ5 ϑοιγα ϑθοΐβ 
ἴδῃ, 45 ἰῇ Οἵ {1π|68, ἀ 15} }κοὰ [Π6 ετρ]ογτηθηΐ 
οὗ πδίἴυγαὶ ἀρθηοῦυ ἰη τῃς Πολιηρ οὗὨ [6 5].Κ. 
(8ε6 Μιάσαϑῃ, ᾿. ω.) 

5. Α 53ςγρέιγαὶ ἀγρυπιθηΐ ἴῃ Ῥγοοῦ οὗ ἴῃς 
δὶ δϑϑοσίίοη. 

ἐδαὶ δε ῬΟΎΘΥ ἐδέγεοῦ »πὶσϑὲ δὲ ἀποςυη.] 
ὅγτ. “δῆς ροννεῦ οἵ Οοὐ," ρεγβδρϑ 8 γε χίουβ 
εἰπεηάδίίοῃ οἡ πε ρατγί οἵ ἴδε ϑγγίδη ἴγδηβ- 
Ἰαῖοσ. ΕσιΖϑοῆο (ἴεν Βτγειβομηοιογ), {π|η- 
ἰῃς δὲ 1 ἰ8 (6 νἱγίιι6 οἵ (Πς 5ϊπιρ 68 ψνῃϊοἢ 
18 ἤογὸ δοίης ἰηϑἰϑίθα οὔ, ργείδογξ ἴπ6 γοίθγοηςθ 
ἴο ἴῃ ννυοοὰ ; δηά ἢ] ϑϑϑῖηβ ἴπῸ σοσζεςΐ Υἱονν 
(5εο ἴδε ᾿ηἰγοά, ἴο ἴῃς σῃδρίετ). 

7. δ σοῦ 4οἱ δὲ ῥεαὶ "πεη, απ ἐσλοῖ 
“αυα ἐδεὶγ βαίπα.] ὅ8γγυ. “ ἀοίῃ [6 ρῃγοίοίδη 
τα]ϊενο ;" δἰ ΠΑ ΓΪῪ 1[,4ἴ., ἐπ δὶ: αγαπς νι ὴψαδὲ! 



ν. 9--τό.] 

ταλῖς ἃ ςοηέεοστίοη ; δηά οὐ ἢϊ5 ννογκϑ8 
1ΠοΓα 185 ΠῸ ἐπα: δηά ἔτοπὶ ἢϊπι 15 
ρΡεᾶςςε ονοῦ 811] τῆε δαγιῃ. 

9 Μγ 3οῃ, ἰπ [ἢγ 5ἰςκηῆεββ δὲ ποῖ 
παρ] σεηῖ: δῖ “ΡΓΔΥ ὑπο πε [,οτγά, 
δηά ἢδ νν}}] πηακε πες ννῃοΐε. 

ΙΟ [εᾶνε οἱ ἔτοῃμ 8ϊη, δπά ογάϑσγ 
τῆϊης Παπάβ δηρης, δηὰ οἸεδπβε τὴν 
Ἀελγι ἔτοηι 811 ννισκεάηεϑϑ. 

11 Οἷἴνε ἃ βϑννεεῖ βᾶνοιιγ, δηά ἃ 
ΠΟ ΠΊοΥ Δ] οὗ ἥης ἤἥοιιγ. δηὰ πιᾶκε ἃ 
ἔλϊ οἰξεγίηρ, ᾽δ5 ποῖ δείηρ. 

12 ΤΠ θη σίνε ρίδσα ἴο {πε ρῇγ- 
βἰοίδη, 4 ἴογ ἴῃς [,ογὰ παῖῃ οτεαϊθὰ 

«ἰοἴογενι; απ Βοη ὅδῖγα, ΘΠ δ ΘΠ ὉΠᾺ 
ΞΟΠ Πδὲ. Τῆς ΟΔ] ραγιςῖρ]α μανίηρ Ὀθσοπὶα 
ἃ βυϊπίδηζινο, τα οἵ ΡΙ6] 15 ἐπιρὶογθα 1ησίοδά. 
Το Οτθοκ ογὶ βίη) πλυδῖ ἤανὸ Ὀθθη σογτυρίει. 

8. Οὗ «μοῦ 4οἱδ ἐδε αροῤῤειαγγ »παΐε ἃ εοπ- 
ἡκειίίοπ.) απο, [89 ΡῬοσζαοσ. Ηοῦ. 
ῬΓεϑοτυοα 45 δῦονθ ἰὴ Βοσ. Ἀ. το, ΠΡῚ Π ὯΠᾺ 
ΓΠΡῚΘΠ ΠΝ ΠΡῚ. 
απ 077 δὶς «υογᾷς δέγε 'ς πὸ σπή; απά 7,07: 

δὲν ᾿ς βεαοε ουέγ αἱΪ “δὲ εαγιῤ. ὙΤὨΪβ τλθδηβ, 
Δοςοσάϊηρς ἴο ὮὈζγτιι5., Οστοῖ., ΕσιΖϑοῆς, τΠαῖ 
Βεΐογε ἴῃς ἀγιις 5 πιδάθ, [ῃ6 ραξζιθηΐ 15 δἰγοδυν 
ὨρδΪθα---ἃ Πγρεγθο οα] ἀδβοσιρίίοη οὗ {πε ἐχ- 
ΠοΙθηςς δηὰ Ὑδρι ΠΥ οὗ τὰς εἤεςῖθ οὗ [Π65ς 
βἰπιρίεθ. ὅγ. “"1ῃαϊ ννοῦκ πιᾶν ποῖ [1], ΠΟΥ 
τ Ἰσοπι ἴτοσῃ ἴΠ6 ἕηςθ οὗ 1:6 ϑδγίῇῃ : τεργο- 
δεη την ἴῃς 5ᾶπι6 ἴοχί νυ 1} [ἢ 6 σἰηρὶο αἱϊογαϊίοη 
οὗ “ νυιϊδάοπι" ἴογ ““ρϑδοθ." [ἢ ρίΐἴε οὗ {πὸ 
ἸΠρΡΘΠΙΠΥ͂ οἵὗἩ [Ππ 6 ἐχρδηδίϊοη αιοίθαά, ννὰ θα] νὰ 
Π6 50γΓ. Γεπάεγηρ ἴο Ὀς τὶρῃῖ; ἴοῦ [Π6 ρεῦ- 
ἔυπλοτ᾿ 5 σοηςσοοίίοη σδῃ πᾶνα ΠΟ δυςῇ οβεςῖ, 
ὍΟΓ ΨΕΈΓΕ ἴΠ6 τα ε5 οὗ ρῃγϑίςϊδη δηα σμαπλῖδῖ 
ἀϊξεῖηοςξ ἴῃ ποθ ἄαγθΌ ὙΠουρΡἢ 411] {Π 656 
ἀγιἰσῖϑ ἀσὸ ἱηϑριγεὰ ὃν Οοά, γεῖ [ΠΟΥ ἂὔὰ πιαῦς 
ἴο ΦΤΏΡΙΟΥ͂ σςογίδιη βἰπιρὶο πηθᾶη5, ΤΠ γοάβοη 
ἔον ψΨ ΓΝ, [86 ΡΠ] ΘΟΡ ΘΙ {Π|ΠΚ5, 15 4 Ὠϊνίης 
ἀεδίξη ἴο ὁποοιιγάρε σοίθησο; ννἢϊς ἢ οἴμοῦνν δε 
ὙγΟΙ]ὰ νδηΐϊϑῃ, θοὴν υ561655. “ Μίγδοιυ]οιι5᾽ 
ΘΔ ΩΡ νου ]ἀ ἤδνογ ἤᾶνο δυρρεβίθα ἃ δ[ιάν 
οὗ ὈοΟΪΔΠΥ͂ ΟΥ τηϊπούδίοσυ. “Ρϑόδςθ" ἴῃ πὸ 
Οτεεῖκ ἴοχὶ 15 ργοῦδοὶν ἃ ἔαϊδε γσερεϊπίοη οὗ 

ΡΨ (συντελέσῃ) ἴτοπι {Π ἔογοροίηρ οἴδιι56. 

9-15. ϑοοοῃά εἴδηζδ, 
ΚΟΙΆΔΔΓΚ5. 

5866. ἰηϊγοάιοῖοτυ 

9. δὲ πο πορίϊσοη!.}] ΤῸ ψοτά παράβλεπε 
ἰ5 αἰθίςυ!. [,41. ποὴῦ ἐἰρερίείας 16 ἰρσιοη. 
ΡτιΖβοῆς, ΨΠῚ ΠΊΔΩΥ Οἵποῖα (45 Α. Ν.), 
“Νορίεςι ποῖ ἴο ρῥγὰν;" δυῖ [ἴ 15 ἀουῦίαι} 
ΜΠΕΙΠΟΥΓ ἴἢ6 νογὰ σὴ θα 1Π6 πγοδη Πρ. 
ΠΟ 501. οπιῖα ἴ. ΜαγῪ ἰἴ θὲ ἃ πιᾶυρῖηδὶ 
ΨΑΓΔηΣ Ππομ] (π6 ᾳχϑῖ ὑϑῦβο σοργοϑθητης 
Ὧ λω ἢ] οὔ 5γτ. ἴδογε 

δι γα ερο δὲ 7 ογά, πα δὲ «αυἱ] »παῖε ἐδδὸ 

ΕΟΟΓΠΕΒΙΑΘΤΊΙΟΌΝ. ΧΧΧΥΊΤΙΙ. 

Πἴπι : ἰεὲ Ἀπ ποῖ ρὸ ἔγτοπι ἔδιδε, Ὁγ 
τοι Παβὲ πεεά οὗ ἢϊπι. 

12 ἼΠοΓα 5 ἃ τἰπ|ὲ ἤδη πὶ {ἢεὶγ 
Πδηαβ {Π6γα 15 σοοά βιισςεβϑ8. 

[4 ἕογ {ΠΕ 51|4}1 αἷδο ργδᾶὺ ππίο 
τῃς [,οτά, τῆδῖ πε νγου]ά ργοβρεῦ Ἂῆδῖ, 

185 

Β.Ο. 
1Γ. 200. 

νυ] ἢ ΠΕΥ ρῖνα ἔογ δλ58 δηά ' γεπηεαγ 1 ον, 
σηγίρρ. 

ἴο ργοίοηρ [1{6. 
ις Ης παῖ ϑἰππεῖῃ δείογε ἢϊ5 

Μζευ, ἰεὶ πὶ [211] ἱπῖο τῆς ἢδηά οὗ 
τπε ρἢγϑὶςίδη. 

Ι6 Μγ 8οῃ, “]εῖ ἴδαγβ [4]] ἀοννῃ “ οἷν. 20. 
ονεῦ ἴΠ6 ἀελά, ἀπά δερίπ το ἰδπιεηῖ, ᾿ Ὕμει. 
45 ἴξ τῆοιι Πδάϑι βιιεγεα ργεαῖ Πᾶγπὶ 4 

«υδοΐφ.Ὶ ὅδγτίας, “" Ῥθοδιιϑο πδ 15 {πὸ ἤδαΐοὺ." 
αηά εἰ Υ [Π15, ΟΥ “1ηδῖ 6 πλᾶὺ θα] {π6 6," 
τυ μᾶνο Ὀδοη [6 πηραηίηρ οὗ [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ]. 

10. Ζεέαυε ΟΣ 7,οηι οἰπ, ἀπά οΥδΡ 1ὁ 7 ῥαπά: 
αγίφῥ] 1,,ἴ. δίταϊρμῖοιπ [ΠΥ Β8π8 8. 
ΒτοιβοΠΘΙθΓ σοιραγοβ δοἢ} ΡἤγΓαΘῈ5. 85 
“ Ῥυγα Πδηά5᾽ ([οὉ χυϊ!. ο, ἄς... ἘσιΖϑοῃο 
{810 Κ5 σα 15 συμ ο! Ζεά ὈγΥ στοοκοά παπᾶ 
(ςοπτρᾶῖο ν ἢ [ἢ 15 Ργορθγίι5, 1}, 7, 69... Τῆς 
ΘΧΡΥΓΘβϑίοη 15 ἢ ΔΗΥ͂ σΆ56 ἃ βίγσδηρε οὔθ. Τῆς 
δυὰς ΟΠ 5 1, Βιυοισο ηθ  ἀθῦ ΓΕπΊαγΚ8. Οἡ 
[86 [Θυνῖ5} τῆθοΥῪ Ππὰϊ ὈΟΟΠΥ Ραΐη ν 5 ἃ 
ῬιΠΙΒηηοΠΐ [ῸΓ 51η. 

11. κα: ποὶ δείη] “Ἡς Μῆο τεραγάβ. ῃϊπὶ- 
561 45 ἰοϑβῖ νν}}} δϑϑισοα! Υ ρῖνο (6 Ὀοδῖ {πππην 
ἴῃ ἢἷ5 ροβϑοϑϑίοη ἴο σοά᾽" (ΕτγιΖβο 6). Τῆς 
Μ]ΟΪΘ. νουθΘ ἰ5 οτηϊοἀ ἴῃ ἴπ6 ὅ5γζΓ., δηὰ {πὸ 
Ιαϑῖ εἴδυβο οἵ τὶ τη τὸ Ν εἴ. 1,αἴ. 

12. δῶν ἐῤὲ 1 ογάὶ δαὶ ἐγεαϊο ῥδίρηι .. . χοὸ 
ονι ἐῤοοἢ “ΓΈ Β6 ινογαβ ἀγὸ οπιτῖθα 1η ἴδε 
ὅτ. ἀπ ΠΊΑΥ σοηϊδίη δὴ ἱπίεγροϊατίοη ΤΌτῃ Ὁ. τ. 

14. 2ραὶ ῥὲ «υομά βγούβον ἐφαὶ, αὐδιον ἐδὲν 
σἰυε γῶν ἐαπσὸ απο τορι 10 ῥγοίοησ ἐΐ2.} 
ΒΑΙΠΟΥ, Ζζοσ 189 Β8κΚθ οὗὨ 110; 12.. ἴο 
τᾶκο ἃ ᾿ἰνὶηρ (τσ 25.086). ὅτ. “ αηᾷ ὈΥ δ15 
μαπά ἴπόγὸ πλᾶν σοῖς ρα] πρ δηὰ {π||.᾿ 

15. ΤῈ Αὐπιοηΐδη νογϑίοη πεῖς τοσοπὶ- 
τλοηςο5, Τῇ συγ. γοηογβ : κ᾿ θθσσι56 ἢ {παῖ 
ΒΙΠΠΟΙΝ. . . 15 πίνθη.. . . 2" ν]ίοὶν νου ὰ τγδλη8- 
ἴοττῃ νυ] ιαῖ πλῖρσ δοότὴ Δ αἴΐδοκ οἡ ΡΠ Υ 510] Δῃ5 
ΒΌΠΟΓΑΙΥ ἰηΐο ἃ τόᾶϑοη ΨΥ Ργάγοῦ 5ῃουϊά δὲ 
ομηρογοὰ. ὍὌο βοητπηοηΐ ἰπ [Π6 Οὐσεεκ ἔογπὶ 
νου] 5θοιὴ αἵ ἤγϑι δι ἀΉ}Κὸ νυ δῖ ννα μάγος 
μδά τπ ἴπὸ ργονίουϑ νουβοβϑ; Ὀυζ 566 ἴῃ6 ΓΟΠΊΔΓΚ5 
οὐ ἰῃς ϑυδ)οςῖ ἰπ τπ6 ᾿ητγοαμοίίοη ἴο [Π|5 
σπαρίοτ. Οη ἴϊο οἴμοῦ μαπά, ἴῃ ϑυτας ρῖνοσ 
Δη ἀπηδίῃγα! οχργοβϑίοη. ΕοΥ ἴΠ6 ἰδηριαρο, 
σοοιΡ. γον. χχῆϊ. 14 ὁ. 

16. [ὶ ἰδαγε ,πὶ] ἐραυπ.} (ΟΡ. 76γ. ἰχ. 17. 
δορὶ» ἰο ἰωριοπί.)] ῬτοΟῦΌΔΟΪΥ ΠΡ δὲ», 

ας τι φοι ῥαάε στ εγεά φγεαὶ ραν» ΤῊς 

Ηοῦτον (εν. 9 0) ργοῦδοιΥ πιθαηΐ “ ἔροὶ 

13. 
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ΒΟ, {ἤγϑ8ε]ξ; απὰ (Πεῇ σοναῦ ἢΪ8 ον ἢῖβ γαπιειαργαπος γαϑῖ ; δηα 6 σοπ- Β.Ὸ. 
“ κθον ορογαϊηρ; ἴο {πε οιβίοπι, ἀπά περίεσε ἐογιεά ἕογ ἢΐπι, ψνῆδεη ᾿ἰ8 βϑρίτῖς ἰδ τ τὶ 

ποῖ δὶ5 θυτγλ!). ἀεραγίεά ἔτοπι ἢϊπι. 
17 ἿΝεερ δἰτεγίγ, ἀπά πιλκε ρος 24 Τῇς νυ βάοπι οὗ ἃ ἰεαγηθα πηδη 

τόδ, ἀπά ιιὁὲ ἰαπιεηϊαιίοη, ἃς ἢδ 18. σοπηεῖ Ὁ Ορρογίιη! Ὑ οὐ ἰείβιιγε : 
ψόγγ, δηά τπδὲ ἃ ἋΔΥ οΥ ἴνο, ἰεδϑὲ δηά ἢς τῇδε παῖῃ {Πππ|1|6 θυ: Π688 54} 
(δου 6 Εν} βροκεὴ οὖ: δηά τεῷ Βεσοηιε νν]86. 
ςοπιίογι {Πγ56] ἔογ τῇγ ἢεανίπαβδ. ὡς ον οδηῃ ἶι ρεῖ νυ͵δάομῃ ταὶ 

7.3. [18 “ΞἘὸτ οὐ δΒεανίῃηεββ Ἴοπηθῖῇ δοϊάειτῃ (Πε ρίουριι, δῃά ἐπδῖ ρἱογειῃ 
ας, .)η. ἀςλῖῃ, δηά τῆ6 ιδανίῃεθβ οὔ ἴ8ε ἴῃ τῆς ροδά, τῃλϊξ ἀτίνες οχεη, Δπά 
10. ΖΦ μεαγῖ Ὀγεάκείῃ βίγεηρίῃ. 18 οὐσυριεά ἰπ {πεῖν ἰάθοιιγβ, ἀπά νῆοβα 
τῇ ὐλος 19 ἴπ δῇξιίοιϊίοα 480 βοῖτον [Γ6- τΑ]κ ἰ5 ' οἵ ὈυΠ}οςΚο ἡ ΠΟτ. φίλε 
ἃ 17. 11. τῃλίπαιῃ : δηά τῆς []ἰε οὗ τῆς. ροοῦ 8 26 Ηες ρίνεῖῃ ἢ]8 πηϊπά ἴο πηᾶκε ἀπηίκίεν 

τῆς ουγβς οὗ τῆς Πολτί. ἔυττονβ ; δηά 18 ἀΠπΠρεηῖ ἴο ρῖνε τῆς 
20 ἼΤλϊκα πὸ ἢδανίπεβθβ ἴο ἤοαῦῖ : Κίπε (αᾺεσ, 

ἀτῖνε ἰξ αὐνγᾶγ, δηά γεπιθπιθεγ (ἢ ἰδὲ 127 50 δνεῖῦ Τἀγρεηίεῦ δηά τνοῦκ- 
εηά. τηδϑίεγ, τῃδὲ ἰδδουγεῖῃ πὶρῆς δηὰ ἀδγῪ ; 

21 Εογρεῖ ἴτ ποῖ, ἔογῦ ποτα 185 πο δηάτῇῆεγ τπδῖ οὐζ Δηἀ ργᾶνε 5615, δηά 
ἀλὰ Ὁ ἀραΐῃ : ἴδοι 8411 ποῖ 4ο πἰπὶ ἅτε αἰ ρεης ἴὸ πιᾶκα ρτεδὶ νδγίεῖν, 
δοοά, δυῖ πυτγί ἔμγβο] δΔηά ρἶνα {Ππεπιβεῖνεβ ἴο Ἴοιπιετγίειϊς 

ἸΟτ, ἐσ 122 ἘἈδηλεηρογ ἐμπὶν Ἰυάρπιεηῖ : ἔογ ἱπιάρογυ, δηἀ νγδῖοῃ το ἢηΐβὴὶ ἃ ὑγοτκ: 
πῤον Δίης. ΤὨΪΠ6. 4150 58481}} θῈ 80; γεβίεγάδῃ [οσ ὃ ΓΒΕ δηλ 4͵50 8ἰττἰπρ ΌΥ τῆς 
κω, [ῆῖε, ἀπά ἴο ἀΑΥ ἴον δες. Δην!]., Δηἀ σοπϑίἀαπηρ ἴῃς ἰγοη τνογκ, 
τ. Ὁ. 2ζκζ ὁ ΝΠεὴ (ἢς ἀεδά ἰ5 δῖ τεϑῖ, ἰσξ τῆε νᾶροιγ οὔ τε ἔγε νγαβϑίει ἢ ἢΐ5 

(δὲ ἴποῖι ἢαθῖ βυβεγεά," δηά ἴῃς Οτεεῖκς 
ἰτη 0 1165 (ἢ 6 5416. 

σεζογ ἀπ 1ο δὲ εἰσίοι. ἘΔΙΊΠΕΓ, ΔΟΟῸΣ ἄ- 
πᾳ ἴο ἱβ ἄπο. ἸΩΟΦΏΌΣ --- ρεγθαρϑ, ἰῃ 
τιαυθοϊοῖμοβ βυϊϊοαὰ ἴο 8ι]5 βίδ!οη ; οοϊηραγῦα 
Ἡετοάοῖζυ, ἰϊ. 139. 

ποχίδοῦ ποὶ δὲς δωγία] ΤῊΪΒ ΤῊΔῪ τεῖεγ ἴο 
80π|6 456 οὗἁὨ ἴῃς {{π|6, Ὀιιξ ΙΊΟΓΕ ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ ἰ5 
ΟἿΪΥ ἃ Ξοϊεαχη ἰηϊιποίίοη οὗ ννῆδῖ ννᾶ5 γεξαγάϑα 
88 ἃ τοϊίου5 ἀυγ. 

17. Ἡγεορ ὀίέογῖγ, ἀπά πιαξε 5γεαὲ νιοαηπ.} 
ΎΤΠΟ ὅγυ. [845 ἃ ὑυϑῦῦ ἀἰβογοηΐ ϑ5εηςτηθηῖ : 
“ γὶηο δηά σοίγοβῃηηθηῖΐ ἴοσγ τῃοιγΏοῖϑ ;᾽"ἢ 
δἰ υἀϊηρ ἴο [6 συδίοτ Δ ΣῪ ἔππογαὶ-ἴθαϑ τηθη- 
Εἰοηοὰ ὈΥ [ετ. χνὶ. 7, Τοῦιὲ ἱν. 18 (Ἀ ἐἢ πὶ, 
“δηπαάνδτηίογθυςῃ᾽). ὟὙεῖ 5υοῖ 4)ὴ δ᾽ υϑίοη 
βου ϊὰ ἢάανθ Ὀδεη τδᾶς ἰδίεσ οἡ ἰῇ ἴῃς 
σμαρῖογ. , 

24-οηά. Ῥατγί 11. (58ες ἴδε ΙἸηϊγοά.). 

24. Τρεὲ «υἱπάονι οΓΓ α΄ ἰεαγπεάδ "απ εορῃεί 
οῤῥῥογιμ 9Γ με} Ἐδίμετ, οὗ 8 

δοτῖο. Τῆς ϑυτίδο, “58}8}} ἱπογθᾶϑθε ἢϊ5 
νυνϊϑάοπι,᾽" 5θοῖβ ἴο ὃ6 ἃ 1] Δεγδαοη. Α5 
(6 Ατεοϊϑῖβ (6}} υ8 ἰπαΐῖ εὐκαιρία ἰ5 ας 
ΟΥθοῖς [οΓ σχολή, ρεγίαρὸ οἠς οὗ {πεϑὲ 
ϑνΟΓά5 5βου ]ὰ Ὀ6 οτ 66. 

από δὲ ἐῥαὶ ῥα έεἶε διείπε ἢ Απὰ 
{Βογοίοσε οδῃ δηΐου [6 ἰοίϑυσγε ΠΟΟΘΘΒΑΣῪ ΤῸΓ 
βἰυάγ. Ὀγτιιίυβ υοῖο5 ἴτοχλ ΗΙ]]οὶ, “αυὶ 
ταυϊυπι ποροζίδίυγ ἤθη ὄνδαεί βαρίεηϑβ ; δηὰ 
ἤσοται Ἀ. Μείγ, ""τηϊπας οσοσιιραϊίοηεβ εἰ νδοᾶ 

᾿ 

ΑἸ (ΤΕ ἔοστπεσ ἰβ ἃ αιοίδίίοη ἔτγοπὶ 
ΑΝ. ἰϊ. ς ; [δε ἰλῖοῦ ἔσοπι ΑὈΉΝ. ἷν. 1ο.) 

46. 1ο ν»ιαάε ἥστοςυ..1Ὶ Ὑδδ οχργεβϑβίοῃ ͵8 
Ὁ ΤΆτο οὔθ. Τὸ Οορίϊς 566θηι5 ἴο βανε τεδά 
εὐθῦναι οἵ ἐκτεῖναι, “" ἴο 5ἰγαὶ ῃίοη. Οη [6 
ϑγτίᾶς Βεζα, 8εὲ6 Ῥαγηθ ϑιλίῃ, “ Τ Πε5.᾽ Ρ. 1891. 

9 σίυε δε ἀϊπο 7οἀΔεγ.}] 81. “ἴο δηϊβῇ 

ἢἰ58 ψοσκ. Ηδεδδ. ρεγθᾶρϑβ ΠΊΒΌ», ἀοτγινοὰ Ὁγ 
ϑυγ. ἴτοπὶ ΠΒΌ ἰηϑίελά οὗ δῶ. ΤῊϊΐ5 τηῖϑ.» 
ἴλικα ΤΑΥ͂ δᾶνς ἰεὰ ἴο [πε οἴβοῦ. 

ΔΊ. 8.0.1] 1.2. ςαμηοῖ ὈδΟΟΠΊ6 υγῖϑο. 

ἐδαὶ ἰαδοωγείῥ, (σ «ἢ Ἀδίδεσ, ἐμβαδὲ δροπὰθ 
[Βο9 εἰρδῖ δὰ [89 ὅἅδ γ. 

απά αγὲ ἀἰδφοπὲ 19 »παΐλε σγεαὶ ααγίεῖγ.} 
1.2. ἴο ἰηνεηΐξ ἔγοϑἢ δηά ἔδης μι} ραζίοτηβ. 

19 εοερμ γε! ἡαρενγ.} 1... ἴο πιακὸ ἰδ 
ἱπιᾶδο Γοβοῦ]ς ἴῃς τϊηρ; σουηζογίοϊοα, 

48. εοπείδεγιης δὲ ἰγο «υογῇ.] 80 ἴπῸ 
ἱπέοσίοσῦ Μϑ9., δίη., ἀπά Αἰοχ., [,4ἴ., Ατη)., 
5. Η., Αεἰῃ., θυῖ Καῖ. ἀργῷ σιδήρῳ, ἃ αἀἰῆςυ! 
Ρῆγαϑθ. ΕΠ ΖϑΟΠοἾ5 οςοπ͵]θδοΐυτε (Πᾶΐ [ἢ 15 
τθδΔῃ5 υηνγουξξ ἰγο, δπὰ ἴπδὶ 9) νγὰβ5 ἃ 
[136 τοδάϊηρ ἰοσ 5)", ἀοεβ ἢοΐ βθοῖα βυρροτίοα 
ὉΥ 186 ὅγτ., ““ ςοῃϑἰἀογίηρ, ν6856]5 οἵ ννεῖ μι." 

«υα:ίε δ. ὅτ. “3ρ π|εῖ." Τῆς δῖ. 
τοδάϊηρ 5 “δἰ θη οῖ}," Τῆς Ηεοῦ. »Ὸ3" 
σιουϊὰ ςοιτεβροηά υυἱῖϊ ἴῃς ὅγτ., δηὰ 15 γθη-: 
ἀογεὰ “νυἡδλϑοῖθ" ὉΥ ἴε 1ΧΧ. οὗ Μίςοδῃ ὶ. 4. 
Βοίϊι τήξει δηά πήξει τρῶς Ὀ6 υϑοὰ ἔογ ἴδε 



ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΚ. ΧΧΧΥΙΠΙΙ. 

ΒΟ. βεβῇ, δπὰ ἰἰς ρθε ἢ τπῈ ἤρα 
ἭἜΦΡ ροἔ τῇς ἔμπχῃασο : τῃς ποῖβε οὔ τῇς 

Πδιηπηεῦ δηά τῃ6 δληνὴ ἰβ δυο ἴῃ ἢ 18 
Θλγβ, Δη4 5 ἐγεβ ἰοοῖς 51}}} ὑροη τῆς 
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140 Ηε ἐλβιοπεῖῃ (ἢς οἶδ ψ Β.ς. 
Ηἷβ8 ἅτ, δηὰ ᾿δονγείῆ ἄονγη ἢἰβ π΄ 
ϑίγεηρτῃ δεΐογε ἢΐ5 ἔξεῖ ; πε δρρ] θα οεν ρει 
ἨΙπιβο Γ το Ἰοδά ᾿ὰὸ ονοῦ, δηά ἢς 5 ρον 

ρδἴζεσῃ οἵ τῆς τῆϊπρ' (ἢδξ ἢ6 πγαίκειῃ ; 
ἢ 8εζῖειῃ ἢϊ5 τηὶπά ἴο βη 8} ἢἰ8 σγοῦκ, 
Δπά ννδίσμειἢ ἴο ρο] 5ἢ ἴὲ ρεγίεςοιϊ : 

29 50 ἀοίὰ τῃε ροτζίεγ 8ἰτἰπρ δὲ 
7176τ.18.3. ἢΪ8. ἡνγοτῖς, ἀπά ἐτυγηϊπρ τῆς τ Βα] 

ἀῦοιῖ ἢ ἢἰ8 ἔδεῖ, ψγῆο ἰ8 Αἰνγαν 
σατο ἢ 8εῖ δὲ ἢΐβ ὑνοῦκ, ἀπά τηδκοιῃ 
811 ἢἰβ νγοῦκ ὈγῪ πυπιθετῦ ; 

οβεςῖ8 οὗ ἥτε; 5ε6 δεχί. ΕἸΏΡΙΓ. Ρ. 329, 14 
(εἀ. ΒεκΚΈοΥ). 

αη4 δὲ βρδιείῥ «οἱ ἐδε ῥεαὶ οὗ ἐδὲ ζωγηαε. 
Α τειιδγκδῦϊς . ΒΓ. “δὲ δυσποίῃ ἢ οΥ 
“5 δυγηῖ ν τ." Τα οτγἰίπαὶ ννὰ5 ργοῦ δ 
ΠΠΠΠΝ, πο 18 αἰπιοβδῖ ἐχο υϑῖνοῖν δπιρίογεά 
οὗ τηθηΐϊδὶ ϑνδυιτ, ἀπά νγᾶ8 ΡΓΟΌΔΘΙΥ ἱπίοπάοα 
ΌΥ ἴδε δυΐποτ ἴο τεῖοσ ἴο ἴῃς οχοϊϊειηεηΐ ρτο- 
ἀυοεά ὈΥ ἴπ6 Βοδῖ. 

ἡ υὸγ ἐπ ῥὶς εαγ..ὦ Τὶ. τοθτα Ἀὲδ 
8:5, ἐχρίδηϑά - ὉῪ Οτοῖίβ 45 “ ρἰθαϑεβ τυ ἢ 
115 ἤγεββηθβα;" δὴ ἰάδα ψηϊοῆ ἴ[Π6 οοηΐοχέ 45- 
ΒΓ ἀοε5 ποῖ σοηῆττη. Αὐτῃ, “ὀχςοῖῖ68 
(κψεῖ )); 5. Η. “ επιριϊο5" {(κενοῖ )); Αδίἢ. 
“ἐΔηΠΟΥ5᾽᾽ ΞΞ κναίει (ςοπ]θοϊζυγεά 4150 ὉγῚ Οτδῦο), 
ΟΥ Γαῖμου ἀποκναίει, νΥἢιἰς ἢ] ΤΠΔΥ Ὀ6 εἰκίν: ἀποκ- 
ναίειν τὰ ὦτα, “ἴο ΨΘΑΓ ΑΥΝΔΥ͂ ἴπ6 ΘΑγ58,᾽ 159 
ἃ Οτθεὶς ρῆγδϑο, οὗ ἢ ἢ ῬΏΉΙΟ ἰπ ρασίς]αγ 
58 ἰοηά, δρρὶϊεὰὰ ἴο ρεῦβοῃϑ ννῆὴο ἅγε (ῸΓ δυθῦ 
Βαγρίης οἡ ἴῃς 88ηὴ6 Ξἰσίῃρ. Νὸο 1685 ἰῃρθηϊ - 
οὐ, μονγόνοσ, ἰ5 ἴῃς ςοη͵οςίυτε οὗ Ετ ΖΒΟἢς 
παῖ “στεηθνν5᾽ 5 ἃ (γδηϑβίδίίοη οἵ Ζ75Π), ἰἴ5εϊ ἔα 
πδτελάϊης οἵ ὙΠ), “’ ἀεαΐδηβ, ἃ ννογὰ ἑοστηεά 
ἰκὸ ὭΣ), ὙΠε ϑγγίδο μ28 “ τονγαγὰβ ἴ8Βε σοῃ- 
ςορίίοη δ πο η65 ἢἷ58 πδηὰ .᾽ ἃ γοιηδυ δ] 6 
Τεηδοτίηρ, ἴἢ6 ἀϊδουπδίοη οὗ ννιϑϊς τνουὰ 
Ἰεδά ἴο σοη͵θεΐυγεβ ποῖ 81120]6 ἔοσ [Π|8 ρίδςο, 
δυϊνςοἢ δυρ οσίϑ {δε οοττεςτίοη φωνῇ σφύρης 
κλινεῖ τὸ οὖς αὐτοῦ. 

ΦΓ ἐδὲ ἐδὲνπρ ἐδαὲ δὲ »πῶξεὶδ.} 11ῖϊ. οὗ ὁ 
Υγ08890]. 
ΤΠ ἰχϑὲ οἴἶδιιϑο, “6 βοί(οιῖἢβ 5. πιϊπὰ 

. «« ῬεΓθοΙγ," 15 οπχ(οα ἴῃ τπ6 ὅγγ. 

49. Ου ἴδε Ῥγοςθβ58 ἀδϑογί δα ἴῃ (ἢ 5 δηὰ 
[6 ζο]ονίης σεσβο, 866 Ἀϊθῆηι, “Ηδπηά- 
νυγίοσθυςἢ,᾽ 5. νυ. ΤΟρ,ετεὶ. 

«αὐδὸ ἐε αἰφυαγ «αγολεγ “οἰ αὐ δἰ: «υονὶ.] 
Ομἰεοά ἰη ἴδε ὅγγ. 

απο »παλείδ αἱ δὲς «υογῇὲ ὁγ πιρηδεγ ἡ 1.ε. 
ΤΆΔΪΚο5 ἰξ ἴο οὐδοῦ 'π ἀεῆπιῖς ὨυΠΊΌ ΕΓΒ. 

80. Ηε “αι: ῥίοπεῖδ δὲ εἰαν «υἱῷ δὲς ἀγηι. 
ΗεὉ. Ὕ; 16 ὅ5γ1. βθεηβ8 ἴο δᾶνο σεδλά 70), 
“ἢς ὈγοΆκοί.᾽ 

“πρὶ ὀοαυε ἀραυ ῥέε. εἰγεησί ὀρίογε δὲς 

ἀΠΙρεπε ἴο πιᾶία οἰθδη τὴς ἤπγηδοα : 
431. ΑΙ! τῃε8ε τγυϑῖ τὸ {πεῖν Παπάϑ8: 

ἈΠᾺ δυο οὴς 8 Ψ»ῃιε ἱἰἱῃ ἢΪ5 
ὑνοτκ. 

22 ΝΠ Βους τΠ686 σδηηοῖ ἃ ΟΥ̓ 
6 ἱπῃαδιίεὰ : δηὰ (ΠΟΥ 58}4}} ποῖ 
ἄννε!! ννῆδγα πο γ νυ}, ποῦ ρὸ ὑρ ἀπά 
ἄονῃ: 

᾿ἕμ, ΤΏΕ ΟΑΥ ἰ5 ῥῬγεραγεὰ Υ ϑίδιηρίῃηρ : 
ςΡ. Ἶ58. χὶὶ. 2ς. Το ϑγγίας νουβίοῃ, “ Ὀείοσε 
᾿5 ἀδαῖῃ δα 15 Ὀοννεὰ δηὰ δεηΐϊ," βυκρεϑῖβ 
ταῖ {ΠῸΥ ἰοοῖ “Ὀείογτε ἢἰ5 ἴδει " 85 ἃ οἷ"- 
ῬΒοπηϑολ (ςῸ (86 1,δἴΐϊη γίγίάας εαἰοε: 
ἐχίοπάεγε), βολτοοὶν ἴο Ὀ6 Τουηὰ εἰβενθογε. 

δὲ αρῥ᾽ οὶ ῥένισεοῖ ἰο ἰεραά τὲ συν. “1,.8 4 
Ταυβῖ Ποτο τηθδῃ ἴο “ ρἷαΖο," νης Ἰεδά Ὀεΐην 
ἐπιρίογεὰ ἴῃ ςεγίδίη ρ͵αΖε8. Οἡ (Πς τηδίογιδὶβ 
ἐπιρὶογοὰ ὉΥ ἴπ6 δηςίθηϊβ ἰπ τρδκίηρς κ᾽Δ4265, 
866. “ Ὠὶςῖ. οὗ Απιϊᾳ.᾽ 8. ν. λοι. ΤῊ 
Ηεῦτγενν ννᾶ8 Ῥγοῦδοῦν ΠΠΏΌ (ἐρ. Ῥαγῃῆς 
δια," ὙΤΒα8. 5 γ.᾽ Ρ.. 2240, “. Ὁ. [άδαο «λλδϑο). 

Τῆς ϑγγίδη, ῆο τϑηάουβ “5. νοῦ," ΠΊΑΥ 
δανὸ δἰ ΠεΓ σοηξυβοά τΠ 5 ἢ ΠΏ, οὐ τηδὰς 
ἃ ΤΙΔΟΓΘ μι655 δ 1ῃ6 χπηρδηΐηρ, 45 τἶε Αεἴῇ., 
νν Πο «'50 (γδηϑίδίθβ “" ὑγοσῖκ," 566 η18 ἴο ἤᾶνδ 
ἀοπθο. 

απα δὲ ἐς ἀϊϊἔρεη! Πἰϊ. απ ἃ πἷ5 8100}]988- 
Ὧ088 18] 10 »παξο εἰεαη 1δε ἥμγπαςθ.) 80 (δδῖ 
ΠΟ ἱπλρΓΟΡΟΣ πλδίοσ 2]58 ΠΊΔΥ 5ρ0 1] τῇς Ροζζετγ. 
5ΥΓ. “ἴο Ὀυ}14 " (ρεγδάρ8 σοστυρῖ; ςΡ. Αγδῦ.). 
Ῥεγμδρβ ἴπῸ ρῆγαϑο ἰη Ηοϑβ. υἱῖ, 4. ΠΊΑΥῪ βιρροσῖ 

ἰδὲ ἴπς 5ἰγαοῖάες μδὰ ἱπιοπάοά 30, “ἴο 
μιοδῖ,᾽" τηἰβυνγι τη Ὕ2Ὁ. 

81. 4411] δέ ἐγισΐ ἰο ἰδεῖν δαπά:. Νοῖ, 
ἰ|κὸ ἴπε νυῖβε πιδῃ, ἴο {πεὶγ τη 8. ὅτ. “"8}} 
ἴπ6586 ἴογ ἴπῸ βακὸ οἵ [δεὶτ ὑγοῆὶ:" τοδάϊηρ, 
ΡεΙΠαρθ, 9 "12 ἴον ὙΦ 72. (Δ. 
“βῥεγαυεγιπί.) Ὑδῖ ἴΒοΙῈ ΠΊΔΥ πᾶν Ὀδθ ἃ 
ΡΙΔΥ͂ ου ἴῃς Ψογάβ [1918 δηὰ ᾿ϊϑκδ, 

απ ες οπέ ἐς γένον ΤΗΠΕΥ πᾶνς [Πδη 
ἃ ᾿ννἰϑάομῃ, νυ οἢ 15 σοπηπηοα ἴο (ἢ6 Πάστονν 
ὅτοονο οὗ {μεὶν τοβρεοϊϊννα γί ἢ ὕη||κὸ τΠδὲ 
ἀοβογίθοά ἴῃ χχχίχ. 1. Βοῖβ [86 Οσθεκ δηά 
Ηεῦ. (Ὁ9ΠΠ,» πιεδᾶὴη σαΐπετ “ὉῬΙῚδ75 89 
ὙΪ8Ὲ0 81} ἴλη “15 νν]56.7 

82. Τἢ 686 ἃγὸ Δ}} Ὄβϑθηζίὶ οἰθιηθηῖβ οὗ ἃ 
εἰν] θεὰ σοι πιυη!γ. 
ἐδ “ὁα}!} ποὲ ἡαυεἰ! «αὐδένε 

ΤΆΘη 58|4}} ηοῖ 6510] 153} Δ4ηγ Κιηά οὗ σοπι- 
τυ (Βαά., γτιδ., Ετ1.). Βυῖ [Π6 ἰπΐεγργε- 
ταϊίοη οὗ Οτοῖίυ, “ ΠΟΥ͂ 5.141] ποῖ βοϊουγη," 
1.6. [8686 γ(158Π5 νν}}} θδϑγ Πηά οπιρὶογτηθηξ 

«υἱ!.1 1. 
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Β.(. 
εἶτ. 2οα. 

23 ΤἬΉΘΥ 584}] ποῖ θὲ βδοιρῇῃὶ ἔογ 
1Π ΡΟΌΌΙΙΟΚ σουπβεὶ, ποὺ 51 ἢ ρ ἴῃ 
τῃς σοηρταρδίοῃ : [ἢΘΥ 5}4]} ποῖ 511 
οη ἴῃ8 Πυἀρεβ᾽ 8εδῖ, ΠΟΥ υπάεγβιδηά 
16 ϑεηΐεποα οὔ ἱπάρπιεηῖ: {ΠΕῪ 
σδηποῖ ἀξοΐαγα [5τ|ςς Δηά Ἰυπάρπιεηῖ ; 
ἈΠ {Π6} 584}} ηοῖ ὃ6 ἔοιπά νγνῇεγε 
ΡΑΓΔὉΪ6 5 ΔΓα ϑροόκεηῃ. 

ἴῃ {ΠΕΙΓ παίϊνε σουπίγσΥ, 566 Π|8 πιοῦο παίυγαδὶ. 
ὙΠΕ ϑυγῖς ΓΈΠάοΥβ : “πὰ ψνπογενεῦ [ΠΟΥ 
εἶνν6}} ΠΟῪ 58}4}} ποῖ πυηρεῦ." ὙΤὨΪΒ βυιρροϑίβ 
τῃαῖ ρου οὐ ἴη ἴΠ6 Οτθοκ ννὸ δῃοι)]ά σοδά οὗ; 
ἢ Π6 ΠΟΥ 514}} ποῖ νναὶῖκ δϑοιιϊξ" (Οτ) 
Δ “ΤΉΘΥ 58}} ποῖ πρῈΓ " (5υ1.) ΡγοΌΔΟΙΥ 
Τοργοϑεηΐ ἐϊἔογεηι γοδάϊηρϑ, ΚΣ ἽἼ2})᾽ δπὰ 29), 
οἵ ννῃϊο ἢ ννὸ 5πῃου]ά ρῥγείεγ ἴῃς Ἰαϊίου. 

338. Τοεν ρα ποὶ δὲ σοι δὲ γον πὶ »μό[εξ 
εομπσε. ὍΤῊΪ5. οἰδιιδθ ἰ5 ποῖ ἔοιιπά ἰῇ ΔΗΥ͂ 
Οτεοκ Μϑ55. Ἔχοθρῖ 248 ἡπὰ [ΠῸ βοσοηα μαηά 
οἵ δῖη.; ἱηπῖο ἴδ ἴοστμου οὗ ννηϊοι εἴ παῖρπῖ 
βθθηλ ἴο ανὰ Ὀθοη ᾿ηἰΓοάιιςοά ἴγοσὴ {πὸ δγγίας, 
ὁ η τ οἵϊιον ῃδηά, Μ5. 248 Π6ΙΡ5 τ15 ἴο σογγοςῖ 
{86 5γ18 ἴοχ (9 ἢ] ἴον, ἴδον, 
η ΒΟ. αΧΝ. Δ), “ἴΠΕΥ 58}4}} ποῖ δὲ νυαηϊεά,᾽ 

5. ἙΟἸεαυν τοαιίγο ἔοσ “ΠΟΥ 58}8}} ποῖ οἰΐ ἢ), 
ΔΠΩΑ 4'50ὺ Ῥγθϑοῦνοθ ΔρΡΡΑΓΘΠΤΥ ἃ ἴταςε. οὗ 
᾿ἱπάθροηάθησο ἴῃ ἴῃς ρῥγεροϑιτίοη ἐν (51η. εἰς). 
ΓΏς ἴσιο ἔοσπι οὗ ἴΠὸ οἴλιιδὸ νου δθοπὶ ἴο 
᾿ἤανε θόθη, “{Πδν 514}} ποῖ ὑὸ ᾿ῃηηυϊγοά οὗ 
([μεῖγ ορίπίοη 514}} ποῖ 6 δϑοκοάν) γ᾽ ρει ]ῖς 
οι η56]." ὙπαΑῖ [Π6 εἴδιιδο ἔογιηβ ἃ ψοπιίηθ 
Δηκὶ Ποοσβϑατν ρηγί οὗ ἴΠ6 τοχί ἰ5 σῆθννῃ ὃν ἴπὸ 
ςοπίοχί δηά [6 ραγα} } 6} 15πὶ 50. ἑους ὶν, τῃαΐ 
ὄνθῃ Εγιζϑοθ, ογἸΠΆΓΠΥ πὸ ἔγιοπὰ οὗ εἸΓ ΠΟΥ 
ΘΓ, ΟΥ̓ 248, ΔαΠη15 [ἴ. 

μΟΥ͂ “αἰ ῥίσὺ ἱπ δὲ εοησγέσαμοη.) ΤΪ,1{. 
“ ΟΥ̓ΟΣ]ΘΔΡ." (ὐοιμημησηίδϊογα ποῖα {π|πΚ 
ΕἸΠῈ Γ οὗ “ δερία ἱπῖγα ηιδθ παεῖηγ βϑηδζιβ "ἢ 
(Οτοιίιι5) οὐ οὗ “τποῖσγ σοιηῖημ ογνναγα ἰηΐο 
εἰ ἔγοηῖ θοπομοβ "ἡ (Ἄτην. Βτοίβομη., ΕΤ].). 
ὅΥΓ. ([ο]]οννοὰ ὃν 5. Η.}): “1ῇῃον 584}} ποῖ ὃς 

σχαὶτοα," ρουθαρ5 γοργοβοπίίηρ ἃ ναγδηΐϊ γ51)" 

ἔοτ γ δ  , (η6 Ἰαϊζοῦ οὗ ᾿νΏϊς]ν. ας τῇς τλοσο 
ἀἸΒισα τ, 5μουὰ θὸ ρῥγοίογγος ; σοτηραγο αἶθὸ 
1πΠ6 υ565 οὗ ς ..}γ 1Π ϑυσγίας (Ῥαγηὴς δι {ἢ}, 

“ΤΠ θ5. Ρ. 945), “ρμιαάηϊτηιν δϑορης δά 
Ποηοῦόβ, αὐ {πγοηϊπὶ γόρηὶ ργοόπιου "ἢ 

ἐδὲγ ῥα ποῖ οἱ οὶ ἐδὲ ἡμάσεσ᾽ “᾿αἢἡ Ορ. 
ἈΊΟΠ ΠῚ, 5. ν. σεγοβισπυόσοη [οὗ χχὶχ. 7. 

"0" πρ ογείαμπά ἐδ σοηίοποὸ ΟἹ μιίσηιοηΐ.) 
[|| [89 οονοπδηΐ οὗ πὰρποπῖ; ΓΟρΓο- 
50 {1η0, ἀσσοτάϊη:» τὸ Ετσίἴχβοϊο, ΘΘ Ὁ ΓΖ, 
2 Ῥίγαδο ὙΠ] ἢ πὸ ΘῸρροθὸθ. ἴὸ τπθλη “ἴῃς 
ἴὰνν σονθηδηῖ," 2.6. ([Π6 ρῥγιηοῖρ]ο5. οἵ Πιβέϊος, 
Νὸ ἀοιϊδῖ τἶνα συσγὰ] αηα οἰν} σοάοβ Ότο ποῖ 
βοραγαῖθα ἴῃ {Π056. ἀνθ. δυγος δ ςΟνΘηληῖ5 
δης μα πιοηῖ5."ἢ 
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324 Βυϊ τῆν νν}}}] πιαϊ πίη τῆς 
βίδῖε οὐ {πὸ ννουῦἹά, δηά [411] πεῖν 
ἀεβίγε 15 ἱπ ἴΠ6 ννογκ οὗ {π6ὶγ Ἴσγδίϊ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΧ. 
Ι 4Ἢ ἀερεγίλίέίονε οὗ ἀῖνε δαί ἧς ἐγεεΐγ τοῖσέ. 

12 “44: εἐχλογίαξϊο» 190 2γαΐε Οοα 707 ἀξς 
τυογάς; τυλεῖ ἀγέ φορά 1ο 1}ε φορά, απα εὐ 
το ἐλευ τλαξ αγέ ευϊ, 

ἀεείαγε ΤῊΪ8 τοαυΐϊγο8 ἴΠῸ αἰϊοσγαϊίοη οἵ 
ἐκφανῶσι ἴο ἐκφάνωσι (ἘτΙ[256}6). 

ἡ Ἠεθ.) Μοβῖ δυῖϊβοσ 65: “ ἀΐβοῖρ! πο." 

ἐῤεν “ῥα! ποὲ δὲ γοισιά αὐδόγοὸ ῥαγαόίος γε 
σῥοζεν.} [1ἴι ΤΟΥ 88.811} ποῖ 060 ζοππὰ 
ἦπ ῬΑΙΔΌ]165; πο Οτοίιι5 Ἰηϊογργοῖβ οὗ 
(πεῖν ποῖ Ὀείηρ ουιπα ηιιοῖοα ἀπιοηρ δυΐποῦβ 
οὗ ραγαῦϊθοβ. Τὴ ϑυγίδη 566Π|58 ἴο δᾶνε 
Ροϊπῖοὰ ἸΝΘΝ δοίνοιυ, “ΠΟΥ 51|4}} ποῖ 
Πηά:" ἐφ. “ΠΟΥ 5}.4}} ηοΐῖ δίζαιπ ἴο ΔηΥ͂ ροῦ- 
το οὗ νι ῇῃϊοῇ 6 Ῥαγαρ! γαϑι Δ ΠΥ Γοπάθτϑ 
ΠΟΥ 5}8}} ποῖ “υησοτοίδπα." ὍΤῊΙ5 5. ὕτο- 
ὈΔΌΪΥ μ6 Ὀοιίεῦ ἱπίογργείδιίίοη. ὍΤῆῈ 8ὺ0ν5- 

βοβίίοη παῖ ὈΡΟῸ, “ὁ ραΣΓΔ0]65,᾽" 15 ἃ πιιϑίηκο 

ἴογ Ὁ ΟΡ, “ΤΏ ]ΟΓ5 "ἢ (440), ἀδδεσγνοβ τηθῃ- 
τίοη. ἢ 

834. δι δὲν «υἱὲ »ιαιπίαιπ ἐδε σἰαἱε οΥ 1 ὲ 
«σογἰ.] Οχτοίϊυ5 4υοῖο5 ἴῃε Ηεῦτενν ρῆγαϑε 

ὈΡῚ» Ὁ 21Ό 1Π2 Ὁ, κρθορίο ΒΥ ψυβοπὶ της 
Δ ΌΓΙ Ι5Γεηάογοα μα Δ 016, ΔΡρ]οα ἴο γί ίβδης, 
ἄς. Ουτ δυϊμοῦβ ννογάβ, βοννόυοσ, ννουα 

βϑοπὶ ἴο πᾶν θθθη 1))2) ὩΣ ΠΥῚΔ Ὀϊὲ 5 
(ὅγγ. 2.25"). ὍὙὴ6 ΓΟ] ον της αεἰαιι5ὲ (ἢ ΒΓ ἢ 
1 γ “ὁ ἠοσιτο "ἢ δοοὴβϑ ἴο σεργόϑοηΐ ἃ ψογὰ 
τΑσδηηρ “ Ὀιυιϑίπο55," 2), ϑυγίαςθ) νου]ὰ 
ὩΡΡΟΑΓ ἴο γῖνὸ ἃ δ: ῃῖϊ ργ θα! Ὑ ἴο τῆς 
ϑυτίας γολάϊην “ΤΠ6Υ πηδεγοίδης, " 

απ ἐρεῖν εἰρεγο ὙΎΠ6 οΟΥΙΡΊΠηΔ] (ΡγοῦδὈ }γ}) 
“{Ποῖτ πηο ἰδίου : ̓ἢ α«'. σεϑγα. 

ΠΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧΧΙΧ. 

ΤῊΪ5 15, ΡΟ ΠαΡ5, οπο οὗ ἴπ πιοϑβί ᾿πῖογοϑί- 
ἴῃς σμαρίουβ ἰη 6 ὕὑοοκ. [ἴ βῖνὸβ ἰηϑισῃξ 
Ἰηῖο ἴΠ6 νον 5 ἀπὰς Ὀῃ]οβορὴν οἵ {Π6 δυΐμοσ, 
απ ᾿πἴο οὐὸ οὗ πε παῖ οὐ]οοῖβ ΟΥ̓ ἢῚ5 ψνοσκ. 
ῬΟΥΠαρ5 πιοσὸ ΟἰθαΥ ΤΠ ΔΠΥ ΟΠΟΙ [ἴ σοη- 
πθοῖσ. 5 ΜΠ τπ6 ρόπογαὶ ἀτ οὗ οἱιγ 
(αηοηῖοαὶ Εἰ οἸοδιαςῖοσ ἢ αἰδουδδίηρ ἴδε στοαῖ 
ΡΓΟὈΙοΙ5. οὗ ᾿ἶ δὰ ἴπ6 σοηποχίοη δεῖννθθη 
{0 (τλογα]}) μονογηηθηῖ οἵ Οοά δηά τἴὰῃς 
ὀνοηῖδ δηὰ ἱποιἀθηῖθ. οἵ {15 νου] ἃ. [{ δεῖβ 
[γί ἔγοπν {Π 6 βἰδηάροιηϊ οὗ ἴπὸ ΜΎΟΣ δηὰ 
Ργοβυηαν, οἵ τῆς ὡφοζ»ηαῷ ΟΥ̓ΤΕΙΙριοι5 
ΡΙΟϑορῆν οἵ τμὰϊ ρογιοῦ, μον 16 [Θνν 158 
δα ποτ-ῖις ΡΒ] οϑορῆϊς ὈΟΙΙ ΝΟΥ --- δον ἴῃς 
στοδῖ ργο]οπι5. οὗ γοϊρίουβ τπἰηκίηρ. Ηθ 15 
0 ἸΟΠΡΟΥ ΠαΥΤΟν, ΧΟ ΒΝ ΘΙ [πάαϊς, ἸρηοΥ- 
ἴπῷ Οἴμοῦ πιόῃ δή οἵποσγ ἀπουσῆϊ, διροῖοα 
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Β.ς. 
εἶτ. 2οο. (ςιΓ. 20οι 

᾿ βύμε ἢς τῆλε σίνος Π18 πὰ ἴο ἴ5 οσςιυρίοά ἴῃ τῃ6 πιεαϊίδιίοη τμετε- Β.6. 
(πε ἴανν οὗ τῆε πιοϑῖ Ηἰρῇἢ, δηά 

δηὰ ῥγοϊυάιοο. Ηδςδ [85 Ἰεαυποά δυγοδά ; πὸ 
Π48 τιδάθ ρϑύβοῃδὶ ὄχρογίθηςε οὗ ννῆδὲ 18 
ογείξῃ. Βυϊῖ, αφὔονϑ ἃ]}, ὰ 845 Ὀδθη πουγϑῃδά 
αἴ τῆς ἔουηῖ οὗ 5 δηςοϑίγαὶ τεϊρίοη (υ. 1). 
Απὰ ἤοσι ἃ νυἱάογ σοηδίἀογαίίοη οὗὨ ἤδη δηὰ 
τηϊηρ5 ἢ6 σεϊιγῃβ ἃ ἤγπι θα] οτογ ἴῃ τ(ἢ6 Οοά 
οὗ Ἀδνοϊδιίοη, {πὸ Οοάα οὗ [ἴἰβϑταοὶ (υν. 8, 
144, 15). ΑἸΙΪΚΟ τΠ6 πηδῖὶπ οδ͵]οςϊ δηὰ τῆς 
τηδῖη γοϑυϊὶ οἵ 15 [Ὠἰηκίηρ δηά οὗ ἢ]8 ἰηνοϑῖ!- 
ξαϊϊοης ννᾶ8 [παῖ σῇ] οἢ 4150 ἔοσιηθὰ ἴπ 6 ἴορὶς 
οὗ Οδοδηια δε  ἰογαΐυγο ---- ργεϑοηϊοὰ ἰη Ῥγο- 
νοῦς δηὰ Ῥαδγδὺϊεβ (υν. 2, 3,) 6, 7). Τὶ 
νγὰ5 ἴῃς ουϊΐοοπιε οὗ ἃ ΤΈΡΕ υηδογβιδησίηνς 
οὔ τ1ὴ6 ἀδερεῦ τροδηϊης οἵ ἴδε [ἀνν, νυν ἢ δ ςἢ 
ψῈ πιυδὲ οτα σοπιδίης [6 ὨΙδίοΥΥ οἵ [5γδεὶ, 
45 ἴῃ ργδςίςοδὶ δρρ]!ςδίοη οὗ ἴππῸ διπάληιεηΐδ) 
Ργηςὶρ] 68 σοηϊδιποά ἴῃ ἴπα ἴνμἂνν (υ. 8), πὰ οὗ 
νι ο (ἢ6 01} Ὀελγίης ἀρρεαγοά ἰπ ΡΓΟΡΏΘΟΥ 
(νυ. 1, 21, 13. Τδὸ ρτοδῖ ρῥγοῦϊοπὶ οἵ 
Οῤοξῥνια νν88 ἴο νἱηάϊ! δῖα (Π6 ννὰγ5 οὗ Οοά 
ἢ} πιῆ. Τῃθ 2ῤεης ἴδοι (ογῦ (ῃ6 ἤπδὶ 
ζςΟΠΟ] 500} 5 ργορουηάεα ἰῃ στ. τό 4, διὰ 
6 πλδηποῦ οὗ 1185 ἀεοτηοηδίσαϊίοη 85 Ὑγ6}} 85 
118 ᾿ἰπιιῖ5 ἀγὸ ἰηάϊ!οδίοα ἴῃ Ὁ. τό ὁ. Ναίιγο, 
ἴῃς ἰδίου οὗ [6 ννου]ά, δηά ἴῃς ὄὀχροτίεπος 
οὗ οδοῦ ἱπαϊνιάιϊ4] ἔογοθ ὑροη ιι5---ἰὴ νἱενν οὗ 
ὙΠΑΐ 5665 δοπηθῖϊ π]68 υηπλ ἰσαϊδαὰ ον], αἵ 
οἴδον {ἰπ|ὸ5 κ᾿ πηογα δος ἀθηΐ, οὐ εἶδα 45 [ἢ 
1 νοσὸ δῖε --- ϑυςἢ 46 5[1005 45 (686: “ ὟΝ μαΐ 
ΤΩΘΔΏ8 4]} {118 ἡ νυνῇεογοΐοτο ἰ5 1{} (υ. 17)---δδ 
15, (ἢ {Πογὸ Ὀ6 ἃ Οοά, 5. ἢ 495 Ἀδτνοϊαδίοη ἢδ5 
δεῖ Ἠϊΐπὶ ἕο. Τῆς Βοοῖὶς οὗ Εἰ εἰοϑαϑῖθ 5 
ἢδά ἰη ρατί ἰγεαϊοὰ (ἢδ 54π|6 φυοσβίίοηϑ, [που ἢ 
οὨΙ ΕΗ Ποπὶ (πα 5ιιθ)οςιϊνε βίδπάροϊηξ (85 ἴξ 
ψεγο οὗ (πς ἰδυρῃΐηνς ΡὨ]ΟΘορἢ θυ). Απὰ 1ἴ 
᾿δὰ δΔηβννεγοα {Πόπὶ ὈΥ͂ Ροϊητίης ἔγοπι 5εἰξ, ἀπά 
Βοοιηης δος η4η655 ΟΥ̓ δίε---ἰη 5ῃογί, ἀννᾶΥῦ 
ἔἴτοπι πιοσὰὶ ἱπά  ογοης5π|---Πγουρὴ δἴστσηδὶ, 
δὺοϑοϊυΐς τίς δηὰ τγυῖῃ, ἴο ῬΘγβοηδὶ τηογδὶ 
ΤΕΞΡΟΉΞΙ ΠΥ 25 ἴΠ6 ἤηδ] ϑοϊυτίοη (Εςο]68. χὶ. ᾿ 
9; Χἰϊ, 13,)14). Βυῖ ΟὖΓ νυτῖοΥ δῆθννοῦβ {πο πὶ 
ταῖποῦ ἤγοπι (ἢς οὈ͵]οςῖῖνε οἰδπάροϊηϊ. ὍΤὴδ 
Ρτορξγεβϑίοῃ οὗ [που ρϊ πιᾶὺ δὲ ἴΠ15 τηατκοά, 
Ὗνε δοςερῖ ἴμε ροβίϊίοη παῖ 411 ἴπ656 βθθπι"» 
ΠῚ ἱποοηρτυοι 5 [Πίηρ5, 50 {1 οὗ ἀΠ συ Υ 
νν δ νἱοννεὰ βοραγαίεϊυ, ἅτε οὗ δηὰ ἔτοπι ἴῃ 6 
Ιοτὰ. Απὰ ν πιαἰηἰδίη {παῖ 4}} Η15 ψοτκ8 
416 Ἔχοθοάϊηρ βοοά ---ΠΔΥ, να γεραγὰ {π6πὶ 85 
Ηἰ8 οοτηπιδηάβ (ν. 16): ἔογ Οοά τσείρῃοιῃ, 
Βυῖΐϊ νὰ ΕΥ̓ δηὰ γὸ δϑίσαυ ψἤθη Μὲ Υἱεῖνν 
1Πεπὶ βεραγαῖεὶγ : ψὲ πηιϑὲ νον {Ποηὶ ἴῃ ἘΠοΙγ 
πόχι--- ἃ5. Ἰηΐορταὶ ραγίβ οὔ οὐ β ρονεσγῃ- 
τιεηῖ--- ΘΔΟἢ “ἴῃ [5 δοάϑοη," υ. τό δ᾽; δδοῇ 
“Γ᾽ {ΠΕΡ ι.56,᾿ ν. 21. Αηά 80 ννῈ γεδοῖ ἴΠ6 
ςοποϊυιδίομβ οἐχργεϑϑοὰ ἰπ συ. 33,34. ΤῊΪ58, 
ἴῃ Οὐ Υυἱονν, ν.1}} Βεὶρ υ8 ἴο υῃάετοίδηα 4|1Κὸ 
τς οἰτυςίυτε δηὰ [ἢ σοπίεπίϑ οὗ [5 σἰδρίογ, 
οὐ ψνΠὶςἢ (45 80 οἔθη) τῆς ναγίδιοηβ ἴῃ {Π|Ὸ 
δγγ. ἴῇτον δάαϊ!ίοηδὶ Πρ ἢ. 
ΤΟ ρῥγαΐίδα οὗ ἴῃς βᾶρὲ ἴῃ [πε ρσγουίουβ 

οὗ, νν}}} 5εαῖκ οὐἱ τπς6 ννυϊδάοηι οὗ 41] 

ΠΠδρίεσ Ἰοδὰβ οὐγ δυΐπου ἴο ἀθϑοσῖθα (ἢ 
164] τεοργοβοηΐϊδεινε οἵ Ηοῦγειν Οῤοξδνρρα 
(ν Ἰϑδάοπι) ἰῇ ν. 1. [Ι͂ἢ ἴννο βἴδῃζαδϑ, ϑδςὴ οὗ 
γος νοῦϑοβ (υν. 2-ᾷ; 5-), ἢ 5 ἰη(ο]]δοζυδὶ 
δηά ἴπθη ἢ}}5 βρισγιζιδὶ 4041 ςατίοηβ ἂγὰ ἀ6- 
βοσίδεοά. [ΝαῈὶ οπιῖξ 48 βρυσίουβϑ ἴῃ ἢγϑί 
εἶδιυιϑε ἰη Ὁ. 6. Το ρίουϑ ρ»]ο055---οὐγ6ἀ ἰῃ ἴῃς 
ὅ5γγ.---ἰβ ΨΟΣΏΥ οὗ ἴῃ Οτεεὶς ἐγδηβιδῖοσ] [ἢ 
ἃ τηϊγὰ βίδηζᾷ οὗ ἴῆγες νεῦβεβ (υυ. 8-10)} [86 
ΔΟΌ ΝΥ δηὰ ἤηαὶ! βδυςοθββ οὗ ἢ ]5 βάρ ὥστ 
ἀεί! θά, [ἢ6 ψψῃοἷο ἀρργορσίαιεϊυ εἰοβίηρ νυ 
δῇ δῃοοπηΐαπι ἴῃ Ὁ. 11 νυ ἰοἢ τλδῪ νν6}} ὃς διτοὰ 
οἴου. 1. νε ἰηΐεγ παῖ ἴῃ [Π6 νίονν οὗ ἴῃ6 
ὙΓΙΓ [86 πηδίη οὔ͵εςξ δηά τορὶς οὗ Ἀονεϊδ- 
το ννᾶβ δοξῥνια οὐ Ν ἰϑδάοῃῃ. ΤῊ 5 ΝΝ 15- 
ἄοπὶ νν85 δῖϊκο θαϑοὰ ὕροη δηά ἴδ6 ουϊοοτο 
οὗ ἴδε [νν, ἃ5 ῬΓΟΡΟΓΥ υπάογοιοοά; δηὰ ἴΐ 
ὙΔ5 4150 ΠΥ ἱπαϊοαίοα δηὰ ντἱπάϊςαϊοά ἴῃ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂, ν. 1. Τἢυ8β Βεὴ ὅσα μδά ον]- 
ἀδηὶγ ραϑϑοὰ ὑεγοηδ {π6 π]ΘΓΟΙ οχίογηδὶ 
αηά [ἰἴ6γὰ] νἱονν οὗ ἴῃς [ϑνν, “πὰ οςσιυρίοά 
(ἢς βἰδπέροίηξ οὗ (δς ΟἹ Τοβίδπιεης Οῤοξδ- 
»ια δε] εταῖυτο. ΗἜς οοηζίπιοβ δηὰ ἐγ ΒΟΓ 
ἀενοῖοραβ [Παΐ ἀϊγεςςίοη ; Ὀυξ ᾿ς 50 ἱπηρογίϑβ 
ἱηΐο 'ξ ποῖ ἱπεεὰ Ηοϊϊοηϊδιὶς 685, θυ ἴδο 
ΓΟ5}{8 οὐ ἢΪ8 οὐνὴ πιϊπὰ οὗ {πΠ6 ᾿ηἤπσδηςοα οὗ 
ἔοσοίρη, Οτγροείδη, τη κίηρ δηὰ ἰηζογοουγβο. 
δἰ] γ, ἢ6 σοπηθοῖβ Ργορῇ στ (Π6 
Ργο ]επὶ5 οὗ Οδοζϑνιαϑ. ἴῃ ιἷ58 νἱονν ἴξ ροϊηΐβ 
ἴο (ἢ ἔι}} νἱπάϊοδίίοη οὗ [ῃς γοϑυ 5 οἵ Οδοζϑ- 
παό. ὙΠο ἤυΐυγε Κιηχάομι οὗ Οοά, 45 ςεἱ 
ἔοτῖ ΒΒ ἴῃ Ῥγορδὲοςῦ, νουπὰ 6 δηϊ"ῃοαῖποη ; 
Ὀυϊ ἙΠΕΗῪ δὲ τογαγάθά ἰξ 45 (ἢς νυἱηάϊςδίίοη 
οὗ [6 ποσὰ] ρονεγηπιοηΐ οὗ Οοά, ἴδε τοβίοσα- 
[ἴοη οὗ πιοσὰὶ δαυγῖυπι ἴῃ τὰς νου] ὰ 
(υυ. 22--25). 

ΤὨς ϑβοοοπά ρατί οἵ ἴδε οδαρίος (δες πηΐης 
ΜΠ Ὁ. 12) 15 Ἰηϊοπάεα ξᾺ }γ ἴο 5εῖ ἑοσίῃ τῇς 
δτεδλῖ ἰορίς νηοῦ εηρᾶροβ ἴῃς (Ὠἰηκίηρ δηὰ 
ἰοδοπίης οὗ ἴἢς Ηεῦγενν 5856 --- ἰῃ οἴποῦ 
ννογάβ, ἴΠ6 οὐ͵οςῖ δηὰ (6 γϑβ}15 οὗἨ ἴσυο 
Οδοξόνιαϑ. Ὅἢ5 15 ἰηϊγοάιπςεα ἰῃ 5ἴδηζᾶ ἷν. 
(συν. 109-15; 51Χ γὙ61565) Ὁγ ἃ βοϊθπηῃ ἄρροδὶ, 
οὗ σι ῖοῖ ἴῃς ουΐζοοπις 15 [παῖ ἴσιο Οδοξδϑνια 
Ὑ}}}} Ἰεδὰ ἴο {86 ννογβῃϊρέυϊ δοκηονϊοάρπιοης 
οὗ σοά. Τδεη ἔοϊονβ ἰῃ τμ6 ΗΔ 5ίδηζα, 
αἶδο οὗ 5ἰχ νθσϑεβ (υν. 16--21), ἴῃς κἰαϊοτηοηΐ 
οὗ ἴμε (δεηγε ᾿ἴ561} (45 ῥσγευϊοι ιν ἀεβογ θεὰ). 
Νοχὲ ψὰ αν δῇ δηδλίγϑὶβ οὗ [ἢ6 2ῤευΐς οὗ 
Οροζῥηιαϑ. ἴῃ 5ίδῃζᾶ υἱ. οὗ ἔοιιν νεσϑεβ (υν. 
1λ2-.λ}5) ἴῃ6 ϑδυῤ]οςξ ἰ5: 16 ννὰγ7Υ8 οἵ Οοά. 
ΤΠδ56 ἀχὸ ἀεβογιθθά ἴῃ ἃ [πγθοίοϊ ἃ δηἘΠε815 : 
τ΄. 121 δῃὰ 23, υ. 244 δηά ὁ, δηά ν. λς ὦ 
δηᾶ ὁ. ΤὭΘ βονθηῖῃ βἴδηζα, οοηϑίϑιίηρ οἵ εἰφῃῖ 
γοβ68 (νυ. 26--33), ἀ6415 νυν ἢ 16 ῬΓΟΌΪΟΤα 
οὗ ἴῃς ογάδσ δηά ριιδηοπιθπᾷ οὗ Ναδῖιγε 88 
δἰεοϊίηρ πιδῇ, δηὰ ον τπδὲ ννδδί ἔτοπι 
Οἠς δϑρϑοῖ 5 βοοά (νυ. 26, 27) ΤΏΔΥῪ ἕτγοηι 
Δηοῖμοῦ δϑρεοῖ ρζονε ονἱ]. Ὑεῖ 11] ςοπιοῖὰ 
ἔγοπι Οοά, εἐχῃ 5 Ηἰβ νυῖϑα ρυγροϑοβϑ, δηὰ 



{πε δποίεπί, δπά δε οὐἼσςυριεά 1η 
ΡΓΟΡΠΕςΙ68. 

2 Ηε ν}] Κεερ τῇς βαγίπρβ οὗ τε 
τεηπονγηοά πιεὲη: δηὰ ψγῆεγα. 5801] 
ΡΑγαῦ]εβ ἀγα. ἢς ψν}}}] θὲ {Πεγα αἶβο. 

2 Ηε ψ"Ἱ}} βεεκ οὐυῖ τῆς βεογεῖβ οὗ 
σῖανα βϑεηΐδηςαβ, Δπά Ὀ6 σοηνεῖβδηῖ 
ἴῃ ἀδγκ ραγαῦ]εβ. 

4 ΗἮε 5}2]] βεῦνε ἀπιοησ σγεδῖ πε, 
Δη4 Ἄρρεᾶγ θείοτες ργίηςεβ : ἢς ν"}]] 
ἀγανεὶ τῆγουρῇ 5ίγδηρε σοι ηῖτί68 ; 
ἴογ ἢς πίῃ τε τῆς ροοὰ δηά τῆς 
εν} Δπιοηρ πε. 

ς Ἦε ν]]] γίνε 15 πεαγῖ ἴο γεβογῖ 
ΕΑΥΪΥ ἴο της [,ογὰ τῆλτ πιδάβ ἢΪΠ|, 
Δηὰ νν}}}] ργᾶγ Ὀεΐογε τῆς τπηοβῖ Η!ρῇ, 
Δ νν}}] ορεη ἢἰ8 πιουτῇ ἰῃ Ργαγοί, 
Δ}4 πλάκα βρρ] ςδτίοη ἔου ἢ15 51Π5. 

6 μεη τῆς ρτελῖ [ογά ν}]}, Πα 
504]} θὲ Π]]εἀ νυν τῆς βρίγις οὐ ὑπ- 

Θχοοιῖος Ηἰβ5 Ὀοποσί. ΤῊδ πο]. σοπο] 65 
ἢ ἵννο νογϑε5 (υν. 34, 35), οἵ ψῆϊςἢ ἴῃς 
ἢγβὶ σγοϊυστηβσ ἴο [86 ΟΥΙρῖπ4] {ΠοπὶῈ (σύ. τό, 
17), 816 (6 βϑοοπά σγοϊζογαῖθϑ [Π6 δοκπονν- 
Ἰεάμπηθηΐ πα ῥγαῖϑδα οἵ Οοά [ἴῃ 4]} {πίπρς 
οὐ {Π6 ρΡατί οὗ {τς δοζῥ»αῦ (ςοτρ. ττ'. 
144, 154, ὁ, ἡ. 

1. Βμὶ ῥὲ ἐῤῥαὶ σίε! ἢ ΤΠΕε Οὐδεῖ πο δῃ5 
1ι. “εχοθρῖ τὰ {παῖ ρσίνεῖῃ." ὙΠοῖθ οδηῃ, 
Ἰιοννονοῦ, 6 πο ἀοιδὲ {παὶ ἴπΠ6 Α. Υ. τγοηάοτγ- 
ἴῃς ’5 δῖ ἴΠ6 δυῖθοῦ ᾿πτεπ θα. 

ο αἰ ἐῤε απείοπί.}] Ιπἀεροπηάθης ΠΠΟΓΑΓΥῪ 
οἤοτγί νοι] βδθθηὶ ἴο ἢανθ σδαβϑεα ῸΓ βοπὶὲ 
ἔπιθ. Αἴ τΠ6 58πλ6 τἰπηθ ἴΠ6 ἸΥΥ ΓΟ 15 ἀδδίγοιιβ 
οὗ οσοηηθδαοίίηρ [6 τηϊηκΚίηρς οὗ 5 Ἰά64] δαρὸ 
ΧΥἹ [86 τοβ 5 οὗὨ [6 ρσγονίοιιβ ἀθνο]οριηθηΐ, 
οὗ ψ Πςἢ Ὁ ἔογπιθ ΟἿΪΥ ἀποῖμοῦ ἀπά ἔυγΠ Γ 
᾿ηΚ. 

ἀπά ὅδ οεεπῤῥίεά ἢπ ῥγοῤῥεχ.. ΟΡ. Ἐςο] 65. 
ἐπε ν; 

2. Ηἐε «υἱἱὴ ἀεορ ἐῤδὲ “αγίηρ..7]Ὶ τοάβισο 
1ῃσ τ ΠΡ. ΘΓ. “ Ἰθασγη." 

ἀπά αὐῤένγὸ σεδ ραγαῤίοι γος δὲ «υἱὲ δο ἐδονο 
αἰτσο) ὝΤθα ρῆγαβα ἴῃ ἴπὸ Οὐκ (οΥ ἴῃ ἴπὸ 
Ηθῦγονν) 5 ἴδκθη ἔτοιη Ῥτου. 1. 3. ΤΠῸ 
ΟΥΤΙΔ. 45: “4δηά [6 ν"}}} τοθςῖ οἡ ννδΐονοῦ 
15 ἀθορ." νο βίρροβὲ {Ππῶΐ {Π|5 γοργόβθηϊϑ ἢ 
οτὶρίηαὶ ὉΡΩΨ2, σοττιρίοα ἴῃ τὸ οορν οἵ (ἢς 
Οτοοκ ἴο ΘΙ ΡΙ, ἀογνοὰ ἔτοσὰ ΡΨ ((Πα]ά. 
Δη ὅ0ζ.), “Ρόγνοῦβο,᾿ ὁ σγοο κοῦ," ΕΕὸογ 
στροφή ἴῃ {π|5 δοηδθ, ἃ σῖο ΓοἸ]οςοη οὗ 
ΡΑΓᾺ]]Ο15 15 ξίνεπ Ὁν ΘΟ ἢ] ΘΙ. 55ΠῸῈ1, σ. α". 

8. ἐῤέὲ “εγγεῖς Οὗ σγάκε σοπίοηκ..)] 1.6. ἴλ6 
ἀδοροῦ τλοληῖηβ οἵ ννῖδο βαυημδ5, ὙΠΟ ἢ 15 
δοῦγοῖ; [Πδξ 15, δάση ἔτῸΠῚ δι ρογῇς!α] νίδνν. 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟῦΘ. ΧΧΧΙΧ. [ν. 2-ἼΣ. 

ἀετβιδηάίηρ : Π6 5841} ρον ουὔΐ νυῖϑε 
δθηΐδηςαβ8, ΔΠ4 ρίνα {π4πηΚ8 ὑπο τε 
Γιοτγά ἴῃ ἢΪ8 ργαγεγ. 

7 Ἧε 5841} ἀΐγεςξ ἢ]β σουηβεῖ δηά 
Κπον]εάρε, Δηά 1π ἢΪ5 βεογεῖβ 5}4}} ἢε 
πιοαϊτδῖα. 

8 Ηε 581] 5ῃενν ἔοσί ἢ}! ἐπδῖ ψνῃϊςἢ 
ἣε μδῖῃ ἰεαγηβά, δηα 54} ρίογυ ἱπ 
(ἢς ἰἴαᾶνν οὔ {πὲ ςονεπαπὶ οὐ ἴδε 
Ι,οτά. 

9 Μάδῃν 53}|8}} ςοπιπιεηά ἢδἷβ ἀπάογ- 
β[Δ Πα Ιηρ ; ΔΠα 80 ἰοηρ 45 πε νουἹ]Ἱά 
Θηάυγείῃ, [ἴ 5Π4}} ποῖ θὲ Ὀ]οτίεά οἱ ; 
5. πηεηογίαὶ 5}|.2}} ποῖ ἀξραγῖ ἌυΨΑΥ, 
Δπα ἢΪ5 ΠΔπ16 5}4]] ᾿ἷνε ἔγοπι ρεπεγα- 
τίοη ἴο ρεπεγδίίοῃ. 

ΙΟ “4 

νυ] ϑάοπη, δηἀ τῆς σοπρτγερδίίοη 54} "δ᾿ 
ἀφοῖϊδγε ἢ5 ῥγαῖβε. 

11 [[ ἢς ἀϊΐε, μὲ 514}} ἰεανεὲ ἃ 

4. ΕὐΓΙΠΟΥ ννὰγ5 ἴὼ ΜΒῖοῆ Πα 4ι4}|Ά65 
μἰπηϑοϊῇ, 

Ηε «ῥαϊ σεσῦς αριοης σ,γεαΐ τιοη.} ὅ50Ὁτ. “πὸ 
5Π8}} ρο." 

απά ἀῤῥεαν ὀφζογε ργίπο. ΝΜ ῖ. “ἃ Ῥτίποθ. 
ΟΥτ, (ἢ 5 {Ππ|Ὲ: “Π6 58}8}} βοῦν δπῖοπρ Κίπϑ5 
«πη τι] γ85." ὍΤΠε Οτγθοκ 15 ργείογαοϊο. 

ΑΙβο 6 πιιϑῖ ἴγαυο]. 

ῥε ῥαὶρ ἐγ Ὠουδῖ1655 [ῃ6 οτιρίηδὶ 
τηδδηΐ “6 πιιϑῖ ΤΥΥ," ΟΥ “15 δυγε ἴο ἴτυν, ἢ 
ἼΠΘ ορεοπίηρ ᾿ἰπ65 οὗ ἴῃς Οαἀγϑ5οὺ ψ}}] οσςσὺτ 
ἴο ΘΥΟΓΥ ΤΟΔάοΓ, 

5. Ηε ΜῈ] ἰοοῖκ ἔοσ 5{}}} ἰοῦ βυϊάδηςο. 

6. ἀπά ψνῆση 11] {π656 σοῃάϊτἰοηβ ατγὰ [1]-- 
ΠΟ, ἃ 5σρεςοῖαὶ σζαᾶςε 15 γε]υϊγεὰ το ργοάυςε 
τῆς σοϑι]ῖ. Βυῖ [86 ννοτάβ ἐὰν... θελήση 
ΑΥ6 οπλ το ΌὈΥ ὅγγ. 

ῥὲ“ῥαϊ! βομν ομἱ αυὲτὸ “εηίσποες 88 ΒΏΟὟ9Τ8.} 
ΟΥΤ. δἰ ΡΑΓΔΌ]65. τυνοξο] ;᾽ σοττεοῖοά, μον - 
ΟΥ̓ΘΥ, ἴῃ [ῃ6 ΑΥδῇ. 

απ σία ἐραπξε μπίο ἐδὲ 7ιονὦ ἱπ ῥὲς 
2γαγεγ ΤΠ δυγίας γοηάογα ἴτ: “ΡΘΟρΙο ν}} 
ΡΓΑΙΒο ἢϊπὶ ἔοῦ ἢἰ5 που ρἢ 5. Ρτοῦδοὶν ἴῃς 
ΟΥΡΊ Δ] ννα5 δ σιοιιδ. 

7. Πὲ «ῥα ἀἰγεοῖ ῥὶς εομησ61 1,.π,| “9 
Ἀπ 8017}." 

8. ἐῤαὶ αὐδίορ ῥὲ ῥα ἰραγπο ἢ Ἐδῖμογ, 
Ὑ1560 ἀοούσ 6. 

9. )ήσηγ “ῥα]] εογγεπά. 50Υ. “' ΤΊΔΠΥ 5}}} 
Ἰοατη ἔτοπι ; ΡΟΥπαρ5. γ}}) δηὰ 1. Το 
ἰαϊίον ἴῃ τῆς αςῖνς σου] ρἶνο πὸ βαιϑίβεϊογν 
50η50, 

11. 1 ῥὲ ἀϊδ. ὝΠε στοοκ Μ95. 5θϑηὶ 4}} 
ἴο πανὸ τῆς ορροϑίϊε ογάογ: 17. 9 φροσβὲδῖ, 

ΓᾺ 

Δἴ!Οη8 5141] εῆενν ἔογσι ἢ 15 “ εἰ. 44. 



ΕΟΟΙΓΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΧΧΙΧ. ν. 12---17.} ΙΟΙ 

ΒΟ. ργεαῖοι πᾶπιθ ἴπδη 4 τῃουβαπά : δηιἀ ἕογι 8 ργαῖϑα νυν ἐΠε ΘΟ 98 οὐ γοιγ Β. ς. 
“ἘΦ ἸΕΠα ἵνα, Πα 5041] " ἴπογεδβς ἴ. 1ρ8, ἀπά νεῖ ἤάῦρβ, δηὰ ἰπ ργαϊϑίπς “" Ὁ 

ἸΟτ,φαῖκν 15. Ὑρι ἢανε 1 πλοῖα ἴο 840. νυ] ς ἢ Ἀπ γα 511] 8γ δίτεγ [Πἰ8 πιᾶππεχ: 
[πᾶνε τῃουρῃς ὑροπ ; ἕογ 1 δαὶ ἢ]|ςἀ 16 ὁ ΑἹ] εἰε ννογκβ οὔ τῃε 1, ογά δγὲ ὁ σει. -- 
45 ἴῃς ποοη δὲ ἴῃς ἢ}. εγετεσιης δοοά, δηά “ ννἢδίβοενεσ. 6 ὕες. 5. 

12 Ἡδακεῦ υὑπῖο πιε, γε ΠΟΙ ςοπιπιδηάειί, 5.4} 6 ρον! ἠεα Μεῖῖ τ. 
ΟΠΠ]άγεπ, δηὰ διά ἔοτῖῃ 485 ἃ γοϑεὲ ἰπ ἄς βεᾶϑοη. τ Τίαι. 

᾿0ν7, βιονίηρ ΟΥ̓ ἴῃς ' Ῥγοοῖς οἔ τῆς δεϊά : 17 4 Απά ποπε πιδὺ ϑᾶγ, Ὁ δὲ ἰβ ἔν την. 
ἤαί. Ι4 ΑἈπὰά ρῖνε γε ἃ ϑὅνγεεῖ βάνοισ (8 ἩΒεγείογε 15 τ(ῃδὲ ἡ ἰοῦ δὲ {{πὶ6 23. 19. 

48 (γδηκίποθηβε, δπά βου 48 ἃ ΠΥ. 
86εη4 ἔογίἢ 4 8116}1, Δη4 5ἰηρ ἃ βοηρ 
οὔ ργδίβε, 01.885 τῆς [,ογὰ ἴῃ 41 ἢ!ς 
ψοΓΚβ. 

σοηνεηΐεηϊ {ΠΕΥ̓ 5}8}} 411 θ6 βουρῇι 4 Βοκι. 9. 
ουῖ : “4 [εἷἰδ ςΠοπιπιαπάπιεπε [ἢε ες .:. 
νγδίειβ βῖοοα ἃ8 δῃ ἤεᾶρ, Δη4 δῖ τἢε ὅ, 7. 
ὑγογάβ οὐ ἢἰβ. πιουτῃ τῆς γεςερίδο 68 σϑ, τῇ. 

Ις Μδρηι!ν ἷ8 πᾶπιε, ἀπά 5Πεν 

809 8881] Ι086.7Ὁ9 ἃ ΠἸΥΟΔΙΟΣΙ ὩΔ12η09 [881 ἃ 
1 ουδαπᾶ: διηὰ ἱἰζ 89 060886, 86. ἰ"- 
οτοδδθ8 ἱἰϊ. ὍΤῆα ᾿ἰονογβίοη ἰ5 ἔου πα ὙΟΥῪ 
ΘΑ, Αἰ πουρῇ 1 ἀοεβ ἢοΐ Ἄρρθασ οἡ νυ μδῖ 
ΔΟΠΟΥΥ. Εν ἀΘΏΕΥ [ἃ τγὰ8 ἱπίγοάυςεαά ὉΥ 
80ΠΊ6 Οὔδ ΨΠῸ πσρϑα. {ΠΕΥΓΟΌΥ ἴο τοηάοσ τ} ]ς 
ΘΧίγο οἷν αἰ ΠουἘ νοῦϑε οᾶϑιοσ. ὙὍδῈ ϑγτίδε 
τοηάεγβ: “1 Ὡς ΜΠ, Πα 58)2}} θὲ ργαϊβϑοὰ 
δος ἃ [δουδαηᾷ : δηὰ ἰξ Βα δε 5:|16ηΐ, δβδιοηξ 
ἃ 5{18}} Ρεορὶο. ΟἸεαγῖγ νὰ αν το ἀδδὶ 
ΜΠ ἃ ἴεχί (Παῖς Π85 Ὀεεη εἰἴπεν σοττυρίοα οΥ 
τηϊδυηάογβίοοά, ἔογ [6 σοϑίογαιϊίοη οὗ νυ }ϊοἢ 
ν 6 νοηΐαγο [6 [Ο]οσης ϑυρςχεβίίοηϑ ---() 
ΤΒε νεσῦ8 ἽΟΝ δῃὰ ἽΦΠ ταὶσῆϊ ἐλϑὶγ ὃς σου“ 
ἔυποά, ονηρ ἴο ἴπε ἱπάϊϑιπςς ργοημποίφιϊοη 
οὗ (ες συζίυγαϊς ἰἢ 50πὶ6 οἵ Ῥαϊοϑίίῃο. 
Βεΐνοοη ἼΘΙ." Ὠϊὲ, “ΙΓ ἢ 5ἰδηά," δηὰ ἽΦΠ᾽ δὶ, 
“16 ας ἀοδβίγε," (δ Ργείδγθησα βθοη15 ἴο ὃς ἴοτ 
ἽΩ)», οἡ δεοοιπὶ οὗ “1 ἣδ ορᾶ5θ᾽" ἴἰη {Π6 
βδεοοηά οἶδυῦϑε. (1) ΤῊ ρἤγαϑοβ “6 5}|8}} 
Ἰεᾶνε ἃ πᾶπιε" ἂπὰ ““ἢς 5388}} δε ργαϊβεὰ " 
ῬΕΓΠΔΡ6 τεργεϑεηῖ δ δηὰ ἽὝ ΝΝ) ; ἀουδ1ε58 
οἔ 186 ὕνο {δε ἰδέζεγ ἴ5 ἴδε πιοσὲ ἀρργοργίδϊα. 
(3) Το ρῆγαϑοβ ἐμποιεῖ αὐτῷ Δηά “ἴῃ ἃ 5128]} 
ῬΘΟΡΪς " οὔἶτγ ἢο οὐνίου οτχὶπαὶ τυ δῖ ςἢ ννου]ά 
δΔοςουηῖΐ ον {Ππππὶ Ὀοΐ᾿ ; νὰ βυχεεϑί, ἢοννουεγ, 
ἴηδὲ τῆς οτἱρίηδὶ σοηϊδίποα ννογὰὰ8 5 ψηιγης 

“ουΐ πυπλθοτ᾽" (ες. ΒΘ δου ἼΒΌΘ δα, 

τεδά Υ͂ {πε Οτεεκ ἼἽΒΌΘ 30). ὙὍῆὸ τβοῖς 
γΟΓ56 [Π Π, νγ6 ΒΈΏΡΟΞΘ, ΤΔΥ μᾶνο τηϑαηῖ: “1 
ἢ γειηδίη Α]ῖγθ, ἢ νν1}}} 6 ῥγαϊϑϑα ΌΥ͂ (οσ "πΊογα 
184η᾽) ἃ ᾿μουβαπά ; ἀπά ἰἔ δ αἀἷδθ, ὈΥ Ρδορὶς 
ΜΠ ουΣ πιππῦογ." Ο»ιπία οεὶ οὐΐδιρπ βηρὶ 
πα )ογα ει ας. 

12. 1 ανι Μ]οα α4 ἐδε πιοοη αἱ ἐδὲ 7μ[].}] ὅγτ. 
“85 ἴῃ τῆοου οὐ ἴδε ἔνε ἢ} ἀδγ Ὁ ΗδὉ. δ 
οἵ Ργονυ. Υἱἱ. 2οϑ. ΤΏς 1, αἴ ψεγβίοῃ 885 φωασὲ 
γογε, ῬοτὮΔρ6 μανίηρς ἴῃς σεληνιαζόμενοι ἴῃ 
τηϊηά, 

18. ΤΠ υοῦβα68 γοΐοσ, δοοοσζάϊηρ ἴο ΕΤΙ[Ζϑοῇε, 
ἴο δε δρίτυδὶ ὈΪοοπιίης δηὰ Ὀ]οββοπιίης νν ἢ οὶ 
Ὑ01}} ργοςςοὰ ἔτοπὶ ΠΑΓΊΩΣ [18 ΠΥΤΏΏ, 

οὗ νναῖϑι3. 

ὁμά ζογίδ ας α γοσθ ἢ] Ὅδε ϑγτίας, “ 111168 
δηἀ οδάδυβ," βδϑοηὴβ ἴο σοργοβϑοης ἀϊβοσγοηὶ 
αἰτετηρίβ δἵ γεπάδγηρ ὙἼ. 

ὁγ ἐδὲ ὀγοοῦ ῳΚ'ὶ ἐδε Με 4.}ὺ ειϊίεσ, 18 9 
ὙΔΊΘΙ ὉΤΟΟΚ, 85 Α, Ο, 58, [,4ἴ., Αγ., 5. Η. 

14. σἐπᾶ γογ ἃ “». 1} ϑγτ. “ΒΡ γους 
γοὶς 63. 

ἀπά εἰπρ ἃ “οης ΟΥΓἹ ῥγαμε.)] 1ἰϊ. υτδαΐδβο 
8ἃ ΒΟΏ ΒΒ; (ΟΙΡΑΓΟ 5. 'ν. 11. Α45 [πε [}084η5- 
Ἰλῖοσ 15 πιαϊηϊδίπίηρ τς σοδεόγια οἰγηιοίοσίςσιγι 
οὗ ἴμ6 ογχιπαὶ, ἢ νου ]ὰ ϑθϑῃ ἴο πᾶν ἀογίνοὰ 
ἄσμα ἴϊοπι αἰνέω. 

16. Μαρη δὲς παρε. δ) 127. 

17. Μμά ποθ "ἸΩῪ “47... ἐδα Ὄἤοβο 
ΟΣ 5 ἀγὰὸ οταιεἀ ἴη ἴῃς Τ᾿. Ε., θυῖ ἰουηὰ ἰη 
τῆς Οτγεεῖς Μϑ55. (εἴ. Νεκῆςο, Ρ. 127). ὙΒοῖγ 
οπιϑϑίοη ννου]ὰ ποςεβϑίίδῖε [6 (Ὠγοννίηρς οὐ 
οὗ ἴῃς βεςοηά οἶδλιι56 ; δηΐ, 45 ἃ τηδιίον οἵ δεῖ, 
Βοῖδ ἂγὸ οὐχί τοα ἰῃ τς [1,4[1π, ψ Ὡς 50ι8- 
βιυἴ68 [ἢ Ξεσοηὰ οεἶδιι5ε ΒΟΓΟ ἔοσ [86 βθοοηά 
αοἴδυθε οὗ ν. 21. Τα ϑγτγίας, οὐ ἴΠ6 οἵδοῦ 
μδηά, τῇδ ΟΠ ἸῺ Σ σ΄. 21, μᾶ5 ΟἿΣ νοῦβα ἴῃ 
8η οηἰαγρεοὰ ἔοστη. ΡΊΔΙΉΪ ἴΠ6 νογϑα σαπποῖ 
6 οτγχίπαὶ Ἰηὴ ὈΟΙῈ Ρἰδοαβ;; [ἢ6 αυσδιίίοη ἰ5 
ΟΥΪΥ ἴον ψςἢ δος [86 δυΐπον 5 πιοτὸ ᾿ΙΚΟΙῪ 
ἴο μΒανα Ἰηϊοηάοαά 1, Νον βυςῇ ἃ βοηςπιθηΐ 
56 6Π18 ΤΏΟΤΟ Πδίυγαὶ δὲ ἴΠ6 σοτηπιθησειηθηξ οὗ 
(Πς ζοΟ]]οννηρ ἐπυπηογαϊίοη ἴπδη ἴῃ {πὸ πιά ας 
οὔ ἢ, Με θεΐϊονο, τπογοΐογο, {πδὲ ἴῃς ἴσιο ἴοχῖ 
15 ργοβεγνυεά δΥ̓ {πε ϑυσίδς. 

αὐ ἐπι εοπυεηίοπ {δὲ 404} «11 δὲ σομσδι 
ομἱ ΤΤἢε ϑγτγίδας (υ. σεῤτα)ὺ τοηάογβ: “Νο 
ΟἿὯΘ Οδῃ 84γ, Ὁ Πογοίοσο 15 [}18 δη τυβογείοσγε 
(Πμδῦ " [ῸΓγ 4}} ἀγὲ Ἵτγεαϊοὰ ἀΡΡΓΟΡΕΣΕΕΙῚ: ὯΟΓ 
ΟὯη ἢ 54Υ [(ἢ8 15 σοοὰ δηὰ ἴῃδῖ δυνΐὶ  ἔοσ ]]} 
δῆονν {ποιηβοῖνοβ τηθη αἱ {πεὶγ {ἰπ|6. ΤῊΟ 
ΘΥΤίΔς ΘΧΡΓΟβϑΟη ἰ8 ρα Αγ, δυϊ ΡγΟΒΔΒΙΥ 
τοργοϑοηῖβ [6 Ηεῦ. ἸἽἼΡΕ" (ςρ. ϑγπιπι. 1: 841. 
Χχ, 18), ψνὨϊςἢ τϊρ τν6}} τπηθδη “ἦς νν1}} ἀρρθᾶγ 
οὔ ἴδε πηιιδἴογ- το ἢ 

αὐ δὶς εογι»απμηιοπΐ ἐδὲ «υα16Γ: “ἰοοά 4. ΩΣ 
δεαρβ.) 1.ε. δὲ ἴπε Οτεδιίοη, Ὀείογε {{Ἰὸ βερᾶ- 
ταῖοη οὗ ἴῃς ννδίεῦβ ἱπίο {πεῖν σεςορίδο]θβ; 80 
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Β.6. 18 “Αἱ ἢὶΞ5 σοπηπχδηάτηδης 18 ἄοπε 
ΕἸΣ. 200. το ΜΉδίβοενογ ρἰεάβεῖί πὶ; δπἀ ποης 
7 Ἐπ 135. ᾿λῃ Ὠἰπάεγ, γεη ἢς νυ }]}] σάνε. 
“ Μεῦε. 19 Τμε ννοῦκβ οὔ 411] βεϑῇ ἅγε 
“13. αίοτγε ἢίπι, ἀηά ποιμίηρ οδη ὃς πιὰ 

ἔτομι ἢἰβ Ἔγε8. 
20 Ηε 8εεῖῃ ἔτοπὶ ἐνεγϊδϑεηρ ἴο 

ἐνει]λϑῦηρ; ἂὯπά {πεῖς ἰ8 ποιπίηρ 
ὑνοηάεγᾷι Ὀείογε ἢϊπ|. 

21 Α πιδῃ πεεά ποῖ ἴο 84γ, ἮΝ παῖ 
5 1815 ἢ ψδογείογε 18 παῖ} ἰογ πε 
Παῖἢ πιδᾶς 411] τηΐϊηρβ ἔοσγ {πεὶγ 
1.568. 

22 Ηἰ9 Ὀ]εβϑίπρ; σονεγεά τῆς ἀἴγ 
ἰληὰ 28 ἃ χγίνεσ, Δπ4 νναϊεγεἀ ἴἴ 458 ἃ 
βοοά. 

23 ΑΚ5 ᾿ἰὸ δῖ} τυγηεά τῆς ννδῖοιϑ 
Ἰηἴο 84]1πη688: 80 504]} τῆς Πεδίδπεη 
ἱπῃογιε ἢ15 γαίῃ. 

τ ϑτος 24 4.Α5 8 ννᾶγ8 δὰ ρἰδίη ὑπο 14. 9. 

Ουσηδηῃ, Ετ[2ϑοῆθ. ὙὍὙΠα οἱ ογ ἰηζογργεΐουβ 
1πουφῆῖ οὗ ἴ[!ς Ἀδὰ 568 οἵ ἴδε Ϊογάδη. Τῆς 
5γτ. 845 ἃ ἀϊβξεγεηϊ υϑγβα. 

18. “1: δίς εογπαηπαηη ἐς ὅοηό «υδαϊ οεΌῦ 
» κατε δι) ὍὙδθ ΟΥδοκ πιθᾶπβ ᾿ΠΟΓΔΙΥ, 
ἱῃ Βα οομδηδιηοης 18 811 Β]ΘΑΒΌΤΣΟ. 
ΤΠς δγτγίδς σεπάεγβ: ““ν ἸΟΥ͂ 15 ιἷ8 Μ}}} 
ρετίοστηοάα.; 

ἀπά ποπὲ εῶπ δίμαεγ, «υὐδέπ δὲ «υἱὴΤ᾽΄[ι :αῸὔε.} 
5γ1. “δῃηά ποης τεϊαγάβ ἢΐ5 ςοπιπιαηά." Ηετγε 
ἃ αυεδίοη οὗἁ δοπιε ἰηΐεγεβέ ΑΙθ65, ὑν ἢ ἢ, 
ονΐπρ ἴο ἴδε Αγαπγαϊβίηρ; Ἅομαγαοῖοσ οὗ οὔῦ 
αὐ ποτ᾿β Ηοῦτεν, 18 μαγὰ ἴο βοῖνθ. [{ 15 4ιυϊἴα 
εἶοασ [δὲ [6 ννογά8 [ἽἼΡΒ, “ σοτπηπδηά," δηά 
ἹΡ ΘΒ, “ Ξαϊναϊίοη," πᾶνε θεεὴ Ἵεοηξιβεά, θυ ἰΐ 
8 ἠοῖ εἰεαῦ ᾿Πεῖπεσ τὲ σοηξιβίοη ἴοοϊκ ρίδος 
ἰὴ ἴῃς Ηοῦτον οὗἉ ἴδε δίγδοϊάθ, οὐ 'η ἴῃς δγσγίας 
οἵ ἴῃ ἰγδηϑϊδῖοσ. “"Ηἰ5 σοπιπιδη ᾽᾽ 5εέτῃβ ἴο 
..8 ἃ ΠΊΟΥΕ Ὠδίυτα! ψοτγὰ ἴῃ [Π]5 τοσῦϑα [ἤδη 
“4 15 βαϊνδίίοη :᾽᾿" οἡ τῆς οἴποσ μβδηά, γα ἴδνθ 
80Π|6 Ποϑιϊδίίοη ἴῃ ογοαϊ την ἴῃς δίγαςοι ἀθ ἢ 
80 ἀδοϊἀοὰ δὴ Αταπιδίδηι 85 ἴδ ἤγξί ΒΥ ροίεβὶβ 
ΤΟαυΐγοβ. 

40. Τῆε ϑγτγίας [25 ἃ ἀἸἤετεπὶ υεγϑε: 866 
4ἶ9ϑ0 οὔ Ὁ. 16. 

42. εσυεγεά {δὲ 47 ἰαπά. “Τῆς ἀτγ ἰΔπὰ᾽ 
ΟΟσυΣβ ἰη ἴτε δοςοηὰ οἶδιι56 ἰῃ (6 Οτεεῖϊς. 
1,Δἴ. ἐπιπάσυϊ; ϑὅγΧΚ. “τἱϑϑῖῃ 7 ρεῦμᾶρβ 
δῃουϊά τοδὰ ἐπέκλυσεν ἴος ἐπεκάλυψεν. 

48. “4: δκ δαΐδ ωγηεά ἐδε εὐαΐέγ! ἐπίο “αἦ!- 
πο: “0, ᾽ς. ῬτΟΌΔΟΪ Βτεΐδοβη. δηὰ οἵϊιογβ 
ἅτε σίρῃς ἴῃ γείεστίηρ “ 80 10 (Πε ργενίουϑ 
γεῦβο, τ [ἢ 6 πιοδηϊηρ “ 5: Π|}14Ὁ]Ὺ.,᾽ “οἡ (6 
“οη ἢ ΟΣ “858 ρον} γ." ΤΣ δγτίδς 
85: "80 ἀοίἢ" ἢἰβ8 ψταῖῃ Ἰυάρσε ἴΠ6 ἡαϊ!οη8. 
ΟἸεασῖγ τὸ δυῖδος τπιοδηὶ “ 815 ψταῖῃ" ἴ0 θὲ 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΧΧΙΣ. [ν. 18---20. 

τἢς ΠοῖΪγ; 80 ἅτε ΤΠ 6} 8 Π|0 Πρ ]ος ΚΕ 
ππίο ἴῃς τὶοκαά. 

Δς ογ [δε ροοά ἅγε ροοά τηΐηρϑ 
ογοδλῖςα ἔτοπι ἴπε δερίπηίΐπρ : ̓80 εν]] "οἰ. 49. 
τ ηρ5 [ΟΥ 5: ΠΠ6Γ8. 

26 Τα ρτγίποεϊραὶ επὶπρβ ἔοσ τῆς 2 «οἰ. 29. 
γνΒοΪς υδ6 οὗ πιδηβ [ϊΐἔὸὖῷὶ ἅτε νγαῖθγ, ἡ 
ἢτε, ἴγοπ, ἀπά 84]ῖ, ἤοιγ οὐ ψίιεαι,, 
Βοπαν, πὴ κ, ἀπά ἐτμῃε δοοά οὗἩἉ (ἢς τι 
ΒΙΆΡΘ, Δηἀ οἱΪ, Δπά εἰοιῃϊηρ. τὰ ρον 

27 “ΑἹ! {πεβς τϊηρβ γα ἴῸΓ τ, 40. 88. 
ἴο {πε ροάϊγ : 80 ἴο εἰς 5 ΠΠΘΓΒ ὅτῳ Ὁ μαρὲ ἢ 
ἅγα τιυγηςά Ἰηῖο 6ν]]. δ 

,8 ὙΒεγε δὲ 8ρίτἰ 5 τῇδῖ ἅτε ογε- το 
ἃῖοά ἔογ νεηρθδηςο, ψΠΙΟΝ πὶ {Πεὶγ 
ἔυΓΥ ἸΔΥ̓͂ Οὔ 8ογα β8[γΓοίκεβ : ἴῃ τῆς τίπιε 
οἵ ἀεβιγυςτίοη {ΠῸΥ ροὺγ οἱ {ἢεὶγ 
οτος, ἀηἀ ἄρρεᾶβϑε τῆς ψνγδῖἢ οὐ ἢϊπὶ 
τηδὲ πιδάς ἢ ε πη. 

2090 "ἜΕΙτε, δηά ΕΗ Δηά ἴλτωηϊπο, " οἢ,, 40. 0- 

ΒΓ. 
εἶσ. 200. 

ϑβαπει παιδει σα 

[6 δυδίεοϊς οὗ ἴΠ6 5εηΐθηςς, ἴῃ Δη {Ππο5]5 ἴο 
δὶς δ[ειεὶπσ, ΜὈΙΟΝ 5 [ἢ συ δ)εςῖ οὗ [πε ῥγονίουϑ 
γοΓ56. πε Ηοῦτενν [Ποη νγὰ5 ΡγΟΌΔΟΪΙΥ 19 
Ὁ") 2, ἘΔ, “50 ἀοῖῇ ἢΐ8 ψνγαῖῃ ἀσῖνο οὐἱ 
(οχίογηλπδῖθ) ἡδίϊοπβ :᾿" δηὰ “ ἢ5 ψντδίι ἢ ν}}} 
Αἰ5ϑο ὃ6 {πε 80 0]εςϊ οἵ [ἢ ϑεοςοηὰ οαἴδιι56, ννῃϊς ἢ 
ῬΕΥΒΔρ5 σοηίδὶ 5 ἃ γεΐογεησο ἴο τΠῸ Οἰτἶο5. οὗ 
ἴῃς ΡΙαῃ. (ρ. 5. ον]. 33. 

24. ΑἜ ἔδλδνουτίίο βεῃξ θη ἘΠ ΟἿὖν δυίΐδοσ. 

26. .0 ευἱὶ ἐδίηε Ὁ εἰππο.} 1.4ἴ. “ ξοοά 
Δηἀ ΕὙ]] ;᾽ 501. “(ΟΥ 5ἰπῆογϑβ 4'5οὸ ψνῃεῖῃεῦ ἔοσ 
ξοοά ογ ονἹ]]." ὙὍΤῇε δργοεπιθηΐ οὗ {Ππε86 ἵνο 
νΟΓΒΙΟἢ5 τηϊρῆΐ 8έόθπὶ ἃ β(γοὴρ ἀγρυπγοηΐ ἰῃ 
ἔλνουν οἵ {{]|8 πανίπρ Ὀδοη 86 οτἱρίηδὶ ἰοχί. 
Βιυῖ (Βς Οστεοῖκ γεηάογίηρ βυϊῖϊ5 [6 ςοπίοχι (ὯΓ 
Ὀεϊζον, δηὰ ἴπε ὅγγζ. δηὰ 1,δῖϊη γοδάϊηρ τπᾶῪ 
ΟἿΪΥ τεργοβεηΐ ἃ ἰδίου Ομ σιϑίδη οπηθηάἀδιίοη. 

46. Τῆε ρῥΐδςο οὗ ἐγον ἴῃ (15 [151 15 σογίδί 
Τουλαγ Καῦ 6. ΤΏς ϑγγίας 115 δα ἐ5 “ δὶ " δηὰ 
“ ταϊγηοηΐ,᾽ 

28. ΤΊε ᾳφυσϑίίοη Ἡδεῖβεν (ἢεθε “ βρίὶ γιἴς "ἢ 
ΔΙῸ Δηρεῖὶθ ΟΣ νυἱπάβ ἰ5 ἀἰβοιιβϑοά ὉΥ ΕΥ̓ Ζϑοῆο, 
ΜΠῸ ἀοοε5 ἔον (86 ἰδίου; γεῖ συ. 29, 30 
δεο6πὶ ἴο σοηΐδίηῃ ἃ [5 οὗ {656 “5ριγῖ(5." 
ὕυη!ε55, πογοίοσε, ἰξ 15. ἃ ροείϊςδὶ ρβῆγαβο ἴου 
“ἐ ἤογοεβ," ννὸ πηυβὶ τοραγὰ [ἃ 85 οηδοάγίης 
[Π6 5λπ|6 ἰάδθᾶ 85 ἴῃ ἰδίεγ ἈδὈδθιηϊβηι, ν᾽ ἰςἢ 
Ροσβοηϊδεὰ 25 Αηρο]8 ςεγίδίη πδίαγαὶ ρἤεηο- 
τη 8 δη ἐνθηΐυδ 168. 

ἰαγ οἱ :ογὸ τἰγοζε.. ὅτ. “" πρτγοοῖ πιοιῆ- 
(418. Το εχργοβδίοη ὮΝ Π ἫΝ ννᾶβ ἴῃ 
ςοπηπιοη Ἀδοῦίηὶς υϑᾶρε ἴο ἀεηῃοῖς ἴδε δς- 
ΠομΡ ϑἰτηδηΐ οὗ [ΠπῸ βοοπλ ΠΡῚΥ ἱπηροϑβδὶ ὉΪ]6 ΟΓ 
ἱπογθάϊ}]ς (566 ἴπ6 Ραβϑᾶσοϑ 'ῇ “ΤΠ 1,1ὸ δηὰ 
Τίπιεβ οὗ [εδι5 ἴῃς Μοϑδίδιι, νο]. 11, Ρῃ. 1οϑ, 
376, Ὠοΐ68). 
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ἘΠ «ηά ἀεδίῃ, 21} {π686 ννεγε Ἵγεαῖεά ογ ροοά: «πὰ με νν}}]} ρίνε Ἔνεγγ πεϑά- 8.6. 
“ νεξηρεδποε ; ἔα] τΐπρ; ἴῃ ἀπε ββᾶβοη. ἘΞ 

“Πκαι.. 30 “ΤΕεῖ οὗ νν]]ὰ Ρεαβϑίβ, δπά 24. 50 τῆδῖ ἃ πιλῃ σᾶπηοῖ 88Υ, 1 ἢ 
ΝΣ βοογρίοηβ, 2 ᾿βεγρεπῖβ, δηἃ ἴῃς ϑυγογὰ, ἰ5 ὑνοῦϑε [ἢδη δῖ : ἔοσ ἰπ εἰπε {ΠῈῪ 
ἐν κά Ραμ ΠΙΒΐηρ' ἴῃς νγίς Κοὰ ἴο ἀεβιγαςτίοη. 5}8]] 81} δε ννε]} ἀρργονεά. 
ἰοτ, 21 “Ἴ ΠΕΥ 584}] γε]οῖςε 'π ᾿ἰβ σοπι- 35 Δηά {πεγείογε ργαῖβαὲ γε [δε 
ΒΜ ΑΙΣ ταδπάτηεηϊ, ἀπά ἘΠΕΥ 5Π4}} δὲ τεδγ []οτὰά ψνῆ τῆς ννῃοῖὶς πεαγῖ δηά 
τ Ὁ ἀροῇ Θλγῖῃ, ΨΒΕΠ ἡξεά 5; ἀπά ννῆεπ τηουτῃ, ἀπά 0]685 τῇε πᾶπὶς οὐ τῆς 
Ἐκ ταδ. δι τῆςεῖγ τἴπια ἰδ σοπλθ, ΠΟΥ 5}4}1 ποῖ [Ι,ογά. 

ἰΓΔΉΘσΓα85 ἢ]5 ννογα,. ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙ,. 

32 ᾿ἹΓΒεγείογε ἔγτοπὶ τὲ Ὀθερίπηίηρ ι Ἴαὦἡ}) ηιδρεγίες ἵπε: ὦ παρῖς 2. 12 71: 
Ι ννγλϑ γεβοῖνεα, δηὰ τβπουρῆς ὈΡΟὴ γειυαγα οὗ 1:7 7ρἠεομσηξς, απα 166 ἡμέ οὗ 
[656 τΠΐησβ, ἀπά ἤδλνε ἰείξ ἐπε ἢ ἔγμε ἰφαέϊες. 17 ΑἹ υἱγέμομς τοῦ ἀπά ἂν 

τ ξρο δε ΕΟ ΙΕ λομε 7)γίϑηα γζοῖεε ἐἀε ἀεαγέ, ὁμὲ δε γεαν οὗ 
ΤᾺ ξ: ἦε }ογά ἧς αὐους αὐἰΐ, 28 44 ὑεσσαγ᾽, ἐε ἐς 
νας τᾶ 232 "ΑἸἹΙΙ τῆς ννοῦκβ οὕ τῆς 1 ογά τε. ὀμμανεμί. 

29. Μ“αενιὶπο από ἀραὶ! θ.) ὅγύ. “πὰ ἀθδαϊγ 1ηΐογηδὶ σοπηθχίοη νυ ἢ [ῃ6 ῥτενίουβ σμαρίεγ 
βἴοῃςβ." Ηδεγὸ ἃ βοπηεννηδῖ ϑἰπιιίαν αἰ ΒΊς ΠΥ 165 ἴῃ [Π|5, [Πδῖ ἤθγα (Π6 οὈ͵]εςΐ 18. οῇσθ πιοῦα 
Οὐσυγα ἴο τπῖ ποίισθὰ δῖ υ. 18 ; ἔογ οἴθαγιγ ἴο 56 νν (Πα ἴΠ6 ροοά 85 ννε]}] 45 [6 δυ}} [παῖ 
νὰ Βᾶνο ἃ σοηξιβίοη δεΐννεεη 53, ““βίοπεβ, Ὀδείαὶβ τῆξη ἰ5. οι ἴδ [ογά, ἀπὰ {πι|5 ἀραίη 
ἀπά 1532, “Βυηρετ, δηά {πε σοηξιβίοη ΠΥ ἴο νἰηάϊοαῖς [Π6 νγὰγβ5 οἵ σοά, 
μάνα θδθη οἰ ογ ἴῃ (6 Ηθῦτονν οὐ ἴῃ6 ϑυτγίδς. ὙΜε αἰϊδοιιβδίοη ἰ5 ἱπίγοάισοα ὈΥ ἃ ργεΐδιουῪ 
Ἐεντεϑὲ ἀἰ βίου εἶε5 νν}} θς οβεγεὰ ὃν {π6 βὰρ- γΈΓ56, οὗ ψν ςἢ (ἢ6 Ὀυτάθη 15 ἴῃ δῖ βοιθῆον, 

ρΡοσιτίοη ἐμαῖ [Π6 Οτθεὶς ἐγδηδίδίίοη ἰβ οοστθοῖ. βΌγΓΟΥ 86 Ὲπὶ5 ἴ8ε ἰοῖ οὗἁ 811 πιεπ. ϑοπῖθ οὗ 

890. Ταεί ὁ. «υἱϊά δεας!..] ὅ8γτ. “ Ὀοδϑῖβ οὗ 
ἴοοιη," 2. νυ] δεαβίβ, ἃ ΝΟΤῪ σοπηπιοη ϑυγίδς 
Ρῆγαϑο; δηὰ ἴἢ185 6 ογάθσ οὗ ἴῃς Οτσϑοκ 
ὑοχὰὰβ τος ἰἰ ργοῦαῦὶο (παῖ ἴΠ6 διγαςιἀὸ 
Ἀπ 561 ἐπ ρ  ογεα. 

82. Τῥεγεζογε ἥγορι ἰδὲ ὀερίηπίη 1 αὐυας 
χεσοίυεά,) ““Αξαδιηϑβί [οπηρίδι!οῇϑβ νυ ἢ ]οἢ πιρῃΐ 
5Παῖκο ἢ]5 (21 ἴῃ Οα᾽ 5 ργουϊάδηςε (τοί 5). 
Ιπ {παῖ οσ256, ἕογ 1 τῃουρἢϊ "ἢ ννῈ δοιὰ ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ βυδδιτυἱθ “1 ρεγοοῖνοα " (Π6 ἴτιιε βἴδίο 
οὔ 16 οᾶ56. ΤὭδ νοῦβο τα κο5 ἴπὸ διιῖῃου οἷα 
5 ννογάς. δου (τό, 17), οι (6 Ἰηΐογ- 
 ΘΠΙΩρ γΘΊβα8 πᾶνε ργονεὰ. ὍΤῇὸ ϑγγίδη, ηοῖ 
βεοίηρ [815 τοίθγθηςθ, [845 ἃ γοηάογίηρ νυ ἢ 
15 ΥΕΣΥῪ ΡἰδίηΥ Ψτοηρ. 

33. δὲ «αὐἱ ὶ σίυεἢ ἘΔΙΠΟΓ, ΒΌΡΡΙΥ ΟΥ̓ 
“ὁ ξαγη!5ῃ.᾽" 

34. ἐπ ἐξγς ἐξόν σῥα!}} αἰ! δὲ «υοἱ] ἀῤῥτγουεά.] 
Οη ἴδε οςςββίοῃ ἴογ νυ] ἢ ΠΟΥ νγεσγα ογεαΐθα. 
ΤΏὨς ὅϑγγῖας 8445, “ ἔογ {ΠΕῪΥ̓ ἀγὲ 8}} σἴογε πὰρ 
ἴῃ Π15 ἰγθαϑυ τί 5.᾿ 

ΠσΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ... 

ὝΠΟ ςοηποχίοη οὗ [ἢϊ5 ἢ {86 ρΡτοσοάϊης 
σμαρίοσ 156 Ὀοῖῃ οχίθογπαὶ δηὰ ἰηΐοσπαὶ. ΑἊΑΔ5 
τορξατὰβ ἴῃς ἔογπιοσ, ἴ[Π6 πιθητςίοη οὗ ἴ1|ὸ ον} }5 
 ῃῖο ἢ ἥτις 5 ἴῃ {πῸ ννου]ὰ ἰοδή5. ἴο [6 
εἐϊπευβεοίοη οὗ Ἀπ τηδη δοῖτοῦ αηα οὗὨ 115 σδι1565. 
ΤΗΐ5 ἔογπβ ἴῃς ἤγϑί ρατί οἵ ἴῃς σπαρίογ, οπά- 
ἴῃς ἢ τ. 17: Ψ 16 ἴῃ [Π6 βοσοηά μαζί, ὈΥ 
ὙΑΥ͂ οὗ σοηίτακί, ἴΠ6 Παρρίηθϑϑ {παΐ 15 ἴῃ ἴδ8 
ὙνοΥ]α 15 ἀοϑογιθοά, ἀπά 15 ταὶ δοῖιγος ἰπα]1- 
ςδίοα ἃ58 ἴῃ ἴπ6 ἴρασ οἵ [6 Ἰιοσά. Τῆς 

“420ε.--- Κ͵7οί, 77. 

{Π656 Βούτου 5 ἅτε σδιιδεὰ δΥ [Π6 σοπαάϊοης 
οὔ ουὖΐ εχἰβῖθηςθ, ΟΥ̓ {Π6 ον} {πα΄ ςοπηθ5. ἴο 115 
τῆτγουρ ἢ σᾶγο, ΟΥ̓ ΔΘ ΕΪγ ΌΥ ΟἷΓ οὐνπ ποραϊθβ5 
ΟΥ ἔοο ϑἢ ἀρργοῃθηβίοηβ. 7Τ]}5 15 [π6 {Π6πὶ6 
οἵ (Π6 ἢγϑί ϑἴληχα οἵ ϑἱχ νεῦβθϑ (υν. 2--7). 
Βες 1 τἷϊ5. Ὀ6 τΠ6 σοχπητηοη ἰοῖ οὗ διιπιαηην, 
1 [2}15 βονοηΐοϊ ἃ οὐ ἴπ6 νςοκοα, δπα πο ῖτς 
ΔΥῸ αἷ5θοὸ γεαὶ ον} ]5---ηὰ Ἃ[ἢ656 σοπὶὸ ἴο {πὴ 
ἔτοπι Οοά ἴῃ Ριυπίϑῃπιοηῖ οὗ {ποῖγ βδίη5. Ὑ 15 
1ῖ5. ἴῃ διυδ)οςὶ οὗἉ {Ππ| Ξοσοῃά βἴδηχα (ςοιηργϑιης 
ἔοιΓ νεῦϑοθ: ὧδ". 8-11). Α ἴποόοτὸ ἀοίαι θα 
οχροβιτίοη οἵ [815 ἔο! ον 5. ἴῃ τὸ {π|γὰ ϑἴδηζα 
(υν. 12-192). ΤΙΘ ἤγδ δηὰ [Π6 ἰαϑδί νόγϑα ἴῃ 
ἰἴ ἃγὰ δηϊιῃείς, δηὰ ταῦ δὲ τοραγάθ ἃ5 
᾿η[ΓοΔιυοίοΥΥ ἀηὰ σοποϊααίπρ, ννμὸ τπὸ Ἰηΐοτ- 
τηρἸαῖθ ΟῸΣ γοῦθοβ ἔογπι ἴννο σοιρίεῖβ ; ἴῃ6 
ἤτοι (ον. 13, 14) 5Ποννίηρ Ὑμαΐ Ὀδσοπλεβ. οἵ 
{π6Ὶγ ἢ]-βοζίθη σοοάσβ, [Π6 βδοσοης ννῃαΐ δε- 
ςοπλθ5 οἵ {ΠπεῚΓ ἈΠ] ἄγοη (υν. 15, 16); [Π656 
{νν0---ῬΡγορογῖυ δηὰ σμιάγθη---δείης ἴπ6 Ποῦ 
οὈ͵οςῖ5 οἵ ἀοϑῖγο. Απά (Π6 ϑἴδηχζα ἄρρτο- 
ΡτΙαΙΟΙΥ ο]οβο5 νυ τΠι 1ῃς ἀπΈ 6515 οἵ ὑ.. 17. 
Ἂν ἢ «΄. 18 δορίηβ (Π6 βεσοηά ραγί οἵ {ἰτὸ 

ςπαρίογ. [Εἰ {ποτ Ὀ6 ϑοῦτονν ἰπ ἴπ6 ννοτ]ά--- 
απ τϑαὶ βοστονν 15 ἴὸ σοπβϑηϊθηςς οὗ 5ἰη-- 
ἘΠΕΓΘ 15 4150 τλπς ἢ ΓΘᾺ] σοοά ἀπά ἸΟΥ, απὰ [ἢ 
{γυδ5ῖ δηὰ δοβῖ 15 ἴῆ. γοϑ]ῖ οὗ ἔδατ οἵ [ῃ6 
Ι,οτὰ, 15 15 θοα ΠΥ θὲ ἔοσίἢ ἴῃ ἃ βίδηζα 
οἵ ἴθῃ νοῦϑὸ5 (συ. 18--27), ἢ οἰμῆς οὗ ννῃϊςἢ ἴῃς 
δοςοπε οἰαιιδὸ αἰνναγϑ ἔουπιθ ἃ σοῦηΓοΓ-ΟἸ ΠΧ 
ἴο ἴῃ6 ἢτοῖ, ν ἢ (ἢ πη νοῦ ἰοδάσ παρ ἴο 
τὸ ἤπαὶ] ὡοποϊιδβίοη, ἔᾺ}νῪ ἜΧργοβϑθα ἴῃ ἴΠῸ 
σοπο]άϊημ νόῦβε (νυν. 27), ὙΒΙΟΒ 5εῖ5. ἔοτί 
τῃ6 δ᾽οβθοάποβα τοϑυϊηρ ἔγοπιχ ἔδασ οὗ {Π6 
Ι,ογὰ. 

ἼΠμ6 σοποϊυάϊηρ βίδηχα οὗ (ἢγεθ νοῦϑθβ 
ο 
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ἘΚΕΑΤΉ “εγανδί!. ἰ5 ογελῖεά ἔογ 
Ἔν ΕΓΥ πᾶπ, Δηἀ δη ἤδᾶνυ γοκε 

8 Ἰροη ἴΠ6 δοη8 οὗ Αἀδπι, ἔγουχ τῆς 
ἀδγ τῃδλὲ {ΠῈῪ ρὸ οἱὲ οὗ {πεῖν πλοῖμεγ᾿ 8 
ψνοπὉ. {11 τῆς ἀδγ τμᾶῖ ΠΟΥ τοΐυγῃ 
ἴο τῆς πιοῖθογ οὗ 4}} τ] ηρβ. 

2 ΤΠεῖγ ἱπιαρίηδίίοη οὗ (Πίηρ8 ἴο 
σοπλθ, δηά (πε ἀδγ οὗ ἀεαῖῃ, [τγοι Ὁ] 6} 
(πεῖγ τῃουρῆ 8, ἀπά [ςδι|56}] ἔδαγ οὗ 
ἢραγῖ:; 

1 Ετοῦλ Ηἷπιὶ τπαὲ 5ἰτεῃ οα ἃ. 
τἤγοης οὗ ρίογγ, υηΐὸ πὶ ἴδδῖ 18 
Βυμ δ θά ἱπ δαγῆ ληὰ 25ἢ68 ς 

4 Ετοπι ἢϊπὶ [Πδὶ νγεάγεῖ ἢ ριγρὶς 
Δηά ἃ οτοόννη, ἷ υηΐο λέγει δαὶ ἰς εἰοεἠεά 

ἐλε ῥονίστ, ΟΣ ἃ ἰΐπεπ ἰτοοῖς. 

(υνυ. 18--30) 5 ϑοιηοννῃδί Ἰοοβοῖυ Τοπηροίεοά 
ΟΜ [86 ϑυδ)εοι-δίζοῦ οὗὨ ἔπε “παρίογ, δοίην 

ΔΡΡΑΤΟΠΙΕΥ ἃ ργαςῖς8] δρρ]!οδίοη ἴῃ (ἢ πδίαυγε 
οὗ δάνϊος ἤοῦν ἴο δυοϊἀά δὴ ὈΠΌΔΡΡΥ [1ἴδ ὉῪ 
ἰηΔυ 5ΈΓΥ, ἔγυ ρα! γ, δηὰ ρῥἰεῖγ. 

1. ἢ] δε ἀαγν ἐῤῥαὲ 1ῤὲ7 γείωγη ἢ ΤὍΤΠΘ 
Οτοοῖκ οὗ [ἰῸ Ὀεδῖ Μ558. Πεῖο 18 ἀπο, δηά 
ἰπάδοα υποοηδίσυδῦϊθ. ἔνθ 1 νὰ σεηάεγ 
44} (6 ἀδγ οὗ (πεῖς θείης Ὀυγίοα ἰηΐο [Π6 
τροῖδοῦ οἵ 4}} {π᾿ηρ8᾽ (1,2ϊ., Α6.8.), νὰ οδίδίη 
Δ Ὀπηδίυγαὶ εχ ἰοῆ. ἕνε 5πουϊά ὀἐχρεςὶ 
τ8ς νογά ΠΌὲ οὐ ΘΝ, “τΠεῖγ θεΐπρ καῖ βογοά 
ἴῃ," δηά βοῦς ψογὰ τηϑδηΐϊης [15 ννγὲ Ὀ6]ονα 
τς ΟτΥεεκ ἴο μαᾶύθ δὰ οὐ βίῃ! ; ἐν. 
ἐπιστροφῆς οὗ Μ5. 157 (τεηάογεά ἰη ἴδε 
Α. Ν.). Ὑπὸ δγγίδο ψογβίοῃ 85: “δηὰ 50 
Ἰοης 85 [Β6Υ βτδβρ ἰ᾿π ἰδηὰ οὗ ἴῃ ᾿ἰνίηρ." 

2. Τρεῖν πασίπαίίοη, 45. ὍΘ ἰοχὲ βίαγίϑ 
σὰ ἃ τειδγκαῦϊς δοσυβαῖϊνο, ἢ ον [{|Ὸ 
1,«ἴ., 5. Η., ἀηὰ Ατπι. νουϑι οἕϑ, δι ἴδ: ἐπ- 

γρῃ, ΤΑΙ ΓΝ τεργεσεηῖ, Τὸ Βγείβομη. 
15 ἀπε ἴπ6 βυρροσίίοη (πδῖ [ἢ6 οτἱρίηδὶ μαὰ 
ΤΣ, ἐν },᾿ ἢ! ἢ [Π6 ἘΓΑΠβίδίου πηϊδίοοϊ ἴο συ 
[6 αἴρῃ οὗ ἴπε6 δοουβαῖνθο. Ηοννονοσ, [86 
ϑγχγίᾶς {γδηβἰ το τ 68 {π6 ννογ8 σοηϊαἰηδὰ 
ἴπ {18 σεῦβα 186 δυδ͵εοςϊ οὗ νοι (ἢ6 συῦ- 
δίαπενοβ ἴῃ τ. 5 416 ἴδ ρῥγοάϊοδίθ, νεῦβοβ 2 
δΔηᾶ 4. ξοστηΐῃρ 4 ραγοηϊῃ6βι5, νυν σἢ σοηδυς- 
το 566 Π|8 ΟὈΥΟΟΚΙΥ στρ. ὍΠδ ἰγδηϑίδτοη 
ββουϊά 6 ετηεπάβά 85 Ὀδοϊονν. 

Ἰβοὶν (Βουρλί..} 500. “ {πεῖν βουγ.ὔ 
διὰ [0 7οδὲι οὐὁἩ ἐδποὶσ Βθδτί.) δυγ. 

“ὁ δῃὰ [86 οςουρδίοῃ οὗἉ {πεῖς Βεοατί." 
{896 ἱἐπαρίπδιίΐου οὗὁὨ οχροοίδεϊοι. 

ΟΥ̓͂Σ. ““ δηά [πε οηὰ οὗ {πον ννογάϑβ.᾽ 
(89 ἄδγν οἵ ἀθδι8.1] ὅγ. “1 16 ἀδῪ 

οὗ {πεῖν ἀδδίῃ." 

4. α ἐπε γοοζ.} ϑγτ. “τὰς ραστηθηΐ οὗ 
Ρογνεσίγ." 

5. Αςοογάϊηρ ἴο ἴδ ΡῬυποίυδίίοη 45 αἰζεγεὰ 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΊΤΙΟΌΞΒ. ΧΙ. 

ον ἦε οἱδίοη ΚΓ δὶς ῥδεαγὶ 

[ν. 1---8. 

ς ὙΝντλιῃ, ἀπά δῆνγ, τγουδ]ε, δπά 
πηαυίεἴπα655, ἔδδι οὗ ἀθδῖῃ, δηά δηρεγ, 
Δῃά 5Πΐξ, δηά ἴῃ τῆς τίπηα οὐ γοϑβῖ 
ὑροη 8 δοὰ [8 πίρῆς βδίεερ, ἀο 
σἤδηρε [8 Κπον]εάρε. 
ΘΑ [6 οὔ ποιμίηρ ἰ8. 8 γεβῖ, 

δηὰ αἴεγνγαγά πε 18 1π ἢ 5 8ΐεδρ, 245 
Ϊἴπ ἃ ἀδγ οὗ Κεερίπρ νναϊςἢ,, τγου ]εὰ 
ἴῃ τῆς νιβίοη οὗ [18 Πεατγῖ, 45 ἰξ πε 
ὑγογε ἐϑοδρεά ουξ οὗ ἃ δδζῖιϊε. 
 ΒΕεη ἃ}]} 18 5δίβ, ες δινκείῃ, 

δηὰ τηλγνοιϊεῖῃ πᾶ τῆς ἔδδγ ννγᾶβ 
ποιδίηρ. 

8 [δυςὰ τὨϊηρβ Πάρρεπ] υπῖο 8}} 
βεβῆ, ὈοΙὴ τλᾶπ δηά δεδϑῖ, δηὰ τῇδ 
ἰ8 ϑενεηίοϊά ποῖα ὈΡΟῚ 5: ΠΠΕΓβ. 

ἴη ἀρτοοηεηῖ ἦι [ἢ 6 ὅυγ. (566 υ. 2), 8 5ἴο}» 
δδοιυϊὰ θ6 ρἰδορὰ αἱ “ ϑἰσιές, "᾿ δηὰ “ ἀο ᾽" αδἰζεγεὰ 
ἴο “ ἀοιἢ." Τῆς οὐ͵]εςῖ5 οὗἨ ἢὶ8 τπουρῆΐ 
δηυπιογαῖθα ΔΓ 96 ΎΥΘῃ: Ρατθαρθ ἴΠ6 αϑὶ ἴννο 
βθόπι ἴο 6 ΠΟΔΙΪΥ ἴπε 5Δπ)6 45 τὸ ἢχγϑί  {ΠῸ 
ἢγβὶ 5 τδῖμοῦ ραϑϑίοῃ, ἴῃ6 ἰχὶ ἢ σδηκὶὶπρ 
δαίτοὰ (1,Αἴ. σον ἀπὰ ἐγαομπάϊα βεγιουεγαηε; 
5: Π}}ΠΑΥ]Ὺ ΑὙπλ.). 

εὔαησε δὲς ἐποφυϊεάσε.) ΑἸΙΟΓ ἢϊ5 5ἰδῖθ οὗ 
τηϊηά. 

6. α: ἱπ α ἀν 97 ἀεερίπο «υαἱἹεὐ. ἘΔΊΠοΥ, 
οὗ ψδίομ, ΟΓ ΟΥ ψδίοδίηβ. [υΐῖ ἃ5 (ἢς 
νναῖοδετ, 5ᾶγ5 ΕΣ ΖΒΟὮΟ, ἰ5 δαῖτηθα ΟΥ̓ ανετΥ- 
την νυν Πϊοἢ 6 5665, 50 5 ἴΠ6 ἀγεαπηεσ. Βιυῖ 
“Δ ΟδΔΥ οἵ νυνδϊοδιην ̓  566 πὶ5 ἃ ὙΘΙῪ τπίη- 
(6Ἰ ΠἸ ̓ς εχργοβθίΊοη. [{ 18 υπξοτίπηδῖς [παῖ 
ἴῃς δγτίδο ἀεβογίβ υ5 πεῖ. ὙΠ8Ὲ Ασιηθηΐδη 
Μεϊβίοη εἶνος ἔνγο ΥὙΟΓΥ͂ βδ ἰϑίδοίουυ οπιοηάδ- 
(Ἰοη8, ἐνυπνίοις ἀῃά κοπιᾷ, δπιὰ ΑΕΥΟΣ (μδῖ 
860 {οὲἱ]5 ὙΣΓΒῈΒ ἀσϑδηιδ 88 ἱῃὰ 80 ΔΎ. 
ΤΒΟ ρογϊοά ἀυτγίην ψΠϊοἢ ἢ ΤΟΔΙῪ γαϑίβ 15 
βῃοσί, βοδγοοὶγν Ἰαϑίης ἃ τηοπιθηῦ ; ἀυγίης (ἢ 6 
τοβϑί οὗ ἴῃς {ἰπὶ6 ἢ 15 858 μαγὰ δὶ ουΚ 85 ἴῃ 
{π6 ἀαγίπιθ. Ηδὰ πε Ατπιεηΐϊδη ἰγδηβίδῖοῦ 
Ὀδοη ͵θ585 ἕλιξ}, ἰἃ νου ἡοῖ μανα Ὀδθη 50 
ΕΔΞΥ͂ ἴῸΣ 0.8 ἴο 5:6 ῆηδί ἢς γοδά. 

ὅγ1. “οἵ ἴδε 
πἰσαι," [6 πιοτὸ ΟΥΙΏΔΤΎ Ἔχργεβϑίοῃ. 

η. ξῥεη αἱ ᾿ς “αἴὸδλ, δὲ χαυαζεὶ δ. 580 
Οτοίϊυ5. ΒΟ βοπηθι οΥ σοηογϑ : “ δὲ ἴῃ6 πιο- 
τοοηῖ ἤθη πο ἰ5 γεβουσὰ ἔγοπὶ [ἢ 18 (του δε 
ἀγοδηι." ἘτίίΖβοδο, “αἵ ἴπθ πηοπηθηΐ οὗ ἢ15 
Βυρροβοὰ γόβοῦε;" 2:4. δἴ (86 οτγε δ] πηοπιεηΐ 
ἴῃ ἴδ νἱβίοῃ, ἤδη ἣς ἔδηςϊθϑ ἢϊπι56] ουἕξ οἵ 
Γοδοῖ, π6 ννᾶκοβ ἘΡ. ὙΠῸ οχρτγοββίοῃ, ἰἰονν- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 158 5 Πς ἸΘΠΠΥ βίγαηρε ἴο ἰηἀϊοδίς οἰ Π6Γ 
σοττιυρίίοη οὐ πιϊϑιγδηβίαϊίοη. ὙΠδ 50ζ. γεῆ- 
ἄεγβ: “ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς ἀδβίγο ἴῃ [18 Βεασί." 
τ 15 ποῖ Θϑύ ἴὸ ϑβυρρεϑβῖ ΔΠΥῪ ὑόοσγάβ τ Ὠοἢ 
σου] ἤᾶνα είνθη σία ἴο Ὀοῖῃ ἱπιογργείδιοῃϑ. 
Ῥογῆδρα ἴῃς νοῦβα Ὀζά ΨὮ Ἰνοτ8 ϑἰξηΐ- 

.}.--} 
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Βξο, Ὃ ὁ Ῥεαῖῃ, δηὰ Ὀ]οοάβῃεά, γε, 
- δῃρά βινογά, Τςαἰδηλτεβ, ἔλπιπα, {γῖδι- 

" οἢ. 39. νος, 5. ἸΆ]οη. χηὰ τῆς ΒΟΟΌΓΡΕ ; 
Ιο ΤἼΒεβα τῆΐϊπρβ ἅγα ογελίθά ίου 

τῆς ψἱοκεά, δηά ἔογ τῇεῖγ ϑακεβ σᾶπιε 
ςεα. 6. 

ιν τε “ Ποοά. 
ελῆψε 11 4 ΑΙ] τῆΐπρβ {πὶ ὅγε οὗ τῇς 
ϑὸΠ ΘΑΓΤ 5}4}} τὰγῃ ἴὸ τῆε βγῆ ἀραίῃ : 
τ 45: 10. ηά τῆλι νυ ῃϊοἢ 5 οὔτ α ἐ ννδῖεῖα ἀοῖ ἢ 
ἐπ ΠΟ ταΐυχῃ ἰπἴο ἴῃ 568. 
ον. 12 ΑἹ] ' ΒΓ θεγΥ ἀπά ἰπ]υβῖῖςε 5181] 
πο Β6 δοκτοά οι : δι ἴτας ἀεδδιπρ 5}4]} 

δπάιιγε ἔοσ ὄνοσ. 
12 ΤΠ ροοάβ οὗ τῆς υπη]υ5ὲ 5}4]]} 

θὲ ἀγίεἄ υὧρ ἴἰἶκὲ ἃ τγίνεσ, δηὰ 5}4]]} 
νδηἰϑἢ νι ποῖβα, {Κα ἃ ργεαῖ τ Πα 6Γ 
1ῃ ΓΔΪη. 

ἔγίπς “πὸ ννακοβ ὰρ ἢ... ἀπά ἃ οΥἢ 
(ΡΥ ΦῚ, τοϊβγεδὰ Ὁγ Οτεεκ ᾿ΠΡΉΦ»). ΤΗΣ 
Ρίγαϑε καιρῷ σωτηρίας ΟὐσσΓΓοα ἴῃ ἰν. 22. 

9. [ϑωὼρ ἐῤίηφ:).} Α8 ἴμδοβὲ δϑουΐ ἴο δὲ 

[δαβῥεπ) μπὶοὸ αἱ πώ 7] Ἀδίμοσ, δζϑ 
ὙΠῈ 411 δοβ. Τῇο νεῖδε ννοῦ ὰ ϑδ6οπὶ 
ἴο αν Ὀδοη σοΙτιρίοα δἵ δὴ ΘΑΥΥ μετά. 
ΤΠε δυσίδας οπ 5 ττ'. 9, 10. 

9. ΕτιΖϑοῦθ ννυυἹὰ οὐ ἃ5 ἃ ρίοβς {Π6 
ννόογὰ “ {Ὀυ]Δτ]οη (5), ΡΑΓΕῪ νι ἢ (Π6 νῖὸνν οὗ 
δαϊηϊηρ ἃ ΡΙΌΙῸΡ οὗ βϑύθῃ, ραγΥ Ὀοσδιδα {πὸ 
ἩΟΓΑ 15 ἴοο βθηοσαὶ, 25 ἢ6 {π|ΠηΚ5, ἴο οσσιγ 
1ῃ6 πιιάά]ο οὗ βδυςῇ ἃ 5. ὙΤὴ6 βαπλθ ΕΠἘὴ}- 
οὐ] 65 τΔΥ ἤᾶνο Ὀοεη ἔθ] Ὀγ ἴδμοδε ΠΟργἰϑῖβ 
ΜΠΟ Ραϊΐ 41} (πε ννοτά5 ξο]οννῖπρ ἐπαγωγαί ἴῃ 
τῆς ροηϊῆνο, ἀπά πιᾶκα ποτὶ ἀθρεπά οἡ ἰἴϊ; 
ΠΟΙΏΡΘΓΟ 4150 5. ἢ] ΘΙ 55)6 Γ σ᾽. ἡ. [ἢ τμοιοσίςαὶ 
ὁπυπιογαϊίοηβ οὗ 115 βογί, μοννονοῦ, να ταιιϑῖ 
ποῖ 6 ἴοο οΥ ΓΔ]. 

11. 2δαὲ «υρίεϑ ἰς Γ᾽ δε «υαίογς οὐ γείωγη 
ἑπίο {δὲ “«ε«α. ὅϑυγ. “τῃαῖ ΠΏ ἢ 15 ποτ πὸ 
πεῖρμξ ἴο ἴΠ6 ΒεΙρ ῖ,’ τεαάϊηρ Ὁ ἕογ Ὁ. 
Βεΐψνεθη ἴμοβε ναγίδηϊ5. {Ποὺ σαηηοῖ 6 Δην 
ἀἸΒ ςΟΪΥ ἴῃ σΠοοβίηρ. ΒῸΣ {Π|ὸ δε Ππλὸπί οἵ 
ἴῃς Οταθοκ ποῖ ΟἹΪΥ οσσιγθα ἰπ Εἰ ςΪ 65. 1. 7. 
δι ἰοστῃβ ἃ γοῦν ἀρργοργιαΐς σοπο] υδίοη οὗ 
τῆς βἴδηζβ (566 ἱπίσγοα. γοπηαγ 5); ΜΚ Ώ16 {παῖ 
οὗ τΠ6 ϑυτίας ννου]Ἱὰ δοδγςοοὶν ὃὈς ὈΙΡ]1ςΔΙ. 

12. “ἢ ὀγιδονν απά ἐπῆε οο.] ὅγυ. “ὄν Υν 
ΒΙΠΠΕΙ δηά ὑῃροίϊν πιαη," Ρῥεγθαρ5 Ρραχι- 
Ρῃγαβίηρ. ΕῸΓ ἴῃ βϑηθγαὶ γΓραδοπην 568 {ἴἰπ᾿ὸ 
᾿πίγοάποζογυ τοπλαγΚβ. 

13. “ῥα}} δὲ ἀνε εῷ {δε αὶ γίπογἢ ΤΠ Κ6 
ΔῈ ΔΙΞ δὲ οΥ οἴγοαγη ὙυνΣιϊοΐ [ἐς τη {Π|ὸῸὸ ΘΕ ΠΙΠΟΥ. 

απαά “ῥα τααπὶερ «αὐἱ ποὶσο] ΔΙΠοΥ, 
48..|81}1 ΤΟΙ͂ΣΙ ᾿ΠΘΙΏΒΟΙΪν ΘΒ οὐΐ, ἐδ. ΟΧΠδιισῖ 
πε ῚῚ ροόνογ, ἅκὸ τῃ6 τπυπάοὺ [ἢ ΘΓ ΠΊΟΓ ; ε 

14 Ὥς Βε ορεπεῖῃ ἢ18 ἢαπὰ ἢὲ 8.6, 
588}} τα]οῖςε : 80 588}} γδηβρίεθδοῖβ “-τ' 
ςοπΊα ἴο ΠοιρΉϊ. 

Ις ΤὮῺε ΤΠ] άγεη οὐ τε ὑπροαΐγ 
5841} ποῖ Ὀγίηρ ἔογι ἢ ΠΥ ὈγΆΠΟΠαΒ: 
διυιῖ ἀγα 25 ὑποϊεδη γοοῖβ ὑροη ἃ παγὰ 
τοςΚ. 

16 7 Βε ψεεὰ ρτοννπρ' ἅροη ἐνεῦν 4108, τι. 
νγαῖεῦ ἀπά ΖΦ βαπκ οὗ ἃ τίνογ 5}4}1 δὲ ὃ 15 "δ 

 Ο κῃ. 4:. 
Ρυ]Π]εἀ ἃρ Ὀείογε 4}} ριγαββ. ἔρρει 

17 Βουπείξι!πεββ ἰδ 28 'ὰ πιοβῖ "Όγ 
4 5.) ΘΗ 

[τυϊτα! ραγάεη, ἀπά ππογοϊ αι! πεθ5 εἢ- χάα ἐν 
ἀυτγεῖὴ ἰοῦ ἐνεγ. ἀδανφᾷ; ἊΝ 

18 Το ἰαθοιυτγ, ἀπά ἔτο θεὲ ςοηίεηῖϊ ἡ ἃ ΡΜ. 4. 
νὴ τηδῖ ἃ πιδῃ 'βατῃ, 15 ἃ ϑύνεεῖ {π{81 τς, ω. ε. 6. 
δυς πα τμας Ἀπάετῃ ἃ ἔγθάβθαγε ἰβ ἄδονα 
τΠεπὶ δοῖῇ. 

ΓΟΠΊΔΓΚΑΌΪΘ σοπηραγίσοη. ἘτίΖζϑοπο (ΠΙη 5 οἵ 
[Π6 ποῖδθ οὗ ἴη6 τπυ ποῦ Ὀεῖηρ ονεγρονοσοά 
Ὀγ {παῖ οὗ {Π6 Γαϊη. 

14. ριίϊρ δὲ οῤεπεὶν ῥὲὶςξ ῥαπά δὲ «ῤῥαϊ 
γοϊοῖος.) ἘΔΙΠοΓ, 15 119 οροπὶπρ οὗὨ δ18 
δπᾶβ 959 8881] τοὐοΐοο (Β|5561}}---ρῦο- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ {ΠῸ 5θῆθθ οὖ: ΨΏΘΩ δυο ἢ ΔΠη ΟΠ6 ἰ5 
ταδάθ ἴο τοβίογε [15 "]σ-ροϊζζθη μβαῖηϑθ, ΟΥ 15 
ὀπιριοα οὗὨἨ Πϊ5 τί ἢ 65, [πο γὰ 15. ΕΉΘΓΔ] ἸΟΥ. 

15. Τόε ει ἰάγοη 9.7, δὲ μπφοάν σαὶ μοὶ 
ὀγίμ γον, ὧδ ΤΎΠΟΥ ψΜ}}}} τῃογεΐογ ὃἊ 
ἀπ 0]6 ἴο ΠΥ ἜΠ]ΟΥ {πο ῖγ ροϑϑοβϑί οῃβ. 

ὀμὲ αγὸ ας.} 11ἴ. “δὰ ἃ" (1.4. ηογ). ϑγτγίας: 
“(ἢ σοοῖ οἵ ϑβίπποῦβ ἰ5 κὸ δὴ δὰ ΜΠ ΙΟἢ 
ΒΡΓΙΉΡ 5. ῸΡ ΟἿ ἃ ΓΟΟΚΥ͂ σγδρ' ;᾽ ΜΏΙΠΠ, Ὀδσδιι56 
ἴ παῖ πὸ ἀδρί οὗ δασίῃ, πιιιϑδῖ δοοη ν ΠῈΣ 
νυ. [{ 566ΠῚ5 45 1{ τὸ ϑγγίδη νοῦς ἱΒΙηΚίηρ 
οὔ [Π6 ἔπη] ταῦ ρατγῦϊε τη δῖ. ΔΙδτί. χὶϊ!. 

16. Τό «υερ.1] ΤΊ Ηθῦγοιν ἹΠὲξ 15 ἴταηβ5- 
᾿ϊτογαῖθα ἃ5. ἴῃ οΟἴἤοΥ ρίαςσοβ οὗ (ἢ 1 ΧΧ. [ἴ 
ΒΟΟΙῚΒ ἴο 1τ15 [Πα “'. 14. ὁ 5πῃοι ἃ ὃς ἰγαησίουτοα 
ΒΠΠὸτ. Ορ. [0Ὀ 4}. 1.12. 

17. 5 ὧν ἃ νιοοί ζει γσαγάοη.] Τὶ ἃ 
Βατάθη ἱπ Ὀ]Θ 5568. 176 ΟΥ̓ΤΙΔς μαβ: 
“ἢ 6 νόγκο οὗ [πὸ 151 518}} θὸ Ὀ] 51 ἐπ ἐΐιο.ἢ 
[τ 15 ἀϊβῖςιξ ἴο [6}} Ὑ ΠθίΠογ ἴπε Η εὔτονν ἼΜ9, 
“Πὰς Βάρη, ννᾶβ π)βίακεη ἴογ 153, ΟΥ 
ΠΟΙ ΒΟΣ ΕΠἸῸ ΟΥΤῸΥ ἴδ πὸ οἷάοῦ τη (ἐδ δγτίας 
Υ ογϑίοῃ ᾿ἴβο]ξ, 

18. Ηοτο Ὀθρίηβ {ΠπῸ βδοσοπᾶ ρεγῖ οὗὨ {Π|15 
ἙΠαρίοῦ (δὸς ἱπίγο(ιοίογν τοπιαγκβ). ὙΠῸ 
ὄντας Ν ὑγδίοη δ 65 αἵ {πὸ ὁπ οὗ αὐ. 17,“ ἀηα 
πὸ {παι Δρργόδοποίῃ ππῖο τποπὶ 15 Ππκὸ πὸ 
ἀπαῖ Πηάοῖῃ ἃ {τοσδιγο : ἢ ΨΏΠ|6 ῸΓ {Π|5 νουβὸ 
ἴ σίνοσ. “ππ)οδῖν ἀπ ΠΟΏΟΌΣ ΘΔ Ὁ]15}} (ἢ ς 
παπη ; γεῖ Ὀοῖζοῦ {πΠὰη Ποῖ ἢ 5. ἢς {πᾶ Πηκ 61} 
νυἰϑύοιη. Ὑπὸ ἤγοῖ οὗ {πο5ὲ αἰαιιθὸθ ΘΘΟΙΠ5 
᾿οητςα] τ ἘΠ 6 δοσςοηςᾷ ἴῃ (ῃ6 Οσοςκι 11 ἃ 

Ο 2 



τού 

19 ΟΠ] άτεη δηά τῆς δυ!Πάϊηρ οἵ ἃ 
ΕἾ σοπίπυθ ἃ τηδη᾿85 πᾶπηε: δυῖ ἃ 
ὈΪΔ 16} 655 νντΐδ 15 σοιιπῖοα δῦονο απ 
Ὀοτῇ. 

20 ὟΝΊπε πὰ πιυβῖοΚ τγε]οῖςε τῆς 
μεαγῖ : διιῖ τῆς ἰονα οὔ νυ βϑάοπι ἰ5 
αδονο {δηλ ΒοΙἢ. 

21 ΤΠε ρὶρε δηά τἢς ρβδίτεγυ πιᾶκε 
δυνεαῖ πλοῖοαγ : Ὀαυΐ ἃ ρἰεδϑαηῖ τοηριε 
15 αῦονε ἤδη δοκῇ. 

22 ΤΗϊΐϊπε ἐγε ἀεβίγει ἢ νοις δηά 
ΘΔ: δυῖ πλοῖα τπᾶπ Ὀοῖῃ ςογῃ 

νγ ἢ Π]6 [τ 15 ρτέεη. 
22 ΔΑ {τἰοηὰ δηά σοπιραηίοη πδνοῦ 

᾿πθδοῖ Δ4Π|155: διιῖ αὔονε Ὀοῖῇ 5 ἃ ννἱΐδ 
ἢ Ποῦ Πυσθαπα. 

5 15 σογγυρίίοη οἵ ὉΠ ἴο 5οπὶὸ ἀογιναῖνο 
οὗ 322; ψ ΠΏΠῸ {[Πὸ τοπηαϊπίηρ ἵἴννο θοῦ πιοϑῖ 
οὗ [86 ἴτᾶςθ5 οὗ ᾿ηἰογροϊαιίΊοη. ὍΠα 1, απ 
δ᾽ εγβίοη βυδϑίςυϊεβ ἐπ εα ἕο ὑπὲρ ἀμφύτερα. 

19. Οδϊάγεοη πὰ δὲ ὀμίάϊησ οΓΓ α΄ εἰν 
ϑγγ. ““υ!Πάϊηρ δηὰ ρ]απτίηρ." ὍΤηὸ ψογὰ 
3 τϊρῃῖ Ὀ6 ροϊηϊοά 50 85 ἴο τήθδη εἰ ποῦ 
“Πα προ “ σμΠ]άτοη," ΤΠ βοσοηᾷ ννογὰ 
“ θυ] ης "ἢ τοργοϑθηΐβ πιοσὸ ἴἢΔη οηςο ἴῃ [6 
ΧΧ. τὴ Ἡρῦγονν ΤῚΣ, νυ ἢ τσ ΐ Α͵50 
ταθδῃ “ ἀδιυρμίοις." Α σοπηραγίδοη ἢ ἴῃ 6 
ΘΥΤΙΔς 5΄δνν5 115 {πὶ πόλεως 5 ἃ γίοβΒθ. Τἢὸ 
ἴσιο οχῖ ΤΔΥ 1Ποτοίοσγο αν Ὀθοη, “ ϑοη5 δηὰ 
ἀδυρῃοΥ5 σοητηι6 ἃ ΠηΔΠ᾿ 5 παπιὸ ; Ὀυϊ ΠΟΥ Γ- 
{Π6 1655 ἃ δ] θ 55 νυ δ βυγραβθος {ἘΠ 6Π1.᾽ 
Ὗνε βίρροβε ἴῃ Αγαπιαϊςῖηρ ἔοσπὶ ϑιιρβοϑῖοα 
ἴο ἢᾶνθ ρίνθη γίδο ἴο [Π6 οσσγοῦ οὗ πὸ ἴγᾷη5- 
ἰαῖογβ. ΤῊ 5. Η. Νογβίοῃ ἢδ5 ἤογδ ἃ τγλγρῖπδὶ 
ποῖθ ἴο ργονθηΐ [ἴῃ 6 τϑυπαογϑίδηἀίηρ [ἢ {16 
856 οὗ ἴπ ἢγϑί ννοτά. 

20. ἡ ῆῖπε αηᾶ ριιαιοβ ὅγτυ. “ οἹά νυῖηθ.» 

ἐῤε ἰουε 97) «αυἱΞο»1.}] [{ |1|5 θ6 σοτγγοςῖ, [Π6 
ἸνΟΓ5. πλυδῖ τοργεβοηῖ ἴη6 Οτοςκ φιλοσοφία, 
Δ σΟΥΓΟΒΡΟΩα νν 1} 5ἰ ΠΉαΓ τ ΚΟΞΠΪΗ τοη- 
ἀογηρ5 οὗ (ῃδῖ ννοτά ἴῃ ϑυγίᾶς πὰ οἴδιου 
ἰαλησύαροθ. ον [αἴ ] ΟΠ σοὐοῖοοβ [ἢ ῃραγί 
τηιιδῖ ὕ6. βοιῃθίῃίηρ δοίης οἡ [τ οὐ]όςξίνοϊγ, 
οἵ δι δ] στ νον, σογγοϑροηάίηρ {πογοΐοσο ϑ ἢ 
ὁ ΡΠΠΟδορ ν," Ὀὰῖϊ ποῖ ἢ τΠ6 “Ἰονε οὗ 
νυ ]ϑοῦι." ϑγγ. “πὸ ἰονς οὗ ἃ {τὶοηὰ. 

22. βιυοι.] ΟἸὰα Πρ] Ι5ἢ ἴον “ ργαςθ." ΟΡ. 
ὄνους {ποι} ἴποιῖ αγί, {π|πῸ ον ὰ ̓ (ἢ βιαιὰ 
τ᾿ Οη βοιδ γασομ {Πδῖ 11 Ἰονο5 " (δ᾽ Βα κόβρεαγο, 
Ἴν ΟΠ ΝΊκα, τς 4). 

εοῦη αὐδίϊο ἐὲ τ φγεοη.] Ταῖς 089 βᾳ͵θθ8 
οὗ [89 ΒΟ Ὲ-1Δηὰ, (Δοιηραγε δῖ. ΑἸ ΓΟΙ 5, 
Χχ. 35: “ὙΠΟ ΒΕΔ ΠΥ εὐ τητιδῖ ποῖ βὰν τὰ 
χλωρὰ θέλω, 1 ννληῖ ΟἹΪΥ ρτοεη ;" ἤ γίάϊα ὀριίρ 
οὐ σγαΐα σμρὶ αἰ με γοδοίμηΐ ((ὐαῖακοτλ), 
ΑἸποηρ (ἢ 6 “ἸΠΡΟΠΙΟΙΙ5 5ΑΥ 65 οὗ ΝΜ ομαπηπηηα 
(Ετογίας, Ῥτονογθια Ασαθιπι,᾿ 1.1, 608) 15 

ΒΟΓΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΝ. ΧΙ, ν. 1τ0--28. 

24. Βτεῖῆγεη δηά μεῖρ ἄγε δρδιηϑῖ 
τἰπιθ οὗ ττοιδῖς : δυιῖ 41π|5 514]} ἀ6- 
᾿νοῦ ποσὰ ἴδῃ ἤδη θοῖἢ. 

25. (ΦοΙΪά δηά 5νεσ ππᾶκε τῆς ἔοοῖ 
βἴδηαἀ σιγὰ : διιῖ σοιη56] ἰ5 δϑῖθαπγθα 
αῦονε τπΠόπὶ οῖἢ. 

26 ΕἰοΠεβ ἀπά βίγεηρτῃ ΠῚ υρ τῆς 
Βοαγῦ : Ὀὰῖ τπὲ ἔδαγ οἵ ἴῃς [],ογά 15 
αῦονε [Πδπὶ Ὀοῖὴ : τΠοῖρ ἰ5. πὸ ννδηῖ 
ἱπ ἴἢς ἔξαγ οἔ {πε [,ογά, δηά ἰξ πεεά- 
εἴ ποῖ ἴο 8εεκΚ Πε]ρ. 

27 ΤΠε ἔξαγ οἵ τῆς [Ι οτά. 15. ΓΔ " νετ. 17. 
ἔτυτ} ραγάδη, δηὰ ἢ σονεγεῖῃ Πίπῃ ἴ Οτ, 

“ σαγιΐφπ 
Δῦονα 4]} ρίογγ. ἐλεέ ἐ 

8 Μγ 9ςοῃ. ἰεδά ποῖ ἃ δερραῖ᾿ε πο 
ἤ μ Ν ΞΕ Φ Ίκαὶ 4. ς, 

[πε ; ἔογ Ὀεζίεγ [1 15 ἴο ἀΐε τῃδη ἴο Ὀερ. 

1815: “Αϑρϑοῖιϑ γέγυσῃ νἱγιϊα τα νυ θηαὶ ἔδοι}}- 
ταΐοπὶ διιρεῖ." 

28, πό!γ ηιεεί ανηιςς.}] [ἴ πιρῃς δὲ 50- 
Βοβδίθα ἤοπ ἃ σοπιραγίδοη ννἢ ἴἢ6 ϑγγίας 
(παὶ τῆς Πεῦγενν ννὰ5 μετα Ὡ 3 2), πιεδηΐῃρ 
ἐ ρτοοῖ᾽ γαΐπον τηδη “ πηοοῖ," ὁ Οτεδδίηρϑ " 
ΟΥ μοοά νυ βῆθβ ἔτοτι ἔτιθηάβ σοπὶθ ΠΕΥΘΓ 
ΔΠΊ55; 8πα γεῖ τηογὸ {ΠΠῚῸΪῪ ἃ ἴμοδα ραϊὰ 
Ὀγ ἃν ἴο ΒΕΓ υϑαηὰ (ΠΏ: ΠΝ; Πλὲ θείης 
[Δ]|56}} ᾿ητογργοῖθα 85 “ἢ. ὙΤ]5, ἴῃ δ.- 
οσογάδησθ ἢ ἃ ἰαῖογ Ἀαδθιηὶς ὄχοροῖςδὶ 
το. Οοιρ. [ἐγ Βογ. τ4. ὁ, Βεγ. ἃ. 1, δῃὰ 
ΟἴΒΟΓ Ραβϑασθϑ). Ὑπὸ Αγηλ. δπὰ Αδῃ. ἄρτοο 
ἢ δυγ. τη συ δι τατπηρ “4 σοοὰ νΐς " ἔογ 
16 ἰαϑῖ ννογάϑ. 

24. Βγειίῤγοπ απά ῥεὶρ αγὸ αφσαϊπαΐ ἐδπὸ ΟΣ 
ἐγρομόϊ.)] Τῆς ΗςΡ. Ἴ), ργορδοὶυ ἐπιρὶογεὰ 
ἴῃ ἴῃ οτἸρίπαὶ, δου αν θθθη ροϊηϊεά 
αν 5υγ.) ἫΡ δηὰ σεπάογεα ἐγ: Α 
Ὀγοῖμεῦ δὰ δὴ δ}}ν [54ν6} ἰη {ἰπὶ6 οὗ ἰγου Ὁ] 6.᾽" 
ἼΤΠδ βοηιπιεπΐ οὗ (6 νοσθὸ ἰ5 σοπ ΟΠ ἴῃ ΟἿΓ 
Δ ΠΟΥ δης οἰβεινῃογε (ε. . Ῥτον. χυῇ. 17). 

25. γιαζε ἐῤὲ ζοο! “«ἰαπά σγοἢ (ΟΡ. 5. 
ΧΧΧΙ. 9. 

εοἰρσο,] ϑαρδςσιγ. 

26. ὲ »"ορώρρ πο ἢ Ἐαῖδποῦ, οπ6 ποϑὰᾶ- 
ΘᾺ ποῖ ἰῃ ἴ: 2.4. διτηοὰ υυνἱϊ τἴ, ἃ πιᾶη 
ΓΟΠ]ΊΠΓΟ5. ΠῸ ΟἴΠΟΥ ΠοΙρ. 

27. α διωω σαν. 866 «'. 17. 
ϑυγῖᾶς ΓΟΠΟΓ5 5:Π}Πἀγ]ν πῃ ὈοΓἢ Ρ]δςθ5. 

αηδ εοσόγεί δ ῥὶ»ρι αὖους αἱ σίογγ ἢ ΤῊΣ 
ΔΌΪΠΟΥ 65. ναῦν δοϊννόθη ἴΠὺ δ᾽ηρ. δηα ρ] υγ. 
ἴογ ““σονογοῖι." Εγιχϑοῃς ἀθοιάο5. ἔοσ τῆς 
δη σι αγ, οὐ {π6 στοιπα {παῖ (6 δυδήοςξ ποῖ 
δὲ " Οοὐ, ννῆὴο σονεϑῖβ 5. εαν [νυ Ρ]οσυ] 
ἸΠΟΥῈ ἤδη 4}} σγοαΐηοθθ. ὙΠῸ οΟΥρΊη4] πλιιδῖ 
μανς Ὀοοη αἰ πσα]τ, ἴογ 1ῃ6 ϑγυγίαη Ποϑιταΐθϑ 
Ὀεοΐννοθη “15 γαϊβο " δηὰ “15 ργαϊβϑϑά. 

ΤΗΘ 

28-30. Βωρρίηρ. Ορ. Χχίχ. 21 “0. 

28. μαΐ »οΐ ἃ δεσσαγς “9.1 ὌΠ δγτιὰς 

τ 
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Βις. .29 ΤΆε [πε οἔ μΐπι τπδὲ ἀερεπάειῃ Γ(ΒΠΑΡΤΈῈΒ ΧΙ. 'Βιο. 
ΟΠ ΔΠοΟΙΠΟΥΓ πιλη 8 τδῦ]6 ἰ5 ποῖ ἴο 6 
ςομηϊεά ἔογ 4 [Πὸὶὺ; ἔογ πε ρο]]υζεῖῃ 
ΠΙπιβο Γ ἢ ΟΥΠΟΓ πιοπ 8 τηοδλῖ : ὃδυζ 
ἃ Ὑγ 186 Ππηλὴ ννὲ}] ηυγιυγοά νν1}} Ὀονναγα 
τ-Πογθοῦ, 

20 Βερρίηρ, 15 ϑδύνεεῖ ἰῃ τῆς ταουτῇ 
οὗ τῆς ἀγγαῦς ὅθη δυὲ 'ἴπ ἢϊ5. ὈΕΙΪῪ 
ΠοΓα 85}|4}} θυγη ἃ ἔἢτγο. 

ΘΠΕΙΓΟΙΥ ρογνογίβ 115 ὙΘΤῪ 5 πιρὶ βοπετηθηῖ: 
"ἐ γρέαϑα ηοΐ Ὠἷπὶ {παῖ δϑίκοι ἢ ποθ: ὃ6 ποῖ 
δοοά ἴο Κ|]], Ὀυῖ θ6 ξοοά ἴο ργόβεγνε αἷϊνε." 

29. ἐῤαΐ ἀεῤῥεπάεῤ.] 1,1. ἘΒδὲ ἸοοκΚοίᾺ 
ἔο. ΤΠ ρῆγαϑθε σογγόϑροπάς νὮ ἴῃς ΕΒ δὸ- 

δ᾽ηϊοΔ] ᾿ἽἼΔΠ 1Π ΠΟΥΌΠ; “ΤΉῆγος ἰ᾿ἰνο5 ἀγὸ 
ΠΟ ᾿ἴνοβ : 6 τ8δῖ ἰοοκείῃ ἴο (ἢ6 δὶς οὗ 
δηοίδετν," ἄς. (Βεῖβ. 126; ΑΌΒ. ἀς Ά. Ν. 25). 

,ν δὲ }οϊηιειδ ῥὶνισο}] Ἐδῖμοτ, τ 8ὸ 
ΡΟΙΙπεοῖ πὲπι|58017. Εσ!Ζβο 6 ἴδκοβ [ἢϊ5 
Πϊξογα γ, οὐ τ{πΠ6 στουηὰ {Π4ῖ [ἢ πιραὶ φσίνθη 
᾿ἰπὶ τσ ΥΟΤῪ ψν6}} θ6 υποϊθαη: ψγ6 ΡΓΟΙῸΣ 
ἴο ἴδκο τ βρυγαίίνεϊγ. 

διῖ ἃ «υμὸ φιαη «υεοἱ πωγίμγεά. 1.2. νι 6}] 
οὐυςαῖεά. 

80. ἘγἔΖϑοῆθ ψουἹὰ υπάογβίδηα [818 οὗ 
(Π6 οοηίγαφε δεΐννοθη ἢἰβ ϑδινοοῖ πΊδηηοῦ δηΐ 
.ν}8 ἰηΐογηδὶ ἔδοϊϊης οὗ ἀεορτδάδιϊίοη. Ὅἢὲ 
“Βορξίηρ " 8. τῆογε ἔγεαυθητ ἱπογργείοά οὗ 
1ἢς πιογβαὶ ψῃϊο ἢθ τϑοοῖνοβ, ὑνῃ1]|6 Οτοῖϊι5 
ΤΏΔΚεΒ τὰς “ἤγε᾽" {πὶ οὗὐ δυηρεσ, ὍΤῇὸ 
ΔΌΠΟΣ 15 ἀρρασγεηΕν (πη κίηρ οὗ [οὗ χχ. 12. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ... 

Τῆς σΠδρίοσ σοηϑβίϑίβ οὗ ἴνγο ραγίβ8 (ἴῃς ἤγϑί 
οηάϊηρ νυ Ὁ. 13), νν ΠΙ ἢ ἄγ σοπηδοῖοα ὉΥ 
ϑιιςοοϑϑίοη ἴῃ ΤΠ: ηΚίηρ γαῖῃοσ [ῃδη ὉΥ͂ ἃ Ἰορίοδὶ 
πόχ. Ὅς ἤγσὶ ραγί οὗ ἴῃς Ἴπαρῖεσ, ἢοιν- 
ΕΥΟΥ, 15 Οἰοϑοὶν Ὀουπὰ ἴο ἴπῃ6 ἀγρυπιθηξ ἴῃ {86 
Ρτονίουβ οπαρίῖοσ. Ὑπό ἴΠ6 νυγῖῖογ ᾿ιαά 
ἰγεαϊοα οὗ [ἢς 6ν}}8 ἴπαὶ δῇϊιςοϊ πιδη, διοης 
ψ]Πἰςἢ “ ἔδασ οἵ ἀσδῖῃ "ἢ νν45 [86 πγοβὶ γοὰἂὶ δπὰ 
ςοπηπηοη ἴο 4] (χ]. 1--5). Βοβίά δ, [ἢ}5 ννᾶὰβ 
δῇ 61} ἴπ6 δουγοο οὗ ννῃ οἷ πχιιϑῖ δὲ γασθά ἴο 
{π6 Ογεδῖοσ Η πιϑὸῖ. Βυῖ ἴῃ (πὲ ἤγβε ρατί 
οὗ οἢ. χ]!. (ἢ νυτοῦ ἐπα δανοῦτβ ἴο ρσούθ ὄυθη 
ἴῃ [15 γεβροςῖ ἢΪ5 Ὀγθνίου 5 {Π|6515 ὈῪ 5θνης 
ἴῃ {ΠῸ ἤτγϑὶ βἴδηζα (υσ. 1--4) (αἴ ἀφαῖῃ 15 ποῖ 
δ: ἢ δὴ Θυ}]} 45 ΠΊΘΠ ΓΟρΡγόβθηΐ ΟΥ̓ ἱπλδρίηο ἰἴ; 
δηά, ἴῃ 106 δεοοῃά 5ἴδηζα (υν. 5--11}, ἴῃαξ 1ἴ 
ΟἿΪΥ ὈεςοπΊ65 ἃ γοαὶ ον] ἴο ἴΠ6 πηροῦγ (ςοΙΡ. 
αἰϑὸ χὶ. 8). Ὑδβσγοιιρῃουξ ννὸ ποίΐςθ ἰὴ {πὸ 
ἰγοαϊτηοηΐ οὗ [ἢ}5 βϑιιδ)εςῖ ἃ πλοδησ ΠΟ] δῦβοηςς 
οὗ [πε Βορο οὗ ἀποίπεν δηκὲ δεῖον [ἰξ6. [ἢ τῆς 
ἤγδε βίδηχα Ἴοηβοϊδίοηβ ἅγὸ οἤἴεγοα ἀσγίνο 
ἤτοπι ἴΠ6 ννεϊσοπια το θᾶβα νυν ἢ ἀθαῖῃ Ὀτπρ5 
ὈΠάοΥ σογίδίη εἰγουχϊησίδηςοβ, δηὰ ἴτοπὶ ᾿ἴ5 

ἱποϊάθηςθ, 50 παῖ δῇϊον 8]} 1 ννᾶβ8 υ1]- 
τηδίο!ὶυ οὗ ᾿|6 σοηβοαηϊθηςα ἤονν ΤΏΔΩΥ γΘΔΓ5 

Ὶ 72: γρριεριόγανες οὗ ἀαπίδ. 3. εαίλ ἧς ποῦ ἰο 
ἐὲ μαγωΐ. καὶ 716 μπροάΐν «ἀαί δέ ἀεεμγ σε. 
1 Οἵ α" ευϊ απά α ροοά παρέ. 14 πιχ;αονει 
ἐς 19 ὁό μέζεγεά, τό6 Οὔ ευλαί ἐἀέμρςε τοῦ «ἀοεδα 
δε αἀφλαηιοά. 

ὨΕΑΤΗ, μον διε 15 {ἰπ τες 
πχεπιῦγδηος οὗ ἴπεε ἴο ἃ πηδη 

(πᾶς ᾿Ινεῖῃ δὲ γεϑῖ ἴῃ 8 ροβϑεβϑίοῃ8, 
υηἴῖο (6 πιδη παῖ δίῃ ποιδίηρ ἴοὸ 

ἃ τῖδῃ γαϊῆϊ πᾶν ἴο Ἰἶνθ, ἢ ΐ 16, ου πὸ οἴου 
μαπά, ἰἴ ννὰβ8 τίρῃς ἴο βυδημς ἴο ἴ6 νν}}} οὗ 
Οοὐ, ϑδιςοῖ δεῖηρ ἴδ 6 ολ56, 6 βεςοῃά οἴδηζα 
ἐᾶν 5--ι1) 58ηθνν5 [ῃλί ἀδθδῖ ἢδὰ σϑᾶὶ ἴοΓΤῸΓ5 
ὉΓ [Π6 δἴπηοσ, ὅΤῇο (ἤγοο (Ππρ8 ὕροη νῆϊςἢ 
ἃ Τηδῆ 86εῖ νδ]υδ δηὰ ννιῖὶςο νου] σοπηδίη, 45 
τουνγασὰ οὐ οἴδογνν8ο, δἔοσ [πί8 ἀδδίῃ, δτὲ 
ἀοδογ δοὰ ἴῃ δη δϑοθηάϊηρ οἰϊπιαχ 45 ΡΓΟΡΟΓΙΥ, 
σπΠάγεη, τορυϊδίίοη. [ἢ 4}} {Π656 [γος νγου]ά 
186 5ΒΙΠΠΟΙ 8ιον δον 5 ἰθοθαϑο. Οὗἁ (ἢδϑ6 
{γε (Π6 πιοσὶ ῥτγεςίοι:5 δῃα πιοβί δηαιγίηρ 
5 ἃ ροοά πᾶπιο, δὔογ ψηϊςο Μὲ δβουϊά 
ἙΠΙΘΗ͂Υ 5σἰΓνο. 

ἼἼΙ5 ἰδεῖοῦ ϑἰαϊοπηθηΐ παζυγα νυ [6445 ἰη [ἢ 
βϑοοῃεὶ ραγί ἴο 4η οηυπιογαίίοη οὗ ἴῃ {Π|ῚΠρ8 
Ὡς ἢ νοῦ ϑῃδιηθίυὶ, δηὰ βδοι ἃ {πογοίουο 
Ὀς «ἀνοϊάο. ΤΠ τῆγοα ᾿ηϊγοάυςίζογν γΟγβ65 
(υυ. 14-106) Ὀϑαγ ραγιϊουϊαγ γεΐεγοπςς ἴο [ἢ|8, 
[δαὶ ἴο Ὀ6 ρῥγουὰ ΟΥ̓ εἶδε δϑηδπι)οά οἵ ἃ (ϊης 
ἴξ πιυϑὲ ἈρΡρϑᾶγ ουξνναγα ἢν δπὰ ρυθ]οεὶγ : ἰη 
οἴποσ νογάϑ, [Ππδὶ [Π6 τορυϊδέίοη οὗ νοεῖ ννὲ 
ΔΘ ἴο ἴᾶνα διοῖ οἂγὸ ἀθροπάβ προ [ἢ 5. 
Νίποΐθθη {π|η 55 ἀγ6 ἴδῃ δπυπιογαῖοα οὗἉὨ νῆϊςἢ 
ν 6 διιου]ϊὰ ὃς δοιβαπιθὰ, Ὅῆη6θ6 ΔΡΡΙΥ ἴο ἴΠ6 
ναγίοι:ι5 οἰγουτηβδίδηςοϑ οὗ [ἰἶ6, απὰ ΠΟΥ δῖὸ 
διγαηρεὰ ἰῃ ἃ ᾿ογίδίῃ ογάθγ δηὰ Ἴσοππηοχίοηῃ. 
Λε πρᾶγῖς {Πδῖ, ἰη δοςογάδηςς ννἢ τἢ6 ρὰγ- 
Ροβ6 οὗ ἴδ νυτοῦ, ΟὨΪΥ̓ δι οἢ οδηςσεβ ἅγὰ 
τηοπίϊοηθα 85 ΤΩΔΥ ΡΟΥΤΩΔΠΘΠΕἾΥ ἰΏ] ΓΘ ἃ ΠηΔΠ᾿5 
τορυϊαίίοη. ϑοπὶα αἰ ΟΥ̓ πλᾶὺ δ6 ἔο]ς 85 
τοραγάϑ (ἢς οἴδηςε τηθηοποϑα ἰῃ σ. 19. ἵΝὲ 
Ὦανα {16 ἀοιυδὶ [Πδἰ (45 ΕτΙ 2Ζ50}}6 συ ρροϑίβ) 
[6 ΘΧΡΥΘΒϑΙΟἢ νγὰ5 ργονογθίαὶ. ΝΌΓ οδῆ ννὲ 
ἀοιυδιὲ {παῖ ᾿ξ τοίουτγοα ἴο δῇ ὑην Πρ 658. ἴο 
εἶνε ἴο ἴπε ροοσ ἔγσοπι ἴῃς αρυπάδηςος οὗ Ομ 5 
(40]6 (ςοιιρ. 8ῖ.ὄ ἔμικὸ χνὶ, 20, 21). Απά Βιεσέδ, 
ἱπάφοα, νν6. ἢᾶνθ ἃ ράγᾷ]]οὶ ἈδθὈϊηϊς βαγίης 
(ϑ4ηῃ. 92 4): “Ηε 1Παῖ ἀο65 ποῖ ᾿δεᾶνε ἃ ρίβος 
οὗ δτεδὰ (78) τροη ἢἷ5 ἴδῦ]6 5841} πδνεῦ 5668 
ἃ 5ἴρη οἵ δ]οββϑίης " (Π2 32 9 Ὁ - πο ροοά 
5[|4}} οὐ σοπῖθ ἴο πἰπὶ). [[π [ἐγ. Τογδπι. 
45 4 ἴἴ ἰ5 ᾿Ἰηϊογαϊεϊοὰ ἴο μι Ὀγοδά ππάᾶοῦ ομς 
ἅττὰ. ἸονΥῪ (ὁ Νοιιμοῦγ. ΥΝ ὄγίογυ.᾽ ἵν. 154 σὺ 
τοραγὰς (ἢ15 45 ἀἰγοςίβα αραϊηϑῖ δι ρογϑι ἰοη, 
Ὀυῖ ἴδς εοπίοχε 5ονγα {π4ϊ ἴἴ ννᾶ5 ἰογθιά θη 
Ὀδοδιβο ρογβριγαίίοη, Ἔεχοερῖ Πποπὶ (ἢ ἴδςο, 
ννὰ5 τοραγάθα 85 ροϊβοποιβ.) 

1. τυ σΟΠῚ ϑοηθοδ᾿β νοσάβ: “0 
νἱΐδ πιίϑογο ἰοηψα, (εἰϊοὶ Ὀγεν β.᾽"ἢ 

ἐῤὸ γεριοηιόγαπεε 9 δε. ῬΥΟΡΔΌΪ {πὸ 
οτἰ κὶπδὶ μά “ αὐτὶ τοι" (ς. ὅγτ.). 



ΟΙΓ. 200. 
νεχ πἰπὶ, ἀπά τῆδι ΠΑ ργΟΒΡΟΓΙῪ ἴῃ 
4}1 τηΐπρβ.: γεᾶ, υπῖο ἢϊπι τΠδῖ [8 γεῖ 
ΔὉ]6 ἴο γεςεῖνε πχεᾶῖ! 

2 Ο ἀεδῖῃ, δεςερίδδὶε ἰ8 τῆν 86η- 
ἴεπςος υπῖο τἢς πεεάγ, ἀπά υηῖο Πίπὶ 
ὙγΠοβῈ βιγεηρῖῃ ἐδ ετῃ, παῖ 5 πον 
ἴθ τῆς ἰλβὲ ἂρε, δηά "18 νεχεά στῇ 
4}1 τΠΐπρ5, ἀπά το πἰπιὶ [δῖ ἀεβραίγεςῃ, 
δΔηά παῖῇ ἰοβῖ ραιίβηςε 

4. Εξαἂγ ποῖ τε βεπίεηςε οὗ ἀεδ1}. 
Γορθεγ τποπὶ ταὶ ἤᾶνα Ὀδοη δε- 
ἔογε ἴδες, δηά τῇδ σοπὶα δίζεγ ; [ὉΓγ 
τη ϊς 15 [ς βεπῖθηςε οὗ τῆς Ιογά ονεῦ 
411] 65}. 

4 Απά ψὴγν αγὲ τῆου δρδῖπϑὲ {πὲ 
Ρίδδβυγε οὐ τῆς πιοβὲ Ηΐρῃ ἡ τπογε [8 
ὯΟ ἱπαυϊδτἰοπ ἴῃ πε ρτᾶνε, νγῃεῖπεγ 

ἙἘΓΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΘΒ. ΧΗ}. [ν. 2---9. 

ἴῆου δᾶνς ἰἱνεὰά ἴεη, οὐ δὴ διυμπάγεα, 
ΟΥ̓ ἃ τῃουβαηπα γελῖβ. 

ς Τῆς ςΠι]άτεη οὐ βίπηθῖβ ἅτε δδο- 
τηϊηΔ0]6 ΤΠ] άγεη., δηἀ τΠεγ τπαὶ ἅγα 
σοηνοίβαης ἱπ τῆς ἀνε! ππηρ οὐ τῆε 
ππροάϊΪγ. 

6 Τῆε ᾿πῃεγϊζδηος οὗ 5ἰπηοίϑ᾽ οἢ}}}- 
ἄγεη 5}}} ρεγίβῃ, ἀπά {ἢεῖγ ροβίογ 
504}} πᾶνε ἃ ρεγρεζιιδὶ γεργοδοῆ. 

Τῆς ομΠ]άγεη ψν}}}] ςοπιρ αἱπ οὗ 
8Δη ὑηροῦ]ν ἐλίμεγ, θθοδυβε ΠΥ 5}}8]} 
δε τεργοδοῃεά ἔογ ἢΪβ5 58Κα. 

8 Ὗνος δε υπῖο γοιι, ἘΠΡΌΟΙΥ πιεη, 
Ὡς ἢ πᾶνε ἐογβακεη τῆς ἰἂνν οὗ {πε 
πιοϑῖ ρἢ (ὐοά ! ἔογ ἱξ γε ἱποεδβε, ἴτ 
8504}} θ6 ἴο γοιιγ ἀεβεγιςτίοη : 

9 Απά [ἴ γε δε θοζγη, γε 83}4}} δὲ 

ἰνυεὶδ αἱ γεσὲ ἐπ δὶ: ῥοφεησίοπς.} ΟΟΙΏΡΑΓΕ 
ΠΏ 8ῃ. ἵν. 4, ἢ νοῦ τὰς ἐχργοββϑίοῃ ἴῃ {Πεὲ 
τοχί ΠΛΔῪ δξῖεο. 

2ῤαὶ ῥαὶϊδ ποιδίπσ ο σεχ ῥί».)] ὍὌΠο νοσγά 
ἴῃ [Π6 ἰοχέ ἰ5 σοπάδιηπεά ΟΥ̓ ἴδὲ Αἰ ςοϊϑί5 85 
ἰαῖε Οτοοῖ Ῥοσμᾶρβ ἰξ γεργεβεηίβ ᾿)δὲ) (οὐ 
ΧΙΪ. 5). 

ἰο γεροῖυε »ιεα] Οομηραᾶτε [86 ορεῃΐπρ 
γοῖβ68 οἵ Εςς]ε5. χ Ὑπὸ ψογὰβ Ῥεγῆδρβ 
τοοδηΐ γδῖθοσ ἴο ““ ΕΠ]ΟΥ͂ ἴῃς [δῖε (οὗ ἴοοάλ);᾽ 
τις Ηεῦ. ὨΨῸ θείης ἰηϊεγρσγεῖθά Ὀγ [6 Οτρεῖς 

αἴϊοσ ἴῃς Ατδϑ. ρ»- 

Ὡ. 1δγ “εηΐοηεθ} ΑἾδο Δρραγε ΠΕ ἃ ρδᾶσὰ- 
Ρθγαϑα ἕοσ “του. ΜΞ. τος ἔμσῖμεσ δά 8 
“Δῃὰ [ὨΥ̓ τε] ὈΓΔηςΘ.᾽" 

ἐδαὶ ἐξ ποαὺ ἐπ 1δὲ ἰαΐ αρι..}] Ἐτὶ[ΖΒΟΠο᾽ 5 
Ῥτοροϑέά δἰϊζεγαϊίοη οὗ ἐσχατογήρῳ ἴο ἐσχα- 
τόγηρῳ Μου]ά ἰηϊγοάϊος Δη ἱπλροβϑὶῦ]6 δοσθη- 
τυδίίοη ; 8.05 ΚύΠηοΣ, " Αἰ. Οτο 1. 249, 2πὰ 
εὐϊξ, 

ἐς πεχο «ὐἱ αἱ! δἰπρ:. ὙΠοΙΟ 5 ἢῸ 
ΓΟΆϑο ἴοσ Ὀγοίδετίηρ [πε τηδγρίηδὶ νατδηΐ. 

1ῤα! ἀσεραῖγε!δ.} δίδει, ἐα ἀἰδθοιϊλονΐπᾳ, 
ΘΙ ΝΣ, ϑγγ, (1,45.), “ψπουξ πποηοΥ,"» 
ΡΟΓΒαΡρ5 Φ 1" ξ. 

3. δεαρ ποί ἐῤὲ τοπίεπες 9 ἀεαί.}] ἴῃ (ἢς 
56η586 (Παΐ 1ἴ 5 [86 ἰᾶνν δηά σοπηπιοη ἰοῖ οὗ 
δυτηδηϊγ. Ογοίίυβ σομραγ 5 ἃ ἔγαρτπεηϊ οὗ 
ΑἸΒίορβηῃεβ, τὸ γὰρ φοβεῖσθαι τὸν θάνατον 
λῆρος πολύς" πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται 
παθεῖν. ΤῊ 5γΓ. πλλῖκοβ 1 ρσγοῦδῦ]6 (μὲ “ [6 
ϑοηΐεπσθ Οὗ 15 8Δη ἰπβουίΐοῃ Ὁγ 186 Οὐτθοκ 
{Γλῃ5ἰδῖου. 

γοριϑρηδεῦ {δον ἐραὶ ῥαυε ὅδε δείογθ τέο, 
από δαὶ εορῆ 43.2γ.}] Οομρ. Εν ςΪ65. ἱ. 1ο, 
ὨΣΊ ὩΣ) ὈΣΝΡ, “- Κοπιοιηθδοῦ, {παῖ 
ΠΕΥ̓ γε ἴῃ ἴδε βᾶπηθ σᾶβε τυ ΤΠ 66 " (5γτ.). 

4. ,1π4 «εὐῦὖν αγὲ Ἰδοκ αφαΐϊπμ...} 1. ἘΚ 
ἃἀοδὲ (ποὺ ἀθοϊἑῃ9ῖ: ΕνΥἀΘΏΓΥ (ἢ 5 οἴαυβο 
Ὀοϊοπϑβ ἴο ἴπε ῥγεσθάϊηρ τογβο. 

ἐδέγο ἐξ πὸ ἐπιφωίσίδίοι ἐπ 1δὲ σγαυε Ὑβαί 
οϑίίο 15 ποῖ δϑκοά (ἢσγὸ; ἴ τῇδῖκοβϑ ηο αἷΐρ 
ΘΓΘΏΟΘ, 85 ΓΟΑΓΩ͂5 ΟἿΣ σοπαϊτοη νυ ἤθη 6 ἃσγὸ 
ἀεδά, ννβεῖθοῦ οὐγ ᾿ἰξε ἢ45 Ὀδε βΞῃοσί οσ ἰοῃρ. 

δ. απα δεν ἐῤαὲ αγὸ εογυσγιαηὶ ἐπ 1δε ἀᾳυε}]- 
ἐπρ ΟἹ 1δὲ μηφοάδγ.} “ΤῊΣ Τεδϑο ΨΗΥ [ΠΟῪ 
476 Δϑοιη40]6 " (ΕΤΙΖ5 86). Βυΐ τ818 ὁχ- 
Ρἰδηδίίοηῃ ἀοα5 ποῖ βθϑση 5βδιϊϑίδοζοτυ. ὅγ1. “απὰ 
ἃ τὰςς οὗ Πη5ΕΥΥ (ἰΠ, νοῦ ἴο 1τ !) 15 [6 βεπο- 
ταῖίοη οὗ [πὸ ν]οκοά."" Οὐοιηρᾶγε Αδῖμ. “δηὰ 
1Πεὶγ πουι868 85}}8}} θ6 ονοσιγηθα." ᾿Αναστρέ- 
φομαι 5 εἰηρογεά ἰη ΕΖεῖϊκ, 11}. 1 5 ἴο Γερσεϑεηΐ 
ΌΦΌ. Ιἴ πιξμς θὲ ϑβυρξεεδίεά {παῖ {πὲ 
οσίξίπαὶ βαὰ μεσ ΟΣ ὩΣ Θ ὈΘΟΘῚ, “ δηὰ 
ἴῃς ἀννε!]!ηρ-οἶδος οὗ {πο νυϊςκεὰ ἰ5 Ἰοδ[ῃβοσης." 

Θ. ἐπῤεγίαπος. ϑτ. “ϑουθγει Ὁ ;" Ηδοῦ. 
(Ρεγβαρβ) ΠῚ, νῃΐοι ταδί θὲ ρΡοϊηϊεα 30 85 
ἴο πηθδη οἰἴμογ ΠΣ οὐ Π. ὍΠε ἸΙαϊίογ 
νου] ἱπάοοα 6 4 (μαι δίςηι, θυ: ποῖ ουξ οὗ 
Ρίδος ἴῃ οὐγ δυΐμον; 116 [86 ἔοστποῦ οου]ὰ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ ὃς υδοά ἴῃ [Π]5 νγαὰγ. Ὗνε δε]ίονς, 
{Πεγεΐογο, [δὲ ἴῃς 5υγ. γεγβίοῃ 15 Β6σῈ σογγϑοῖ. 

7. «οἱ! εονιρίαὶπ 9.7] 1.2. ΧὩ] να οδυ56 
ἴο ἀο 50. ὅ0ζ. “ 5[.4}} συγϑε; 1 {15 ὃς τ μῖ, 

{116 Ηεὔτενν ργοῦ Δ] Υ οοηϊαἰηρὰ 8 ᾿ϊηρὶς ἡδὺ» 

δηά Ρ. 

8. ευδίερ ῥαυε ζογιαξεη 1δε ἴσαν 07) δε »ιοσὶ 
δίφό Οοά.] ϑ8ϑγτ. “ἴο ψγνῃοπὶ πλίϑεΥΥ οἰΐηρϑ {1}} 
[86 ἀδγ οἵ {πεῖς ἀδαίμ." 

,ὸν ὑ,7,χε ἱπογεῶσε, ἰξ “ῥα}} δὲ ἐο γομν ἀεείγμ- 
40..1] ΤῊ 5 οἰδυβα τηυδῖ 6 οπι τε, 48 ΟἿΪῪ 
ἴουπά ἴῃ 248, ΟΟ., δηὰ ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ ἃ ςοτγτοοζίοη 
ΟΥ Ἰηζεγργοίδιίοη οὗ ἴπῸὶ ποχί οἴδιιβο, “' δπά ἰξ 
γε Ὀ6 θοση." 



Υ, 10---τρ. 

Ις 4Α πιᾶῃ τἴπαῖ πἰάδι ἢ ἢἰβ ἔοοἹ- 

9. ἔουν δίτἢ δηά ἀοδί νν}}} Ὀοϊὰ Ὀ6 τη5-» 
ξογίυπο5. 

4 εμγ:6 “δα}} δὲ γοων βογ!ίον. ΡΌΠΕ. 

10. Τμε ἢγϑβῖ οἴδιιϑε οσεσυγτεά δῦονο (Χ]. 11); 
δηά 45 ἴῃς ϑιγγίδε οπλβ ἰΐ, ἴΒοτο 15 ὅ.τάνθ 
ζεᾶϑοη ἔογ ἀουνίίης 115 ξεπυϊ 655 ΒοσῸ. 866 
Ὀείονν. 

“0 ἐδὲ ὠπροάδἷν “δα ρο ὕῦογε ὦ εωγις 1 
ἐεηγωοον. ἴῃ ἴῃ ἐυθηΐ οὗἩ ἴῃς ἢγβί εἰδυβὲ 
θείης σεηυΐϊπηο, [86 Δρρὶἰεδίίοη νυν} Ὀ6 ἰουπά 
ἴῃ ἴῃς δεαιθηςς ἔγοπλ παῖ 11 ΥΒ ἢ ΓΠΒΟΥ 
Ὀόρδη ἴο [παῖ ἴῃ ννῆϊο δ {ΠΟῪ δηά. 

11, Τε ποι γπὶηῷ Οὗ »πὲπ ἐξ αδομὲ ἐδεὶγ 
δοαἰε5.}ὺ 1.6. ἴλ6 ταδίη οδ᾽εςϊ οὗὨ βογγονν ἢ 
τιαοβὶ πιθὴ ἰ5 [πδῖ {πεὶγ Ὀοά 65 ἀϊς, Ὀυϊ ΤΠΟΓΟ 15 
ἃ οΙβα ἔδίο ἴδη [ἢ 5, νῃ]οἢ ἀοο5. ἠοῖ οχοῖῖὸ 
{Ποῦ Δρρυθ;εηβίοη---ἰς 1088 οὗ {πεὶσ Ὡδηιο. 
ἴη [86 ςλ86 οὗ (δς δίπηοῦ ἴμδί πᾶπιὸ νυν] ] 
ρου βῆ. 

δι απ 11] παρὸ οΥ εἰππογ: “ῥα }} δὲ διίοι εά 
οι. ῬὍῆο βοοοηά Πδηά οἵ 8 Π88 ἤοσὸ ὄνομα 
δὲ ἀγαθὸν οὐκ ἐξαλειφθήσεται, “Ὀυϊ 4 κοοά 
Ὠδίηδ 58}} ποῖ Ὀ6 Ὀϊοϊ(οἀ ουἱ. ΤὨΪδ 15 580}- 
Ροτίεα Ὀγ ἴῃς Αττῃ. Μ ΕΓῪ 5: π|}| 4 18 [6 γεδάϊην 
οὗ 186 ὅ5γγ. ““δηά ἴῃς πᾶῆῖὸ οἵ ἴποπὶ [παῖ ἀ0 
ξοοά;" δηὰ οὗ ἴπε Οορῖ. “4η4 ἴδ παηιὲ οὗ 
ξοοά πιεη." ὙΤῊΪ8 ἰδεῖ, ἀνθρώπων ἀγαθῶν, ἰ5 
ες τελάϊης οὗ Μ55. 155, 308 ; ἁμαρτωλῶν 
(δῖον ἀρρθᾶγβ οχο] υϑίνεὶγ ἴῃ Αείμ. δηὰ 1,δἵ.) 
18 ῬΟΙΒΑΡΒ ἃ ἔδ]5ε ἰηϊογργείδιίίοη οὗ ανων. 
Ἐτοπὶ [6 δρτεοπηθηΐ οὗ {πε ὅγγ. δῃά {πὸ Οὐσθεκ, 
1ἴϊ 966 π|5 ῥγοῦδο]ς ἴπῶὶ “ἴδ πδπὶς οὗ χοοὰ 
τήθη ἢ ννᾶβ Οἰθασν ὀχργοϑϑο ἰῃ [ῃ6 οτὶ ίηδὶ. 

12. αὐου ἢ ἘἈἈαίδοτ, ἸΟΣΘΔΟΣ ἐπ 88. 
Ἐτοπὶ σον. χχίὶ, τ. ΤῈ Μιαάγαβῃ οἡ {πὶ 
Ῥαββϑᾶρο δυῤβιπυΐο5 “4 τπουξαπὰ Ὠ πδΓ5 οὗ 
οὶ " ἴον (ἢς “ β:Ϊνοσ δηὰ ροϊὰ " οἵ ἴῃ τοχί. 

οΙΒ65 13- Χ]}. 8. ἀτὲ οὐ οἀ ὈΥ͂ [ἢς ϑγτίδς, 

ΕΟΓΙΓΕΒΙΑΘΤΊΙΟΌΞΚ. ΧΙ}. 

τερατά οὗ τῆς. τὰ οὗ (ὐοά πὰ ἢἰ8 

νοῦ βυϊδιζυϊο5 ἕο τπθπὶ ἃ βῃοῦί δηὰ 
ουγίουϑ 56ηςπηοηϊ. ϑοηλὸ οὗ [6 νϑῦϑοβ Ὀεΐοτε 
5 ἰοοῖς ἴκο οδθηῖοβ οὐ αυοίδί ουϑ ἴγοσι ργονυίουϑ8 
ἙΠαρίοθυβ ἴῃ (ἢς Ὀοοῖκ. 

18. 4,Λ(Ἱ χοοά ΠΣ δαὶδ διξ ζεαυ 44γ..1 1.11. 
8 ἸΌΠΩΌΟΣΥ ΟὗὨ ἄδγϑ, ἴο νης ἴἢ6 ΑΥΠῚ. 
ΒΟ άΙγ δα 5 ““ μαῖῃ ηοί. 

14. ἱπ ρεαις.1 Ῥτοϊθρις δ! γ, “ δηά δη]οΥ 
Ῥοᾶςο {πογο Ομ. 
ΤΟ ϑβεοοηά παῖ οὗ [ἢ18 νεῦϑε οσουττοά 

ννογαὰ ογ ννογά ἴῃ χχ. 30, 81} ν. 15 οσσυγτοά 
ἴῃ ΧΧ. 21. 

16. Τδεγούογε δὲ «ῥαηιοίαςεα ἀεγοῦ 5 10 
7,7 «υογά.1 80 ΕΤΖΒΟ ΠΟ δηά οἴ υβ ; ἰΐ ΤΏΔΥ, 
Βοννενοῦ, τηθδῇ ΟἾΪΥ̓ ““Ὅε δμοοάδι!ὶ οἵ ΠΩ 
νογά." 

ἐξ ἱς ποῖ φοοί 10 γεαΐπ αἱ] “δαρηιοζαεεάπε.) 
Ἀδίπεῦ, ὁ ΟΌΒΘΣΥ͂Θ. 

πεῖ δεῦ ἐς ἐξ αἰορείδεν ἀῤῤγουεά ἐπ εΎεΡ, 
ἐῤίηρ. Ὑ 5 ̓ Ρ|1651}}6 τοδάϊηρ οὐ παντάπασιν 
ἐν παντὶ (ἴοΥ ἐν πίστει), τεςογάδα ὈΥ Ηοαβοδεῖ, 
δῃηά βυρροτγίες ὃγ ἴδε Οορί. ; δηά [Πϊ5 ννὸ θ6- 
Ἰενα ἴο ὃὈ6 ςοτγεςῖ. ὙΒῸ Ὀοδῖ Οτοεὶς Μ59., 
Ἰιοννόνου, οὔθ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει, ἃ ἀϊ8- 
οὐ]ῖ ἐχργεββίοῃ νυ 3} ἰπίεγργεῖεά (“’ ΠΟΥ ἰ5 
ἐνεευ της ἀρργεοϊαϊοα {ΓΠ]γ Ὀγ 4}}, ΕΥῚ[Ζ8. 6). 
ΤὮΘ Αὐτῃ. σθηθσβ “ ΠΟΥ δῖ 4] ἴο ρθᾶϑ6 δυθΎΥ 
οδ Ὁγ ἔτ." Α ποτὸ πιο! ἰρ] 6 οχρδηδιϊοη 
νου ά θὲ “ποῦ ἰ5 ἴπ6 τὶ]ε “" Θνουγηρ ἴο 
ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΟἿδ ἴῃ σοηβάξηςς᾽ ἀρρτογεα." 

17. Το Ἰ15ὲ οἵ οᾶ565 οὗ 8ιιδῃιθ ΠΟΥ σίνεῃ 
διπουηΐῖβ σδίμουῦ ἴοὸ δὴ δημυπγογαϊίςοη οἵ ἴῃς 
ῬΟΙΒο5 ΟἹ νδοπιὶ οἠς 85δ8οι ἃ γεῆθςϊ ἤθη 
τεπιρίεἀ ἴο σοπηπλξ ΔῺΥ Οογίπια, Ὀεΐϊηρ ἴδοδ8ὲ 
ννθοπὶ ἴδε οΥπια τηοβῖ ἀθορὶν Πυγίβ. 

ὀεύογε γαϊδεν ἀπά »ιοῖδεγ. ““Απά τπιοῖδορ᾽ 
8 οἱ εἀ ὉΥ τς ΑτΥτη., ρεγπδρβ δος ἀθηίδ]}}γ. 

19. φΓ ἐδεῆ ἱπ γεραγά οΥΓἹ δε ρίαίε «αυδέγε 
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ΒΟ. Βοῦῃ ἴο ἃ οἴγϑε : ἀπά ἴξ γε ἀΐε, ἃ ἰβῆπεβϑ 8 Ὀδεῖζεγ τπ4π ἃ πιᾶη τῃλὲ Β.Ὁ. 
“ἘΞ οὐἴβα 5}8}} 6 γοιιγ ροττίοη. Ιάδιῃ ἢΐ5 υυϊβάοπι. ἜΞΞΝ 

α (8.4... [0 4Α]]} (ἢδῖ ὅγε οὔ ἕῆς βαγίἢ 5}4]] 16 Ἵπεγείογα δε βῃδπιοίδοεἀ δςο- 
ἴυγη ἴο δλυτῇ ἀρδίῃ : 80 ἴπεῈ ὈΠρΡΌΔΪΥ ςογαΐηρ ἴο ΠΥ τγογά : ἔογ ἰξ ἰβ ποῖ 
8[.4}} ρὸ ἔτοπι ἃ συγθε ἴο ἀεβιγιςίίοῃ. ροοά ἴο γεϊδιῃ 41} 9ῃ!δηγείδοεάηῃςϑϑ ; 

11 ΤῊΣ πιουγηίπρ οὗ πιεη ἰ8 ἀθουξϊ πείῖμεγ ἰ8 ἰς δϊορείπεῦ ἀρργονεά ἴῃ 
πεῖς θοάίε8: δῖ δὴ 11} πᾶπὶὲ οὔ δνεγΥ τηΐηρ. 
5 ΠΠΘΓ5 584}} Ὀ6 ὈΪοτεά οὐκ. 17 Βε δϑηδηιεά οὗ ψῃογεάοηι Ἀὲ- 

12 Ηλνε τερδγὰ ἴο (ΠΥ πᾶπιε ; ἔογ ἔογε ΔΈ εγ Δηά τηοῖῃεῦ : δηά οὗ ἃ Ἰΐε 
ὁ Ῥτον. ὁ τἢλι 804} σοπτίηυς νγἱἢ τπες ἀθονε δείογε ἃ ργίηςς δπά ἃ πιὶρῃγ πιδῃ ; 
ΠΠο ἃ τδοιυβαπά ργολῖ ἐγεᾶϑιιγεβ οἱ ρο]ά. 18 Οἱ 84η οἤξηποε Ὀείοτε 4 ᾿υάρε 

13 Α ροοά [δ Βαῖῃ δυῖ ἔενν ἀδγβ: δηά τυΐεγῦ ; οὔ ἱπίᾳυϊπΥ θὈείοτε" ἃ 
δυῖ ἃ ξρος πᾶ ἐπάυγοῖῃ ἔογ νεῖ. ὄἼοπρτερδίίοη δπά ρεορίε ; οὔ υη- 

; 14 ὴ οὨ ]άγεπ, Κααρ ἀϊδοὶρ! πα 'Ώ 7υ8ῖ ἀφαϊηρ Ὀείογε τΥ ραγίπογ δηά 
θὲ τον Ρεᾶςε : ίογ “ ννίβδάοηι τπδλὲ 8 ἢἰά, ἀπά ἐτιεπά ; 

Ὁ ττδάβιυγα (δὶ ἰ8 ποῖ 86θῆ, ΨγΠδῖ Ι9 Απά οἔ {πεῖς ἴῃ τερατά οὗ τς 
“ας, Ρίοδξ ἰ5 ἴπ τπεπὶ δοτι ὶ Ρίδλεος ψνιεγα ποι βο]ουγησϑῖ, ἀπά ἴπ 



ςονεηδηῖ; δηά ἴο ἰθᾶῃ ψ ἢ τπϊπὸ 
εἶδον προ τῆς πγεδῖ ; δπά οἵ βςοτγη- 
ἱπρ ἴο ρὶνε δηά ἴδε ; 

20 Απά οἵ 5]|εποὲ δείοτε τἢεπὶ 
τηδῖ βαϊιιῖε τῇδε ; δπηά ἴο ἰοοκ ἱροη π 
Ὠδιὶοῖ ; 

21 Απά ἴο ἴυτῃ ΑΥΑΥ τῇγ δες 
ἔτοτι τῃγ ΚΙπβπιλη ; οἵ ἴο [Κ6 ἈΨΑΥ 

“ Μαῖι. 5. ἃ ὈΟΓΓΟΩ οΥὗἩ ἃ οἹἵζξ : οἵ “ἴο ρ24Ζ6 ὈἘΡΟΠ ἐν ΡΟ Εἰ; - ΡΟ 
ΔΠΟΙΠΟΓ τηδΔη᾽ 5 ψ]ΐδ ; : 

22 ΟἵΥήὐ ἴο δὲ ονεῦθυϑγ στ ἢ 8 
Ιαηλ ἀ, πὰ σοπὶα ποῖ πᾶ ἢεῖ Ρεά; 
οΟΓΥἿ οὗ υρδταϊάϊηρ β5ρεθςῆθςβ δείογε 

ἐὄομ “0)ομΓη 41, απά ἐπ γραγά 07 δὲ ἐγ οΥ 
Οοάὐ απά δὶ: εουεηαη.) [Ιἴ 5θϑη5 ουὐἹάφιηϊ 
παῖ ἃ νοζσά ἢᾶ5 ἤδσε ἀγορρεά ουϊ, 5ἷηςς ἴπ6 
Γῆγίῆπι οἵ ἴμ6 βδεηΐθηος 15 οἵπογννιβο Ἰοϑβί. 
ψασῖοιι8 αἰϊεπιρίβ μανα Ὀθεη τηδάς ἴο σοϊτεςῖ 
6 ϑεηΐδηςο, ἀπηοηρ νν ἢ οἷ ννῈ ΤΑΥ͂ πιοηϊίοῃ 
ΒγειβοΠηο ἀοΓ᾽ 5 50 ΡΡΙπηθηΐξ “ οἵ ἀἰδθοὶεῖ," ἀπά 
Εν χϑομο5 ςοπ͵εοΐυτο τδδῖ “οὗ ἴπε {τὰ} ἢ 
Ὑ25 ἃ ᾿ΓΔΠΒἰδίίοη οὗ ἃ ἔδὶϑε γεδαϊηρ ἴοσ “οὗ 
[86 ουγ5ε." δίγδηρείυ, ἴῃ6 ἴσια τοδάϊπρ ἰ5 
ΠΟΤΕ 5:0] 16 ἀ ὈγΥ {πῸ Ατπιοηΐδη Ν᾽ ογβίοη, ννῃϊςὶ 
Εἰνε5 “ οὔ ̓ γίηρξ ἰπ τερασγὰ οἵ ἴῃς συ ἢ οὗ Οοά 
δηὰ Ηἰβ5 οονθηδηῖΐ," οπλ της ἴ[πΠ6 νγνοσς “ οἵ 
ἃ ἰἰ6 Ὀεΐοτγε ἃ ὑγίπος δηά 4 σῇ τηδη ᾿ ἴῃ 
[πο βοςοηά εἶδιιϑε οὗ νυ. 170. Ψ'ν 6 Ὀοϊίονο (παῖ 
(Π6 Ασπηδηΐϊδη ἰγαηϑίδίοῦ σαπηοΐ Ὀε σοπ͵δοζιΓ- 
ἴῃς, δυῖ ταιϑὲ πάντα ἔουηὰ [18 τοδαϊηρ ἴῃ ἢ18 
ἴεχῖ. Βεϑὶ 65 βεϊ[Πΐης {πὸ αἰ βΠ υ Υ ἴο ψΒ]ςἢ 
νῈ μᾶνὸ τοίοιτοα, 1 15 τϑοοπιηιοηάεὰ 45 
ἀοὶπε ἀναγ νὮ ἴῃς ἰδυϊζοϊορΎ οἱἁἨ κριτοῦ 
καὶ ἄρχοντος ἴο] ον προ ὕροΟΩ ἡγουμένοι καὶ 
δυνάσται. ῬΟΓ ΔΥ ἀἰϊδεγεπος Ὀεΐννεθη ἴπεπὶ 
νου ὰ δὲ αἰ δῆςσι ἴο βϑυϊδδίδηςαἴῖθ. [,Αϑι]γ, 
(815 τοδάϊης ἀγγδηρεβ [6 ΟΥ̓ΤΏ65 ἴἰη ἃ παΐυγαὶ 
ογάεγ, γδηρίηρ ἴγοτῃ ἴπ6 πηιοϑῖ ἀθδάϊγ ἴο 186 
Ἰσῃϊοσῖ. ὍΠεο Πιδίοτυ οὗ ἴΠπ6 ᾿ηϊεγροίδίίοη οὗ 
ν. κι ἴῃ ἴῃε ΟΥΟΚ 'ννουϊά δὲ ἂῃ ἱπροτίδηϊξ 
ςοηίτθυζίοη ἴο οὖν Κπον]θαάκο οὗ ἴῃ νἱς 551- 
τυάθ5 τὨγουρῇ ψὶςἢ τῆς ἴοχὶ οὗ (Π]5 Ὀοοϊς 

απά 1ο ἴσα αυἱ ἐδίπο οἰδοαυ ὠροη 1δὲ »πεαὶ.} 
1Ἱ|ΟΟορῖο Αχ ἴμ9 οΟἸΌον: δοςογάϊης ἴο 186 
ςοχηχηοηϊδίογβ, ποϊάϊηρ [ἃ Ὀρἢϊ, Δἰ]οννῖπς πὸ 
ΟΠ6 αἷ56 ἴο οδῖδιῃ ἃ ρογίϊοη οὗ 1. (866 τὴθ 
ἰηἰγοά, ἴο (ἢ6 σπαρῖοσ) ΤὙΠὲ6 Αττὴ. δαάς 
ἀλλοτρίους, “ἴδε Ὀτεδὰ οὗ οἴβοῦβ :" δηά {Π6 
Αδίἢ. μ85 “"ἴο ἀρργοδοῖ ἴο δαΐ ἴΠ6 βίγδῃρουθ᾽ 
Ὀγοδά. 

9 “ΟΡ ΜΡ ἰῸὸ χίυε ἀπά 1αἀε.} Ἐδῖδοσ, 
οὗ σαὶ] β οὐοὸσς οἱνίπς οαπὰ τακίης. 
ΑΔοΙΒοΓ τοδαΐηρς ἰ5 σκορπισμοῦ, “ 5οδίζεγίης," 
νῃ]ς ἢ ἴΠ6 τηλγρῖπδ]ὶ δηηοίδῖον οὗ 85. Η. οχ- 
Ρἰαῖπβ οὗ δά υἱϊεγαϊίοη. “Ετστοπὶ γτοῦδίης της 
ἕοοαβ οὗ ΤΥ πεϊξῃδουγ οηϊγυβίε ἴο {πε6 
(Δεῖ... “Ταϊκίηρ δπὰ εἰνίηρ," ΠῚ] δ, 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΡΒ. ΧΠΡβΡ. ΧΙΠᾷ11]1. [ν. 2ο--- 24. 

[τἸοπάϑ ; δηά 7 δίζεσ τῆοι. παϑὶ ρίνεπ, 8.6. 
πρϑγαὶ ποῖ ; ὑδλσσνς 

23 Οὖ. οἵ ὁ ἱτεγατίπρ ἀπά βρελκίηρ 7.“ἢ -- 
ἀραῖῃ ἴπαῖ ψνῖς ἢ του ἢαβὶ Βαλγά : σ οἷ. :ο. 7. 
δπά οἵ τενβϑαδὶηρ οὗ βεογθῖβ. 

24. 80 5Πμ411 τῆουι Ὀ6 {τυ} 5πᾶπιε- 
ἔλεε, πὰ ἢπά ἔδνοιγ δθείοσε 4)]} 
τήξηῃ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΒΚΝ ΧΗ]. 
1 Ἡάφεοῦ τῦε τλοιίά μοί ξ ἀελανιεά. 9. 86 

εαγούμέ 9,7 ἐὰν ἀσερσλίεγ. 12 δαισαγέ 97 ἃ 
τυοαπ. 15. 784 τοογὰς απάᾶ ργεαίμες ο7 
σοί. 

--.-. οὕ. τ-ι- 

5 ἃ ςουήοη Ἀδθθὶηϊςαὶ ἐχργεββϑίοη ἴοσ “' ςοῃ- 
τηοσοο.ἢ 

4Ο. 97" “ἰΐσπος δεζογο ἔδενε ἐδαΐὶ «αὐμε ἐδεε. 
ΤὨο ϑγτγίας, νος, 85 ὸ ἢανς ποῦςεά, ομ 5 
1π6 ν οἷς οὗἁἨὨ 106 Ρτιεοδαϊηρ ραβϑϑάρε, ἀννε}}]5 
οη {Π15 ροϊηΐ δ δοπια ἰδθησίῃ. 

4]. 0 ἐμγη ἀφυαν ἐδγ ὕες ὕγοηι.) Ἐδίβεσ, 
10 ἴδο0 οὗ, εὉ. Ὁ 2'΄ΦΠ (ι ΚίηρΞ 
τὶ. 1τ6,. ἅς.), τῇς ορροϑβίίε οὗἩ ὅρασις οὗ ἴῃς 
Ἰαϑὶ νεγϑθ. 

ἑαζε σαυαῦ ἃ ῥογίϊοη ογ ἃ 3. ἘἈϊΜΕγ 
γΓείετσοαὰ ὈΥ ΕΥ Ζϑομα ἴο (ῃς ἀϊδιΓ δυςοη οὗ 
ξοοάπς δεΐννοεη Κιηβπιεη. Εογ ἴΠ6 ἰδ ννοτγώ, 
ἸΡΙΘ, [ἴ βθεπὶβ ργοδδῦϊα πὶ ΠΣ, “ἃ 5βιαγε," 
δου μανὸ Ὀδθθη σεδα ; ἴθ Τογτγιρίίοη ρεγ- 
ΠΔΡ5 ΟὐσςιΓβ οἰβοννῆοτε 1 {15 ὈοοΪκ. 

Δ. ουεγόωγ. ὙΠοθς “πηγαὶ 9. ἴῃ {||Ὲ 
Οτεοκ τοπηδηςεβ δης οἰβοννῆογο ἀὐὸ ἴπῸ ογα!- 
ΠΑΤῪ ξο- εΐννεεηβ. ὙΠδ τοδαϊηςξϑ, ἤοννενεῦ, 
ΥΔΓΥ. 

48, 24. ΤοΞ56 νόῦϑθϑ ἄγ δἰἰδοποὰ το τῆς 
ΓΟ] ονσίηρ σπαρῖογ ἴῃ ἴῃς Οτεοὶς οὐ] οη5. 

28. 9. ἐεγαλης απά πρεσζίηρ αραΐη ἐδαὶ 
«αὐδίερ ἐδομ ῥα ῥεαγά.)] ΤῊΪΘ5 15 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ 
[Π6 ΟἿΪΥ ΝΑ ἴῃ νοῦ ἀπὸ Ὑ. Ά. οδη δε 
τἰτὴδηβίδιθα : ννὸὲ 5Βῃοιιά, μοννθνοσ, σοδα ἢ 8, 
ἀπὸ δευτερώσεως λόγου ἀκοῆς, οὗ τοροδίΐηβ 
8 σοτὰ ψπὶο ἴμοὰ Βαϑὶ θασὰ. ΤΠὲ 
σι Οἢ 18 ἀραϊηβῖ οἰτοιυδιηρ ἰά16 τυπλοῦ 5. 

244. (ρ. χχχὶϊ. 1ο. 

ΠΗ ΑΡΤΕᾺΚ ΧΙΠΠ. 

Ἡδνίης ἴῃ τἴθ6 ρῥγενίουβ σπαρίογ ἱπαϊοδλίοα 
νυνὶ ἃ τηδη “βου ϊὰ Ὅδ6 Ὁομαμιθὰ ἴο ἄο, τῇς 
ὙΤΙΤΟΣ ΠΊΔΓΚ5 ἴῃ [ἢ ἤγϑι σίδηζδ οὔ [Π15 σβδρίοσγ 
(αῆεγ δὴ ἱηϊγοάυςίζοσυ γνθγβ6) ἴδε τῆϊηρ8. οὗ 
ΠΟΙ ἃ τδη οὐρῆΐξ ποί, δηάὰ πρϑϑᾶὰ5 ποΐ, ἴο ὃ 
Δϑηδιηοά--- δοαγίης ἰη ταϊπὰ (ΠπΠαί Ὁγ [86 Ἰα[ἴοΓ 
Οχργοϑϑίοῃ Π6 τπθδῃ8 πὶ (ΠΟΥ ΜΠ ῃοῖ ΓΟΔΙΪΥ͂ 
ἀῇεςϊ Πἴ5 τοριιϊδίίοη. ΤῊ5 15 ᾿πάϊοαϊοα ἴῃ 
{ῃς ἰαϑσῖ ἴννο εἶδιιϑθὸ5 οὗ υ. 8, ἢ  οἢ ἴδε 
βίδηζαᾳ οἰοβϑεβ (υνυ. 1-38). ΕοΥ υ. 8ς ((ῃς 
ννογάϊην οὗ ψ ὮΙΟΝ 5ποι)ὰ ὃς σοτηραγοὰ ψιῖἢ 



ΒΟΓΙΕΒΙΑΘΊΤΙΟΙΣΡ. ΧΙἼΠΠ. 

4 " ΟΥ̓ γεςκοπίπρ ψνἢ τῆν ραγίπειβ Β.. 
δηὰ Πτγᾶνε]]εῖβ ; οΥ ᾿οΥ τῆς οὶ οἵ τῆς “Ὁ ̓ 

Υ. 1---4.} 201 

Ἐξ) ἴπεβ6 {πίπρ8 δὲ ποῖ ἴπου 
ἀϑῃδιηθά, δηά “δεοςερῖ πὸ 

τς ν. 59. ΡΕΙΒΟΠ (Ὁ 8π {ΠΈγΈΌΥ : Πετίταρε οὗ ἔπ εηά5 ; οτ, 
᾿είίεος, 2 ΟΥ̓ δε αν; οὔ τῆς πιοϑοὲ Ηἰρῆ, 4 Οἱ εχδοῖπεββ οὔ. δαΐδπος πὰ κζ μι,» 

νγερηῖβ; ΟΥ οὗ ρεῖτίηρ πιυςἢῃ οἵ “2, 
{πες ΤΩΡ ἀροὴ 

ἢ Οτν, ογεάσ χίσέηρ. 

Βῖον. “4. ΔΠὰ ἢἰβ ςονεπδηῖ ; ἀπά οὗ Ἰυάρπιεηι 
εἶν, “0. ... ἴὺ ἡ 51} ἐπε πη ροάϊγ ; 

ΧΙ, 24 4) 566 Π|5 ἴο ἱπιρ} [παῖ [ΠΟΓΘ ννᾶ8 ἃ ἴαϊ56 
ἔδο πρ οὗ 5βαπς, νυν μι ςἢ ταϊσῆϊ ργονθηΐ ἃ πιδη 
ἴγοπι ἀοίηρ [παὶ ννϊςἢ, 15 “ ἸΓΟΪΥ ἰηδεγιιοϊοα " 
δηά ἀϊδοϊρ πο, ἢς ψνουϊὰ ποῖ ποϑίϊαῖο ἴο ἀο 
δεΐοτε 41} τη. ΤῈ ἀἰβῆίςυ γ, ἰμαϊ συ. 6, 7 
566πὶ ποῖ ἴο ὃς ἔοστηδ! νυ ἱποϊιάοὰ ἴῃ ἴδ 
Θημπιογαιίοη οὗ {πίηρ8 ποῖ ἴο δε δϑιδηγοὰ οὗ, 
Ϊ8 ΟὨΪΥ͂ ἀρραγεηύ. Ὅμες ργοροβαὶ ἴο ρυῖ 
ν. ὃ Ὀεΐοτο συν. 6, γ---ἰὴη ψΒΙΓὮ οᾶ86 {δεν 
5βουϊά ὃ6 ἱποϊυάεά ἴῃ Πα ηοχὶ βίδηζα (ρἰδοθὰ 
ἴῃ ςοηηποχίοη ΜΠ αὖ. 9)---ἰβ δἰἰγαςῖίνο, δυϊ 
Ὡοΐ ΠΟσΟββασΥ. Εογ, δἰϊπουρ [ΠΟΓς ΤΏΔΥ 6 
ἀϊδεγεησε ἰπ ἕογιη, υσὐ. 6, 7 πιδη  θϑΥ σοη- 
ἰΑίη, πκὸ τ 6 ΟἾΒΟΙ νϑῦβο6β ἰη τῆς βίδηζα, ἀΐγος- 
οη5 ςοποογηῖης [Πρ 5 τυ οἢ ἃ πιδη ηδοὰ ποῖ 
Ὅς Δομαπιεὰ ἴο ἀο. Απὰ ροβϑι ΟΥῪ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ 
ποῖ πᾶν θοῦ ἔοστηδιγ σοηποςοίοά νυ τνμαῖὶ 
ἃ Τηδῃ β5ῃῆοιϊ ηοΐ Ὀὲ “ ἀϑῃδιηθά οἵ," Ὀδοδιι56 
ἴῃ (ἰπ πδῖίαγε οὗ [Ὠἰπ)ε [ΠΟΥ νου]ὰ ἴάΚε Ρἷδος 
ἴη [Π6 ᾿σίναου οἵ ἤοπια δηὰ ποῖ ἴη νίοινν οὗ ἴῃς 
ΡΟΌ]Ις. [{251]}γ, ἰξ 5 ουἱάθης {παὶ ψ σ. 9 
ΔΏΟΙΒΕΥ γαίῃ οὗ τπῃουρῆς Ὀδρίη5,--- ο ἸοΠροΥῦ 
Τοίοτυηρ ἴο ἃ πηλπ8 δοίίοῃβ, διιῖΐ ἴο δίς 
[ ο] ηγ8. 

ΤΕΣ Ἰἰαῦσο ἢυπθεῦ οὗ αἰγοςςοη5 ποράζυ] ἴῃ 
τεξατὰ ἴο ἀοχηεϑῖὶς δ παῖυγα! 7 Ἰοδάς 6 
ΤΟΥ ἴο Γονογῖ ἴο ννῆδί 566 π|8 ἴο βᾶνθ Ὀεθη 
ἃ ἴορίς οὗ ἔγεψιεηΐ ἸυςυθδτγαίΐἨοη ὙΠ δἷπι: 
ἴπαϊ οὗ ἀδυςῃΐϊετα δπὰ ννοπίθη. ΤῊΪΐ5 ἔοσπὶβ 
πε 5υδ)εςῖ οὗ 5ἰΔη2ᾶ5 2 δηά 3, εὰςΐ οὗ [γος 
γΕΥΒ65 (υὐ. 9-11: νυ. 12-,.4). Οη φᾶς οὗ 
{Πε86 Ροϊπίβ ννε πιῖξῃϊ δάάδυςς Ἀαδδὶηϊς Ραγα]- 
615. [ηδεεὰ, τὺ. 9, 1ο-- Δ ουρῇ ἴῃ ἃ αϊξ- 
[ετϑηῖ, δηα 85 1ἴ 5θεπη8 ἴο υ8 τῆογο ἂρῖ ἔογπι-- 
ἃῖεὲ αυοϊεά ἴῃ (πε Ταϊπιὰ (ρεγθαρ8 ἔτοπι 
ΓΠΘΠΊΟΥΥ), 45 “ψτπίθη ἴῃ {Π6 Ὀοοῖ οὗ Βεη 
δῖγα " (54πῆ. τοο δ). ΝΗ 1η 18 οἵἴπον Τα]- 
ταῦ αἷς βγη) 8 ΠΊΔΥ ὃ6 οοιηραγοά---5υ οἷ 48, 
“ΉΔΡΡΥ πὲ ψῆο 1.45 πιαϊθ οἰ] άγεη: νος ἴο 
δῖπὶ παῖ [45 ἔδπιαὶς ςμ!] άγθη (54 η}. «. σ.; 
Οἰάά. 826; Βαῦδα Β. 16 ὁ); “Α ΒΟΥ ςοπιεβ 
ἰηῖο ἴ6 ννου]ὰ : ἷ5 Ἰοαξ ἐοπῆθβ ἰῇ ἢΐ5. δβαπὰ 
--ἃ εἴγ], ποιμίης δἱ 4}} νυν ἢ μον" (ΝΙΔά. 11 δ). 
[πάθ6ὰ, 1 νν88 παρϑά!ς4}}}7 Ἔχρίδίηςα (παῖ [ἢ 6 
νγογὰ Π2)) ἴον “" πιαϊάδη " πιεδηῖ ΠΣ Τὴ, 
“886 ΠΟΠΊΘΙἢ ΕΠΊΡΙΥ ᾽ ἰηῖο με ψοτ]ὰ (ΝΙΔά. 
μ.5.). Απὰ 85 τοραγὰβ ννοπηθῃ ροπογα νυ, [ἢ 
5 ϑυδιοίεηξ ἴῖο τοῖσγ ἴο ϑιιςῆ ϑαυγΐπρθ 85 
“ γομιθη ἅστὰ οὔ α ᾿ϊρῃϊ τηϊηὰ " (5ῃαδῦ. 31 ὁ; 
Οἰἀά. 8ο ὁ); “Μιυβεῖρὶν ποὲ ταῖκ ψ ἃ 
ὑνοπΊδῃ ; {ΠΕΥ 54Υ, ἡ ομοἾ 5 οὐ ΜΠ: ἢονν 
ται ἢ τποτὰ νυν 1 (Π6 τυ οὗ οηδ᾿β πεϊ βου) 
Ηδπος ἴῃς βαᾶροβ 540, ἰἦ ἃ τῃδῇ ταῦ ρ] 165 τα Κ 
ὙΠ 4 τνοπιδη ἢ6 ὈΤΙΠ 28 ΟΥ̓] ὕροη Ὠἰπι56 1, π6 

πορίοςῖβ βίυαγ οὗ ἴπ6 1 νυ, δηά ἢ 15 επά νν"}}]} 
δ6 ἴο ἱπμοτίς Οεἰπηοιῃ ἢ (ΔὍ. 1. 5). 

Α5 τοραγὰβ {πε βεοοοῃὰ ραγί οἵ οὖσ Ἵπαρίεγ 
(δερίπηίης νυ ἢ ο. 15), ἴ ταὶς 56 Ὲπὴ 5 [ἢ ἰΐ 
ὙΟΓΕ Ποῖ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΨΔΥ ςοηπεοίεα ν ἢ ννδδῖ 
μαά ργοοοάθά. Βιυῖ 1 ννε γορασά οἢ. χχχίχ. 16-- 
ΧΙ, 14 88 50 τημποῖ τηδίζοῦ ἱπίογοδλ δά, Π6 Ὁ 
ἢ. ΧΙ. τς ψνου]Ἱὰ σοϑυπηθ δηά Ἴςοηζηιθ της 
τηδίη 5ι]οςῖ- τηλοῦ ἔγοτῃ Ἂἢ. χχχίχ. 15. [ἢ 
(μαῖ οᾶ56 οῃό βίδηζα ([δε ΠΕ ἰπ (ἢ σΠαρίογ, 
νυ. 15-20) ψοιυϊά 5εῖ ἰοσί 16 ῥγαϊϑοβ οὗ 
Οοά!ϊη Οτγοδίϊοη, Ργονϊάθφηςο, δηά Ἀδνοεϊαδτοη ; 
ὙΥΏ16 δηοίπεον ({Π6 5ἰχίῃ, υτν. 21--25} ννου]Ἱὰ 
Ὀὲ πιοῦὸ βϑρεςίδιὶν ἀενοϊεά ἴο ἴδε βυδ᾽εςϊ οἵ 
Οτγοδιίίοη. Ψνε ποῖθ ἴῃ ἴῃς ἴννο οοποϊυάϊηρ 
γΟΓ965 ἴνὸ ὥδοῥιπαδ βαγίηρϑ: ἴπ6 δηξ μεῖς 
ἀυ 75 ἰῃ πδίυγε (5: Π|Π|8Ὶ ἴο 1ῃδὲ ξΟΓΠΊΘΓΙΥ 
ποῖϊςδά ἴῃ Π6 πιογδὶ ψου]ά ; οΡ. ΧΧΧΙΙΪ. 14,15), 
85 ΝΥΝ 6}1 45 [86 ρεστηδποηςο οὗ παΐυγο (Χ]Ϊ!. 24) 
δηδ ϑεσοῃάϊγ, [6 ΠῖσΠεΓ Ὀεποβοῖϊδὶ ρυγροθὲ 
οὗ δυεσγ τπΐηρ ἴῃ παΐιγε (νυ. 25). 

1, φορορὲ πὸ ῥεγσοῦ 10 “ἷη ἐδεγεῦγ.) ϑ8ῖπ ποῖ 
ἘΒεγοίη οὐἱ οἵἉ ἔδ᾽56 5ῃδπῖο. 

2. Οὗ 1δὲ ἰααυ 9} δὲ »ριοσὶὲ Ηρ. 1.2. ἴο 
οὔϑδετνα [5 ογάϊπαποεβ δηὰ Ἴοιηηδησπιοηῖβ 
ἴῃ ΔΠΥ͂ εἰγευπιδίδηςεβ ἀπὰ Ὀεΐογε ΔΠΥ ῬεΙ͂5ΟΠ8. 

αμπά Γ᾽ ὑμάφνιεπξ ἰὸ ἡμεν ἐδὲ μπβοῦῖ.} 
ΤῊΝ οεἴλυβα ἢΔ8 οσςαβίοπεα βοιὴς αἰ ΒΠΊςυ Υ. 
Βαάυε!]ὰ5 Ἱπουρῃϊ “θὲ ποῖ δϑῃαπιεὰ " τηϊρπμξ 
τη 6Δῃ “δε ποῖ πηονοά ὉΥ [2156 5|14π|6. Οχτοί!5 
511}} τλοῦθ ΠΔΥΞὮΪΥ 5} 00 165 “ οὐϊοᾳιιΐ βεηίθη 8 
δογιπὶ ηυἱ ἰά ἀριηῖ ΡΕγΖθοοῆς ννου]ὰ ἴάΚὸ 
[πὸ ννογὰβ ᾿Ππ γα] γ, ἴο 051} ἴπῸ πη ΟΪγ 
ννΒ6) ΠῈ Παρρεηβ ἴο δὲ ἰὴ ἴῃς τῆ; ἃ νΕΙῪ 
᾿ρτοΌ Δ] 6 δοπίπηοηῖ. Τῆς Μϑ5. δῃηά νεῖ- 
Β0ῃ5 βίνε Π0 μοῖρ. νε ρῥγοίεν δάορίϊης ἴπς 
εππιοπάδίοη (οὗ 1υ{π Ὸ Ὶ 3), τὸν εὐσεβῆ, “ἴο 
75. τῆς ῥίοιυβ;᾽ 1.5. ἴο χίνς βοηΐθηςς ἰῃ 
μι18 ἰἀνουγ, ποννανοῦ ὈΠΡΟΡυΪΑΓ δὺς 8η δεϊϊοΏ 
ΙΏΔΥ ὑε. ΟΡ. Ρτον. χυὶ!. 15. ΑὮ ἱπίογεβίίηρς 
τοηάογίηρ (οἰϊοὰ Ὀγ τ Ζοο 6) 15. “ ἴο Ῥιυηϊϑὲι 
(ἢ6 ὑγροῦ γ." Εἰςοσο ἴ6}}8 ι.15 ἴπαΐ ἐδικαιώ- 
θησαν ννἃβ ἴπ6 ΦΕΡΒΟΠλϑῖῖὶς ΘΧργοϑϑίοῃ [ῸΓΣ 
ΦΕΥ͂ Ἰανα ὕδθη ὀχοςυῖοα," 1η 8: ςοἰγ. 

8. Οὔ γεεζομίπρ «υἱὲ ἐὸν βαγίπεγ:.} Υ εὐϑίοῃβ 
Δη σομηπηοηίϊδῖοῦβ ἀγὸ αἰν!ἀοα Ὀεΐνγεεη (ἢ 5 
ἰηἰεγρσγείαϊίοη απὰ “οὗ ἰαϊκίπρ ἢ." ὙὍΤΠῸὸ 
ἰατίον, Δ Βου ζῇ δυρρογίοα ὉΥ Οτοιυ5 (“ υϊά 
ἱαρθαϊς αυοπηΐηυ}8 4υ͵5 4Δυΐ 50 4165 διιΐ να 
οοτηῖ68 βιιᾶν] βοσιιοης οὐϊοςίει ἢ δηὰ ΕτὶτΖ- 
5086, Βδοσηβίοο {{ἸΠ|Ὶρ; ἕο [15 ρ'δοθ. “Κδοκοη- 
ἴῃρ ΜΠ (ὨΥ ΡῥΑγΓΙΠΘΓΒ᾽᾽ ταὶχϊ πιθδη (45 ἴπ 6 
Αεί. 5 105565) σοηςεγηίηρ ἴδε ῥγοῆίβ; ὑυῖ 
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Β.6. ς Απά οἵὨἉ τρεγομδηϊς᾽ | ἱπάϊβεγεπε ἀρεὰ ᾿ἐπαὶ σοηζεπάειβ πῃ. τἤοθεὲ Β.Ἃ 
56]]ΠἸπρ᾿ ; οὗ πλυςῃ σοτγεςτίοη οὗ “ἢ ]- τῆλε ἅγαὲ γοιπρ: τδβ 5π4]ς τῆοι θὲ “Ὁ σπαπεικακικκααινε. 

τάσε ὍΤΕΏ; Δη4 ἴοὸ πιᾶκε ἴῇῆε 8ἰ4ε οὐ Ὧἂπη΄ τγυϊγ ἰεάγηθά, δηὰ ἀρργονεά οἵ }} πιεῃ ΡΝ 
ἥγωῖ. ᾿ αν] βεγνδηῖ ἴο δ]εεά. Ἰϊνίηρ. ΠῚ 

6 ϑδυτε Κεερίηρ, 8 ροοά, ψνἤεε π΄ 9 1ῃὲ ἔδῖμεγ νγακεῖθ [ῸΥ τῆς εαίσα. 
ΕΝ] τνῖθ ἴ5; δπηά 8ῆυς τρ, ψνΠεγε 
ΤΊΔΩΥ ἤδη ἅγα. 

γη ᾿εϊϊνεγ ἃ}1} ἐπΐπρ8 ἴθ πυπΊθεγ 
Δηὰ νγεῖρῃς; δηά ρυζῖ 4}} ἴῃ νυγτηρ 
τῆλε τῆου ἰρίνεδι ουξ, οΓ τεςεῖν- 
6ϑῖ 1ῃ. 

8 Βε ποῖ δϑβδιῃεά ἴο ' ᾿Ἰηίογπὶ {πε 
αηννῖ5ε ΔΠπα ἰοο βἢ, δια τῆς Ἔχίγεηχα 

νναΐ 15 γοο κοηϊηρ νυνὶ τγανθ! θοῦ ἡ ΕὈΣΠΟΓΙ, 
“Δ ὃν (ΕἾ ἔπε οτρίηδὶ οὗ περὶ λόγου) σοι ]ὰ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ πηεᾶη πιο ἴπδπ ““σοποογηΐηρ {πὲ 
τηδλίῖεσ οὗ" Ἄε τῃηογοίογο βιιρροϑῖ (πδί ἴῃ 

{πο Ηθδ. ΠῚ ἼΔΠ Δ ΟΝ, τὸ Ἰαδῖ ννοσὰ 
νγὰ5 ζςοστγρί ἔογ Γδδ), δηά ἴπας τπ6 οτἱρίπαὶ 
τηοδηΐ ““ςοηοογηΐηρ [Π6 πιαῖζοῦ οὗ ἃ γον 
ἀη( 4 Ὀτγοΐμογ," ἡ.ε. Ὀ6 ποῖ ἀϑῃαπιθὰ ἴο οὐη 
ὈγοϊΠεγηῃοοά δηὰ σοηποχίοηῃ. 

ΟΥ 9Κὶ ἐῤὲ σῇ οΓ ρὲ βογίασε ο χηϊοπάς.] 
ΟΥ̓ ΠΆΓΪΥ ἰηϊογργεῖοα 45 1 ἴΠ6 οτἰρίμαὶ παὰ 
ἑταίροις, 1.6. οὗ εἰ νης Ἰορδοῖοβ ἴο ἐτοπηάς, ἴῃ 
βρὶίο οἵ [Π6 ἀἰδαρργοναὶ οἵ ἴπ μεῖσβ. Ῥϑυπμᾶρϑ 
1Π6 Ρῆγαβα 15 πηείδρῃογιςαὶ, (πὸ “ Πογίαρο οὗ 
ἐγ ηα5 "ἢ χποαηηρ ἴποβϑὸ ργίν] ορο5 ἴο ΒΓ ἢ 
ἐγίθπας ἤανὸ ἃ ἡδίιγαὶ οἰδίπη. Α ἴον 155. 
«ηα ΑΥ. γε “οἴθογβ "ἢ ἴοσ “ ἔγιε πε 5," 

4. οΥ 07 χείλη ποῦ οὐ πἰρἢ 1.6. οἵ 
Δεαυϊγίηρ ννθα ἢ, νΥ ΒΟ ΙΠΟΓ ἴῃ ἰαῦρε υδπίτ 65 
ΤῸΓ ἴθαγ οὗ ΘηΥΥ͂, ΟΥΓ ἰῇ 5118]} ἔοσ ἴδαγ οἵ θείην 
τηουρης πιόδη (Οτοί.). 

5. ο7 »ιεγοβαη ̓  ἐπα ζεγοηΐ “εἰρη. ἘΔίΠοσ, 
ΟΥ̓͂ [9 ἸΔΟΏΘΥ βαϊπθα ὈΥ 5011} 85 δὰ 
ἹΘΥοΒαπῖδ. Βιιΐ Εσγιΐζϑοῃς 15 δου θητὶν 
τῆς ἴῃ δυσί της ἴον [86 Ἰαϑῖ ννογὰ ““δηά 
τ ΓΟ ΠΑ Π͵56,᾿ δυρροβίηρ ἽΠΟ οἵ [ῃ6 οτἱρίπαὶ 
10 ἴᾶνα ὕθοη ᾿νΣΟΏΡΙΥ Ροϊηϊοα, 

ἐο παῖζε ἐδ «ἰάε, 45 -.1ὺ 866 χΧΧΧΙΝ,. 24. 

6. Τῆς 5ιιρρεδίίοη οὗ Οὐααὺῦ {παῖ στ. 6, 7 
5!ιοι]ά Ὀ6. ρἰασοὰ αἴοῦ. Ὁ. 8 βθθπὴ5 σϑοοπη- 
τηοηοα οἡ 5υπίδοςϊς ψὕγοιυπεϑ: δι 1{ 15. ποῖ 
ΠΟΟΟΒΘΑΓῪ [ῸΓ ἴΠ6 5βεέηδο. (866 ᾿ηἰτγοὰ.) 

δωγε ἀερρισ] 1’. ἃ 5681. ῬὍΤῇὸ 561] 
15. ῬγορδῦΥ ἴο ργοΐθες τῆς μοραβ (" υ]}]}δϑίπηα 
αἰ η 5} 1ππὶ δηι]ο αἰδιιδα," Ταςίζα5, ΑΠη8]5,᾽ 
1]. 2), γαῖθοσ τπαη [πὸ ννοιηδῃ, 

σῤιι μρ.] ΥῖΖ. ἴῃ δἴογοβ ; (ορῖ. 5ἴγαηγεῖν, 
“ῃν Πδηΐ." 

αὐρέγε σὴν δαπάς ἀγροὶ Αοίῇ. “ σοπιογϑ." 
ἈΠΟ, βοσναπίβ." (ἰοιηραγὸ ἴῃς ] ατίη 
λίγες ΙῸΥ “ δἰανθβ :" ὄχον ἄονπις δαὶ μδὶ πὸπὶ εἰ 
γιμεἰα σπβεγσιΐ οἱ ἀορισιον αι μοι εἰ Ῥγοσιρΐ 
Μιειός. 

ἀδιρῆῖοτ, ἤθη πὸ πηᾶη Κπούχειῃ ; 
δηὰ τὴ6 στα ἔογ πα τ Κθῖἢ ΔΨΑΥ 
ϑἰδερ : ἤδη δ8ἢ6 ἰβ γοιιηρ, ἰεϑὲ 8386 
Ρᾶ55 ἈΥΨΑΥ ἴῃς ἤοννεγ οὔ ποῦ ἂρε; 
Δηἀ θεϊηρ; τπηᾶγγιθά, ἰεβὲ 8ῆ6 5ποιυϊ]ὰ θὲ 
Βαῖεά : 

10 [πῃ ἢεγ νἱγρηϊγ, [εδῖ 5[ε 5ῃοι)ά 
δε ἀεβὶεά δηά ροΐζζεη νι ςἢ]]4 ἴῃ 

7. Πείδυον αἱ ἐῤίπσ!ἢ 1, σμαῖονοσ 
του ἀο]ἑγοχθδί, 1.ς. ἴο ἴπ6 πιοηδοῖβ οὗ 
1Π6 Βουβοποϊά, “ []εἴ 11 Ὀ6]." 

8. δαὶ εογροπάειθ «υἱὲ ἐϑοσε ἐδαὶ αγὸ γομηρ. 
12. ἴῃ ἴῇοδὲ σοηίοϑίβ ΜΠ ]σ ἢ ἀΥΓῸ ΟἾΪΥ πα δῦ ]6 
ἴογ γοιῖῃ. ὍΠΗ τηδγρίπδὶ γοδαϊηρ ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ 
ἴτες Μ598., δῃηά αἰ5ο 'ῇ ἴῃ 6 Ασπι., Αθῖι., Οορῇ, 
τά 5. Η. νογϑίοῃβ. (Οὐοιήραγε χχν. 2 δῃά ἴδὸ 
νδυϊαηΐ {Π 6 ΓΕ. 

9. ΤΠ δγγίας Ν᾽ υβίοη ΓΟ ΠΘΏς(65 ΠΟΓΟ᾽ 
ΤΠ ξΟ]] ον ηρ ῥάβϑαρε σορθδῖβ δοπὶθ οὗ ἴῃς 
τηδίίεσ οὗ σἴαρϑ. ΧΧυ., χχυὶ. ϑοπὶ ἔγαρηπηθηΐς 
οἵ {Π6 οτἹ πα] ἀγὸ ργοϑεσυθα ἰῃ ἴῃς Ταϊπιὰ 
(ϑ4πἢ. 1τοο ὁ). 

Τῶν ζαί εν αυαζει ὅὸγ ἐῤὲ ἀαμσδίογ «ὐδέη πὸ 
απ ἀποαυε ἢ [1,1|. ἃ ἀδαρσμῖοσ ἐδ ἴο 
ΒΟΟΣ ΖΑΒΟΣΥ ἃ ἰάθη 8100}]108861088. 
Βυῖ ἀἐπόκρυφος τιϊκμῖ θὲ ἴακθη ἢ θυγάτηρ, 
“ἐᾷ Ὠάάση ἀδιρῃίεγ," ἐπ. ἃ τηαίάεη (Οτοῖ 5). 
ϑγγ, “Δ ἀδιιρηζογ 15 ΥὙΘΓΥ ΡΓΘΟΙΟΙ5 ἴο (ΟΥ̓ ΠδανΥ) 
ὩΡΟΠ πον ἔλιπον." Βοίῃἢ {656 γεηαθυηρϑ 4.6 

τσ γα ηϑ]αιοη5 οἵ ἴῃς Ηδοῦτον (δῦ ἱ}» 
δ ΓΘ). ὙΠὲ Ταϊπὰ αιοῖο5. (ἢ 
515} Δἰ[ΟΓ [ΟΠ 5) απ’. 9 Δηὰ τὸ 5 ἔγοπλὶ Βεη 
δι: “ΔΑ ἀδιιρῃῖοῦ 15. 4 ἀο]ιβῖνο ἰἸρασσο ἴο 
Ποῖ (Ποῦ [τς Ηοδ. ννογὰὰ8 85 }ι.ιδῖ φυοῖεςα]: 
[το πὴ ἴδαγ ἢς σαηηοῖ 51.660. ΔΝ δὴ 5ἢ6 15 Π|1|6, 
ΡΟΓΠΔΡ5 586 ΤΔΥ ὃ6 Ξοάιιςοα ()); ννῆδῃ 586 ἰ5 
ΒΤΟΜ ἢ ΠΡ, ΡΟΥΔΡ5 5116 νν}}} Ρὸ ἀϑίσγαυ [ννὲ [γΓλπ5- 
ἰαῖο ποῖ Π γ4}}Υγ}];; θη 5816 5 τρδυ στρ δὺς 
[1πῸ ἀϊότοπος Ὀοίινεοη (815 αηὰ τῃ6 ῥγουϊουβ 
ἀπὸ δοίην 51Χ πηοπῖἢ5, δοσογάϊηρ ἴο Τ6Γ. 
Υ ὀθαπ). 3 «7, ρογμαρδ 516 νν}} ηοΐῖ δὸ πιαγσὶθά : 
Ὑ ΠΟη 5116 5 ΠΊΑΥΤΊΘαὶ, ρογαρ5 5116 νν}}} ποῖ Βᾶγε 
οἰ] ἄσοη . νἤΘη 516 15 οἱ, βεγβαρβ 56 ψ}} 
Ργαςίϑο πιαρὶς " (ϑὅ4η}ν. 1οὸ ὁ, απὰ νυ ΟἿΪΥ 
δ αἰ ΟγοΠσο5. ἴῃ [ἢ βδοσοα! θὰ “ δεςοηά 
ΔΙρμῃαὺςξ οὗ Βεοη δ1γδ᾽). 

“1 αδὸ βασς ααυαν ἰδὲ ἥοαυογ 9 δὸγ ασε.} 
δΥγ. δ Ἰοϑῖ δ!δα ὕς ἀοϑρίδοι," ἴῃ (86 δεῆβε οἵ 
ποΐῖ αἰἰγασίην βιοτβ. ΤΊ πποδηϊηρ 5: 586 
ΠΙΑΥ Ρῃ55 ἴῃς οϑῖ οὗ ποῦ ὸ που θείης 
την τρα, 

10. ΤΊιο ἀπίϊ  Π515 νοι] δ6 πιρτγουεά Ὁγ 
[γα ϑροϑιην οἰ 505 ὁ ἀπά ὦῚ 
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Β.Ο. ΠεΥ ΔΙΠεῖ δ ἤοιβε; δηά μανίπρ ἃῶ5. ὁ 132 ΕῸΥ ΠΟΙ ρΑΥΠΊΘΠ5 σοπηοῖῇ Δ .8.(. 
τι βοον ΡΒ δηά, ἰεδὲ 886 βῃου!ά πιίβδεπανε πιοῖῃ, ἀπά 4 ἔγτοπι τγνοπιθπ νγὶσκεάμεβθ “το 

ΠοΙβο]ῖ; δἀηά ἤδη 86 ἰ8 πιλγτῖθ, 14 Βεῖτεγ 8 τῆς ̓  σΠυ ΙΒ π685 οὔ ς ὅπ 3 
Ἰοοῖ ἐμὸ 8ῃοι ἃ 6 Ὀδίγοῃ. ΙΏΔη ἴδῃ ἃ ΟοιΓίδοιιβ ὑγΟΠΊΔΠ, ἃ 1 τσ, 

λ οἱ, 46. 11 ὄΚεερ ἃ ϑιτε νυδῖοῃ ονοὸῦ 4 ψοηδη, 7:4}, νι Βῖοἢ Ὀγίπρατῆ βἤδπις Ἰυϊεβείς 
τὰ Βῃδπιεἶεββ ἀδυρῆϊοι, Ιεβῖ 806 πιᾶκε δπά γεργοδοῆ. 

{πες ἃ ᾿ἰδυρῃηρβίος Κα ἴο {πὶπα δπε- Ις [ν}}} πονν γεηθπιθοῦ τπς γουΚϑ 
τηΐεβ, ἀπά ἃ δγννογὰ ἴῃ τῆς ςἰἴγ, ἀπά οὗ {με [,ογά, ἀπά ἀδοίατε τΠ6 τΠὶπρβ 
ἃ τεριοδςῇ δποηρ τῆς ρθορὶβ, δαπά τῆδῖ 1 ἤᾶνε 8εεπ: ἴῃ τῆς ννογάβ οὗ 
τᾶ Κα {πες λ5ῃαπιεά Ὀδείογε [ἢ πλυϊτῖ-ὀ τς [,οτά γε ἢΐ8 νγογκϑ. 
τυ46. 16 Τα 5ιη τῇδ ρίνειῃ ᾿ρῃς ἰοοί- 

« οἢ, 45. 12 Βεβο]ά ποῖ ἐνεγγ θοάγ᾽β βεδυ-ὀ εἰ ἀροη 4}} τῃϊηρβ, ἀπά τῇς νγοτκ 
Ζι. ἴγ, ἀπά ο1 ποῖ ἰῇ [πε τάδ οὗ 

γοπΊΘη. 

ἰδεῖ αδὲ “δομά πιϊσδεδαυε δεγ σε τῷὸ ΠΌΓ, 
ὅγγ. (Ετ 2506). 

11, Κεοῤ α τωγό «αὐαἱεῦ οὐϑῦ ἃ “δαρεοΐδ: 
ἐσωρδίογ.) Ξ: χχυῖ. το. Τῆς ϑγγ. οπιἕβ 
“ὁ ΘΏΔΠΊΘἾ655,᾽ νυν] ἢ ΠΥ πᾶνα Ὀδδη ἰηΐογρο- 
Ἰαϊεα Ποπι ἴπδ6 ραγδὶ]εὶ. 

ὦ γεῤγοαεῦ ὠριοηρ δὲ ρεορἰ..1ὺ 1.11. δατὰ- 
Ἱαοπ!ϑὰ ὉΥ 7.8 ΡΘΟΡ]6 (ΑΓΠ..). ὅ0γ. “ἴῃ 
ἴΠε 4556 0] οὗτἢε ρθορῖο, ῬγοῦδοΙΥ σοσσεςν, 

ΠΡ δαυϊηρ Βεθη πιϊϑγοδά ὑπΠΡΌ. 
ΤΠ ὅγγ. δά ἀ5, “ ἔγοπι [86 ρίδοθ γΠογα 586 

ἄν 6115 δῖ μοῦ ποῖ ξο ἔοσῖμ ; δηὰ ἰεῖ ΠΟΥ ποῖ 
δο δδοιυῖ ἴ6 Ποιι565.᾽ 

12. Βεῤοίά ποὶ εύεν δοίγ᾽: δεαμίγ.} Βαίβετ, 
Ἰοοκ ποῖ ὌΡΟΣ ΔΩ͂ πιδῃ ἴῃ (ΞΞ οα 
δοςουπηΐ οὔ") θοαπῖγ; δυΐ ἐν καλλονῇ τὴᾶ ΑΥ 
δε ἃ πιἰδιγαηϑἰδίίοη οὗ ΠΊΘΓΞ, ““ν ἢ ἀεβῖγε. 
ΤΗΣ δΥτ. “ὁ ϑῇον ποί ΕΥΕΙῪ ταλῃ Ὁ δὲ 15 ἴῃ τὴγ 
᾿οατί,᾽ ΡΓΟΌΔΟΪΥ τεργοβθηῖβ ἴπΠ6 5δπΊῈ ΟΥ ΠΑ] 
ἀἰβετεπεὶν Ροϊηῖεα. 
πα “ἷῤ ποΙ.}] [1ἷϊ. οἷς ποῖ δ ο08} δ0]- 

1οσΣ. Τε ογἱρίηδὶ ννουϊὰ ἄρρεῶῦ ἴο ἢπανθ 

μαὰ (οἴ 5γ1.) Ἴ ΡΠ Οιὲ, “ἴΔκε ποῖ 
δυνεοῖ σου η56),᾽ ἴῃ ἰπιΔίίοη οὗ ΡΞ: Ἷ. 15. 

18. «υἱεξεάίπες..3 ἘἈδίμοΥ, “189 νἱοκοᾶ- 
ὯΘ088 οἷα ψοτΔη." 80 αἷ] Μ585.: ; γυναικός 
15 οπητῖεὰ Ὀγ ΑἸά., Αστῃ., Αείῃ.; “ ὁξ ἃ πιδῃ 
58 δ ὈϑεΠυτεἀ Ὀ΄Ὺ 186 1,31. ΤῊΣ ὅὄγτ. Βα5: “ΤῸΣ 
8ἃ5 ἃ τῇοῖῃ 2115. Ὁροὴ ἃ ρδιτηθηῖ, 50 ἀοίἢ 
)εαϊουϑῦ ὕροῦ 4 ᾿ψοπιδὴ ἔγοπι ἴῃ νυ]  κοάηθεβ 
οὗ μεγ ξε]]ονν," οἰθα Υ εηάἀδανοιυτπρ ἴο ἐχρ δίῃ 
4 ἀπ που] τἰοχῖ. [ἴ 15 ροβϑθὶο τὶ (ἢ6 1,Ατη 
Ψεγβίοῃ ΠΊΔΥ θάνε πογὸ ργεβογνυεὰ {πὸ {τ ἢ: 
“ΠἸῸΠι ἃ ΜνοτηΔη ργοσεεαβ ἴΠε ΕΥ̓] (οΥ τ) οὗ 
ἢογ Ὠυπθαπά," ΠΙὲὲ οὗ τ[ὴ6 ογρίπδὶ θείης ἰη- 
ἰεπάρα ἔογ Πρ, Ὀυϊ τοδὰ ὈΥ οί. ὅγγ. δηά 

Οτοοκ 85 παρ. ΤἼς δηςϊεηίβ5 Ὀο]ενθά ἴῃ 
“ἰβροπίδηθοιβ ξεπεγαίίοη." ὙΠ πιο σομηΐηρ; 
ουϊ οὗ {ΠπῸ χαγτηεηΐ 5 υ5οα ὈΥ Μοηδηάεγ τ: 
Μείπεκο, Ρ. 198) 88 δῃ ᾿]υ5ἰγαϊίοη οὗἉ [Π 6 
τιαῖ “τπδὶ τνῆϊο σοχπεῖῃ ουἱλ οὗ [ἢ6 ὍΝ 
ἀεδιεῖ [6 πηδη.᾽ 

τποτεοῦ ἐς (111 οὗ τῆε ρίοιγ οὗ Ἐξ 
Ι,οτά. 

14. ΤΊς πιϑορΎῦ οὗὨ πε δυῖμοῦ τγεᾶομεβ 
[15 οἸ᾿πηᾶχ. 

εδμν]φῥπε. ὍὌΒὲῈ τλλγρῖπαὶ τοηάογίης 9 
Ργείεγαῦ!ε. γε ἤᾶνὲ δΙγεδαν δεξῇ σγεδβοη ὉΓ 
τη Κίηρ [παῖ ον Μὴ ΠΥ πᾶνε τηθδηΐ “ἃ 
ν]οκοά πηδη.ἢ 

εομγίεοι.} ἈΔΙΠοΥ, γιὸ ἀοοίμ κοοᾶ. 

α «υογιαη «υδιοῦ ὀγίηρειδ “ῥανιε ἀπά γεὲς 
ῥγοαοδ) ΑἸμουξῃ με ϑγσγίας [41]5 υ8 Βετε, ἰἴΐ 
866 5 ΠΟνΘΓΓΠ6]655 ΘΑΞΥ [0 ἀεἴεςῖ 8 5'15:ῃϊ π|15- 
τγδηβἰδίίιοθ. ὍΤἢο ςοηΐεχξ βὅεννβ ἴῃδξ βοπιὲ 
κΚιπά οὗ ἀγρυπιοηΐ ὦ “ογίογὶ νὰ8 Ἰηϊοηδοὰ : 
ἀγαθοποιός, ΓΔ Δ, οὗ ἴῃ6 ἤχει οἰδιιδε δεΐης 
ορροβεάᾶ ἴο ΠΡ 3 ἴπ 86 βεςοηά, ἴδε ἰδἴζεγ 
τηθαηΐϊης Κ“γῆο ἀοοίί ονἹ]]," 858 ἴη ῥγον. χί. 4. 
ΤΠο οἰαυδϑο νν}}} τΠθη τηοδῇ: διοὲὰ ἃ ψοσλδι 
Ψ.Ο ἀοθίμ ΟΥ̓] ἰδ ἃ ἀΐδαταοθ. 

16. σπά ἀεείαγε ἐῤὲ ἐῤίπρε ἐδαὶ ] δαῦυε “εεπ.} 
Α 5ἴηρὶε ὄἌχρεσγίθηςς ποῖ βιιβιοίηρ ἴογ 4}}. 

1. δε «υογάς οΥ δε Ζιογ γε ῥὲς «υογ τ. 
Ϊε. ᾿ ΗΪ5 νογτὰ Ηΐβ ογκβ ψεγε ογοδῖςα, ἃ5 
[Π6 δγγ. δηά Αεδῖῃ. ρίοββ.0. ΤῸ ὅτ. χἀάς, 
“Δῃ4 4}} ογεαΐαγεβ ἀο Η 8 ρίεαβυγε ;" [με Οορί. 
“ἐ δηὰ ἴβε Ργαῖϑε οἵ Η!5)υαρτηηεηῖβ μᾶ5 σοπὶε ἴο 
Ρα55 ())." [{|15 ἠοῖ πηργοῦδθ]ε τμδῖ ἃ οδι56 
ΤΏΔΥ Ὠάγα Ὀδοη Ἰοβῖ. 

16. ΙΒ τ. 1ς θερίηβ [86 βοςοπά ραζί οὗ 
{ΠπῸ εἰαρίογ, οἡ ΜὨὶς ἢ 566 ἴΠ6 ΤΟΙΆΔΓ 5 ἰὴ {πε 
ἰηἰγτοάαςοίίοη. 

ΤΡε “μπ ἰδαὶ φίυειδ ἰρδὲ ἰοοάεερ μροπ αἱ 
ἐῤίηρ... ὌΠ ὅγγ. ἀϊνίἀε8. ἴα νϑγθ8 Ὀεΐννθεη 
186 ἴνγο οἴδιυι565 : “ἶκο ἃ δυη ἴπδῖ τίβεῖ ἢ ουοῦ 
41}, ᾶτὸ [Π6 πιοοῖθα οὔ τδ6 1, ογὰ τονραϊοά 
ροη 4}} Η 5 ννοσῖκβ,᾽᾿ [{ 15, ἰόοννεένεγ, ργοθδθὶβ 
(δῖ [ἢ βεςοηά οἶδιι56 ννα8 ᾿ἽΌΠ Ἵ;)Ὸ ἐρο, 
“ἩΗϊς5 ψοτκ8 ἀῦὸ {.}} οὗ Η!8 ΤΆΘΙΟΥ. "ΤΕΣ 
γΕΓ56 ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ πηθδῇ8 παῖ (ἢ6 ὙὙΟ]6 τᾶηρὸ 
οὗ οὐ͵οςῖ5 οὐ Ὡς ἢ [ἢ6 δύ Ἰοοῖκα ἀονγῃ ἀγὸ 
ι]} οὗ Η!5 βίοσῃ, δῃηὰ 15 Δη εχρ᾽ δηδίΐίοη οὗ ἴῃς 
τοϑίσςτοη “ {πδῖ 1 πᾶΥ6 866 "ἢ 1ἢ τ᾿. 15. 

απά 1δὲ «υογὰ ἐδέγέοῦῦ ἐς γε] οΥ δὲ γον 97 
ἐδ 1ογά.7] Ἀδῖποσ, πὰ ΗἨΐθ σψοσῖ ἰδ 7111 
οὗ Ηἰε ΠΊΟΣΤΥ. 



204 

Β. Ὁ, 1ὴ “ΤΒε ]Ιογὰ μαι ποῖ ρίνεη 
βίος ̓ΠΡΟΥΨΟΓ ἴο ἴΠ6 β4ἰπίβ ἴο ἀδοΐαγε δὶ ἢ 18 
αν. 43... πγατνα] ]ου8 γοῦκβ, Μη ΐοῆ τῆς ΑἹ- 

τα ρη Ιμογά ἤγπιὶνγ δεῖ εά, τὶ 
ὙνΠδΐβοανε. ἰ8 τηϊρῆς δὲ δβίδὈ 5ῃεὰ 
ἔογ ἢϊ5 ρίογγ. 

18 Ηες 586Ἄκεῖι οὐἱ τπε ἄἀξερ, δηά 
τῆς Πεαγῖ, Δπά σοπϑιἀδγεῃ ἘΠ εὶγ ογδῆ 

ΤΌΉΤΡΕ ἀενίςαβ : ἔογ ἔτῃε [ογά Κποννεῖῃ ἃ 
τηδῖ τδύ θ6 Κποννη. Δη4 ἢε δε Πο διῇ 
τῃς εἰρη οὗ τῆς ννου]ά. 

19 Ης ἀδοϊαγει ἢ τπῸ τῆϊπρβ τῃδὲ 
ἃῖε ραϑῖ, δηὰ ἔογ ἴο ὄἼοπιε, δηά 

17. ῥα! ποὶ φίυεη ῥοαυεγ. “ος ργδε- 
ἴλῖυγ ἢς ρυζεῖ ἃ 568 Ἄχρεοίδηάυπι υἱ Γ65 νογ 5 
δεαιεῖ" (Οτοῖι5). 

«υδίοδ ἐδε Αὐῤηὶρ δὲν Ζιονα βεηεῖν “σι ἰά,͵ ἐδαὶ 
«υδαίσοευεν ἐς ρῆρδὲ δε φτεἰαὐίρῥεά 7ὉΓ δὲς 
κἰ0γ7γ.) Ὅς δγγίας γοηάογβ, " Ηδ [45 ρίνεϑη 
σοιγαρε ἴο τποπὶ (παῖ ἔδξασ Ηἰΐπὶ ἴο 5ἴδαπά 
Ὀείογο Ηἰ5 ρίοιγ." ὙὍὙΠὲ νογρ σγεργεβεηϊοα 
ὈΥ ““ΠΓΙΩΪΥ οί ]οὰ "ἢ ἀπά “είνεη Ἴσοῦγαρε ἢ 
ΟΣ] βοοὰ ἴο ἢανὸ θεό 327 (0) 41. ἰχ. 
27). ὙΠα ἰδδὶ οἴδιιϑα ἰβ ργοῦδθὶγ τσ μΕ}Υ 
τοῃάογοα ΌΥ ἴπ6 ὅ5υΓΧ. “Ἃο 5βἰαηά Ὀεΐογε Η 5 
ΕΙΟΓΥ " (56εε 158. νἱ.). 850 8ζγ Ὀεγοπά 4}} ἀς- 
βοιρίίοη 185 ἰ(ἢδξ ρίογυ, [παῖ ἰἴ σαπηοΐῖ ἐυθη Ὀ6 
ςοηίεοιηρΙαϊεα ΌΥ {πε ΔΠρε]8. 

18. ἐῤε ἄδορ απά ἐδε δεαγὶ. Τδο ἔνο πιοϑῖ 
ἰπβογυίαῦϊες τὨϊηρ5. (Οομιρ. οΒ. ἱ. 3; Π 4ῃ. 
᾿. 22. 

ἀπά εοησέάεγεῖ ὁ ἐφεῖγ ἐγαν ἀσυϊ.. Ῥτο- 

ὈΔΌΪΥ ΓλΌΡΌΣ (1οὉ χίὶ. 6), ““βοογείβ᾽" (ςἢ, ὅγγ.), 

ΡΟΙΠαρ8 τοδὰ ν ἢ Ὕ [ῸΓ ν ὉγΥ {1ἢς Οτεοκ 
ΓΔ] Αἴοτγ. 

α] δαὶ τᾶν δέ ἔποαυπ. ““ ΕΥΘΤΥ σοηδοϊθηςε,᾽ 
ἃ ἴον Μϑ55., (ορί., Αοἴ., Αὰθ. Ηδςρ. "Ὁ 
οἵ Εςς]65. χ. 20. 

απ δὲ δεῤοϊάειί ὁ δὲ σἰρης οΟΓΓἹ 1δὲ «συογἰά.] 
Το οχργοβϑίοη πλϊρηΐ 4150 ὃ6 τοηογοά “{ΠῸ 
βίρῃ οὗ οἴθγηγ. ΜΝ τῆς ΤὈσπΊοσ ἱπίογ- 
ῥγείδιίίοῃ ἴἴ 15 οχρ᾽ἰπθὰ οὗ ἴῃ ρογίθηϊβ οἵ πὸ 
νοῦ ἀ (Ὡς Μνεῖῖο, Αδῖ.); νι (6 ἰαίῖονῦ 
(Αγῃ.) οὗ [Π6 5ἰρῃβ νπεηςς [ἢ διιΐζαγα ΠΊΩΥ 
ες Κπονη (ΒΥ Ζϑο 6). ΝοΙΊΒοΥ οὗἉ [Π656 νὶονν8 
15 βαιἰσίδεϊοσγυ. ὍΤῊς ὅγυ. ([ῃ Ὁ. 20) γεηάογϑ: 
“86Γ6 δῖα τοδηϊοϑί θεΐοσο Η πὶ 8}} [ἢαϊ σοπηδ 

Ἰηἴο ἴπ6 ννοτ]ὰ ;᾽᾽ τοδαϊηρ Ὀδὶν ΠΝ δ ἔου 

δ; π ὮΝ ὄν. Ἄν αἵὸ ἱποϊποὰ ἴο δοΐϊοτο 
[μα {15 οπηοηάαίίοῃ ἰ5 ςοχτοςῖ. 

190. Ηε ἀεείαγει.] Οὐοτρ. 58. χ]ΐ 22, ὅτε. 
Βιυϊ 1 πιᾶν θὲ αιυδδιοηφα ἡ Ποῖ μοῦ τδ6 οτὶ- 
Εἶπα] βῃοιϊὰ ποῖ πᾶνε θϑη ροϊηϊοὰ 377", “ἢς 

Κηοννοῖι," γαῖμεν ἔπδη 9}. 

ΕΒΟΟΓΟΙΓΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΠἼ1]. [ν- 17---22. 

τανθαϊθῖῦ τἢ6 δἴδρβ8 οΓ Μίάἀάδεη δος. 
{ΠΙΠρΒ. 

20 

21 Ηες διδῖῃ ραγηιβῃεα τἢε οχςεὶ- 5 
ἰεηῖ ὑγογκβ οἵ ἢὶ5 ννίβάοπι, ἀπά ἢς ἰ5 
ἔτοτι δνογἰδβείηρ ἴο δνευ]δβιπρ : υπίο 
᾿1πΠΔῈ ΠΔΥ ποῖπίηρ, Ὀε δάάεά, πείτῃετ 
σδῃ ἢε Ὀὲ ἀϊπιπ|5η64, ἀπ πα ΒΑ πὸ 
περ οὗ ΔΠΥ σουΠ56]]ογ. 

22 ΟἿ ἢιονν ἀεβίγαῦ]ς ἅγε 41} ἢ 5 
ψογΚ5  δηα τῆδϊ ἃ πΊδῃ ΓΔΥ 8εῈ6 ἐνεη 
ἴο ἃ βρδγκ. 

απά γευεαίοει ἐδ “ἐεῤς ὦ διά ἐῤίηρ». 
Ῥεγῆαρθ “Δ Κ65 οι τ6 ἔγδαοῖ, ἤηάς τῆς 
εἶθ ἴο. Το “ πιάάρδη {ΠϊηΡ5᾽ ἀγὸ ποῖ πδϑοδϑ- 
ΒΑΓΙΪΥ “τῆς ϑεςγεῖβ οὗ πς 1) νη6 ννοσ  ἀσρίδη ἢ 
(ΕγιτΖϑοῃο). 

41. Ηἑε ῥαὶδ σαγπὲεῤεά 2 ἐχεείζεπ! αὐσονὶς οΥ 
ῥὲς «υἱάο»!.} 8.66 ΧΥΪ. 27. 

απάᾶ δὲ ἐς ἥοηι ευεγί είς 1Ἰο ευεγϊασέη.] 
ΤΕ Μ55. νασὺ ὑεΐννεθη “ΠῸ ἰ5,᾽ “ ἀπά 
8116 μ6 15, “ἃς ἢς 15.) Τῇο ἤγεϊ οὗ {Π||56 
15 βδυρροτίδα ὈΥ ἴΠπῸ νεγϑίοηϑ, θυ σδηποῖ δὲ 
τισῖ, δἰησε ον] θη (ἢ6 Τεοΐδγθηςθ 15 ἴο ἴΠ6 
ὈΠΙΓΟΓΤΩΠΥ δηὰ ρεγρείυ Ὑ οὗ παΐαγο, ποῖ ἴο 
[6 εἴεγηδίηεβ5 οἵ Οοά. ΕγΖϑοπο τπογεΐοτγα 
δάορίβ ξως ἔογ [6 Ηεῦτεν ἽΝ), ἰῃ νυ ς ἢ ολ56 
[6 νεῦβε βδἤοιά ἤάνα Ὀεθη τοηήεγοα “ δηά 
ΠΟΥ ἅγὰ 51}. ὙΨψνγὲε θεῖϊενς (Παΐ εἰ ποῦ τῆς 
τοδαϊΐηρ οὗ 5, ὡς (“δὲ [45 ογάογεά ἴ{Πεπὶ 45 ἴΠ6Υ 
Ατο," δε. ἴῃ τ δτταηροηθηΐ ἴῃ νῃϊς ἢ ΠΟΥ 
ΔΌϊά6), πιυσὶ 6 δάορίεα, οΥ εἶδε καὶ ἔστι, “ δηὰ 
[ΒΟΥ Οχίϑι," τηυβὶ Ὀ6 τεϑά, ἕως θείην τεραγάεα 
8ἃ5 ἰανίηρ θέε ἱπιογροϊαιεά ἔτοπὶ τ. 22, οἵ 
ὙΠ ἢ ὡς δηά ὅς νγεγα ἔυΠ6Ὺ σογγυρίϊοη5. 

μπΐο δἔρῴῷμ Μοτο Ργοῦαθ!} Υ ππῖο ΓΘ :ὰ. 
»ΩῪ ποίδίηρ δὲ.) ἘἈδῖμογ, Βαβ ποίμίπς 

998. 

9, ἀπ εομηπηο ον. 
Θδπηὶ τιοϊετα ᾿᾿ (Οτοί 5). 

22. Οὐ ῥοφυ ἀεεϊγαῤίο γε αἰ] δὲς «υογὰς ἢ 
ἮΝ ΠῸ. 

απαᾶ ἐδαΐ ἃ πη »1ΩῪ σεν ευεη 10 ἃ σῥαγλ.} 
ΒοΙίἢ ἴοχί ἂπὰ ἱηϊογρτγείδίίοη τὲ υποοτγίδίη. 
ΤΕ τοδαϊηρ γεηάοτοὰ Ὁγ ἴῃς Α. Ν. 15 ἴηδΐ οὗ 
Ε. 5. δηά ἃ ἴον οἴμεγς Μ55. ΤδοἊ οἴδμογ 
Τοδάϊηρ, ὡς, ρἶνθ8 ῥυδοῖο 7 ΠῸ πιεδηίϊηρ. 
Βαάμις}}5 οχρδηβ ἴἢ6 ΟΙΤΏΘΙ 85 5 χηϊγης 
[δῖ ἔπότὸ 15 ὨοϊΠΙ Πρ, ΠΟΥΨΟΥΟΓ 5Π1|4}}, ηοΐ στο 
ἃ 5ΒΡαΓΚ, ννῆϊοἢ ἀοο5 ποῖ γίνε ενϊάθηςς οὗ ἴῃ 8 
ὈοδυΥ οὗ οετϑαϊίοη ; 5ίηςθ, δά ἀ8 Οσοίϊιβ, ἃ 
5ραγκ ργοάυςο5 ᾿ἰρηϊ ἀπά ἢεαΐῖ, ὈοΟΙ οὗ [Π6ηῚ 
“ δὰ νιδπὶ εἴ Δτίεβ πεοοϑβασῖδθ." ὨὈγυδῖυ5 
5  οβίβ 45 Δη αἰϊεγηδίϊνς, “ γεῖ 4}} ἃ τηδῃ Ἷδ 
566 1πογείογε 18 ὉΡ ἴο ἃ βρασκ," 2.5. ἢυπΊδῃ 
Κηον]θάρο οὗ σγεδίοη ἀοοβ ποΐ οχίεπά θεγοπαὰ 
ἃ τηϊηίπηπι. ὟῈ οδη βοᾶσοεῖϊγ θεῖον ἴπᾶξ 

4Αἀ ςοηῃϑοογναπιίαπι 

ΚΖ Νο {πουρῃῖ ἐβοᾶρεῖ Μίπι," γοὺ 4. 
ΠΕΙΓΠΕΓ ΔΠΥ νγογά 15 μ4ἀεη ἴτοπι ἢΐπι. Ἰταὶ. 99. 



Ζ οἷ. 3. 
15. 

ν. 23---25.} 

223 ΑἹ] ἔἢεβε «ἢΐηρβ8 ᾿νε δη4 γεπιδίῃ 
τ (ογ δνεῖ ἔοσ 811] 868, Δπ4 τῆεγ γα }} 

οδεάϊεητς. 
24. 5 ΑΙ] τπΐπρθ δῖε ἄοιυδὶε οπς 

Δολίηβϑί ΔΠΟΙΠΟΥ : Δ1ΠηΠ4 ἢ ἢδῖἢ πηδάς 
Ποίῆϊπρ' ἱπηρετίεςϊ. 

2ς ὅπε τΠΐηρ; ἐβ[4 }}5 ἤθῖἢ (ἢς ροοά 

6 οΥ̓ΡΙΠ4] νν85 στ ΡὨΓΥ ἰγδηϑίαῖο. Α δϊηΐ, 
Ποννγουοῦ, οὗ ἴδ ἴγυς ἴοχί 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ρῥγεϑοσνοὰ 
ἴῃ 1η6 «αἰϊογηαιίνο σοδάϊπς ὡς, ἰηἰτοάυςσηρ δ 
ΘΧΟΪΑπΊδίοσΥ οἰδιι56, ράγδ 16] ἰο ἴῃς ἤγϑῖ; ΠῚ) 

ἜΝ ΡᾺΣ ὈΟΥΣ, “δηὰά ΠΟΥ ϑβραγκιϊηρ (οΥ 
“ ΒΠΠΠἰΑης," ἘΖοῖς. 1. 7) αὔὸ {867 ἴο ἰοοκ 
ἘΡοη.ἢ “ϑραγίκβ ἢ ννᾶβ ἃ 3]956 ριποίυδίίοη οὗ 
ἴῃε βεςοηά νψογά; σπινθῆρες οὗ Μ5. τοό ἰ5 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴα ἴγυς τοδάϊηρ τῇ {86 Οτεεῖκ. 

48. (ρ. χχχίὶχ. 17. 

44. -- ΧΧΧΙΙ. 1ς. 

ὑηρεγζοο.}] ἘἈδίδον, ζα ]ης. Ἡοῦ. 5 
(ςΡ. ὅ5γζκ.), οὐοσισ, ἴῃ ἈΔΌΡΙηΙς ὑδᾶρὸ ἴτε- 
αυςΠΓΥ ἴῃ 1ῃς 8εηβε οἵ “ ἰαΪς,᾽ “ νοϊὰ :" οΡ. 
},αἴ. σασ. 

25. Οπε ἐῤίπο οεἰαῤἰ δεῖ δὲ φορά οὗ 
αποΐδεν.} ὅγτ. “115 ἢ [815 ἰῃ ρδίγβ. 

ΠσΗΛΔΡΤΕΚ ΧΙΠΙ. 

Βεΐοσε μίνίης δὴ οὐζιπε οὗὨ [{|8 οπαρίοσ, 
νγῈ ἤᾶνα ἴο τοπιᾶγκ (Πδΐ ννὲ σῇ ΟἿΪΥ ἀο 50 ἴῃ 
τοραγὰ ἴο [15 ργεβεηΐ Οὔεεῖϊκ ἔοστη. ἴη ἴδε ὅ5γτ. 
[(ἢς ἰοχί σθαβϑθβ νὴ ν. 12 (Ἰπἀφεά, [ἢς ἴννο 
ῬΓΕΥΪΟΥΒ γΟΥΘ65 4150 ἅγὸ ννδητπρ οὐ ἀσέδοςϊνο).. 
ννὲ Υ}|}} ποῖ οἷεν δῃγ ἼοοπἼοοΐυγα 48 ἴο [μ6 
Γοδβοη οὗ [Π]5 σοῦ ΌΪο οπῃββίοη. 
ἢᾶνθ Ὧο δεϑίίδιϊοη 1 Οχργοϑϑίης Οὐ Ὀ6] ἰοῦ 
ται [ἢ6 ργεϑθηῖ Οτοοῖκ ἴεχί ἀο65 ποὲ [2 {Π 0}} 
Γοργοϑεηῖ ἴπε Ηδῦτγονν οτὶρίηαὶ, θυῖ Πα5 Ὀδοη. 
τοῦ! ῃεά ἴῃ ἃ Ηεο]]οπίϑιὶς 56η56 Ὁγ ἴπΠ6 γουηχοῦ 
δίγδοϊάθ Αβ ἃ ϑρεςΐδὶ ἰπβίδποθς οὗ 1ἢ 8 ννὸ 
ΤΕΙ͂Γ ἴο [ἴῃς Ρυγεὶγ ΗεἰἸθηϊδῖῖς βθηξπηθηΐ ἰῃ 
“. 27 ὁ, ΜΈΪΟΝ 18 ΠΟΓΙΔΙΩΪΥ ἃ βρυτίουβ δἀάϊιίοῃ. 

[ἡ τὴς Οτεοῖς τοχὶ (ἴθ οῃαρίογ σοηιίπιυ68 
{86 ρῥγενίουβ ἀεριιπιθηΐ, δηὰ (πδ΄ ἰῃ ἃ ΤΊΔΏΠΕΙ 
δηὰ ἰδησιαρο νυν ἢ αἰπιοϑῖ γος ε8 1Π6 583:Ὁ- 
ἐὶπιθ. Ὅῇα [Πθηλὸ 15 Ογοαϊίοη : ἤοάνθη, οαγί ἢ, 
φηα 568, 35 5μονης ἴογι δ᾽ (Π6 αἴοτγ οὗ τποῖγὶ 
ΜάᾶΚκον. 
δἰχίῃ ἰ5 δά ἀδά ἰῃ ῥγαῖβϑθ οὗ [6 ρτεαΐ Ογοαδίοσ. 
Βαςἢ οὔτδο ἤγβε ἤνο ϑἴδηζδ γοίουβ ἴο 5016 
ἀερατίπιεηι οὗ Οοὐβ νογκϑ, πὰ οἷοβοβ ντἢς 
ἃ κἰηὰ οὗ οὐ] οοῪ (πη ϑἴδῃζα ἱὶ. υ. αὶ ; ἰῃ βίδηζδ ἰΪ. 
τ. 1ο; ἰῃ 5ίδηζδ 1. υ. 12)ὸδ; ἴῃ 5βίδῃζαβ ἷν. 
ηὰ ν᾿, νυ] ἢ ἀγὰ ςσοη͵οϊηδά, ν. 26). Τς ]Δϑῖ 
ϑίδηζα (ν].}) [ΟΓΠ}8 ἃ ἴ ουἶονγ. [π ζϑηογαὶ 
νν6 τᾶτκ ἴῃ 1ΠῸ ἤγϑι ἤνο βἰΔη2Ζ45 ἴνγο αν] 5: ἢ 8 : 
τΐηχ8 ἴῃ Ποανθη---ἰῆς ἢἤγβε ἴἤσγοθ 5.ΔῃΖΔΒ : 
δηὰ τπἰηρ8 οὐ δδγίἢ---ϑ8ἴδηΖδ8 ἷἱν. δηά ν. Α 
δ θΟ] 153Πὶ 866 Π|5 ἴο αἰίδοῦ ἴο [π6 Ὠυπηθοῦ 
οὗ τῆς νϑῦϑεβ ἴῃ δδοῖ ρᾶγῖ.0 Ὅδδ ἤγβθί ρατί 

ΕΟΓΙΓΕΒΙΑΘΤΙΟΌΘ. ΧΙΗΠῚ. ΧΠΠΠ. 

Βιῖ να. 

ΤῊΐδ, ἴῃ ἢνα ϑβίδηζᾶβ, ἴο ψἢἷϊο ἃ. 

οὗ ἀποῖμογ: δπά ννῇῆο 53}|4}} δε Ἀ]]εά 
ἢ ΒΕ Πο]ἀϊπρ Πἰ5 ρίοτγ αὶ 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΙΗΙΠΠΠ. 
1 71: τυογᾷς ο77 Οσαά ἐπ ἀεαύυέη, αμα ἐπ εαγίλ, 
απά ἐμ ἦε τέα, σγό ἐχεεΐρ σίογίος απ 
ποορκαργγωί, 29. Υεί Οοά ἀλνιεί ἐπε ἀρ οῖσεν 
αμα τοϊροος ἐς σόσυέ αἰ. 

σοῃϑοῖς οὗ ς Ἱ ας 2 νοϑῦβοϑ--ἰῇ 41} ἴνγοῖνθ 
(16 βϑυτιθο ς 4] πυπιθεῦ οἵ [5γ86]}, δηὰ ἀθ- 
80 γδ65 {πϊηρ5 ἴῃ ἤεᾶνθοῦ. ὍὉῆδ βοοοπά ρατγῖ 
ςοηβίϑίβ οὗ [ουγίθθη νογϑο5---[οη (16 ΠΌΡΟΥ 
οὗ ἴῃς ψοτ]ά) ἔογ θδγί} Υ ρῃδηοπιθηδ, ἀπά 
ἔοιιῦ νϑύβϑοβ ἴῸΓ ἴποϑ6 ἴῃ {ἴδ 568, νυῃΐϊϊοὸ 186 
ξτδῃά ςοποϊυάϊηρ δυο ΣῪ (ἰῃ δίδηζδ υἱ.) σοη- 
ϑἰϑῖβ οὗ ϑεύθῃ ὑογβοϑ, ὑνΠ] ἢ 18 (ἢ6 ςονοηδηῖ- 
Ὠυμθογ. 
Το ἢγϑί βίδηζα, νυ} ἢ 115 σοπουἀἸηρ εὐ] ορΥ, 

ἰτεδῖ8 οὗ ἴπ6 ϑυη (υν. 1-5). ὙΠῸ βοςοηὰ 
βίδηζα, υνἱἢ [15 εὐ] ΟΣ (σύν. 6--10), 18 ἀοενοίοά 
ἴο πιοοῃ δῃ κἴασβ. Ηδσο νγ6 ΤΏΔΥ ποῖθ 5016 
τοιιαγκαῦϊς ἈΔΌδΙηϊς ΡάγΆ}16}8 45 δεῖ ἑοσίῇ ἴῃ 
Βεν. Κ. (ἴ[ῃε ΜΙάγαβῃ ου Οδθη.), ρᾶσ. νἱ. ννὲ 
ΤΟΥ Θβρεςδ}νῪ {86 ἀοϑίρηλίίοη οὗ τῆς τηοοῃ 
ἃ5 “84ῃ ἱπάϊςαϊίοη οὗἁὨ {{π|68"--ἰῇε [ονὺνβ οδ]- 
ουϊαϊίης [Π6 γοᾶγ ΟΥ̓͂ ἰῃε τπηοου--Σηα “πὸ 
βίῃ οὗ ἔδαδβίβ,᾽ 16 ἴεβίαὶ ςδϊεπάδσ Ὀεΐπρ 
ΔΙταηροα δοςογαϊηρς ἴο ἴ! πιοοῦ. Εὐτγίδοῦ, 
1ξ, ἃ5 νὰ Ὀείϊονο, [6 σοποϊυάϊηνς ννογάϑ οὗ συ. 6 
(σημεῖον αἰῶνος) 5ῃοι!ϊὰ Ὀ6 ἰγδηϑίδιθαὰ “"δῃ 
δνογδϑιίηρ 5ἰξη ᾿" (ποῖ “ 5'ρη οὗ ἴῃς ννου]ὰ ᾽), 
νὸ μᾶνς ἢεγε δποῖποσ Ἀδθϊηὶς ραγδ]]εὶ, βίηος 
οαἰουϊαίίοη ὈΥ̓͂ [Π6 πηοοη τνᾶ8 τεραγάθα 45 ἃ ἀϊ5- 
τηςἔνο δίψῃ οὗ δηὰ ἕογ [5γδεὶ, ννῆθγοδβ [ἢ 6 βυη 
βεγνυοὰ 45 ἴῃ ἀϊκιϊηςνο βρη ἔοσ [ἢ Οοη]ε 
παϊΐοηϑ ννῖο οδἰουϊαῖοα ὈγΥ 1. Μαπηιο]ά δπὰ 
ὙΘΙΥ͂ ουτίοι!5 15 [6 ΔρρΡ᾿σδίοη τάδ οὐ τ} 5 
ποίοη ἴῃ (ἢ6 Ηαρ;χαάδῃ. ὙὍΒυ5 (6 οὐβουγα- 
[ἰοη8 οὗ δ οὔ τήοοη νοῦ βιρροβθὰ ἴο αν 
ΘΔΟἢ ἃ 8Ρ6ς18] βἰψηϊβοδηςθ. ϑιπ  Αυ]γ, 45 τῃς 
Β1.1} 8 ἴῃ ἴΠ6 5ΚΥ ΟἹἹΥ ὉΥ ἀδγ, Ὀυΐ [ἢ 6 τηοοη ὈΥ 
ηἰρἢϊ δηα ἀδγ, 50 ἴπε Οαπιε8 μδα ΟὨ]Υ ρατγῖ ἴῃ 
1218 ποτ], Ὀυς [3τ86] ἰῃ [ἢ15 δηὰ {π6 ποχῖ : δηά 
δζαΐη, 85 θη ἴῃ ᾿γῆϊ οὗ [Π6 5 η 5615 [ῃδί οὗ 
τῆς πιοοῆ ζζονβ δηά ϑργοδλάϑβ, 580 ννου]ὰ ἴξ 6 
ἴῃ τεραγὰά ἴο ἴπ6 ηἰσῃϊ οὗ τὴς Οοηι 165 δηὰ (ῃς 
Ἰσῃϊ οὗ [3γὯο]. [Ιῃ δεῖ, {πὸ ςοηϑίδηξ σοηοννδὶ 
οἵ ἰἢς τπόοοῃ νγᾶ8 δὴ δηλ οὶ οὗ (ἢ σοηπίδηϊ 
Τεπονδίίοη οὗ ἴϑγβϑοὶ. [1,51]}7, 45 τοραγάς [6 
Δ ̓ ϑίοη ἴῃ Ὁ. 8 ἴο ἴῃς αἰϊεπαϊηρ “ σλπηρ8 " οὗ 
1Π6 5ἴδιβ (5ε6 ποΐθ οὐ ἴπαϊ γθγ56), ψν6 γοδὶ] 
16 Ἀδθθιηὶς ἰεκοηά, [παῖ Ὀοοδιιδο ἴπ6 πιοοη 
δὰ Βυπιυϊοα ΒΟΙΘΟΙΓ ἴο ΤῸ]Ὲ ΟἾΪΥ ὉΥ͂ πἰρῶϊ 
Οοά μά δρροϊπίεα ἴῃς 5ἴδιβ ἴο αἰϊοηὰ δηὰ 
ΔΟΓΟΙΏΡΔΩΥ ἢοΓ, θοῖλ ἡ θη 506 τοβϑα δὰ ψ Βθη 
886 ννϑοηΐ ἀονῃ. 

Τῆς τηϊγὰ 56 ἃ Ὀτίοῖ σίδηζα δῦουϊζ [πὸ ταϊῃ- 
ον (στ. 11, 12), δηὰ δβοῖνοβ 45 ἰγδηβί('οη 
ἔγοιῃ οδ᾽ες(β ἴῃ ἤεάνθη ἴο ρβεποπηθηᾶ δθδοϊ 
οαγ, Βοἢ ἅγὸ σοίοστοὰ ἴο ἴῃ οἰδηζᾷ ἷν. 
(νυ. 13:-.-2), ΠΟ (6 ΠΛ δηὰ οἰ 56 }γ- 4} 16 
βϑίδηζᾶ (νυν. 21-26) ἰ5 ἀδνοϊοά ἴο ἴμοϑὲ ρτὸ- 

206 

Β.(. 
εἶς. 2οο. 
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Β. Ὁ. 
ΟΙΓ. 200. 

ἡ ΟΥ, 
τὐδοςεί, 

ΗΕ ρτίάε οὗ τῃε πεῖρῆϊ, τῆς οἶδα 
Πγπιδιηδηῖ, τὰς δεδιυ οὗ Πθδ- 

νβη, τ ἢ ἢ 5 ρ]ογίοιιβ ϑῆενν : 
2 Τῆς δὴ Ψψ ἤδη 1 ἀρρεάτγεῖῇ, ἀε- 

οἰατίηρ δὲ ἢϊ5 γίϑίηρ ἃ τηλγνα]ΐοιιβ 
" Ἰηρῖγυμηεηῖ, τη6 ψνογκ οὗ τῇς πιοβῖ 
ΗΙρΗ: 

2 Αἵ ποοη ἴἴ ραγοπεῖῃ τῆς ςομη- 
τ. Δηἀ νγῆο ση δὺϊιάβ τῆς Ὀυγπίηρ 
ἢεαῖ τπεγεοῦ ἢ 

4 Α πιδὴ δίοννπρ ἃ ἔμιγηδος ἰ5 ἴῃ 
ννοῦΚ5 οὗ ἢεδῖ, δυῖ τὴ6 δη Ὀυγπεῖῆ 
τῆς πιοιιηϊδὶ πῃ ἴἴγεθ {1πΠ|65 ΠΟΥ ; 

-------ὄἕ- -- -------ὕὔᾧὮἢὸἪὸ ἅ9» ..-.---ς..-.- ---- ἜΞΕΝ 

βεηῖθα ΕΥ̓͂ ἴπε 58ε4., Ὅὴε ςοποϊμαϊΐπρ (5ἰχί}) 
βίδηζᾷ (τυτ. 27-Ψ3) 15, 8ἃ5 ΔΙΓΟΔΑῪ πἰαϊθα, ἃ 
ΒΥΑΠα εὐ]οργ. Α5 ςοποϊιάϊηρ ἴῃς Οδοξῥ»"αὐ 
υξίογαποοβ, ἰὸ ΔΡΡγΟρτΙ ἴθ οαἰοϑεβ ψἰὶ ἃ 
τοΐδγθηςα ἴο ἴξ (νυ. 116). 

1. 1 νου] 6 ἀϊβῆσι ἴο ᾿πηρτονθ οἡ ἴπ 6 
ΑὐἰΠογιΖοα Ν γβίοη ἤογο. 

1ῤὲ ῥγίάε 9 1δὲ δεῖφ δι.) ὙΠῸ [Ἀγεθ πιεπὶ- 
Ὀ6Γ5 οἵ {Π15 νΈυβθ6 αγὸ ἀρραυθ ΤΥ ἴο Ὀ6 τοραγάθά 
45 (ςο-ογάϊηαίο, (6 νο]ς δθοηΐθηςς. Ὀεϊηρς 
ΘΙΕΠΟΥ ΘχοϊαπιαῖογΥ, ΟΥ Ἂχρίδηδίοσυ οἵ {πὸ 
“ἘΒΙΟΥΥ " οὗἉ ΧΙ. 25 ὁ. Οτοίί5 ἀπά ΕΤ[ΖΒοΠο, 
Ποννθυθῦ, τὰκ κἴῆε ῥγίάθ οἵ ἴῃ6 πεῖρμς" 
Ρτγραϊοαῖα δηά {1Π6Ὸ τοϑῖ οὗ {πῸ νεῦϑδο δι υ]οςῖ. 
ἼΠὸ Οορῖ. τεπάογϑ: “πε Ὀοαϑῖ οὗ {πὸ μεῖρῖ 
οὔ πα ΡΟΣ οὗἩ ἴῃς Πητηαπλεηῖ. ἢ 

2. Τρ τη κὐδὸπ ἰἐ ἀῤῥεαγεῖῥ, ἡἠεείαγίη αἰ 
ῥὶς γιεἰη.} ϑοπηθ ΟὈ͵οοΐ ἰ5 νυδηϊοα [ῸΓ “ ἀθ- 
οἰατιηρ,, ννῆϊςῇ ΒτιΖϑοῇθ ΓΘ- ΓΔ 5]αἴῈ5 ἽΞΌ. 
Οτοῖϊιβ γτοδὰ ἐν ἐνδόξῳ ἴογ ἐν ἐξόδῳ, ἢ 
Οο., ἱπίογργεῖπρ {Π|5, “ ἘΟΠΟΙΝ οὕ τῆς ε]οτγίοιιβ 
ὁπθ:" (ῃΠ6 Αοῖἴ]ν. βδθθπὴβ ἴοὸ αν Πδά ϑδοπὶδ 
ΒΙ ΠΥ τοδάϊηρ, ὑὙΠσἢ σαπηοῖΐ ὃὲ ΤΡ]. 
Ῥογῆαρα ἴῃ6 οὐρίμαὶ ἴογῦ ἽΞΌΩ δά ϑβοπὶὲ 
ἀἰδτιναῖνε οἵ ὝἼΒΨΦ᾽, πλοδηϊηρς ΕἸ ΕΥ “ὁ ΒοΔι ΕΓ] ἢ 

ΟΥ ““δῃιηϊηρ," Ατδῦ. γὼ ΔΠ4 γϑωὶ (5οά 

ὀρθοί γ οἵ ἴῃς ἀἄαλννῃ ἴο ἰγαηϑίαΐο 52) Ὦν 
εν Ἰ5ῃ τ σαθὶς σοπηηρηϊδίο 8). 

α γιαγαεἰ δος ἱπείγιηο ἢ ΚΑ πλαϑίου- 
ΡῬΙοςςΘ." 

3. ΧΑ: ποορ.ἢ 1. αὖ [19 ποοὺ ὕμ6Γ6- 
οὗ, 2.6. σαιιβοᾷ Ογ 1. : 

Τῇο δβοοοηὰ οἰδιιθὸ 15 ἔγοπη 5. ΧΙΧ. 7. 

4. ΑΙ μαη ὀϊοκυίηφ α ἥμεγηασο ἱς τ αὐογ ας 
9 δεα ἢ 15 5ῃοι]ὰ ὑὸ οπο4. Ἵ}ὸ 
δϑηΐοησο ΜΜ|}1 (ΠΟ τέλη: Α τϑῃ Ὀ]ΟΤὶπΡ 
ἃ ἴυχηδοθ θὰ ΨΟΣΚΒ ΟΥὗὨ ποαὺ [ργοάιιςθ8 
ἀτολῖ Π641]. ΒΒ {815 5οη56 15 ποῖ 5Δ|5[Δ ΟτΥ, 
ἴὉΥ 11 15. πλιῖς] πλότὸ Ὠδίαγαὶ ἴο ΠΟΙΆΡΆΓΕ {πὸ 
4ιη ΜΠ {πὸ ισηδοῦ πα νντἢ {ΠπῸ τηδη κνῆῸ 
υ]ον 5 ̓ἴ. ὅδυτσ. “λόγο (πα {ἰὸ πιγηαοο Υ ΒΙς ἢ 
δίον 5 ἰὴ {πὸ Μνοσκ οὐ [πὸ δεν; ἢ ἀπά {Π|5, 
{ΠΟΥ 15 Τοάθοη ἴο δο]ονο, τοργοβοηῖς τῃς 

ΕΟΓΙΕΒΙΑΘΊΤΙΟΌΒ. ΧΠ]1Π1.. ἶν. 1--7. 

Ὀγεδίπρ οὐδ βεΙῪ νάροιυγβ, ἂπά 
56 Πρ ἔοῃ δυρῃς Ὀδδπηβ, ᾿ς ἀϊπ|- 
τηοτῇ ἴῃς Εγ68. 

ς Οτοαδῖ ἰ5 τῆς ,ογά τπδὲ πλδάς ἴἴ; 
διιά δῖ ἢϊ5 σοπιηηδηάπιθης 1 ΓΙΠ- τ, ἀσ 

ἐπ γε 

ποιῇ ΠΕΡ ῊΕ Δ ἃ 
6 “ες πιδλδάοθ ἴἢἣθ πιοὸὺῇ 450 ἴο “ (εη. 1. 

ϑ6ῖνα ἰπ ἤοῖ βδϑάβοῃ ἴογ ἃ ἀδροϊΐδλια- 

τίοη οἵ τἰπιθ8, ἀπά ἃ ἰρῃ οἵ τῇς 19 
ννοῦ]α. 

τα4. τό. 
Ρ.. 1ο4. 

7 ὁ τοπι τῆς τποοη 15 ἴδε βίρῃ οὔ ὁ Ἐγδ 

[ελϑῖβ, ἃ ᾿'ρῆς τῃδῖ ἀδογεδϑεῖῃ 1 ΠΟΥ 
ρογίβοιίοη. 

οτἱρηαὶ, ὀχοορί {πεῖ “ Ὀ]ονν5" βῃου]ά γαῖμπεγ 
ἴᾶνοὸ Ὀδθθὴ σχϑηάοσο “νηοῦ 15 δίονη," 
“ληποὰ" (Π5Β)2); δπά “πε ψόογκ οἵ δε 
50} ΡΕγμαρ5. ἘΥ “ἴῃ ἴπ6 ᾿νογκβῆορ (οὔεὶ"α) 
οΥ 1ῃ6 5π|1}.᾿" Καύματος ἴΌΓ χαλκέως [5 
Ῥγοῦαῦϊν ἀκς ἴο καύματος ἴῃ τ. 3: Οτοτιυβ 
νυ ϑηῃοα ἴο γεδά ἐνεργὸς καύματος, “ Ῥγοάιιοεδ5 
᾿ραῖ, ψ σὰ {πὲ Αδεὶι. ἀρραυ ΏΤΥ ἰγδηβ]αἴοϑβ. 

ὀγεαί ῥῥισ ομὲ ἥέγγ αρομγ.] ἩςΌ. ρμεγθαρϑ 
ΓΒ, ἴῸθγ ψνηϊοῃ τῆς ὅυΥγ. νου ὰ ἄρρεᾶγ ἴο 
μᾶνο σοδὰ ὙΠ, “Πὶϑ 4β[165." 

5. από αὐ. ῥίς εοριγηαηάρισηξ 1 γμηπεὶ 
μασμν ὝΠΟ οἴπογ τγοδάϊηρ, “"1ἸῈ βίορρειῃ" 
(4 ἔον" Οτύθοῖκ Μ85. δηὰά 5. Η.), 15. τλθσεὶν ἃ 
ΓΓΔΏΘΟΓΙΌΘΙ 5 ΟΥΓΟΥ, 

6. Ηἐ »ιαάρ ἐῤεὲ γποοπ αἰδο ἰο “γα πὶ δὲ 
“ε440»".1ὺ ΤΠὸ τοδάϊηρ ἤογο ἰγαπϑαιοα 15 ἔουπὰ 
ΟΗΪΥ ἰῃ 248, ὅο. ΤΠ οἴμοῦ Δῖ55. τοδὰ “ δηὰ 
{Π6 τθοοῃ ἴῃ 411 {πηρ5 (ΟΥΓ ΠΟΙ δϑδβϑοη," ἴῃ 
ΜΠΙςΝ “1ὴ 4}} {ΠῚ Ρ.5 Ὁ Πᾶ5 πὸ οὑνίοιιδ πιθηϊης. 
συγ: ἐκ (Π6 τροοῃ, ἴοο, 5ἴαπάσίἢ [ῸΓ ἃ {ἰπ|6.᾿ 
Ἐγοπὶ {Π|5 [ἃ βθθπιβ οἰθασ (π41 Οτάδε στρ αν 
οἱηοηρα ἐν στάσει ἴογ ἐν πᾶσι, “ἴδ τποοπ 
15. δ ΠΟΙ δίδου αἱ ΠΟΥ βϑϑάβοη," νἱΖ. δἴ ηἱρῃῖ 
(Οτοίι5). 

Ὧν α ἀεείαγαμοη οΚΓ πριν. ὙΠδ σα]οηαγα 
οὗ {π᾿ δηςίθς παι οἢ 5 ΝΣ ἰΠαΓ ; βου 
186 Οὐοοκ ρῆγαβε κατὰ σελήνην ἄγειν τὰς 
ἡμέρας. Βιιῖΐ ἴΠ8 δροςαὶ γΓοΐθγθησθ ἤοσα 15 ἴο 
[Πς [οὐνΊ5}} οΔ]σ]δτοη οὗἉ [ἰτη6 (566 1πῖτοά.). 

απ α σἰση οὗ ἐῤὲ αὐονἰ.)] (ἸοΙραγο χὶ. 18. 
ἘΔΙΠΟΥ, δὰ ονοσϊαβίΐϊπ βὶβ πη. 80 δἴ50 {πὸ 
δυῖ., ὃ. Η,, (ορῖ,, Οσυϊπιαηη. ΤῊΪ5 15 πὸ 
ἡδιγα! Ἰπτογργοϊδιίοη οἵ ἴπὸ νογάβ. ΕσιῖΖ- 
50}1|6᾽5. ΤΟχραηαίίοη, “ἃ 5ρὴ οὗ {86 ξαζυγα, 
νπόησο τὸ Γαΐαγο παν 6 Κποννη," σαηποῖ ὃ6 
«ἀορίος, 

7. 16 αἰση οὔ αι. Ἐκ. τὴς Ῥαββοτοσ. 

α ἡσδὶ Ἰῤαὶ ἐρογοασοὶ δ ἢ δὸν Ῥεγγεειοη. 
ἐς δ αἴτον τὰς 11} τπποοηῃ ἢ (ΕτιΖθο μθ). ὉΤΠὸ 

ΟΧΡΓΙΟβδίοη. σοπλϊηἀβ τ5 οἵ [ὸὉ χχυῖ. 10, 
ἼΣΠ ὮΝ ἫΝ ΠῚ Ἣν. Ψψνὲ βῃοιυ]ά Ἴχρθοῖ 
ἃ. ἀἰογοης. ΡΠΘποπιθποη ἔγοπι ἴπμαΐ πιθη- 

»ς 
Εἶτ. Ζοιι 
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Β. 8δ Πα πιοητῇ 15 οαδ]εὰ δίζεσ ἤθγ ργαῖβε ἢϊπὶ [δ πηδάβ ἴζ ; νεγὺ Ὀδδι- Β.6. 
ἘΣ μλπΊ6, ἱποτεδϑίηρ ΟΠ εγΆ ἱγ ἴθ μῈΓ τίβι] ἴτ ἰβ ἴῃ τ8ς Ὀγρηῖπεββ τῃοσοο. πο 

οἰδηρίηρ, δεῖησ δῃ ἱπϑίγιπιεηξ οὗ 12 ἴτ ςοπιραββοῖῃ τῆς ἤεᾶνθῃ 8- 
18 ἀγπι 168 ἅδονε, 5] Πὶπρ ἰπ τῃ6 ἢτ- δου νι ἃ ρ]ογίοιιϑ οἰγοὶεα, δηά 
πιληηεηῖ οἵ Πεᾶνεῃ ; πε 4 βαηάβ οὐ τπε πιοϑὲ Η ΠΡ μᾶνο “Τα. 40. 
9 Τβε θεδιῖγ οὗἩ πεάνεη, τ[ῃ6 ρίογν δεηάδά [ς. δὰ 

οἔ τῆς 5ἴαΓβ, Δ ογπδπΊθηςϊ ρσίνίηρ ᾿ρἢϊ 123 Βγ Πὶ5 ςσοπιπιαπάπιεης πε πηλ- 
'π τὰς Πρ αβῖ ρΙλςεβ οὔ πε [νογά. εἴθ (ἢ6 8ηονν ἴο []] ἂἄρᾶςς. δηά 

10 Αἴ τῆς σοπηπιαηπάπιεης οὗ ἴῃ6 5βεηάδιῃ βυγιτγ {πὲ ΠΡΒτηΐηρβ. οὗ ἢ]5 
Ηοὶγν πε τπὰν νν}}}] οαπά ἴῃ τπεῖὶγ Ἰιάρτηεπί. ἀγορὰ 8: 
οἴάθσ, δηὰ πᾶν ἔπ ἴῃ [{Πεὶ᾿ 14. ΓΠγουρη τἢϊ5. “πε ἰγαᾶβιιγεβ τῆι, ς, ... 

ας ,ϑῖοΠΕΒ. ΔΓΕ Ορεπαά : ἀπά οἰοιιάβ Ην ἔογιῃ 85 ας δ: 
ΞΡ 11 “ΠΠΟΟΚ ἀροη τΠε ταΐπθον, ἀπά ἴον ]β. : ὐγῤθοῆς Ὡς 

ποηρά ἴῃ 8 ὁ ἴο θ6 ἀθβϑογι θα που : απ ᾿ἱπάθοά 
[Π6 ῥαγι συ ϊαῦ ῬΠΘΠοπιθποη ὑνῃ]οἢ μάν τΠ6 
δίῃ οὗ (6 ἔδαβί, νἱζΖ. {ηΠ6 πιοοη Ὀεὶηρ Κωμ!. 
1 τι ῖ5 ννγὰβ γορτοϑοηίθαά ὃν {ΠηΠ6 Ασγαπιαὶς Ἴ2), 
δοίῃ (6 Οσεθκ ἀπὰ ϑυγίας γεπάθγιπρο σου]Ἱά 
δε Θᾶ5}}ν δοσοιιπίοα ἴον. 

8. Τόε γιοπῦρ τς εαἰϊρά αὐἴον ῥὲν παριθ, ππ 
ὑγεασίης «υοπάεγ μὴν πὶ δῥὸγ ἐραησίπσ.) ὙΠῸ 
ἢγϑὲ οἶδ βῃοια 6 ἴῃ Ὀγαςκεῖβ, δίποθ 1Π 6 
βεζοηά οἰθατ]ν τοίουϑ ἴὸ ἴπ6 πηοοῃ, ποῖ ἴο {πὸ 
τποηίῃ, ΤῊΘ ΥΘΥΒ6 15 ποι ρἢϊΐ ἴο πανὸ γοίοσγοα 
ἰο ἴ[ἢς Ηφῦγενν ΠῚ ἀπ ΠῚ ; {πὸ Ἰαίζογ Ὀοὶπς 
ἴῃς οἰάοῦ ἀπά τόσο ροοίϊοα] ᾿νοσὰ ἔου τΠ6 

δ η πίῃ," ΠΟ Υθα5 ὉΠ νγ 5 ἴΠ6 ΟΥΟΙΠΕΓῪ 
ποτά. ΤῊΣ Οὐαὐὺοοκ μὴν «ἀηἀ μήνῃ ἅτ σοπη- 
Ραγαθ]6 : Ὠγαβίι5 Οὔβοσνοα ἀπας {Π6 586 
ΤετΚ πο] ἀά σοοά οἵ [Π6 ΕἸδπλῖϑ ἀπά 
ΕΠ ΠΙ5ἢ ννογάβ. [{ ἄοοβ ποῖ, ποννουθυ, ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο ἴῃ6 Αταπηδῖς ἀπὰ θυσίας ᾿ἀπριαρ65 ; νΠΟηΓ 
ἴῃ6 γοῦβὲ ἢᾶ5 Ὀθθη τιϑϑ ἴο φγούε {πᾶξ {πὸ 
διγαοϊάθς πτοία ἴθ Ηδῦγον. [Νονθγίῃο]ο 85 
ἴδε αθονα ἱπίογργοίαϊὶοη ἴ5. ποῖ ἔγθε ἴγοπι (1ἘΕ[- 
οἰ γ. ὙΠῸ οτίριπαὶ οἵ {πὸ νοῦβο, 45. πὸ 
ζΟΠΘΘΠ5115 οἵ ΟΥ. νυ ἢ 5 υΓ. 5ἤθυνβ, πηιιϑὲ ἤανς 
δοθη ομογ ἸΟΦΘ δ ΠῚ οὐ ἸΏ δ ΣἼΠ, 
ΟΠ ΟΓ οὗ ΠΙσ ἢ ννου]Ἱὰ 6. ἂπ τπππαῖΐμγα] ννὰν 
οἵἨ οχργοβϑίηςσ ἴΠ6 ϑδοηζπιοης ἴῃ {πῃ ἰοχί: 
ΤΠΘΔΠΪΠρΡ ΡΓΟΡΟΥΥ “πὸ τποηΐῃ ἡ ΟΥ “πὸ 
ἸΠΟΟῚ 5 {κὸ 15 ΠΑΠΊΘ,᾽" 1ΠπΠ 5ΟΠῚΘ ΡΑΓΓΟΙΪΑΓ 
ἴο θῈ ἔτ ΠΟΥ Θχρ απο. [1 1Π6 οτρῖπαὶ οοη- 
ἰαϊηθὰ (ῃ6 Ἰαϊίον οἵ τ ἔννο ννοσάϑ ϑιιρβοϑίοί, 

ἰξ 5Βῃουϊά ργοθαθὶν μανὸ θθοη ροϊπίθα ΟΠ, 
“Ἣξ (οΥ, 45 ννδ 5αΥῦ, 5Π6} 15. μέχυ, 45. 5 Παπὶὸ 

(πενν πιοοη, ἢ 1ΠῚ ἱπιρ]165. ὙΠῸ ἰαβὲ οἰαιιβο 
Οὕ ΤΠ ΤΟΓΠΊΘΙ γΌΓβΘ νν}}} {πο η Πανὸ γοξογγοά ἴο 
ἴη6 11] πιοοη, ἀπά ἰῃἰς τὸ {πὸ πονν Πιοοη, 
ΜΠ16 1ΠπῸ ποχί οἰαιιθα οὗ [15 γθῦϑο γοίουβ ἴὸ 
115 αἴνοῦβ ρῬἢι4565.] 

ΩΠ ἐπεί ΓΙ θη: Οὗ ἰδὲ αγηιῖος αὖον] Ἐ ἈΠΟῪ, 
Οὐ {π9 οδτὰρβ. ΕγίΖβομθ δοσορίβ {πὸ ἴη- 
ἱεγργείδιίοη οἵ Ογοίϊιϑ, “ἃ Ὀοδςοη," δὲ. ἃ 
ξΌΠΟΓΑΙ σῖρηαὶ ἴῃ ἀοςογάδηοο νυν νυ πῖς {ΠῸὸ 
ἅΓΙΉ 65 ἀἰγοοὶ {Π6ῖγ τηονοηθηΐ5. (ΟΙῚρ. Πογς 

αἶἰδο {π6 Τοννυ δῆ ἰοροπα, γοίοσσοα τὸ ἴπ {πὸ 
᾿πιγοά. 

Α ΓῺ] ϑἴορ οι! Ὀ6 ρμ]αςθά «αἵ πὸ οπά οὗ 
[Π15 νοῦβο, ὍΤΠ ποχί σγοίουβ ἴο ἴΠ6 βἴδυϑ. 

9. ἐπ ἐῤὸ ῥισ}εεΐ ῥίασος οΚ ἐδὲ 1,ογ.1] ϑοπὶς 
ΜΙ55. «πη Ψειβίοηβ Πανὸ; Ἰη ἴπΠῸ ΠΙρἢοϑῖ 
Ρίδςοςβ 1 οτγά." 

10. ἐῤὲν «αυἱ]ἱ εἰαπά.] Ἐδίμογ, ΓΘ βίδπᾶ, 

ἡ ἰδεῖν ογάεγ.] ἩρφΌ. ὈΘΒΨΏ9, γμε. 

απ πέϑγ ζαιϊπξ ἢ ἐδεῖ αὐαΐεῥε..] Βροίζον 
Οτοοκ ννου]ά μανο θθθη καταλύσωσι τὰς φυλα- 
κάς. ϑυῦ, “ Δη4 σῃαηρο ποΐ ἴῃ {Π6ῚΓ σοι Γβο5.᾽ 
“ΠΙ5 τα ὸ5  ργοῦαῦ!ο {Πα {ΠῸ Οὐ βῖπα] νι ὰ5 

ἸΒ ΩΝ (158. 11. 20; πιϊδγοαά ὈῪ {ἢ ὅυγ. ΒΓ), 
ΥΠ νν ΙΓ ἢ {πὸ ὁ“ σοιγθοβ "ἡ (ΝΥ; ρογ- 
ἢαρ5 τηϊθσγοδά ὉΠ 2) ἀρτθθ Ὀείῖοῦ {ἢδῃ 
{ΠῸ ““ νναΐςμος᾿ οἵ {πΠ6 τοοκ {γαηϑὶαΐοσ. ΤΠῸ 
κε ΟΊ ΓΒ6 5." οὗ ἴΠ σοη βίο αἴ ΟΠ 5 ΓΘ ΤΩ ΠΠΠ1ΔΓ. 
ΤΠ τοϑῖ οἵ {Π|5 πα ρίου 15 νναπίης ἴῃ ἀπὸ 

ϑΥσῖλο  ΟΥ̓ΘΙΟΙ. 

11. 71: ἐὐὸ γι σῥέηοος ἐρέγοο 1] ΟΡ. χοκ. 1. 28. 

12. ῥαπὲ δοιὰ 1.] ΡΟΥΠΔΡ5. ΠδΥ͂Θ 
βύτοφομοα ἱΐ, {πὸ πιοίΐαρπου παν σπαηροί, 

13. μὲν δίων εογινιαηαρηοη δὲ τιαξοῖ ἐδὸ σηοαὺ 
ἰο αἰ αρατο.}Ὶ ΠΟ δοπηΐοπος 15. ᾿ποῖθραηξ 1 
{πὸ δ θΊθοῖ 6 (σὰ (Οτοίζ5), θυ νν 6 σαηποῖ 
ὙΥῸῚ ΘΌΡΡΙΥ “πὸ 5κὺ "ἤν Ὠτιιβίυθ. ΤΠ 
Ἄρι. νου] βορὰ ἴὸ αν τοδὶ χιών, “{ΠῸ 
5Π0. ΡΟ 5. ἄοννη ἢ ΕΥΤΙ ΖΒΟΠο 5. ϑι Ρ  ΟΞΓΟΠ 
{πὰς τῆς ν Υ 5 ἡνόσο πιο ἸΏ ΓΔΒ ΘΙν ἴῃ {ΠῸ 
ΟΥ̓ΣΊΑ] 15, ΠΟΥΨΟΝΘΥ, 5 Πρ] 0 Γι, ΤΠ τποητίοη 
Οἵ 5η0νν ᾿ἴδβο! ΓΊη {Π|5 ΡΙασο 15 γαῖ ΠΟΥ ΒΕ ΓΡΓΙ βίης. 

ἐῤὲ σῥίπιησε 9 ῥὶς ἡμάσηιο! ἢ Ορ. 5. 
ΝΥ ΤΕ. ἀξ; 

14. Τργοισὺ ἐῤ:.Ὦ ῬοΥΝΑΡΒ5 [3 2), “ἔογ 
(Π15 ΡιυγΓΡοβο," 

ἰγοασεγει.] ΤΊ βιογοποιβο τῇ ν 10} {ΠῸ 
ΓΟ] α] ροοῖβ Πρ γα ΓΝ ΟΙν ΓΟΡγοσθηΐ [81], 5πονν, 
ἃ σ., ἃ5 ΡΠ ΠΡ; 566 ΘϑΡΟΟ Δ Π γΥ [0 Ὁ ΧΧΧΥΙΠ, 22. 

ἢν νυν αν ὥοευ .)] (ἰοπιρατα {πΠ6 ρἢγαβθ 
οἵ Αθβομν 5, λευκύπτεροι νιφάδεςς 
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Β.(. 
οἷς. δοο. 

4ὉΟτν, 2σ 
“ουαη ας 

15 ΒΥ Πἰβ στγοᾶῖ ρονγεῦ ἢδ τῃλκείῃ 
16 οἰοιιάς ἤγπι, δηά τῆς Πα ἰβίοπϑϑ 
δα Ὀγόκϑη 5η18]}]. 

16 Αἱ ἢἰ5 εἰρῃξ τῆς πιοιιηϊδ! 8 ἃΓῈ 
βῆλδκεη, δῃά δῖ ἢὶβ Μ}}}} τῆὲ β8οιτῇ 
ννηα δίονγειῃ. 

17 Τα ποῖβε οὗ {6 τη 46γ πλιὰ Κ- 
δῖἢ} τῆς δαγῖῃ ᾿το ττεπιῦϊα : 80 ἀοιτῇ 

ἔα δέ τ πούΐζδογῃ βἴογαι δπά τῆς ψνῃ1τ]- 
ἐν ἀδν 
27γαν τε. 

νυ Πα: 45 ὈΙγά5 ἤγίπρ Βε βοδτιεγείῃ [πε 
βηονν, ἂδπά τῆε (ΔΠΠπρ ἀονγη τΠεγεοῦ 
5. 45 τῆς ΠΙρῃτίηρ οὗἁ ργδββῃορροίϑβ : 

18 ΤΠς εγε πιλγνε ει δὲ τῆς 
δεδυῖγ οὗ τῆς ψΠεπα55 τπογεοῦ, ἀπά Ὁ 
{πε Ποαγῖ 15 Δϑ: ΟΠ Ἰ5η6α δί τῃ6 γαϊηϊηρ 
οὔ τς. 

15. Οἡ ἴδ οὔθ μδηά, (δο σῆς δηά εἰδϑίῖς 
Ραγίιςῖϊοβ οὗ εἰοιιά αὔὲ σοιηθίποα ἱπῖο ἤδανΥ 
ΤηΔ5568 : δηά, οη ἴΠ6 οἴδοτσ, 501 ἃ Ὀ]οςκ8 οὗ ἴσθ 
Φ͵ΙῸ Ξρ ποτε ἰητο ἢι4]5[ ΟΠ 65. 

16, 17. Τεδε νοῦϑεβ να Ὀδοοῖὴς αἷΪ8- 
ἀὐγαηροα ἴῃ πιοσί οὗ ἴῃς Μ55.; [ἰὸ οΥἱβίηδὶ 
ογάον--- 74, 16, τό ὁ, 17 ὁ----τηιϑῖ 6 τοϑίογεά 
ἔγοηι Μ55. 23, ἄς,, 5. Η., δηὰ Οορῖ. Αςοογά- 
ἸΏΡΙΥ ννὲ ἀγσδῆρε {Π6 πὶ ἃ5 [Ο]]ΟΥν8 :- 

17“. Τε πος 9.77 δὲ ἐδωπάογ νιαξεί ἐδὲ 
ΖανῚ ἰο ἱγοριδίς ἢ 866 τηδγρίη. 

16 4. αὐ ῥὲς εἰσ δὲ ἐδε »ιοιπίαίης ἀγὸ ἐδαξεμ. 
ΟΡ. Ρ5.]. 2, ἄς. [1 τῃε ογἱίπδὶ νγὰ5 1981, 
ἰϊ ΠΙΔΥ δᾶνο βρη βοα “ αἱ 115 ἤδϑηϊηρ "ἢ (4. (ἢ 6 
ἱϊπιηϊη 5): οΡ. [00 ΧΧΧΥΙΪΙ. 15. 

16 ὁ. «πᾶ αἱ ῥὶς «υἱῇῇ δε σοι «υἱπά ὀ]οαυεῖ.} 
ἸΏ, Ῥ5. ἸΧΧν". 26. 

17 ὁ, ὅχε. .οὁ «οἱ 1δὸ πογέδογη σἴογηι από 1δὲ 
«αυδὲγἱπυϊπ.1] Ῥετμαρβ ἴπ 6 ογἰρίηδὶ ογάθὺ ννᾶβ8 
ΠΟΥ ΠΡῚΘ ΠΌΥ Ὁ), “80 ἴοο ἴμ6 ποσίῃ υυἱης, 
βἴογπι δηὰ νη] νη. ὙὍΒα ναγίαίϊοη οἵ οχ- 
Ρταββίοῃ ἰη {πὸ ἰοχί 15 δὴ ογπαπηθηΐ οὗ Οτεεκ 
τ ΠΥ [ἤδη οἵ ϑ6πη τς ΡοςΥ. 

ας δίνας ,γίηφ.)] Ἐδίμπονγ, “ αἱ κπιΐηρ;" 
«ἰεροπεης αὐ σεὐεπάμρι, 1,41. 

δὲ “εαἰΐεγει .}] Ἡ Ὁ. ΡῊΪ, ρογβαρβ βεγε υϑοὰ 
ἸηῃςΓΔ 5: Ἐν ΕἸ], 48 ἰη Ηοβ. υἱ. 9. ΤῊΪ5 Μ}}} 
φοςοτά ὑεϊζεῦ νυ ἢ τῆ δἰ πη} 16. 

ἐἐσῥείης 97, σγασεδοῤῥεγ ἢ Μόοτδ ῬγοῦδΌΪΥ, 
“Ὁ Ἰοοπδῖ8,, 8ἃ5 [6 δησίδηΐϊ νϑυβίοῃς σοποῦ 
ἴ, ΕῸΣ “ἸΣΠπΌηρ ἢ να βῃουϊὰ ρογπαρβ 5υὺ- 
βέϊ[υἴ6 “ὁποδιιρίδς;" Ηθοῦ. Π) (ἔχ. χ. 14). 
ΤῊΣ ροϊηϊ οὗ σοπηρατγίβοῃ [168 ἴῃ [ΠΟΙΓ “ σονοῦ- 
ἵηρ ἴῃς εγε οὗ [η6 νυν ἤο]ς ϑαγιἢ " (Εχ. χ. 5). 
ΤΟ 5ἰπ}}}6 15. ἃ δι αΓ οὔθ ἰη δου ρίυγο. 

18. αἱ ἐδε γαϊμπίηρ οὗ 1.7 “ϑοϊεπμξ δηϊπὶ 
νἱλϊογίυ.8 υἱβιιπὶ δάϊπιοσε" (Οτοῖδ 5). ΤῊΪ8 
15 ποῖ τπογὸ ΡγοῦΔΌ]6 τη ΕΤΙ [2780 6᾽5 τοηάογ- 
ἴωρ, “ δἵ {πε τηοϊδίιγε οὗἉ 1. ἈΒαϊηίην δπά 
5πο νη ἅΓο͵ οἴθη ςοηΐξυδεα ΟΥ̓ πε δηςϊοηῖ8 

ἘΕΟΓΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌ. ΧΙΠ|Ε. [ν. 15---22. 

Ι90 ΤΠ Ποαγίτοβθς Αἷϑὸ 25 841 ἢς Β.6. 
Ρουγεῖῃ οπ τῆς δαγῖμ, ἀπά δεΐπρ οοπ- ὅτ 
σεαϊεά, ᾿ἴς ΠΙεῖῖ οἡ ἴδε ἴορ οἵἉ βῆδγρ τῶ τις 
βῖδαεϑβ. ἐσ ῥοίπε 

20 ΝΒεη τῆς ςο]ά πογίῃ νιὶπά ζ εο 
δ]ονγεῖν, Ὧἀπ4 τῆς νγδῖεγ ἰ5 σοπρϑδὶ- 
εἀ :πἴο ἰςθ, 1 δι ἀθῖῃ ροη δνεγΥ 
ρΑιπεγίηρ τοροῖπεῦ οὗ νγαΐεσ, δπά 
σοῖο τῆς νναῖεῦ 45 ἢ ἃ Ὀτγεδϑῖ- 
Ρἰλϊα. 

21 [τ ἀσνουγεῖ τῆς τηοιιηϊδίη8. 
δη4 δυγπεῖῇ τῆς νυ ]άεγπεβθ, δηά 
ςοπϑυμηείῃ τῆς ρΓᾶ88 48 ἢγε. 

22 Α ρτγεβεηῖ τεπιθαγ οὗ 2] 15. ἃ 
Πλῖϑὲ εὐγιΐρ τῤεεάιίγ : ἃ ἀεν ΠοΟπλΪηΡ (ος Το 
Ι αἴϊοσ ἤθδλὲ γεϊγοςεῃοιῇῃ. ἐἀε ἦσαι. 

(5ε6 Ταΐεὶ οἡ Ριίπάασγ, " ΟἸγτρ.᾽ Ρ. 401), δυῖ 
ΘΓ 806 408}}} οὗ [Π6 σῆον ψῃϊςῇ οοςδ- 
508 ἔξησ 15 γεαιιϊγοα, Ῥοσδὰρβ ἴπ6 οἴπογ 
56η56 οἵ (ῃς ννοτὰ ἸΏ 3), “115 θοάγ,᾽)7 2.4. πδζιγα 
(πῃ Αγαπιδῖς), νγᾶ8 ἰηϊοηἀοά, 

19. ἐὲ ει δ οπ ἐδε ἱορ οΓ “δαν “΄Ίαδε.7 ὙΤΠε 
τηλγφίηλ] γεηδογίηρ τυβὲ Βογο Ὀ6 δυϊδοακαυ(οά. 
Αεῖμ. “1 8ρ|1189 ἴκ6 ϑδβαγρ εἰγϑίδὶ." Ἐργ 
ἐἐϑί, Κ68 ψ6 5ῃου]ά 4150 ϑιιδϑιζυῖο ΠῚ ΟΣ ἢ 8. 

40. ΟοπΡ. Ῥχγον. χχυΐ τό, 1,ΧΧ. (ΕτὶῖΖ- 
806). 

εῤοπ ευεν} βαϊδεγίπ Ἰορείδεγ. ΠΡΌ, 5διδῇ 
ΧΧΙΙ χα; [ἢ ἰογτοηῖβ νοι ]ὰ ποῖ ἔγθοζο. 

αηπα εἰοίδεῖ ἐδε «υαἱογ ἢ) 1,11. ἀαπὰἃ 89 
ὙΔΙΟΣ Ρυΐ8 ΟΣ 88 ἐἰΐ 0160 ἃ Ὀτθδδί- 
ΡΙαἴθ. Α ἢϊπρῖίε δ ἤᾶνὸ Ὀθθ ἰηϊοπάθα 
Ὀεΐννοθη ἢ Φ δηὰ ΤῊ Φ 1 {πὸ Ἰαϊῖογ (Αταγηδὶς) 
γογῦ νν88 υϑεὰ ἴογ “σϑϑίει." Θώραξ «πὰ 
ἰογίεα τὲ ἔσθ θη} υϑοὰ οὗἁὨ ΔΩΥ͂ “ σοδίιην :᾽" 
Ἰογϊεαΐο ἴῃ Ν ἴσαν! 15 [δ 6 Ρ]αϑιοσίηρ οὗ ἃ νν8}}. 

4]. Ϊ ἀσυομγεῖδ δὲ »πηομηϊαὶπα.}] “ Αὐῇοῦ- 
Θπάο Υἱγοόγοπὶ " (Οτοί 5). 

22. Α ῥνοτεπὶ γεριφάν ὁ αἱ ἐξ α πὶ ξορρεῖης 
“ῤεεάν.1] “ Ῥγοβεηῖ᾽ δηά “" σοπιλίης 5βρθεα γ᾽" 
Γοργοϑοηῖ {Π6 δα ψοσὰ, {πὲ Ηδῦγονν ν᾿ 85 

ΠΠΟ 57 ΝΟ, αὶ βῃουϊά ῬΓΟΌΔΟΙΥ πᾶνε 
Ὀεδη γτεηάεγαά “(ἃ τηϊϑί 4υϊο Κὶγ Ποδιθίῃ 4}}.᾽ 

α ἄεαυ εονιηρ αεν βεαὶ γεγεε ῥεῖ δ. 1 τῃς 
Οτθοκ θὲ Βογὸ ςογγοςῖ, 1 15 οἶθαῦ [δῖ ἃ γοῦβὸ 
ΟΥ αἶδιιϑεὲ πιυδί πᾶνε Ὀδοη ᾿ἰοβὲ πῃ νυῃὶςἢ 18ὸ 
μοαΐ ννᾶβ8 πιθρηϊ[οηε ἃ. ὍΤῆ]β ἰ5 ργδοίςδιν {πὸ 
νίονν οὗ Ουϊηϊάπη δηὰ Εγχϑοῆθ, νῆῸ τσοῖοῦ 
τ. 21 ἴο ἴδε εβδοῖπ οὗ [6 Βοῖ νψὶπά. Ὑπὸ 
Ἰδησιασε ἴἤογο υδοὰ ἀρτϑοὸβ ψΜ6}} σῇ (ῃς 
οἴἴες(5 οὗ {πὸ Ὁ ἽΡ οἵ καύσων, οἰϑοννοσο ἀ6- 
βογθεά ; 566 Οδηῃ. χνυὶ. 6 (“ διιγπὶ ὃν [δε δαϑί 
νῖηα 7), Ε2εΚ. χυὶ. το, ἄς. Νονογίῃο]ο88, 
τῃ6 ρῆγαϑε ἀπαντῶσα ἀπὸ καύσωνος, ὨἽΡΟ "98, 
ταυβῖ δἰπηοϑὲ ΠΟΘ 5ΘΑΤΓΠΪΥ ἤᾶτα πηοδηΐ “ Ποπλίηρ, 
ἔτοπὴ ἴΠ6 οαϑί :᾿" “ἀδνν" {Πδ τηθδῇβ “ Γαίη,᾽" 



γν. 23--31.]} 

23 Βγ δῖβ σοιηβε] ἢς ἀρρβδβείῃ {ῃς 
ἄξερ, ἀπά ρἰδπίθιῃ ἰϑίαπ 5 τῃεγείπ, 

24. 7 ΤΠεν τηδῖ 541} οη {Πε 568 τ6]] 
οὔ πε ἀἄδηρεῦ τπεγεοῦ ; ἀπά ννῇδη νγὲ 
ἤδαγ ἴ ἢ ΟἿΓΟ δαῖβ, ψΜγὲ πηᾶγνεὶ 
τῆεγεδζ, 

25 Φ ΕῸΓ {τπεγεῖη θὲ βίγαπρε δηά 
νγοπάγοιιβ ὑγνοΌγκ8, νδγι θεῖν οὐ 4}1] Κὶπά3 
οὗ θεδϑίβ ἀπά νγῆδλίεβ σγεαίεά, 

26 Βγ Πίπι {Πξ επά οὔ τῃεπὶ ἤδίῃ 
ῬΓΟΘΡΕΓΟΙΙ5 811σσα885, Δηἀ ὁ ΒΥ ἢϊ8 ννογά 
411 τΠϊηρβ σοπδβίϑβί. 

27 Ὗνε τὴᾶν βρεᾶκ τηιςῇ, δπά ᾿ γεῖ 
ΟΠ 5Πογῇ : ψνῃογείογε ἰπ βι1π|. ἢδ 
15 8]}. 

ΒΟΓΙΕΒΙΔΘΤΙΟΙΘ5. ΧΙΠΙ|Ι. Ω 

28 Ηονν 5}4}} νγε δε δθ]ε το πιὰρ- 
ηἰγ Πἰπὶ ὃ ἴογ ἢς ἰ8 ρσγεαῖ δδονε ἃ}} 
ἢΙ5 νγογκβ. 

290 ΤΕ [Ιοτά 18. τεγγθ]ε ἀπά ὁ 
ΨΕΓΥ͂ σίααῖ, ἀπ τηδγνα οι ἰῃ ἢ 
ΡΟνΨΕΓ. 

30 ὙΠ εη γε ρ]ογι εν (ἢς 1 ογά, ἐχαϊς 
ἢ]ΠῚ ἃ85 ΠΊΙΟΝ 8ἃ8 γὰ σᾶ; [ὉΓ ὄνεξη 
γεῖ ψν}} ἢς ἔδαγ Ἔχοοοά : δηά ννῇδη 
γε εχαϊξ ἢΐπι, ριιῖ ἐγ 411 γουγ 
ΒΓΕ ΠρΡΊῃ, Δη4 θῈ Ποῖ ὑγΕΆΓΥ ; [ὉΓ γε 
σΔΠ ΠΕΝΕΓ ΡῸ [ΔΓ Ἐποιιρῇ. 

ὅζ 

ορ 

Ἑ. ἐν 

αἶγ. 2οοὸ. 

Ῥς, οὔ. 4. 
147. 5. 

31 ἐὟΒοΟ ἤδίῖῃ ββεὴ Πϊπι, τῃδξ ἢ 2 5: τοῦ. 5. 
ΠΉΙΡ ἢ τ6]]} τι5 ἡ ἀπὰ γγῆο σὴ τηᾶρη ἃς 

ΠΙΠῚ 458 Π6 ἰ5 ὃ Ξ 

αὐ τῆς ἀσβοτγιρίϊοπ 5 σοπΕϊ ΠΙΙΟΙ15 ἔγοπῚ “Ὁ. 20. 
“Ἢ εἰσ ϑμοῖῃ " 5μῃου] ἃ γαῖμοῦ μᾶγὸ Ὀθθη: ΘᾺ 
ΤΟΥΓΟΒμοῖμ. ὙὍὙΠῃὲὸ δποϊθηΐθ Ὀο]ϊονοὰ {πδΐ 
5ΞΏΟΥ πηι Ὅς [ΟἸ]οννεὰ ὈΥ σταὶπ υυἢϊη ἃ 
ἀεῆπηιῖε ρεγοά: 586εὲ6 Ηεοτσγοά. ἰϊ. 22; Αὐ᾽βίορῃ. 
“εϑραθ, 26ο. 

23. ῥὲ ἀῤῥεασεῖρ δὲ ἀερ “Τῇ ἄδορ 
βυθϑίἀθί," δοοογάϊηρ ἴο ἃ ἔδνν Μ98. 

απά ῥίαπίειρ ἰείαπάς ἐῤεγεῖι.] ὝΠΙ5 ννουἹά 
ΒΕῈΠῚ ἴο γοίεσγ ἴο ἴῃ βιιάάθη δπιοσρὶηρ οὗ 
ἰδία πβ, ἀϊια ἴο βιιδηηαγίπο τηοίϊοηβ - οἵ νυ ῖο ἢ 
1ξ 15 β:Γργϑίηρ {Παΐ ΟἿΓ Δ ΠΟΥ 5Ποι] ἃ Πᾶνὸ 
Κηονγη. Οτοίιβ ννοι]ά ἤανὸ δἰζογοά {πὸ τοχί, 
50 25 ἴο πιᾶΚα ἴἴ πιθδη “εἴ 5ἱ 4114 δβϑί ἴῃ πηδτὶ 
ἴπ|51118, ρἰαπίαβ ργοΐοσί :᾿ Ῥ] Αἰ ΠΥ ποῖ ἃ ἔογζιιπαῖΐο 
βιιρρεβίίοθσ, ἋΓΠῸ ννοσὰ ὩΝ 5 τοπάογοα 
“ 15]2πᾶ 5" γΥ {πὸ Ῥοϑῇ, ἴπ 5. ᾿ἰχχὶϊ. 9, απ ἃ 
5: ΠῚ} }2Γ ΓΕ Πάθγ Πρ 15 σίνοη (ἢ υνογὰ Ὁ Ὀγ [Π6 
ΕἸ Χ, οὗ 58. χὶν. 16. ΤῊδ ἔογτηοῦ ννογά ννὸ 
θεῖανα ἴο πανθ θθΘη τιϑϑα ἴπ {15 ρίαςο: “δπᾶ 
Ἐ6Θ ΡΙδπίοίἢ ΒΟΥ ὙΣΓῈ Βῃ 105." ὍΤΠϊς5, θοΐἢ 
οὐ δοζοιυηΐ οἵ {ΠῸ ποχί υϑῦβοβ αδηά θθοδιιβο {πὸ 
ΔρΡρεάγδηςοε οὗ 5}1ρ5 γαΐῃπου {Πδη {Παΐ οὗἉ ἰϑ]απ 5 
ΟΠ ἴδε 564 5 6 παΐιιγαὶ σοηβθηϊθηςθ οὗ ἃ 
οαἷπι. Τὴ ννοσγά νήσους, “Ι5]αΠ 45," 5 ΠΕΙῸ 
Ῥγεξεγυθά οὐἱυ ὈΥ 5οπιὸ “ ᾿πίογροϊαίθα " Μ88., 
δηα πὸ 1, αἴ. πὰ 8. Η. νογϑίοπβ. ΑἸ]! {Π6 οἱά 
Μ55., ἢ τπ6 Αοίῃ. απὰ (ὐορῖ., σιδνν {πὸ 
ΓΟΓΓῸΡΊΙΟΙ ᾿Ιησοῦς, “ ἀπηὰ [65115 ρ᾽απίοα Βοτ." 

24. (ὗν. 58. οΥἹ]. 

ἐδὲ ἀαησεῦ ἐῤέγοο Ιἴ 5 ποῖ οἴθασγ νυμαΐ 
1Π6 ΟΥ̓ ΙΔ] σα Πᾶνε ὈδΘη: “ ΤΘΥΓΟΙ " νγᾶϑ 
ΡΕΓΠΔΡ5 πιϑαηΐῖ. 

25. «υδαΐες ἐγεαϊε.1 ΤΠ νγογάβ πηιιβὲ 
ταῖμοσ πᾶνὸ πηθδηΐ “(ἢ [τπάγνυθ]]οι 15] ογθαΐγοϑ, 
νν Π4165.᾿ (οπηραγο {πὸ ογάϊπαγυ Οὐσθοκ ἰάϊοπι 
χρῆμα θηρίου, ὅζς. 

26. 8» βῆ δὲ ἐπε οΣ ἐδέρι ῥα ῥγοιβεγοιις 
σμεσε..}] ὝὍὙΠῈ Βεϑὲ δυϊπογιτϊθ ποῦ Πᾶν: 
ΤΓΟΘΡΕ Εἷπὶ ῬΓΤΟΒΡΟΙΣΓΥ ἰ5 1886 θπᾶ 
ποτοῦ. ὝὙΠὸο ἱπίογργείδτίοη οὔ {πὸ οἴδιιδο 

“20ε.---- οἱ, 77. 

ὙΨ1}]} νὰγν Δοσογ Πρ 458 1 ἰβ βιιρροβϑά ἴο σϑίου 
ἴο {Π6 ἱπηπηθά δῖε] Ργθσθαϊπε νοῦβθϑ, Οὐ ἴο 
ἴΠο56. ψνἘ]Ο ἢ Ό]]ονν (566. ἴπδ ἱπέγοά.). ὙΒὸ 
[ΟΓΠΊΟΤ ννὰ8 ἴΠ6 νἱονν οἵ ἐπ 1Ἁ,δἰη ἐγάπϑίδζου, 
εοηβγηηαίμς ἐαὲ ἱππεγὶς ἤηὶς (τολάϊηρ ὁδοῦ ἴον 
αὐτοῦ ὃ); ἴῃ Ἰαζζοσ, Πόννθνοσ, ἰδ ΠΊΟΥΘ Ρτο- 
ὈΔΌ]6, 1 ννὸ σοπηραγο {Π6 βθοοηά οεἰλιιβο. Ὗνὸ 
γν οι] βιιρροδὲ {παΐ (Π6 οἰαι5οὸ5 5ῃοι ἃ δὸ 
ἱηνογίθα, δηπ ἐπαξ ἴπ {πὸ ἢγβί εὐοδοῖ 5Βῃοι]ά Βὸ 
Γρδα ῸΓ εὐοδία, ννῖῖ ἢ} Μϑ8, 248: “Βγ ἢἷ5 ννοσά 
411 (Π]ηρ5 σοηῃβίβξ ἢ; δηὰ γῪ ἴξ πὸ τπακοίῃ {πὸ 
ΘΧΙΓΘΠΪν οὗ {μοπὶ (- {πὸ τοία!γ, ΠΥΡῚ) ἴο 
ΡΓΟΒΡΟΓ." 

21. απά γεὶ κοριὲ σῥογ ] ἘΔΙΠΟΥ, απ τὸ 

58.811 ΠΘΟΥ͂ΘΙ δἰΐαΐῃ μοτγθϑῖο, ὟΣ 

«ὐρεγέγογε μι σι, ῥὲ ἐς αἰ. ἘαΙΠοΥ, δπὰ 
19 Βππὶ οὗ {Π 8 πιαίου ἰβ: Ηθ 8 δ]]. 
ΤῊΙ5 οἰλιι56 15. ον Δ πεν ἃ βριυσίοιις Η ΟἹ] πη ϑῖῖς 
Δα ποπ ὈΥ 1Π6 γοιηροῦ ϑίγαοίάθ (566. {πὸ 
ἰπίγοά.). 

28. Πσοευ εῤα]! αὐε δὲ αὐἷε ἰο »ιασηὶζν ῥίνη 3] 
|| ΤῈ ρΙοΥιἔγίπς Εἷπιὶ ΒΟ 5811 Ὑ8 
Βισοθ68 7 

ῥὲ ἷσ γεαί.) 1|. ΤᾺ ὁπ ΨΜῈῸ ἰ5 ριθϑῖ. 

ΤΠΗΘ οΟτρῖπαὶ, Ππονγόνοσ, ἸΨ 5 δ Π, 
νου] ἃ ργοθαῦ]ν τηθδη Δ“ τἰὸ σγθαῖοβί οὗ 4]} ἢΪ5 
ΟΓΚ5" (νν]α, “ΤΠ τθ.᾽ ὃ. 211). 

9. ΥΟΠΣ Τὰ χοῦν, αἱ 

30. ἤῥέπ γε ίογ).)] Ἀδίμοῦ, ΟἹ οσ γίπρ. 

ἐχαΐξ ῥὰγι ας πμορ αὐ γὸ απ [Ιἰ 15 ῥγοὸ- 
ὈΔ40]6 1Ππ8ξ “ὨΙτη ἢ ννὰβ ποῖ ἔμ οδ]θςξ οἵ ῃῖ5 
οἴαιιβο, θα Δ ὙΟῸΓ Ροόνγοῖβ" (3 ἼΝ 2) οΥ 
ΟΣ νοῖσ65.} 

δὲ ποὶ «ὑδαῦν; 7ῶγ γὲ ταπ πεῦξῦ σὸ ζιγ 
ἐπομ;}».} ΑΡΡΑΙΌΠΕΙν ἃ ΡἰαΥ οἡ {π6 ννογάϑ5 
ἜΡΓ δὲ 5. ΜΕ ὍΝ, 

ΘΙ. ο ῥα σεεη ῥίνι.) ὙὍῊΘ ράϑϑαρο ἔτοηι 
δῖ, [μη οἰϊοά τη [Π6 ΠΊΑΓΡΙΠ 15 ἴῃ ἃ ΨΟΓΥ 
ἀϊβεγοηΐ οοηίοχί, ἀπὰς (ἢ58. ηιιθϑίϊοι ἰ5 Ποὺ 

Ρ 

Τὸὴ Ὠ1. 18. 

5. 37. 
6. 46. 

ἡ σϑδων (ὡοοσίο 



22 ἼΠοΙα ἅτ γεῖ Πα ργοδίογ τῃϊη 5 
τπΔπ ἴπ6δε Ὀδ, ἔοσγ νγε. αν δεβη διῖ 
ἃ ἔενν οἵἉ ἢϊ8 ψογκβ. 

23 ἕογ τὰε [Ιογά δῖ τηδάς 4]] 
τὨΐηρβ; ἀπά το τῇς ρσοάϊν μαδῖῃ. ἂς 
δίνϑη νυ βάση. 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΤΙΣΘ. ΧΙΠΙῚ. ΧΗΙΝ. ἷν. 32---ἰ. 

ΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΙΗΝ. 
1 7λε.2γαέΐρε ὁ εὐγέαΐν λοῖν τῖῶρε: 16 οὗ ποεῖ, 

17 Διραλ, τὸ «“ὀγαλανι, 22 πάσας, 23 αμά 
αροῦ. 

ειγ 

Β.(. 
τ. 2οο. 

ΕἼΤ υβ8 πον ργαίβα ἔλπιοιιβ πηἘῃ, Τῆς ὑγαῖςε 
Δηά οἱ ἔλίῃοῖβ τῃδὶ Ὀεραῖ ι.8. 

πηηδίυταϊὶ, ἢ ποῖ πργοροσ, Ῥχοῦδοὶγ (μ6 
οΥρίηαὶ ννὰ8 δ Ὦ, “γ8ο ΠΑ δεθη,᾽" υἱζΖ. 
τὴς ψΒοὶς οὗ Π15 ὑνοσξ, 

82. Ορ. χγΐ. 21. 

833. φυξείονι.] 1.2. ΟὨΪΥ {πῸ6 ἔξ ἃγὲ ργὶν!- 
Ιερεὰ ἴο οὐἰδίῃ ΔΠΥ͂ Ἰηϑ ἢ ᾿ηἴο [Π686 {Π]η 5, 

ΓσΗΑΡΤΕΚ ΧΙΗΙ͂Ν. 

Ετοπὶ ὑγδίϑε οἵ ἴῃς γεδίοσ ἴπ6 τσ ῦ ργο- 
ςρϑάβ ἴο [Πδξ οὗ πε πιοβῖ ργομηϊηεηΐ δηὰ αΪ5- 
Ἐπρυϊϑμοὰ οὗ ΗΙ5 ρεορὶς. Ὑεῖ πεσε αἷξὸ ἴδ: ς 
οδή]εςξ 15 ποῖ ΠΊΕΓΕΪΥ, ὩΟΤ᾽ πιδίη]γ, Ὀγαῖϑε οἵ ἴδε 
Βεγοῦβ οὗ [εὐ ῖβἢ ἢἰδίοσγ, Ὀυὲ σΣαῖμοῦ ῥσγαΐῖϑα οὗἉ 
Οοά ἴῃ πο δηὰ ἴοσ ἴθ, ὙὍῆς οἰπδρίοῦ 
ὩΑΙΌΓΑΙΙΥ αἰτδήῆρεβ ἰἴ56} ἱπ ἔοιΓ βίδῃζαθ. [|ῃ 
[δε ἤτβί (νυ. 1-) ἴδ6 ττίζεσ ἱπάϊςαίοβ ἔπαί 
Ὧϊ5 χηδίη οδἦεςϊ 15 ἴο ῃχαῖϑδο [δες Οοἀ νῇο δὰ 
Ὀεβίοννοὰ τηδηϊοϊά δηὰ ἀϊνοῦβ οἱ ὉΡοη σπθῃ 
ἔογ τῆς ροοά οὗ ΗΪ5 ρβεορὶεὲ. Τῆς ἀεβου ρου 
οἵ ἴπεδς ναγ θὰ φἣβ δηὰ δα πι! ηἸϑ ΓΑΙ Οἢ 5 19 ἤ6ΓΟ 
δεηοῖαὶ, (86 οὐ͵εςὶ Ὀεΐης ἴο 5μενν (δὲ [86γ 41} 
σῶα οὶ Οοὐ δῃὰ 41} βεγυεά ἴογ {86 ρυ])ὶς 
ξοοά. ἴπ ἴδε βεςοῃα 5ίδηζα (νυν. 8-1ς) ΒΘ 
τοςσθοάβ ἴο ϑλονν [δας [Β6γς ννᾶ5 δηοΐδπον οἶ855, 
Υ ψοηὶ 4190 Οοά ννᾶ8 ὑσγαιβεὰ δηὰ ψ θοαὶ 

Ης [δὰ ταϊϑοά ὑρ, δουρὶ ΠΟΥ ΒΔ ποῖ 
οςουρίοα ρΡυ]1ς ΟΥ ΡῬγογϊηθης ροϑβιοηβ, δηὰ 
1Π6ῚΡ Ὡδπι6 δηά ἔδηια δὰ ἠοῖ Ὀδθη ργοϑογνυρά. 
Ὑδὲ {δὲ αἷϑο μδὰ (πεῖς τειναγάὰ δηά {δεῖν 
ΤΟ ΟΣΙΔΙ. ὙΠ ἰδοῦ σοῃβϑῖθα [ἢ {ΠΕΙΓ ον 
Πδρρίπεβθ δηά ρεᾶςε τπηΐο ἀφαΐῃ, δηὰ αἴτεον ἰΐ 
ἴῃ ἴῃς σὨΠ]άγοη δηὰ ἴδε σοοά πᾶπιὸ ννὨϊοΐ [ΠΟΥ 
Ἰεῖ Ὀεδίπὰ Ποῖ. Οηρε πιοῦθ νὰ ποίΐςθ ΒοσῈ 
ἃ ΤῊ ἸΔΠ ΟἿ ὔϑεπος οὗ 411 ἰάθρα οὗ δηοΐῃογ 
1 ὸ (866 Ἔβρθοῖδ!ῦ ν. 14). Ὅλα δβίδῃζα τηϊρδῖ 
06 [18 βυχηπιοά ὉΡ: Νοῖ 411 σδῃ ὃς ἕδιηουβ, 
Ὀυΐ 411 τιᾶῦ Ὀε ξοοά ; δηά, 1 50, [ΠῸῚ Ψ}}} Ὀὲ 
πιδοίι], ΠΔΡΡΥ, οηἀυτγίης, δηὰ οὗ Ὀ]ο55θα τ] ΠΊΟΥΥ : 
566] ἰη 16 δηά δῇῆϊεσ ἀθδίδ. 
Το {νὰ βίδηζα (νυ. 16--18) Ὀερίηβ. 16 

Ῥγϑῖβε οὗ ἰηάίνι 415 ΟΥ̓ παπμθ. [ἢ (ἢ6 Οτεοκ 
ἴεχῖ [815 εὐηῦγαοος Βοος δηὰ Νοῦν. Βυΐ ἱἰ 
ἄδϑοσνεβ Βρθοὶδὶ Ὡοῖςε [παῖ [ἢς γοῦβο δῦουϊ 
ἙἘποςῖ (νυν. 16) ἰ5 ομχϊτοἀ ἴῃ [6 δυγ. γεγβίοῃ, 
Ὑνδιοἷ ἴῃ (Π]15 15 [Ὁ] ονγεὰ ΟΥ̓ ἴῃς Αταῦδῖς. Οἡ 
οχδυλϊηἰηρ [6 Οτεοκ ἰοχί, νὰ πὰ {πὶ 1ἰ 
θ6αῖβ ἴγῶςθβ οὗ [εἰν]ϑι ἰγδάϊτοη. Οἡ οοτ- 
ραπης ΕΧΧ. Οεη. ν. 24 ψὶι Εςο]ιι5. χὶν. τό, 
νε οὔϑεγνε [παΐ Ἡνἢ116 1π 106 τηδίη τ 6 ψνογὰ 8 
οὗ {0 ΠΧ Χ. δτὸ γοίδιποά, ἴΠΟΤῸ ἅγὸ 4130 ποίδυϊθ 
αἰϊοσαίίουβ. ΤΉς Γ(ΧΧ. 45 [πὸ ἰϊαὶ ς5ε. ἐδ 
νοσγεβ υϑο ἰπ σοπιηοη ἴῃ ἴπο ΠΧ Χ. δηὰ ἴῃ 
Εοοΐη8.}1: “Απὰ Ἐποοῖ ρήωεεδ Οοὰ [τὰς 

Τ,οτγὰ] «υεἰ!, ἀπά ᾿ς νγᾶ8 ποῖ ἴουπὰ δεςδιιδς 
[δέε «ποτ ἀγὲ οἰ εά ἐπ Ἐεεΐμς.) Οοά 
ἐγαρἰαίεα ἴσα "---Βογο Εςο]0.8. ἢ45: “δηά 
ἢθ νγὯ5 ἰτδηϑβίδίε." Ὑδέϑε δἰτοσδοηϑ δπὰ 
ΟἸ 55: Οἢ5 δ΄ ὙΟΥΥ ἱπιροτγίδηΐϊ, 858 [ΠΟΥ 86 πὶ ἴο 
ἀνοϊά (δε δ᾽ 0] ο4] ἀοςϊτίπε οὗ Εἰποςἷ᾽5 (γδῃ58- 
Ἰαϊίοη (ἴο πμοανθῃ) Ὀγ Οοὰ (Εςο]ι.5. οπὶῖϑ “ ἢς 
νναβ ποῖ ουηά Ὀδοδιι56,᾽" 45 Ὑ-6 1] 45 [ἢ ποῖϊοο 
(δὶ Οοά ἰταηϑἰαῖϊοὰ "ἴ). ['ὲε πιαγὶς παῖ 
Ηεοῦ. χὶ. ς τοργοάυςοβ Π6 1 Χ. : 566 Ὠο ΖΒοὶ 
αὐ ἰος.] ΝοΥ ἰ5 (Π|5 πιοάϊδεά Ὁγ ΕςοΙυ5. χ]ῖχ. 
14 (νυ Βετα 16 ΑἸοχ. Βονενεῦ χοδάς, ῃοῖ 
ἀνεληφθη, 45 ἴδε δΝαῖ, δυΐῖ {ἀτέτε 1. 18 ἴῃ 
χίῖν. 16. Νον [ἴ ἰ8 φυϊε ἰγὰς ἴδδῖ τδ6 
Ἀδδδΐϑ, οΒἰΘΗΥ ἴπ ςοηπεχίου ἢ ἴπ6 ΟἾτ5- 
(ἰδ ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΞΥ, ποῖ ΟὨΪΥ ςοηϊτονογίοα {πὸ 

οὔ τε 
ἐδλιετε. 

ϑΟδηβίοη ἰο μβοάσεη οὗ Μοβεβ δηὰ ΕἸ δ, 
(δυκᾷκ. ς 4), Βυΐ (πδὲ τ18ε ΜΙάγαβῃ (Βεγ. Ἀ. 25) 
τηδὶ πιδὶπϑ [αἱ Εἰ) Δἢ πὰ ἀϊοὰ [1{}158 ΕΧΡΓΟΒΒΙ͂Υ, 

δηά «͵50 1πιρ] 1 ΕἸ Υ ὉῪ ̓ ηϊοεγργεης [πο πρὸ οἵ 
Οεη. ν. 24 Ὁγ ()6 υὑδ6 οὗ 186 βᾶτπὴὸ ψογὰ ἴῃ 
ἘΖ6Κ. χχῖν. τ6]. ΤῊ ς Τάγριπι ΟἸΚοὶοβ ὈΟ Αγ 
Ρυΐβ: “Ὀέοδυϑε Οοἀ τηδάς Ἀἰπὶ ἴο αἷς" [50 
6 οοττεςῖ τοχῖ, εἄ. Βου ποτ]. Αἴ 4 Ἰδΐεσ 
Ρογοά τῆς Ταγρυπὶ Ῥϑευάο-͵οη., Βοννενοσ, ποῖ 
ΟἿ ἰδυρῆς Εποςομ᾿Β δοσεπβίοη ἴο βοάνεη, Ὀυΐ 
ΤΟΡγαβθηΐβ πὶ ἴΒογ 45 Μείδίτοη, ἴπε μὲ ρμοϑῖ 
οὗ Αηροΐβ, ἢ], οα [86 οἴποσ Πδηά, ἴΠ6 50- 
οΔ]]οά [ἐγ. Ταγα. αραῖη οπιϊ5 41} {π|5. Ταΐβ 
Ἰαϊίοι ΠΊΔῪ ὃς τεραγάθαὰ 45 ἴπε Ῥδιθβηϊδῃ 
συγτεηΐ οὗ ορἰηΐοη. Ῥεσθδρα {π||6 ἰηςγπβῖς 
ναΐυς αἰΐδοῆοβ ἴο [86 Δ]]Θροσῖϑπια οὗ Ῥμ ο, 
ὙΠῸ τηᾷκα5 [6 ἰγαηβίδίίοη οὗ Βποςοὰδ [δε 
ϑυγαῦροὶ οὗ ἃ οἴδηρο ΠῸπι ἃ γοῦϑε δη4 ὈΪδηηε- 
ΔΌ]6 ἴο 4 δοϊζος πιοάδς οὗ ἴδ ( ἀς Αὔγδμ.ἢ 
8. 3), οὐ δοτα ἴδε ἀοπκίηφίίοη οὗ [πε ὈΟΩΥγ ἴο- 
(π6 τ]ὸ οὗ ἴῃ Ξου], δηά δἱ [Π6 84π|6 {{π|6 4150 
ἴδ ἔογβακίηρ οἵ 186 τυδῃγ ἕογ ἴΠ6 5βοϊτυἀς οὗ 
τηραϊαιίοη (.ἀς Ῥγβϑϑῃ. εἴ Ῥοθη,Ἶ ὃ 3--88 
τοραγὰς βοϊτυάε δηὰ τηραϊίδείοη, " ἄς ταυΐδῖ. 
Ὡοπι. ὃ 4). 

11 τϑβϑυ 5 [δὲ ΡΏΠο (κε {πὸ τηδιοσ!γ οὗ 
{με 4015) ποῖ Οηἱγ ἱρῃογεά (1 ποῖ Ἐχργεβϑὶῃ 
ἀοηϊθα) ἴπ6 δοοθηβίοη οὗ Ἐποςῆ, Ὀυΐ (παῖ, 
κε Εσοΐι5. χὶῖν. τ6 ὁ, πὸ τεργεβεηϊοα ἢϊπὶ 85 
ἐ Δῃ οχδηηρὶς οἵ τοροπίδηςο "--ἂ8 ομθ Ψ)80Ὸ 
᾿ιδὰ εἰδηρεά Ομ ἃ οῦβα ἴο ἃ Ὀοίίεσ δίδιε." 
Βιι 1ἢ15 αἶϑο δοςογάβ ννἱτῇ Ἀδοθιηὶς (γδα!οη. 
᾿Αςοογάϊην ἴο Βογ. Κ. 25, Βὲ δὰ θδδὴ γοοκοηθὰ 
ΔΙΊΟΠΣ 5ἰπης 8: γψγὰβ ΟΥ̓ Γἢ5 ν᾿ ὶοκοά ἀπά 
Ρίοιι5; δηὰὲ Οοἂ μαὰ Ξαἰὰ [δὲ 1 Βα οοπείπυοά 
ἴῃ ἰ5 ῥἰείγ, Ης ψοι]ὰ ἴα ἢΐπιὶ οἵ οἵ ἴδε 
ψοτὰ, Ψνμαΐενεγ, (δβογοίοσε, Δ ὃε διά 
ρους [6 δβοθηβδίοῃ οὗ Ἐμοοῖῦ (ου ψἝοΒ 



δ -ππαττ- .-- 

ἈΠ. 
ΕἸΓ. 200. 

ν, 3--.4.} 

2 Τῆς Ιογὰ παι ψτοιρῃς ρτεδῖ 
ΒΙΟΙΥ ὈΥ ἔδαπὶ τῆτουρῃ 5 ρτελῖ 
ΡονΕΓ ἤοηλ {πε Ὀερίπηίηρ. 

2 ϑύςἢ 248 ἀἰά θεὰγ τυὶε ἴπ τδεὶγ 
Κιηράοπῃδ, πιο Γαμονγηθα ἔοσγ {Πεὶγ 
Ρονγεγ, ψινίηρ, σουπθεὶ ὃγ {Ππεὶγ υἢ- 

τ αλβόρη νατὶεὰ δἱ αἰβεγεης {ἰπ|65), ῬΏΪο᾽5 
ἰάρα δῦουϊ ΕΏος Ν᾿ 5 σοροπίδηςὁ 8566 π|5 στουπάοά 
ΟἿ [οὐνϊϑὶι ἰγαάππίοη. [1 πορα ϑοάγο νυ δὲ 54]ὰ 
παῖ, νι ἢΪ5 ρϑοι Ὧν νίοννβ, ΡΏϊΪο σουϊά ηοὶ 
μιᾶνα δε εν ᾿ἢ ΔΩΥ͂ ΓΟΔ] δϑςθηβίοη οὗ Εποςἢ, 
ΔΏΥ τοῦ ἴπδδη [ῃ6 ϑοὴ οὗ δίγαςι, νῇο 
βιυἀϊουϑὶν ἱφῆογοβ ἀποῖδου 11[6.}0 850 ωγ [ἤθη 
ἔἴτοπι ἔςςϊυ5. χὶν. 16 θείης ἃ βρυγίουϑβ τϑῦβ6 
(453 Εσδηκοῖ βΡΡροϑεβ, " Εἰηῇῆ. ἀ. Ῥαϊπδιίη. 
Ἐχορ.᾽ Ὁ. 44, ποῖδ 6), 1 δοσογὰβ δἰϊκο νυν ἢ 
Ῥαϊεπεηϊδη δηα ΑἸοχαηάγίδη ποϊΐομϑ, δηὰ ἴπογο 
18 ποῖ ΔΩΥ͂ τοάϑοη ΨΥ [ἢ οἱάογ δγδοίάθ βϑβου]ὰ 
ποῖ ἤᾷνο ψγοη, ἀπά [86 γουηζοῦ δίγδοῖάα 
ἰγδῃϑδίοα, {π|5 νεῦβε- --δυΐϊ χυϊΐε ἴἢ6 ορροβίζο. 
ἘοΥ 1ἴ5 οπχίϑϑίοη ἴῃ ἴῃς ὅ5υ7γ. ἰγαηϑίδίοη, νῈ 
δοοοιηΐ οὐ ἴΠ6 στοιηά (πδὶ {π6 νοῦβα νου ]Ἱά 
Ρρεόᾶῦ ἴο ἴη6 (ΟΠ γϑιίδῃ [γδηϑίδίοσ ἱποοηϑβὶ5- 
ἴεηΐ ἢ ΟἹὰ δυιῖ ὀβρεςίδιν νὰ Νὸνν Τ οβῖὰ- 
τπιοηΐ τοδοξίησ, δηὰ παῖ ἃ πιρῃς ἀορτῖνο 
ΟἸ γἰϑιϊδὴ8 οὗ 4 ροννουἕα ἀγρυμίθηΐς ἔογ {π6 
Ἐ δ βυγτεςιίοη δηαἃ Αβοθηβίοη οἵ (τσ. ὍΤὨδῖὶ 
ἴῖ ννᾶ8 υδοά ὈΥ ΟἸ γί ϑιϊδπα ἴῃ ἴπδΐ 86ῆβθ, 8 
ΘΟΧΡΓΟΒΘΙΥ οιαἰδὰ ἰη ἴῃ [οὐννϑῖ ΜΙάγαϑα. [Ὗς 
σδηηοί δΟ6ΙΡ 5ιιρεοϊίζης τῃδὶ 5ἰπιϊασ πηοίϊνος 
Ῥτοπηρίοα ννῆδῖ 566 108 ἴο υ. [6 ΠΟΤ ἸΏ Ρἢδις 
νογάϊηρ οὗ ν. 21 ὁ ἴῃ 1Π6 5γΓ.1 [,451]}}7, ψὲ 
ποίῖϊςς ἢ ρ᾽θάϑυγο ἴῃ [ἢ6 τοίργοηςς ἴο Νοδὴ 
ἴῃς δὔϑεηςς οὗ [Ππὶ ἰδίεγ σερυϊεῖνε Ἀδθθίηϊς 
ἰορθηάϑ. 
᾿ ὙΠ ἔουμἢ 5ἴδηζα ἰπ οἷ. χὶῖν, (νυν. 19-2) 
ττγοαῖβ οὗ ἴῃ Ῥίγιδγοϊβ: ΑὈγδῆαπι, [5δδς, δηὰ 
Ϊδοοῦ. δεῖ αἷϑο ννὲ τηδῦῖς ἴῃς ῦϑεηςσα οὗ 
ἰαῖεν Ἀδδθϊηὶς Ἰεζεπὰβ. Αγαΐη, ἰζ 18 ἱπϑῖσυς- 
εἶνε --οὐ ἂἴ ἰοδϑῖ βῃουϊὰ δδ 50---[Πδῖ, ΠΟΠΕΓΑΓΥ 
ἴο ἴδε σοηβάεηϊ 45ϑετίο5 οὗ ἃ σογίδιη βοῇοοὶ 
οὗ τηοάότγη οττο8, Οδη. χχὶϊ. 18 νγὰ8 υηάογ- 
βἰοοά δγ τῆς γουηρεῦ ϑίγασίἀα (ἢο ργοβυπι- 
ΔΌΪ Κηενν Ηεδτενν) 88 ὈΥ 1[Π6 1,ΧΧ. ἴο πηεδῃ: 
“1ῃ ΤΥ 5δϑοὰ 5}}8}} 41} [πὸ παίοῃβ οἵ [86 βραυίἢ 
δε Ὀ]ε55εα "--σπά ποὲ “ὙΠῸ ΤΥ ϑ9εθὰ 58}|8}} 
[ΠΟΥ 1655 {Ππετηβοῖνοβ." [Ιηὐοοά, ηοΐ ἱπηρτοῦ- 
ΔΌΪΥ [Π6 γουηρεῦ δἰγαοίάθ ἤόσγα αυοίεά ἔτοπι 
{6 ΧΧ. 

1, δαὶ δεραὶέ 5.ἡῚ Ἐδῖμοσ, ἱπ πος 
Βοποσαίξοι; [ἰη σὨγοποϊορίοδὶ ογάοσ. 

Δ. ΤΡ 1ογά δαΐδ αυγομσδὲ 5γεαὶ χίον7 ὦν 
ἐδωμ ὍὍὌΠε λϑὶ ἴννο ννοσ 8 ἅἀγὸ ποῖ ἔρῃηά ἰῇ 
(Ὡς ὑεβῖ Μ55, Εσοῃι {πὸ ϑγγίας ψνὲ ᾿ἰδάσγῃ 

ἰλαὶ (Ὡς οτίαίθαὶ δὰ ὉΠ 15), σις τα 
ὅγγ. ροϊηϊεα ἸΕ), “Ἰεῖ υ5 ρκἶνε," [ὃς Οτεεὶ 

ὈΠΟΓΕ] ΠΏ); δὺς ψαῖο ἐμουϊά μάνα θδεπ 
νῬοϊηϊοα ἱΡ), ““ νγὰβ ξίνεῃ." 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΘ. ΧΙΗΙΝ. 

ἀετβιαπάϊπρ, δά ἀεοϊατηρ ργορῆε- 
εἰεβ: 

4 [,ελάειβ οὗ τῆς ρεορὶς δΥ τἢεὶγ 
ςοιηβ6 5, δΔηὰ ὉΥ τπεῖγ Κπον]εάρε οὗ 
Ἰεαγπίηρ πιεεῖ ἔογ τῇς ρεορῖίε, ννῖβε 
δηά εἰοφιδης ἱπ {πεῖν ᾿ἰμϑῖγις [018 : 

ἡδγομσό ῥίς φγεαὶ βοαυεν 7γορὶ ἐδε δερὶη- 
κπἰησ] “Ηἱ5 γτοαῖ ροννεσ᾽᾽" ἴῃ ἴ!ς Οτεοκ ἰ5 
ἀορεηάθπε Ὁροῦ “ μβατ 8 ψτγοιζδῖ;" κίνίηρ ἴῃ 
[Π15 σοηΐοχξ ὯῸ ΨΕΙΥ 5δἰἰϑίδοϊοσυ τηθδηΐῃρ. 
ΤῆὮε ὅϑγτγ. 25: “ θεοδιβα δ} {πεῖν σγοαῖῃθϑα νγὰ8 
αὔονο ἴΠ6 βοπογδίίοῃβ οὗ ἴῃς ννοῦὶ ." Ετοπὶ 
(ἢἰ5. 1ἃ ψουὰ ἀρροαγ ἴδαξ ἴῃς ογρ πα] ννᾶβς 

ΟΝ ΓΟ 251, ὉΠΟΥ͂ ψνεῦο ρυοαῖοσ [ἤδη 
1ῃ6 φοπεγδίίοῃβ οἵ ἴῃς νοτ]ὰ ;" ἐ.2. (ΠΕ στοτῈ 
Θαληοηῖ, σοηβρίουουβ δπιοηρ ἴβεπι. Τρ 

ἢγδὶ ννογὰ ννὰ8 πιίβγεδὰ ἴ) ἴτοπὶ δη} ὉΥ 
Ὀοῖῃ » {πΠ6 ϑγτίδς, “ αἱἱ [{πεὶγ σγυοαίης55), ἰ5 
δὶ! δοκηον]οάκτηοηξς [Πδδ4ϊ ἴπ6 Ῥγοηοιηαδὶ ΔΠΧ 
Ὑγ25 ἰῃ 186 5ἴηρυ} Αγ. 

3. ΕἸγϑῖ οἶδε5 οὗ τηθῃ οἵὗἉ δτῃϊηθηςθ. 
διε αἪΨ ἀά ὀξαν γί ἐπ ἐδεὶγ ἀἰηράο»ι. 

[1 18 4 π||6 το πιάγ καθ] τἢαϊ (ἢ6 σοπιρίοπιοηῖ 
ἴῃ 4} τ(ἢς οἴου οἰδυβ865 ἰπ υὐν. 3, 4, 18 50Π)6 
ῬόγϑΟηδὶ αὐ} ὺ οὗὨἨ τς ἱηάίνιαιι215 ῥγαϊβοά, 
Μογϑονεγ ἴδε ρίυγαὶι “ Κίηριοιιβ ᾿ 5 ἱπιργορεσ, 
βίηοθ γείογοηςς 8 τηδδ ΟὨΪΥ ἴο {πε Κιηρβ οὗ 
(6 υπἱϊϊεὰ ρμεδορὶς, δά τὩδη ἴο ἴδοβε οὗ 
Τυάαῃ, ΤὍΤβε εἶδυϑὲ ἰ5 οὐ εὰ ἴῃ ἴδε δγτίδς. 
Ῥεγθδρ5 ἴΠ6 διῖθποῦ ἱπίοπάδα “ ὉΥ [Βεὶγ οοιη-» 

5615," υϑίηρ ᾿ 75) ἴῃ [6 Αταπιᾶὶς 86 η56. 
ϑ υΐπρ εομπεεί ὃν ἐδεῖν πάεγεἰαπάίηρ. ἘΤΟΤᾺ 

[Π6 νατίτίοηϑ ἰη τ6 Μ55,., [Ὡς οτγίπαὶ νου ]ά 
ΔΡΡΘΑΓ ἴο πᾶνὸ δαά ἴδε ἱπηρετΐοςϊ, 
απ ἀεείαγίης ῥγορῤῥεεὶ.} 1.11. απὰ παν- 

ἐπ ἀοοϊατθὰ ὉΥ Ῥχορθοΐθθ. ΤΤδὸ οτἷ- 
εἰπδὶ μαὰ ργοῦδαῦϊγ τ[μ6 ρετίεςι 3,2} (οἔ, 5γι.), 
δηά᾽ πιοδηΐῖ “ΠΟΥ σάνε ἱπέοττηαϊίοη Ὁ τποὶν 
Ργορβοίὶς ρονοσ." ΤὍὌΠα ὅΥγ. Γοπάογϑ: “' {πεν 
ἀδοϊατοαὰ βιρηβ Ὁν {πεὶγς ρτορδεῖὶς ροννεῦ. "ἢ 
“ δἰχῃϑ᾽ γεδάϑβ {ἴκῈ ἃ τη ἰβέγαηϑιαϊίοη οὗ ΠΛ Γΐς, 
“ ροπης ονθηίϑβ.᾽ 

4. ϑεςοοῃά οἾἶ455: ἰεδάθυβ δηά ἰθδοβοῦβ. 
1ιεαάεγ: οΥ 18 βεοῤίε ὃν ἐδεὶν εομπσο.. Αοἢ, 

ἐἐ κἰηρδ οὗ τἴῃ:6 Θατὶ ἴῃ {Ποῖ Ἔχροα! !οη8.ἢ" 
από ὃν ἐδεὶν ἐποαυϊεάσε οὗ ἱεαγπὲης νιοὶ 70 

ἐῤε Ῥεορί.} Το Οτεοὶ ἰ8 ἴογὸ ἀπ βῆς δηὰ 
οὐγίδίηἷγ σοσσαυρί. Εογ γραμματείας ννε 5Βοιυϊὰ 
επηθηά γραμματεῖς, ἔτγοηι ἴῃς Αεἰβίορίο ἀηὰ 
(ορῖς νϑυβίοῃβ;; ἀπά 50 ΕΥΖβοΠο ουρ οϑίοά. 
ἼΠεΕ 584Π16 18 ΔΡΡΑΓΘΠΠΥ βυρρογίοὰ ὈΥ ἴῃς ὅ5γτ. 
ΤΙ οτἱρίηδὶ οἵ (18 ννὰ8 οἴμοῦ ἼΩΦ οὐ ὍΘ, 
“μάρε5 οὗ τῆς μλνὶνῃ Ὀγ {πεῖγ ῥχιάθηςε.᾽ 
Α ροβϑιῦϊα νογβϑίοη οἵ ἴπθ6 υποοτϊτοοίοα τοχί 15 
(Πδὶ οἵ Οτοῖυ5, “ αηὰ ἱςἢ τυϊϑάοπι [-Ξ ῥοϑ- 
βοϑϑϑὰ οὗ τυνἱϑάομι] πιθεῖ ἔογ ἴΠ6 βογίθεβ οἵ [Π6 
Ρεορίε.» δι 
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ΒΟ. ς δυςῇ 48 ουπά οὐκ πγιυιβίςα! τυ πε8, 825 πουρῇ ΓΠΕΥ ΠΔ4 πενεῦ θθεπ ; ἀπά 8Β.(. 
“ἘΦ πὰ γεοίτοά " νεγβεβ ἱπ υυγίτίηρ : ΓΕ Ὀεςοπὶς 848 ΤποιρῊ τῆεγ Πδὰ πενοῦ ὅποιο 

τατος 6 Εἰςδ πιερ υγηϊβμεά νῖτῃ δϑῖ- Ὀδαη θογη; ἂπά {πεὶγ ομ] ἄγθῃ δἴζεν 
1π|γ. Πἰνίηρ, ΡῬΘΑΟΘΔΡΙΥ [ἢ τΠεῖγ Παδῖτ4- τἢεπὶ. 
Ὀοπϑ8 : 10 Βυῖ τ{πεβὲ ννεῦε τθγοιι! πεη, 

7 ΑἹ] ἐἢεβε νψεγα ποποιιγεά ἴῃ {πεῖ ψψῃοβϑε τὶρῃϊεοιιβηθθβ παῖῃ ποῖ θεεη 
Βεπεογδίίοηβ, δηα νγεῦε {πὰ ρίογυ οὐ ἰογροίζεη. 
{ΠΕ Γ Εἰ πιΕ8. 11 ΤΏ τπεὶγ δθθά 5Π2]1 σοπτίηι- 

8 ΤΒεῖα δὲ οὐ τδεπὶ, τ ἤᾶνε 4}}7 γεπιδὶπ ἃ ροοά ἱπμεγίίδηςς, ἀπά 
ἰεῖς ἃ ἤδῆϊα Ῥεπιπά τἤεπ, τπδξ πεῖς τῆςὶγ ΠΠΙ άγεπ ἀγα πὶ τῆς οο- 
ΡΓΔΪ865 πη ρ ἢ ῬῈ τερογίεα. γεπδηΐ. 

ἘΝ 9 Απά βοπὶε τπετὰ δε, νος ἢ πᾶνε 12 ὙΠ εῖγ βεεα βιδπάθιῃ ἔδβθι, ἀπά, .. .., 
5. 07 πὸ πρεηηοτίδὶ ; ἄν ῃο ἅτε ρεγίβῃε, {πεὶγ οἈ γε " ἔογ τ εἰσ βαίκεϑβ. ἜΘΗ ἐἐά 

«αὐμό ἀπά εἰοχμοη ἱπ ἐδεὶγ ἱπειγμοδοη.ἢ 
1 ἰὰ Ὑοδὸ ἱποίτποίἑου ψ616 Ὑἱδθ 
ποτὰ. 

5. Τηιγά ο͵458: ροεῖβ δηά σοπηροβοῖβ. 
"ιυπά οἱ »ερίεαὶ ἐμποι.1ἢ ὍὌΠς ννοσγὰ βίρηὶ- 

[658 ρούδᾶρβ 20 τῆοτε [Πδῃ ““Ῥγοάἀυοσίηρ Ἶ οὗ 
“ἐ ρεσίοσιηϊης." ὙὨῸ ϑγγίας δυρροβίβ [δὲ ἴἰ 
ννἃ3 ἴῃς ἰηνοηΐοβ οὗ [(ἢς ἰηϑίγυπγηοηῖβ ἴο 
ψν Βοπὶ 4]1υδίοη ννὯ8 πιδάς. 

απδ γεοϊε υεγσε.ἢ] Τῆς ἀπῆσυξ ςοπὶ- 
Ὀἰπδίίοη “τος! ἴῃ νυ ηρ "ἢ 5οο5 ἴο ἢᾶνὸ 
ἰεὰ {πὸ δυγίδη ἴο ἰγδηβίοσ "ἴῃ της" ἴο 
ἴῃ ηεχί οἶδυϑ6. “Δ Γβα5 ᾿" ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ σοργὸ- 
ξοηΐβ ὈΦΌ; ἴον “ τεοῖϊοά ἴῃς οοπιρατίβοη 
οὗ Οτεεῖ δηά ϑγσίας βυρξοϑίβ [δὲ ἴῃς οσὶσίηαὶ 
πγ5 "ΟΝ. ΡΓΖΒΟΙΕ τοραγὰβ (Π]8 45 δῆ 
Δἰ!υδίοῃ ἴο [ἢ Ὀοοῖκ5 οὗ ἰοῦ δηὰ (δηῖίίς!οϑ. 

Θ. μινπμδεά «υἱὴ αὐ! ν.}ὺ ἨἩδεδ. ρογῆδαρβ8 
δ ᾿3ΘΌ (ςρ. Οεη. χχνί!. 37, ΚΠ) 5 
ΠΟ), “νὲ]} δυρρίεὰ ἢ χοοάϑ." ὙΠῸ 
τεΐεσοποα τλϊρης ὃς ἴο ἴῃς Ρίγιασοδα (Βγεῖ- 
ΒΟΠηΘΙἀ6Γ); πιοῖς ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴἃ ἰ5 ἴο (ἢς 
ὙΘΔΙΝΥ Ἰληάοννηεῖβ, [6 ΝδΌοιἢ5 δἀηὰ Ατδυ- 
ὯΔΠ.5, ἴὸ ΠΟΠῚ ἱποϊοηί] 4] υπΐοη 15 τηδάθ. 

ἐπὶ ἐδεῖν δαῤῥαίίοης. Αοἴηρατο Ώ δη. ἵν. 1.ἄ 

7. από αὐεγε ἐδ κίον 97 ̓ δεὶν ᾿ὑη ἢ ὟΝΥς 
ἴᾶνε Γεᾶϑοη ἴογ δεϊϊενίηρ (ορ. 5γκγ.) ἴδδῖ τῃς 
οσί}ί πὶ] οὗ [πὸ ἢγβί οἴδιιβο ψουϊὰ να θθθη 
(γδηβίαϊθα 1 γα Υ, “Ὃ 4}} {μι686 --- [ΠοΓῸ ννᾶ8 
Βοποιγ ἴο Ἐπεηλ.᾽" ὍῊδ ἰΓΔηϑδῖου Ὀοΐηρσ υηδ0]6 
ἴο ΡΑΓΑΡἤΓΑΒα 86 βεοοηὰ οἴδι8ε 45 ἢς πδά 
᾿Ἀαλελλήραν, ἴθ ἢγϑβί, Ἰεΐ 1, ϑοιμθνν δῖ σᾶγὸ- 
Θ55}0, υπαϊϊογοά. Ηδ ββου]ά ἢδνε σοπάογοά 
ἴ, “δηὰ μαᾶ Ὀοδϑιηρ (ἰ.ς. πιασηίβοθηοα) ἴῃ 
{μεῖγ ἀδγ5. : ᾿ 

8, 9. δεςοηά 5ἴδηζᾷ. Ὑεῖ ποῖ 4]1 οὗ ἴδ656 
Ὀεοᾶγης οοἰεδταϊοα ἰῃ δζοτ- Εἰπη65, ποῦ δὰ {ΒΕΥ 
ἐτδη ΠΕΙΓ τπεπιοσίδ] ργοβογνθά. 

8. 1ῤα ἐδεῖν ῥγαΐδες τιφδὲ δὲέῊ γερογίεά. 
1. τπαοΐ [πηρεῆ τος χοοοῦπί [{Πε]γ 
Ῥταΐδθοα. 

10. Το ἀϊδογοηοο ἰ6 ἀυὸ ἴο [6 ..86 τηδλθ 

ΌΥ {πὲπὶ βευογα γ οὗ {πεῖγ ῥγίνιϊεροβ ; ἴδ6 
Ἰαῖζεσ σωΐ »ιριογο: αἰϊο5 γκεγα ῬΏΓ πο. 

«υδοῖς γὶρδίοοισπε..} 11, εἰ πῖοοπε- 
Ὧ98808; 1.6. τἱῃίοουβ δείβ ([58. ἰχὶν. 5). 

ῥα! ποὲ δέεν γογφοιεη.) Οτοίυ5 (του), 
“ δρυὰ Ὠευπὶ 5ςἰϊιςεῖ. 

11-18, ἢ δ᾽ δεῖν “τε “δα εορείπεαὶν 
γεριαίη α 5οοῦ ἱπδεγίλαπεε, (ος.}ὺ ὝΒοΓα ἰ5 ΘΟ 6 
ςοηδιϑίοη 'ἰῃ [μ696 νϑῦβοϑ, ἢ] ἢ ἢ τὰς 6] 
οὗ ἴδ ϑυσίδο ΣΔΥ Ὅε ῬΑΙΓΥ ςοτγτοοῖοα. (ω 
ὅτ. “ἍΝ ῈΠ (Πεὶν ϑεεα τειηδίηεῖ {δον ἴογ- 
ἴυπο.7 Ὑνὲ Ὁ]ονν ΕΠ ΖΒοΒς ἰὴ Ὀεϊονηρ [δδὲ 
“ οοα᾽ ννᾶβ8 ἃ βιιδοίδηϊϊνε ἰῃ ἴπ6 οτίρίηδὶ ; 
{815 ΤΊΔΥ πᾶνε Ὀοθη ΠῚ οὐ Ὁ ῶ. (ὁ.) ΤὩς 
ΝΣ σοπτίημα5: ΚΠ τοοῖ 5 ἴο {πεῖν ΠΣ ἀγοπ᾿β 

᾿Ἰάγθη." δ τσεδὰ {πεγεοίοτε ὩΣ Φ σογε 
{με Οτεεῖκς τοδά (ρεσῃαρ8) ΠΟ). 1Ἐ νγε σοπι- 
δίης {μ686 τοδάϊηρϑβ ἰηῖο ὩΣ", ἐ.ε. ὈἸΣΡ, ἐι68ὲ 
Ψ0111 ἸΠΠοτς ΤΠ ηὶ," α αὐτῶν ὙΜ11 Ὀκ ἰηϊο]- 
Ἰισῖδὶς : “δηά τοῖν οὨ] ἄσθη 5}}} ἱημοσῖ ΓΠμοπλ 
(οΥ ““ᾶγα ᾿ημπογιο {π6πλ᾽). (2.) Τῆς ὅϑγτγ. 
Ῥτοςδοάβ: “[ἢ {πεῖν σονεηδηΐ σοι (Ποὶγ 
86," ΤΉΪ5 σδη θὲ οδίαϊποὰ τοπὶ ἴπΠ 6 Οτθοῖκ 
ὉῪ 5διδιηρ ἃ δῖορ. Τῆς ςσονδηδηὶ ποῖ Οοά 
τηδὰς σῇ τῃοῖγ ἔδίμογβ 15 Ἔοχίοηδα ὈΥ Η πὶ 
ἴο τῆς 80η8; δηά {Π ςονφηδηίΐ 15 Ἑοϑ]]εὰ 2 δείνγ:, 
Ἶυ8ῖ 88 1π6 “ςονοηδηΐ οὗ Αὔγδμδηι," ἄζο. ἰ5 
βροΐθη οὗ (4.) σὺ. τ2ό: “ Αμπά {δβεῖγ ςἢ]- 
ἄγε ΤΒσουσι τπθῖ ;" 501. ““ἀηά {ποὶγ 
οὨἀγοη5 οπ]άγεη ἴῃ σοοὰ ννογκβ." [Ιΐ{ ἰ5 
ΘΑΘΥ͂ ΕΓ ἴο ἀεΐεςϊξ ἵνο τεδάϊηρε--- 3 53, 
“ρῃ [δεῖν δοσουηῖ," δηὰ Ὁ ἼΞ.3, “ἴῃ ννοσκβ;᾿ 
δὰ νγε σδηποῖ ᾿ιεϑίϊδίε ἴο ῥγοῖεῦ πε ξογπΊου. 
[1 158 Ροβϑίδίς {πδὲ ἰη (9) “ΕΥ̓͂ 1πεῖργ οονὸ- 
ῃδης ἢ ψοιἹά αν Ὀθοη 4 δεῖζοσ στοπάοχίην. 
(ὃ συ. 11: “ὙΠ ΕΙΡ 56 5}}2}} γεπηδίη ἔοσ Ἔυθσ." 

6΄Ὸ τὸ δοοορί ἴδ6 επγϑηάαϊίΐζοη οὗὨἉ ἴδ ὅυγ. 
“ τῆοὶγ τοιῃοιηῦσγδηςο," Ὁ Ὧ᾽ ἴογ ὈΜῚῪ. 6 
μανο᾽ βοάγα δηουρῇ ἴῃ ἴῃς ργονίουϑβ οἴδυϑε οὗ 
[εἰ Δἀνδηίΐλροβ δη)ογεὰ ὈΥ ἴποῖν ἀοϑοοηάδληϊβ. 
ΤῊ ϑυτίᾶς ομῖϑ τ. 15 ὁ, 16; [86 οπγϑϑίοη 

οἵ {115 πιδηζίοη οὗ Εποςἢ 15 ηοῖ 4 Πἰπ{]6 γοσιδγὶκ- 
ΔΌ]6, ἔογ ἰξ ἰ8 [πὸ ἢχϑε [6 ἴπαϊ ἢ6 ἀρρθδγ5 ἴῃ 
ἴδ} ςδαγαςῖεν οὗ 2γορδεί. 86ες ἴῃς Ἰηἰγοἀυςθοη. 
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ἐχος 12 ἼΠΕΙΓ βεεὰ 51] γεπχαίη Ὁ σεπιηδηῖ ὑπο τῆς δαγῖῃ, ψνῃοη τῇς Β,.6(. 
ἘΞ δνεῖ, ἂηὰ {πεὶγ βοῦν 5841} ποῖ δὲ ἢοοά ςᾶπιε. “Ὁ 

δἰοτέδα οἱ. 18 Απ “ενεγδδιίηρ, σονθηδηϊ ννᾶ8 “ σεη. 9. 
14 ΤΠεῖγ Ὀοαΐε8Β ἂγὲ Ὀυπεά ἴῃ πιδάς ψνῖτἢ Πίπη. παῖ 411] ἤξϑἢ μοι] ἐδ 

Ρθᾶςα ; δῖ {ΠΕ ῚΓ πᾶσα ἰϊνεῖῃ ἔογ ρεγιϑἢ πὸ πιοῦα δΥ ἴα ἢοοά.. 
ἘνΘΓΠΊΟΓΕ. 19 ΑὈγαἢδπὶ ννὰ8 ἃ “ρτγεδί “Δί εγ 7 σεη. τ. 

δ τ᾿, 30. Ις ὁ ΤΏὭε ρεορὶε ν}}} τε}] οὐ τῃεὶγ οὐ πηδῃῦ ῥβορὶε : π᾿ ρίογυ νγᾶ5. {Π6γα ἃ ὅς 
Ἢ νν]βάοτπῃ, δηὰ τῃε σοπργεραῖίοπ νν}}} ποης {{κε πητο Ηϊπὶ ; δ χ7. 4- 

5ἢδνν (ὉΠ τῆεὶγ ΡΓΔ156. 20 Ὗ)ο Κερι ἐπα ἴδνν οἔ 1πε πιοβὶ 
“Οεπ. 5 16 “ Εποςῇ ρ᾽εαβεά {πὸ [ογά, ἀπά Ηἰρῆῃ, ἀπ νγᾶβ ἴῃ σονεπαηΐ ψν ἢ Ηϊπι: 
«ὦ. “2. τ4. Μ)ὰ5 ἰΓΔηβαῖαεά, θαίπρ Δπ δχαπηρία οὔ. πε ἐβιδθ] 5ῃε 4 τῃς6 σονεπαηῖ ἴῃ 4 ἢἰ5 “ δα. 17. 
Πεὺε. ααν γρρρηζδηςε ἴο 4] ρεπεγαίίοῃβ. ἤε5ῃ ; ἀπά ψῇδη ἢδ ννὰβ ἢ ργονεά, ἢ ἃ ὅχιμ. 
“6 εη.6... 17 4 Νοδῇ νγὰβ ἐοιιπά ρεγίδος ἀπά νγᾶβ ἑοιιηά (ΓΒ μι]. ἡ εη. 25. 
πὐ δι. ΤΙ τθοιιβ ; ἰπ τΠς τίπτε οὗ ννγαῖῃ ἢς 21 ΓΠεογείοτα ἢς αβϑιγεά πὶ ὈῪ 
Σ ὙᾺΞ ἴδκεη ἴῃ εχοῆδηρε [[ογΓἡ {πε 

νοῦ] ;7 τῆεγείογε ννὰβ ἢς ἰθῖς ἃς ἃ 

16. δεὶπσ απ ἐχαριρίς 2 γεῤεπίαπεε Ἀ5{ΠῚν 
οἰαϊθα ἰπ [6 ᾿πἰγοάιμοίίοπ, ΡΉ]]ο ἴακος Εποςἢ 5 
ἡσαπσίαϊἑοη ἃ5 βυτῦο]ς οὗ 5. σμδηρε ἴο ἃ 
Ὀεϊίοσ ᾿πὸ: εὖ Οεῖρογ, Οσβο στῆ, Ρ. 108. 
ΓΘ νογβίοπβ 411} δἱΐθγ (Π15 ϑϑθητίπηθπηΐ (οχοθρί 
Ἀδῖἢ.): 1,4ἴ. μέ ἀεὶ γε βοθημη 70: 
(ορί. “δὴ ὀχαπιρὶθ οἵ νυἱϑάοπι "ἢ (διανοίας ὃ); 
5. Η. “το Ὀδ6 δὴ δνθυ δι! ηρ ΘΧΑΠΊρΙΘ " (νυν ἢ 
Μ95. 253). Οπη ἴπε ψΠο]6 διιδΊθςξ ςοπιρ. ἴπ6 
ΓΕΠΊΔΤ ΚΘ ἴῃ {ΠῸ ᾿ἱπίγοάπςίοη, 

17. 86 {πὸ γοίθγοηςδβ, 

ῥὲε «αυὐας ἰαζεη πὶ ἐχεδαπσε [ γον ἐδὲ «υογία].] 
1{|. θθοαπιθ 6 βυρδίϊξατο; {Π6 ὅυγ, δηά 
Ἀδίῃ. νϑγβίοπβ ρ᾽οθϑ 45 ἴπ6 ΑΝ. ΗὌ Ὀδοδπὶο 
ἃ 5: ϑιϊτἴ6 ἴῃ ἴΠ 6 σθηθ6 ἴΠαΐ ἢ]5 ργοβογναίίοη 
βογυ δα ̓ πϑίοδα οὗ ἴῃς ργοβογνυδίίοη οὐ {Ππ6 νυν ΠΟ ]ο 
ὑγοσά. ΤῊ 15 ΠΊΟΓΕ παΐιγαὶ ἴλη ἴο ΓΟΠαΟΓ 
6 Ὀδσαῖηθ {ΠῸ ρῥγῖςε οὗ {πὸ βαϊναίίοη οἵ {πὸ 
συ Γ] ά, ἢ Οτοίίι5 ἀπά ΕτΙΖϑοῃο ; σἰνὶπρ ἃ 
Βα ηττηθηΐ νυ ἢ] ἢ 15 ἀου ̓ν ̓ πασςσιιγαῖο. Ννου- 
Π6 1655, ννὸ 514}} πη οσσαβίοη αἱ χὶν]. ας ῸΓ 

5 ρροβίης {πΠαΐ ἴπ6 ννογά ἢρπ νγᾶ5 1566] ὈΥ̓͂ ΟἿΓ 
ΔΟΐΠΟΥ ἴῃ 15 Αγαῦὶς βοπβο οὗ ““ἴο ἰϑανθ θ6- 
πιπά." Ηδ ΠΙΊΑΥ͂ Πᾶνθ ἰἰ5δϑοα ἃ ἀογίναίινο ΠΟΓῸ 
αἶϑο ἴῃ {Π6 βοῆβο οἵ “"σοπιηδηΐ,᾽᾿ 45 ΒαγποΌΥδοιΙ5 
ΞΡ ϑίϑβ. 

«υδέὲη ἰδὲ ἥοοά εανιθ.7ὺ ΤῊ Ν᾽ δῖ, απα βοπηθ 
Οἴου δας Πουιτ65 Πᾶν (ΠΟΓΓΌΡΕΥ): “ἡ 1}}15 
ασσοῦπί {πῸ Ποοά οσδπηο.᾽ 

18. ευετγί αυγισ εουσηαηπὶ.) ΒΟΥ {6 ΡΉΓαβο 
σοΙΡ. Εἶχ. χχχι. 16. 

πο »ιογε.) 1,1ῖ. ποῦ. 

ὧν ἐῤὲ Ποοά.] Ἐλαῖμοσ, θγ δοοὰ. 

19. α σγεαὶ ζαϊίῥεγ, 495 .] ὝΤΠΟ δυΐποτῦ 
γγ ΟΣ] ἃ ἀρΡοᾶγ ἴο πανὸ οὐηρί ον οἄ ἃ σοῤεγηα οἷν- 
»ηοϊοσίσιγι, ὯΔ ΘΠ Δ "2 Ν , 2 15 οπηιτοά 
(Ροσῆαρϑ5 τι μΕ]γ}) Ὁ 501... ΤῊς ἵσιιθ εἰν πιοη 
15 5111 οὔβειΓα. 

Ταῖϊς 
ΘΥΣ. ἼΠΟΓΕ ννὰ8 ΠῸ ἰδίῃ εῖ 

ἐπι σίοτν αὐας ἐρέγο ποπὸ ἐϊδε ριΐο ῥὶί»ι.] 
ποῖ 1Τουπά. 

Δ4η ᾿οαΐῃ. τῆς ἢὰ νου] ὃ685 τΠΟ ἀρΐ τ 

ΠΑΓΙΟΠΒ 1Π ΠῚ5 5664. ἀπά πδὲ Πα νοι] αὶ. 3 

Οἡ [5 β]ογγ." ΤὍὙΠ5 δθοπὶβ ἴο ροϊηΐ ἴο ἴννο 

βοραγαΐῖθ γοδάϊηρϑ, ἸΠῚ239 δὲ Ν)22 ΝΟ ἀπά δὃ 
2 17.). ὙΠ Ἰαϊζεοῦ Θχργθϑϑίοη ΟσΟΙΓ5 ΠΟΥ 
{πΠ4Π οπςο ἴῃ {Π15 Ὀοοῖϊκ, ἀπά ἰ5. ΠΠΚῸ]Ὺ ἴο αν 
Ὀθεδη ᾿πίγοάιοοθα ποτ ὃν 1Π6 γϑηπλπίβοοπος οὗ 
{Πο56 ΟἿΠΟΓ ραϑβᾶρθϑ. 

20. απά α«υω-..] 
ἱπίο (ὅγτγ.). 

ῥὲ ἐφέαῤῥϊεῤεά ἐρὸ εουεπαπὶ ἐπ ῥὶς ἤεεΡἢ ΤΗΣ 
500 ]6οῖ 15. ρΡγοῦ ὈΙΥ 51} ΑὈγαμασ. ΓΖ, Α5 
Οτοίϊιβ οὔβογνοβ, ἰ5. ἃ ἴθομηΐϊοαὶ [θγηὶ [ῸΓ 
κ ΟἸΓΟῸΠ ΠΟ βιοη." Βιΐ {πὸ ργοῦαθ]ο σοι γγοπος 
οἵ {παΐ ννογά ἴῃ {πὸ ργθοθάϊην οἰαιισο πα {16 

1,11. ὈΘΟδπιθ -Ξ- οηἰογοα 

11Π5]6 ππακὸ τ ποῖ πη] 1Κοὶν (Ππαΐ {πὸ Αγαπηαὶς 
ὩΣ Ῥ ννᾶβ ἤογὸ ιιϑδοὰ : ὉΡ ὉΠ). “ἘΞ ΊΔθΠ 5} 
ΠΠΘΔΠ5 ἤοΓῸ ἴο “ταν, (ΠῸ σἰρη ἴῃ ἢ15 ἤθϑῃ 
θοιης σοπηραγοά ἴο ἔπ ρΠΠ|ατϑ οἡ ἡ ἢ ἢ τγϑαῖῖοβ 
ΜΟΥ͂ οησγανοα Ὀγ {|πὸ ΔηςΙΘΠἴ5. 

απ αυλενιὶ ῥὲ αὐας ῥγουδά.] 866. ὅὔδη. χχὶΙ!. 
ἼΠΕ56. “που 5 οἵ Αὐγαθαπὶ ἀγθ Ἰαγρεὶν 
᾿ηϑἰϑίθα οἡ ἴῃ 16 [ϑ νυν} σι]. 

21. ῥὲ ασομγοδ ὀἕη ὧν απ οαἱῤ.] ἘΔΊΒογ, 
πιαὰθ ροοᾶ ἴο πἷπι; απο {πΠ|5 ἰ5 {πὸ 
Ηοῦγονν δθηβὲ οἵ ὩῬΩ απὰ )}ὈΡ. ΤῊΪ5 οχ- 
ΡΓΟ5ϑοη πηρῃξ θὲ 1π50ΠΠῸ4 οἡ {Πς στοιμπά {παῖ 
τς. ΡΓοπηΐδο οὗ (ὐοά 5 50 διὸ 5 ἴο δὲ Ἰάθη- 
το] ἢ [15 {ΠΠΠ]οπ. Νονογίῃοθθα {86 
ΓΟΡΊΪΩΓ 56 οὗ ἴπ6 νοτὺ Ὧ ᾽ῖπ Ατγάπιδις [1ῸΓ 
ἦτο ϑινθαῦ ἡ (566 Βιιχίοτί, “1, 6χ. Ἀαδὺ.᾽ ο0]]. 
[902,.3}, ἰοροῖποῦ νν ἢ ἀπ ϑγγιας νογϑίοη 
ἤοιο, τᾶ κα ᾿ἴ ργοῦαθ]ο {πα {ΠῸ δι πιοαηΐ 
δ ΒΊΟΓΟ ΠΠη ἀη Οαἴϊ." (ΔΟΙηραΓΟ τ. 22. 

ἐῤαὶ ῥὲ αυομίί ὀΐδες ἐδὸ παίίοης ἐπὶ ῥὶς «φοι.} 
ΤΠ ς θοϑῖ δας Πού! μανο {πὸ ραβϑῖνο, “' τΠαῖ 
41] παῖοπ5. σπου! δθ6 ὈΙο ποθ." [τ 5. ννο}} 
Κποινῃ {παῖ ἸΠΔΠΥ͂ ΠΟ ΘΛ ΟΥΙΓ. 5. πηακὸ {ΠῸ 
ΟΥΙΡΊΠΑΙ πηθαπ {παῖ Δ}} παίϊίοης 5ποι 4 ]655 
{Ποιηβοῖνοβ Ὀν,᾽ 26. ἰὴ {πον Ὀ]οσϑίηρϑ οἰΐο {πὸ 
Πα. Οἵ ΑΡγαῆαη. 866 Εἰ θυ ϑποιπιβ ὁ Ρτο- 
Ρίοον αηὰ Ηἰβίογγ,᾽ ἄς,, Ρ. 55. 



πλυ εἰρὶγ ἢϊ πὶ 45 τῆς ἀπ8ῖ οὗ τῆς δαγίῃ, 
Δηὰ εχαὶς ἢ5 βεεὰ 45 {Πε βἴδιϑβ, δπά 
σᾶι86 τῃδπὶ ἴο ᾿ΠΠογῖῖ ἔτοπὶ 568 ἴο 868. 
αηὰ ἔγτομῃη {Π6 σῖνεγ λιηῖτο [Π6 υἱἱπηοβῖ 
ρατῖ οὗ τε ἰχπά. 

ἐσεη. Ὁ... .ἃῚΣἃ,Α,, ΕΝ ἴβδας ἀϊὰ ἢθ οδβίδ 5} 
3, 45» 8" ᾿Κενίβε [{γ Αὐγαῆαπὶ Πῖ8Β ἔδιμεγ᾽ 

84 Κ6] τῆς ὈΪαββίηρ οὗ 41} πγεπ, δηὰ τῇς 
ςονδηδηῖ, 

ας ἐδὲ ἀμεὶ ΟΥἹ 1ῤὲ εαγὶ δ. 866 Οϑθηῃ. χύ. 5; 
χχὶϊ, 17. ὅ50Γ. δηά Αδίῃ. “ἼἴἸκὸ ἴπ6ὸ σαπά οὗ 
[Π6 568,᾽ Ῥογῆαρβ σογτοοϊίηρ οπὶ ἴἢ6 δῦονυς 
ΡΑ55ᾶβ68. 

ἐχαΐξ δἰὶς “εὐ ας δὲ «ἰαγ.ἢ ὍὙδὸ Αοἢ. 
βϑ:ιὈ5ςτυἴ65 “τ ἰρὶγ." ΤὙΠῸῈ 50Γ. ΤΟΏΘΕΘΓΘΒ: 
“ἢ ἢ6 τννου]Ἱὰ 5εῖ 15 σε θουθ 4}1 παϊίοηϑβ." 

απά εαπε ἐδερι ἰο ἐπδεγὶ!, 9.1 (ΌΞεη. χν. 18; 
Εχ. χχῆ!. 11; Πουῖ. χὶ. 24; ]οϑβ.. ᾿. 4.) 1. 
τοὶ ἴῃς ορὰ ὅ8ὅει. ἴο ἴῃῇε Μοαϊίογγαπθδη, 
δηὰ ἔἴοπλ (ἢς Εἰὐρηγαῖθα ἴὸ ἴἢ6 Αγτδθίδη 
ἀοϑοσίβιυ ὙΠοθὸ Ὀοιιπάδγιθα ννοσο α[διποὰ 
αυτίηρ ἴῃς πιοσῖ Ποιιγϑῃίηρ ρεγοά οὗ [5γαςὶ. 
Βιιῖϊ ἴπ6 ΜΎΟΥ 566 15 αἷθὺ ἴο ἢᾶνε Πα ἴῃ 
τηϊπὰ Ρ5. ἰχχιὶ, 8. 

22. 44 ῥὲ εεἰαδί ἢ 1.2. “φνθαν," ὉΡὈι: 
αν σμγα. ΓΓΏΕΓΟ 15 Π0 γθάβοῃ ἴογ ἴπ6 Ὀγασκεῖβ 
ἰὴ ἴῃς ΑΟΥ. 

ἐῤε ὀίευείηρ οΥἹ αἱ ριεπ ἀπά ἐδε εουεηπαπηί.] 
ὙΠοῖθ 15 50π|6 σοη[ιδίοη 1η ἴδοϑθ υὑϑῦϑοβ. 
ΤῊΣ ὅγγ. μα5: “ δηὰ [πε Ὀ]εββϑίηρ οὗ 4}} {Πεπὶ 
1ῃλϊ ννοπὶ Ὀοΐοτο γοϑῖβ ὕροὴ ἴῃ ποδὰ οἵ 
[5.26]. ὙΠΟ ννογαβ “ αηὰ πηδάθ 1 γοϑῖ "οὗ [86 
Ὠοχὲ ὑοῦθθ 5θὸπὶ ἴο σοργεβϑοηξ {πῸὸ ΗΘ}. [")". 
ΤΠΗΪ5 Ργο ΔὈΪΥ τεξεγγοα ἴο ἰϑδᾶς απ πιοιηΐ 
(ἢῃ6 {Υδηδητοἀ 11. ὙΠῸ δαάϊ τίου ἴῃ {Π6 
ὅγτῖας νοι] βθεῖη ἴο δὲ δη ἱηϊογργοίαδίοη οὗ 
ἴη6 ἤγοι ψνογά οὗ υ΄. 23. 

28. “54 »ιαείς “ γε! προὸπ δὲ δῥεαά.] Τα 
Ρἤγαϑ6 ἰ5 ἔγοση θη. χιῖχ. 26: [86 ΔυῖΠΟΓ 115 
αἶθο ἴῃ πιὰ Οοη. χ νη. 14. Α5 [σοῦ τορτγο- 
βοηΐβ ἴΠ6 ὉΠΙῪ οὗ πὸ Ρεορὶς, [6 Ὀ] σβίηρ 5 
ποῖ σοηνεγθα ἴο ΔῺΥ 51η616 ἱπάϊν! τι] ἀἴζογ 
ὨΙΠῚ. 

Ηδ αεξηοαυϊείσει ῥί»ι ταὶ ῥὶς δεσείπσ ] ὅτ. 
(νῃῇοτα ἢ6 οδ] οὐ τὰν ἤγοῖτθογη [5γΓα0}" [1 
βϑοπὶβ μα ΠῚ ἀπ ΠΞ3, ““ δίπητί με," 
μανὸ δθθη Ἄοηξιβοὶ ἢ ΠΟΥ σὴ νὰ ἀοιδῖ {ἰπΐ 
(π6 ϑγτίας ἴθ ἴπς τηαῖὶη ΓΟρΡΓοβοηΐβ ἴΠ6 ἔΓιια 
ττδάϊπίοη. Ὑγαηβδροϑίτίοη οἱ Ἰοϊζογϑ ἴ5 οηὸ οὗ 
{πὸ πιορὶ ἔασα ῦ ΘΟ γοο5. ΟὗἨἁΘΟΥΓΙΡΙΙΟΙ Ἰῃ 
ριηϊτς τοχί5. ΤῈ ἴδςϊ παὶ {πΠ6 ὈΙΓΓΒ ΓΙ 
νν5 δϑϑισποὰ τὸ ἰασοὶ 15 ἴοο “παγαςί οσβις 
ἔργ οἷἱὐγ διῖποῦν ἴο πανὸ ραδϑοὶ ονοῦ. ἹΠῚ"5 
ΓΠ923, ΟΥ ΞοπΊο 5: Π}ΠᾺΓ ῬΡΉΓΑΒΘ, ΠΟΥ ΓΟβρο ἰηρ 
ἢ {πὸ Ἰοραὶ ὀχργοβϑίοη ἴῃ 1) ει. χχῖ. 17, 
Ἵ᾽ Ἴ22Π ΠΝ 3, 6 ταυδῖ σοσορηϊδο (ἢ 6 
ΠγΘΊθΟΓη 845 δι ἢ," ννὰ5. ΡΓΟΌΔΟΙΥ οὐπρίονοά. 
ὙΠΟ 500] οςῖ 15 ργοῦλθϊν Ι5αὰς, ποῖ Οοί. 

ΕΒΟΓΟΙΓΒΒΙΑΘΤΙΟῦΘ. ΧΗΙΝ. ΧΙΝ. [ν. 212-22. 

21 ᾿Αῃὰ πιδάς [ξ γτοδσζυροη τῆς πεδὰ 8.ς. 
οὔ {74ςονΡ. Ηδε δοκπον)εάρεά ἢἰπὶ “Ὁ 
ἴῃ, ἢ15 δ] αβδίπρ, 4η4 ρᾶνε ἢὶπιὶ δη 1 κπ ὅΣ 
Πεγίῖαρα, δηά ἀϊνίἀφὰ ἢ 8 ρογιίοῃϑβ ; ἃ 38. τα. 
Δηγοπρ [Π6 ἔνγαῖνα {τ|θ65 ἀἰά ἢδ ρατγῖ 
{Π6Πι. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΙ. 
1: 716 γαΐτε 97 Ἵ70ςἐε, 6 οὐ Ααγον, 21 απμπαΐ οὗ 

Ῥλίέμεεξ:. 

απά σαῦνε ῥί» απ δεγἰίαφε 1{1|ι πὰ Βοτὶ- 
ἴ63.06. ΟΙΠαΡΒ “ἢ6 ᾿ηϑ812]]|δὦ ἢΐπὶ ἰη ἴπδ 
πογιίαρο." Τὸ δῖ. δεν ἃ γοδλάϊην, “ἴδ 
᾿Ἱπηῃογϊδηςς ἰἴβεϊζ." [τῖἢ6 ὅγζ., 1.δἵ., δηὰ οὔθ 
Οτεοκ Μ5., “τῆς ᾿ηπογιίδηςς,᾽ εἰθπον οὗ δὶ οὰ 
ψου]ὰ θὲ Θαϑίθῦ. 

απά ἀἰϊαϊ τά ῥὶς ῥογίοη5.ἢ ἘτΖθομα ννου]ά 
τήδκοὸ [5 γοΐοσ ἴο ἴῃ ἰαπά. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΙ. 

Α Θςοπίϊηυδίίοη οὗ ἴπ6 Ῥγενῖοιιβ σβδρίουγ. 
ΎΤΠα 500])εςῖ5. οὗ ῥγαῖϑδε ἄγ Μοβοβ (υυ. 1-- 5), 
Δαΐοη (νυ. 6--22), αηὰ ῬΠΙΏΘΙ 45 (υν. 21--2 5). 
ΤΠ σΠαρῖοῦ σοποϊάθβ Π 4 ὑγίοῦ δά άγοθς 
ἴο {Π6 δι ἢ -᾿ΓΙοδῖ τπθη ἰη οῇῆςε (υ. 26). [πη 
τῆς ἢγϑϊ βίδπζα (υτ. 1-5) νγὲ τηᾶγκ ἴπ6 (ΡοΓ- 
ἴαρ5 ἢγϑί) οσσιγγοποθ οὗ νψῆδὲ αἴογνναγας 
Ὀεοαπηθ ἃ τἰδι14] πιοάθ οὗ ὀχργοβϑίοῃ: “" Π15 
ΤΑΘΠΊΟΤΥ ἴο Ὀ]οβϑίηρ "ἢ (566 ποῖθ). [ἴ 15 ποῖ 
ΘΑΘΥ ἴο ἀθοιάθ ΨΠΘῖμο ἂἴ δΔῃΥ σαῖϊθ Ὁ. 2 
ἄοοϑ ποῖ οσοπίδϊη δη δἰ ιδίοη ἴο βδοπὶς οὗ ἴΠ6 
Ιερεηἦθ σοηπθοῖεα ἢ (Π6 φαΓῪ Ὠἰδίοτυ οὗ 
Μοβὸβ (ἰοῦ ἃ ροριυ! αγ 5. ΠΑ ΓΥ οὗ {ΠΕ ΠΊ, 566 
Β. Βεεγ, “μορεη Μοβεβ᾽ [ροβίβυπιουβ δηὰ 
Ἰποουρ εἴ6 1). [Ιἢ βἴδηχψα 1. (υτ. 6-22) ννῈ 
ποίϊ 4 ψΥοαῖ αἰδργοροσγι παῖς ἰθησῖῃ 
«ης ὀχοόββινο δριπάσηςος οὗ ἀεῖ4!}, (Π6 τλογς 
ΤΕΙΛΔΓΚΔΌΪΟ ἔγοιῃ [15 σοπίγασί ἢ [Π6 σοπι- 
Ραγαῖϊνο Ὀσγον ΕΥ̓ οὔ [6 ἐποοπλπὶ Ὡροὴ ΝΜ οβ65, 
{πῸ στοαῖ πόσο οἵ Ἀδθῦθϊηϊς σοποορίίοη αηά 
Ἰοροηα. 5 ἰδ ψυυ ογβ [ἢ νϑγοι 5 ἀρ65 ἴο 
Τοραγά ἴῃς αἰποῦ οὗ [Π|5 θοοκΚ 48 ἃ ργὶθϑῖ 
(56 Οὐποῖαὶ [πἰγοάπςίοη). ΤῸ ὃ ἴἴ Τα ΟΣ 
᾿πεοδῖοβ {παῶῖ ἢ νυτγοῖο δὲ ἃ ρογιοά Ἰνἤθη ἈΠ1Κὸ 
(16 οἰν}} διὰ βριττιι4] ρον ΟΣ ννᾶ5 πη [Π6 Ὠαπα5 
οἵ τῆς ΠΡ] τργιοβὲ (16 προστάτης τοῦ λαοῦ). 
ΤΙδ οὐραῖς τοίογοηςθ ἴο [Π6 διισσοϑϑίοη ἴῃ 
τη. Εἰ ΚΠ τ γοϑ Ποοα δοῦτβ (45 ὀχρίδἰποαᾶ ἴῃ 
[πὸ σόηογα] [ηἰτοὰ.} ἴο ἰηάϊ!οαῖο δῃ 8] }πιϑοη 
ἴ0 Θοπίο ΡΟΓΆΓΥ ὀνθηῖ5. Δοςσογάϊηρ ἴο [ο056- 
Ρἤ5, δηοπ |.---- οπὶ πὸ ἀοδιπηαῖοθ ἃ5 
διποη ἴπθ [ιι5ῖ---ινὴβ διισσοθάθα ποῖ ΕΥ̓ Ὦ15 
50η ()η145 (Δ ΠῸ ννὴ5 5{}}} ἃ τη! ποῦ), δῖ ὈΥ 15 
Ὀτοῖμοῦ ΕἸοαχαγ, ἀπ αἴογννασὰβ ΟΥ̓ ἀποῖθοῦ 
ὈγοῖΠοτ, ΔΙΆΠασθοι, Απὰ 1ἴ νν85 οἡἱγ δον {πὸ 
ἄἀφαῖ οἵ ἴῃ Ἰαῖῖοῦ {πα Οἴ45 1. Ὀδοδπιὸ δἰ ἢ- 
ΡΥ, θείηρ δυσσςορίοα Ὀγ ἢ]5 δοη, δίπιοῃ {Π. 
(ΕῸΓγ {πὸ ναγίοιιβ αἴθ. 566. θη. [πἰτγοά. ἃ 11.) 
Ἂ5 5ἴαϊος ἴῃ ἀποῖποῦ ρΐδοθ, ννὸ τορασγά ἔσο! 5. 
χῖν, 2: 5. ἡ] ἀὴρ το πὸ Ἰοπρ οχίγυβδίοη οὗ 



ν. 1----5.] ἘΟΓΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΌΒ. ΧΙ. 1 

Β.6. ΝὨ πθ΄ δγουγῆς ουἍὧ οὗ Ἠΐπὶ ἃ 
ἜΞΙ ταθγοῖδιϊ τηδλη, νη ἢ ἰουπά 

ἔλνουγ ἴῃ {Ππ βρῆς οὗ 11} ἤξϑβϑῃ, Ἴνεὲπ 
ἩΕχοά, «4 Μέορβεβ, Ῥεϊονεά οἵ (ὐοά᾽ δηά πιει), 
Π γγῆοθε πιεπιογίαὶ ἰβ δ[εββαά, , 

2 Ηε πιδάς Πἰπὶ [ἰκε τὸ τῃς ρἱοτ- 
οὐ! 821Πἴ8, ΔΠ4 πιάρηίῆεά ΗΠ, 50 παῖ 
ἢ8 Θηθπΐα5 βϊοοά 1η ἔξαγ οὗ Πϊπι. 

4 ΒΥ ἢἰ8 ννογάς ἢε σδιβεά (ἢς ψψοη- 
δΈχοά. (6Γ5 ἷῖἴὸ ςϑᾶβε, ἀπά ἢς πιδάς Πίηι 
ζιμρίδτν ὁ ρ]ογίουβ. ἰπ τῆς βἰρᾷς οἵ Κίπρβ, ἀπά 

Οηΐδ5 ἔἴτοπὶ ἴπ6 ροπιϊβοδῖθ, ἀτ6 ἴο ἱπίγίριιθ5 
οἵ [ἢε δεοΐιδὶ οσςσιιραηίβ οὗ ἴῃς οἶςο ψ ἢ [ἢ 6 
Ἐχγρίίδη διιζεσαίῃβ οὔὗἨ ἙΡαϊεϑδιϊίΐηθ. δι γλ αγὶγ, 
Ὑγὰ ΟοηβιοΥ ὖ. 26 45 λἀ ἀγεβϑοά ἴο Οπίδ8 1]. 
ΤΠε ροϊ!ςαὶ τυϊε οὗ [υὐδρα ννᾶ5 ἴῃ ἢἷ5 ἢδηὰβ 
(105. “Αηϊ᾿ χίϊ. 4, 1), θυῖϊ ἴο ποπὲ οὔ ἢΐ5 
ϑσοόϑϑοῦβ σου σις Ἰδησυᾶρο 85 ἰῇ υ. 26 
δανς Ὀδοη δά γεβεθὰ (3ε6 ἴπς Οδηογαὶ [πίγο- 
ἀιυςῖοη). Οη (δε Ὀεδσγίηρ οὗ 411 [ἢ}5 ὕροη [ἢ 6 
4υσβίίοη οἔἴτΠε ἀδῖς οὔ (Ππ οτίρτηδὶ ςοπιροβϊοη 
οὗ ἰαϑεἰςι.8, 5.6 1ῃ6 Οδπογδὶ [ηϊγοάιιο- 
ὕοη. (οΥ ἃ ὑτίε βιιπιπιαγ οὗὨ ἴε βίου 
οὗ {παΐ ρεγίοά, 366 " {ὑᾧἰὖϑτὸ|ὴ ἀπά Τίηλε8 οὗ [651.9 
ἴῃς Μεβϑίδῃ,᾽ Αρρ. ΙΡ΄., νοὶ. 11. Ρρ. 668--ὅγ7ο ; 
Δη4 ἔογ ἃ ἀείδι θὰ δοοουηΐ, ΗἩογζίο! 5" Οαβοῆ. 
ἐἰ65  ο Ϊκ65 15.456]. 

1. “μά δὲ ὀγοιρδὲ ομδ Κ᾽ δίρε ὦ »ιογεῦε 
"2π.}) ὅ5υτ., 1,αἵ., (ορί., δρὰ Αεἴῃ. ςοπηεςῖ 
1815 ψν ἢ [6 ἰΔ5ἴ νεσϑὲ οὗ ἴῃς ὑγουΐουβ σῃδρίογ, 
δηά ρυϊ (Πς νεγὺ ἴῃ ἴδε ρίιγαὶ. ΤὨῊΘ ρῆγαϑε 
“χηῃὰ ἢς ὑτγοιφί οὐ ̓ 15 οπ 158. Ιχνυ. 9. 

«υδοις »ιρογία! ἐς ὀϊροσοά,} ΡΕΡΥ) 2], 
Δ ΘΑΥΥ οὯ986 οὗἉ [15 ργδυθγ, ἱπναυ Ὁ γ αἰϊδο οὰ 

(ἀϑυδ!γ ἱπ τπα δϑοτουϊδίοα ἔοσπι 1) ἴο τῆς 
ΏΔΙΏ65 οὗ ἀοδά [5Γδ0}1ἴ68. ᾿ 

Ὡ. ἤάε 1ο 1ῤὲ φίογίοιΣ «αἰ. 1, το 
ὍπΠὸο ΚΊΟΣΥ οὗ ἴΒο δαδὶπίβ: ““1ῖἢς δηροὶϑβ" 
(Οτοῖυ8, ὅκς.); “τἢ6 ρῥγεϑίβ" (τ ἴΖ5. 6). 

απ »αρηΐβοά ῥέε, 59 δαὶ δὲς ὀπορηὶδε “Ἰοοά 
ἐπ αν φῇ δι. 1,1ἴ, ἱπ 1819 ζϑθατϑ οἵ 
Βὲ8 Θποπιΐθ8: “ΘΏΘΠΊΪ65 Ἄρρθᾶγθ ἴο ὃο 
Δ δἴοββ, ὈὉῪ ἴῃς ὅϑυγυ. στοπάογίπρ “ διηοὴρ ἴῃ 
εἰπια. Ὅμὲ ογίρίπαὶ (Ὁ ἽἼΠ53 2) πηεδηΐῖ 
ἐ Π} ἴοττου," ἀπὰ 5 τ ΡΒ ΕΥ τεργοβθηϊοά ὉΥῪ 
(δε Οτοοκ. ΤῊϊ κυςξεβίβ ἀουδῖβ σοηςεγπίης 
δε οτγί βία! ΠΥ οὗ ἁγίων ἰπ οἴδιι5ε 1, ἴο νυ μϊςἢ 
[ἢ ϑγτίδς 888 Ὠοϊπιην ἴο σογγεβροηά : ὑν} 116 
ἴον “ἢς ᾿ἰκεηεὰ " (Π51}}) [Ὁ Πιᾶ58 “86 γαϊβθὰ " 
(ΠΟ). “Η8:ε ταϊϑεά δὶπι ἰῇ ἢ βίο " 
νγὰ8 ῬΟΓΠΔΡ5 ἴἢε ογίρίηδὶ συεῦϑα ; ἴπ6 ϑυγίας 
ἐν ἢ δ οσϑίηρβ (ῸΓ “1 φΊΟΓΥ ") 566 Π15 
10 δε 4 ἰηϊογροϊαιίοη ἔτοπι ἴπ6 οηά οὗ ἴῃ 
ΪΙλεῖ βεηΐθηςο. 

8. Βν δὶς αυογς δ ἐαισεά ἐδὲ «υομάργ: 10 
ξεη.4.} 1.4ἴ. »ιομσῖγα ῥίαεσυϊ; ἃ ῬὮγαβα 
Δ ΚΟΏ ὙΕΙ͂ ἱΠΊΡΓΟΡΕΙ͂Υ ἥοπλ ἴ!6 ἘοπΊδη 

σὰνε πὶ 8 σοπιπιαιππηδπε (οὐ ἢ8 Β. Ὁ. 
Ρεορίςε, δῃά “β8μενγβὰ ᾿ἰπὶ ραγὶ οἵ δὶς “πὸ 
δίοιγ. ᾿ ϑετω 
. 4 4 Ηκς Ξλποιβοά Ὠἰηιπ ἢ 5 (Δ ἢ- ὦ Ναυη. 

ἔμ] πε85 πὰ πηθείηεββ, ληὰ σἤοβε ἢϊπὶ 5 5 
ουξ οἵ 8}] πηεη. 

5. Ηε πιδάε "πὶ ἴο ἤεᾶγ :ἰβ νοῖος, 
ἀπά “Ργουρῃς Ηἶπὶ ἱπῖο τῇς ἀαγί ᾿ ἔχοά- 
εἰουά, «πὰ “ρᾶνε Ηἰπὶ σοίππιδτιά- 5 Ἐχοα. 
τπηεπῖβ δείογε ἢ15 ἔδςε, ἐνεπ τῇς ἰδνν 19.7.. 
οὗ ΠΠἔππ δαῃὰ Κπονυν)]εάρε, τῆλι ἣἢς πιὶρῆϊ -, .. 

τοὶ σίοη. Οτοίϊι5 τείουβ ἴπ6 ννογάβ ἴο {6 
ννοπάουβ οἵ ἴῃς Εχγρίίδη πιλρῖς; ΕσΖβοῦς 
ἴο 86 νι) ιμάγανναι οὗ [86 ρῥίαριιοϑ. ὉΤῇδ 
ννογὰβ ἀγὰ ἴοο ὑτγίοῦ ἴοσγ ἴπ6 ἕοστηθγ ᾿ηΐογργε- 
ἰφιίοη, νυ }]6 γα βου] ἐχρεςῖ ἴπΠῸ ρεγίογῃ,- 
δῆσα οὗὨ [Π6 τηΐγο θβ ἴο Β6 πιοηῖ} οὐδ γλῖπον 
ἴλη τῆς νυἱπάτανναϊ οὗ 1πΠεπΔ. ὙΠῸ οΥρίθαὶ 
ΨΜ58 ΣΟΡΑὈΪΥ ΠΣ, το ΙΔΔῪ πιοδὴ εἰμ ον 
“ἢς6 βοηΐ ἀονγη" ΟΥ̓́ ἣἢδ οδιιοά ἴο οξᾶ56 :᾿ 
(6 τΊδηβίδίοσ ποῖ δυγρυ βίη  γ δάορίεα {ΠῸ 
γυτοηρ 5ἰρηιβοδίίοη. Τῆς οἶδιι56 18 οπεἀ ἴῃ 
τῆς ϑ0υ1. Οορί. δηά Αεἰἢ., “86 ρετγίοττησδά :" 
{815 ἸΊΔΥ 6 εἰἴμοῦ 4 ᾿ΙΘΟΓΥ, ΟΥ̓ΤΕργοόβθοηῖ ἃ 
τελάϊηρ ἐποιῆσε, νν ἢ οουὰ πατα Ὧο οἰαὶπι 
ἴο οτ βία γ. 

δὲ »παάε δἱρι ρίογίοις ἱπ ἐδὲ εἰσδὲ οΥΚΧ ἀϊηρ..} 
ϑυγ. “86 τηδάς Ὠΐπὶ ἴο 5ἰδηά Ὀείοσε ἴἢ Κίηρ. 
“ΤῸ κίδπά Ῥείογε [ἢ6 Κίηρ" 15 4 Ηεδτγενν 
ῬὮγαβο τηθδηϊηρ “ἴο δὲ ἴπ6 ΚΙηρ 5 τηϊηϊβίοσ 
(σεβεοη., “ἼΠ68.,᾽ 0]. το39 δπηὰ 1111 ὁ): 
ποῖ υἱΐα δὴ Ἀρρτορσγίαῖϊς ποίΐοῃ ἤοσο, ἢ ο ἢ 
[6 Οτεεῖκ ἰγδηϑίδίοῦ ΤΠΔΥ ἤάνο ἰπ ΘΠ ΓΙΟΠΔΙΥ 
δνοϊάθά, ῬὍΤμὸ δυϊμοτ5 ἰάθα ννὰβ ργοῦδῃὶ 
ΤΏΟΤΟ 5: Π1114. ἴὸ Παΐ οὗ Ῥ5: οχὶχ. 46 οὗ 138. 111. 

158.. Ὑεῖ ΣΡ 5. ΟσςδϑίοηαΙ Υ υϑοά ἴῃ ἴΠ6 
86η86 οὗ ἐπείαν, “ ἵἰϊκὸ  " ““δηά ἢδ 65.4015ῃ6 «ἃ 
(πὶ 845 8 Κίηρ " ψουϊὰ Βοτα 6 ΥΕΤῪ 5υϊ40]6. 

απά σαυε δἰπ ὦ εογηριαπάηιονἐ 70 δὲ: ῥεορίε.} 

ΤΊ οτί εἰπαὶ, ἸῸὨ Ὁ ΞΡ) (ςρ. 5γτ.), ργο- 
ὈΔΌΪΥ πιοδηῖ : “δε 5εἴ ἢΐπὶ οὐδῦ ἢΪ5 Ῥθορὶβ. 

}αγὶ ὁ δὶς κ΄'ογ)γ.)] Μοὶ οἵ ἴδε νογβίοῃϑβ 
οδἰϊογαῖο [πὰ ραγετινο σοηϊίῖνο, τ δἰ οἢ 15 Ποτὲ 
ΒΚ ΒΪΥ 5 η Ποδηΐ. 

4. Ηε «αποϊδεά δύο. ὉΥΊΡΙ ; σοπιρατο 
ΘΓ. ἷ. 5. “1η᾽" ΡΟΥΠΔΡ5 πηθδῃβ “οἡ δοζουηΐ 

οἵ" (Αε61}.}.Ψ 

δ. Ηε »ιαάε δΐηῃ 1ο ῥεαγ] ἸΤδ ΡῥτΙν]] 
εἴνοη ἢΐπι ἀθονυς “ 41] ἤεϑὴ " (Πουῖ. χχχῖν. ὧν 
Το 5γΧΓ. ρυῖβ ἴπ686 ννογἀ8 αἴ (6 δηὰ οὗ υ. 1. 

απδ ξαυε ῥὶγε εονῃαπάηιϑηῖς δεΐογο δὲς ζαοε. 
ῬτοῦΔΟΪΥ 28) ἸΓ, ““δηά 8εῖ Ὀεΐογε ἢἰπι.ἢ 
Το ρεγεοηαὶ σοηξεγθηςα ἰ5 5:61 6 ΠΠγ ἰη5ιπιοὰ 
οὐ ἴῃ {Π6 ΡΓΕΥΙΟΙ 8 ΟΪΔι11568. 

οΓ ᾿,.1 1.2. “ΜΙΝ ἃ τηλη ἀο Πα 584]]} 
ἵν" (Εχεκ. χχ. 11): σοιῆρασγε Ρζονυ. Υἱ. 23; 
σωῤγα, ΧΥΪ. ΤΙ. 



Διό 

Β.Ο. τοᾶςἢ άςοῦ ἢϊ5 σονεπδηῖβ, δηὰ [ϑβγδεὶ 
ἜΣ δἷβ Ἰυδρηηεηῖβ. 

Ζ Ἑχοά.. 6 ες Φεχαϊιεά Αδγοη, δὴ δΠΟΙΪΥ 
τ τη ἴκα ππίο ᾿ΐπι, ἐναῃ ἢΪ5 Ὀγοῖθεγ, 

οἔ τῆς ττῖδὲ οὗ [μεν]. 
7 Αἡ δνεγδϑείηρ σονεηδηΐ ἢς πιλάς 

᾿ Ἐχοῦ, 58. γ ἢ} Εΐπὶ, ἀπὰ ἀ ρᾶνε Ἀἰπὶ τπε ῥτγίεβε- 
᾿ο..λε Βοοά δπηηοηρ μα ρεορίε; 'με δεδιυτῖ- 
ὀἰειεά. βοᾷ Β]πὶ τ σΟΠΊΕΪΥ οΥπδηηθηΐβ5, δηὰ 

οἰοιῃεά ἢϊπιὶ νυν ἢ ἃ γοῦε οὗἉ ρίοτυ. 
8 Ηε ριι ὑροη ἢῖπιὶ ρετγίεςϊζ ρίογγ ; 

"0. πᾶ ϑβίγεηριμεηθά ἢϊπὶ Ὑγ ἢ ὑτγιςἢ 
ογ, ἐπεύρει- ΒΆΓΤΑΘΠ 5. ΜΙ Ὀγεες ῃεβ, νἢ ἃ ἰοηρ 
πα. γρΒα, ἀπά τῃε ἐρῃοά. 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΡ. ΧΙΝ. [ν. 6--ι τ. 

9 Απᾶὰ δε οομπιραϑϑεὰ δϊπὶ τῇ Β. α 
ἐ ροπηερταηδῖα8. ἀπά ψ ἢ τηᾶηγ ρο]ά- 
εῃ δε} 15 τουηά δϑοιυΐ, {παῖ 45 ἢξ .ὲ ποτ 
νγεης τπεγε τπῖρῆς θὲ ἃ ἔβουπά, δηὰ 2 Ἐχοά. 
ἃ ποῖβε πιδάε τπδὲ πιρῃς θὲ εαγά “5: 3" 
ἴῃ τῆς τεηλρ|ε, ἔογ ἃ πιεπιογίδὶ ἴο {Πε 
σμΠ]άγεη οὗ ἢ15 ρθορίε ; 

Ιο ΒΒ δὴ μον ραγπιεηῖ, νν ἢ 
δο]ά, δηὰ διε 51:1Κ.0 δηά ρυγρίε, τῆς 
ΜΟγΚ οὐ τῆε επιργοιίάθγεγ, ἐν ἃ 2 Ἐποὰ. 
Ὀγεδβιρίαῖα οὔ ᾿υάρπιεηι, ἀπὰ ψ ο ο 
Ὁππι ἀπά Τυϊηπιὶπι : 

τι ΜΊ τὐνίϑιεα βοδηεῖ, τπε νγογκ, Ἐκ. 
οἵ τῆς συπηΐπρ; νγογκπιδη, πε νντἢ ῥτε- 28. 17. 

ἐδαὶ δὲ »εὶφῥί ἐεαςῤ, ἢ ΟΡ, Ῥ5. χχν τ; 
αηά Θβρϑςοῖδ! } ν 5. οἰ]. 7. 

6. ΤΠοῖα ἰσ οὔθ νογὰ ἴοο τὰςῇ ἴον {Π6 
ταγίμπι: “δ Ἔχαϊῖθα," “ ΠοΙγ,᾿ “15 Ὀγοίμογ ἢ 
(ςΡ. 5. ονἱ. 16), ἅτ ογαϊτοἀ ὉΥ ἀϊβοτγεηΐ 
νουβίοηθ. ὅπ} ᾿ἰα5ῖ οὗ ἴἢ656, ν ΒΙσἢ 15 οπιοὰ 
Ὁγ ἴῃ ὅ.Γ., ΠΙΑΥ͂ ΡΟ. Ρ5 ὉὈ6 δὴ ᾿πίθγροϊδίϊοη. 
“ΤῊ {τἰδ6 15 πηθητὶοηθα ἤθτο, Ὀεῖηρ ἴῃ τῃ6 
᾿ᾶ56 οὗ Αδγοη οὗ βυςἢ ἱπηροτίδηςς " (ΕΤ] 75ςΠ6).. 

7. δὲ »ιαάδε «υἱῷ δὶ». ὅ866ε δῦονθϑ, χὶῖν. 21. 
ΟυΓ Διο γ ρῖνοβ Αδσοῃ ἃ ΠίρῃοΓ ρῥίασς (δὴ 
[ῃ6 Ῥεηίαϊθυςἢ ἀ5ογθεβ ἴο ὨΪΠΊ. 

απά σασεῤίνι δε ῥγίεει φοοά απιοηρ δε ῥεορ ε.] 
ϑΥγ. “ 6 5εῖ ἢϊπ ἕο {μ6 γι οὗὨ Π15 Ῥθορίθ." 
Ἴ 5 νδυ το 15. οἰγίοιιβ, Ὀθσαιι56Ὲ 1ἴ βιιββοδϑίβ 
παῖ ΟἿΥἿ ΔυῖΠΟΣ πιδθ υ56 ΠΟΤῈ οὗ ἃ νεγν 
ἐἰδοϊάοὶ Αταῦίϑπι, ἸῸΨ" ΤῸΝ ἴσο ΠΝ ΞΞ 
Ατδῦ. ᾿ἡριριαίμη, “ ῬΥἹϑῖ ποοά," τόσο [ἈΠΊ]Π1ΑΓ 
ἴῃ 115 ἀογίναϊίνε Γράνι (ἰἰ5θὰ Ὁ ἴπε [ον Ἰ5ἢ- 
Αγδθὶς σοπιπιοηϊδίογα ἴῃ (ἢ 6 56η86 οὗ “πἰρἢ- 

ΤΠὸ πδίισγαὶ Ρῥιιποϊαφίίοη τνου]Ἱά 

Οτθοκ ἰγδηϑίαῖου πλιιδὲ πᾶν Ὀθθη ἔο]]οννηρ 
50ΠΊ6 ἔτλαν ἰγαδϊτοη δὐοιῖ [Π6 ργοηιιπεϊδίίοη 
οὗ [Π15 ννοτὰ, 1 οὐσγ ςοηϊοοσῖιγο Ὀ6 σοττοςῖ. 

βε δεαμ πε ῥί»ι «οἱ εο» ον ογπαριθηὶς.} 
ΤΠ τπαγρὶπαὶ] ναγίδηΐ σπου] μᾶν Ὀδοη “ἢὸ 
οαἰ δὰ πὶ παρρν." ΤΠ5 [μὲ 1,αἴ. αηά Αε]}. 
ΤΟΠΩΟΥΓ πὸ θοαιβο," ]ηΠς {πς (ορῖ. δέπο- 
εο ἰσμαε τορτοάϊιςοβ ἴῃς Οτὐοοκ νογά. 
ΓΑ τΠθτγὸ ταιδὲ 6 ἃ τρϊϑγοδαϊηρ ΟΥ̓ τη ]5- 
[ΓΔηΒἰδίοη ἤοΙδ 566 ΠῚ5 Οἰθαγ, 845 15 οὐϑογνοῦ 
Ὀγ Εσιχβοῇθ, ννῆο 5ιιρροβοὸβ {πῖ ἸΠῚ Ν᾽ ννὴβ ἃ 
(ογτυρίϊοι ἴογ ἸΠ ΠΝ ἡ, “6 μγ Πἰπι." ὍὙ]16 
ΘΥΓ. ΓΟΠΩΘΓΒ : “ αηα μᾶνο πηι." ΤῊ ῥΡοϊηΐδ5, 
να ΒοΙΙονο, ἴο δῇ οΥῖηαὶ 122, νυ ἢ ἢ τ ρμῖ 
ὙνῸ}} πανὸ βἰρηϊηῃοά ἴῃ τὸ Αγδηηαϊ βίης ἀϊα]οςῖ 
οὔ {πε τἰπιὸ Ἰ) δ δδν, Ὀι δοῖι! }Υ τηθαμξ ἸΣΔΝ 
“ δηὰ πὸ γᾶν πὶ, ἴγοπι {πὸ νεγὺ ὙὮ), πἰδοὴ 
ὈΥ 154. 1ν. ἡ ΜΊΠ ἃ δίπλα σοπϑίγιιςίοη, οἵ 
νος ΠΡ ἢ, ἃ εἰ, 15 4 ἀογναῖινο, 

εἰοίῥεώ δι».]Ὶ 1ἴι φῖτο αἷμ. ὅδυγ. “πὸ 
σἤοδα δϊπὶ 11} {Π|0 5. ] ΠΥ οὗ 1115 ρ]οτν." 

Ἄνες τεσορηϊδο {πὸ ἴννγο ᾿τποδηϊηρβ οὗ ΠΥ ΤΙΝ, 
“ὁ Τηδρηϊβορηςθ ἢ δηὰ “στοῦε:" ΙΓ (Πε6 ὅγγ. 
“ἢ 056 15 ποῖ σοστυρῖ, ἃ ργοθαὈΪγ τεργεϑεηΐξ 
ἃ ςοιτιρίίοη, ἽΠ2" ἔογ ἍΠ, ““Μαρηϊῆοθηςςε ἢ 
15 ΠΊΟΤΕ βυ ας ἴο [}}15 γθῦβο, βίης ἴῃ 6 ψαγ- 
»6πί 5 ΔΤῈ 50 {1}}}γ ἀδϑοσι θεὰ ἴῃ νῃδῖ ΓΟ]]ονν5. 

8. Ηε ρὲ μροη δίηι ῥεγζεεί χίογγ.] ὅτ. 
“ὁ βαττηθηΐβ οὗ ΡΌΓΡΙΕ : ἀρράγοητ)ν ἴπς οτ ρῖηδὶ 

δα ΟΠΪΥ ΓΟΣΝ, ΡΟΓΡΙΘ,᾿" νογν ἱΡΠΟΓΔΠΕΥ γεδὰ 

ΠΟΣΕ, “ ρεγεοξοη," ΕΥ̓ ἴῃς Οτθεῖκ ἰγαηϑίδίοσ. 

αηά οσἱγεηχίφεπεά ῥὲηι αὐ γε χαγγιεη,. 
1κ1ἴ. ψἰτ νθ885915 οὗὨ δῖσοηί. ΕτιΖ- 
506 5 ̓βΘΠΙΟΙΙ5 δ ρροσίοη {παῖ ἴπ6 ΗΘ. Βαά 
ΓῚΓ, τηοδηίηρ “ εἰτο," Ι5. ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ςογγεςῖ, 
{ποι ρἢ ποῖ ςοηβγπιεα ὃν ἴπ6 ὅγσ. Ὅῇο τὸ- 
ΤΊΔΙΠἀ6Γ οὗ [ΠῈῸ νοῦβ6 566 15 σογγος Υ τεϑιογοα 

ΌΥ ἴΠ6 βϑατὴθ στις, ΤΏ 52. ἿΨ) Πδ5 ποῖ υη- 
γος} {ΠῸ πιδαηΐϊπρ “ πιαρηϊβοξηςο." 

115 ποῖ ἃ Ππ{|6 τεπιαγκδῦϊς παῖ 6 [Ο]]ον - 
τς ᾿ιϑῖ οὗ βαγπγδηῖβ 15 οὐεὰἀ Ὀγ ἴπε ϑυτίας 
ἰγαηϑίδίου. [ἴ δθθπὴβ ηδίυγαὶ ἴο δι θυῖο τἢϊ5 
ἴο ἃ 15} οὐ ἴπὸ ραγὶ οὗ ἃ Ωγ ϑείδη [Γγδῃ5- 
δλῖοῦ οὐ Θπιόπεδίοῦ ποῖ ἴο δηΐαγρε οἡ [Π6 
πἰοτίε5 οἵ {Ππ|Ὸ [ 15} ὑσ δ ῃοοά, Βιι δ5 να 
Π55 1 ἰ τΠ0 ΤΠγτπὶ οὗ τη6 τοβῖ οὗ 1τῆ6 
σΠαρίογ, [ἴ πλὰν 6 Δ ἱπίογροϊδίίοῃ. 

9. ΤΊ ΟΝ, ἢ 5. Η., βεο5 σι μΠΠῪ ἰο 
ςοηηθοῖ χρυσοῖς ΜΙ κῃ θ61]5. Οἡ 4] 
{Π 656 568 {Π|Ὲὸ νατίοιιβ ΒΙδ]. Εἰ πογοϊοραράϊδϑ. 

ἐῥαὶ ας ῥὲ αὐερὶ ἐφογε γειῖσ δὲ δὲ αὶ σομπά. 
Ἀαΐμογ, ἴο αὶγνο ζουῖῃ 8 βουπὰᾶ: ἠχεῖν ἰ5 
ΤΓΔΉΒ ΕΠ νο, 

αηπ ἃ γοὁ »αἰ..7ὺ Ἀδίμοῦ, πὰ ἴο σι ]κθ 
8 ΠΟΙΒΘ. 

ἐπ ἐῤὲ ἱονιρί.] ΑἩ ἀρραγοηῖ (μοῖ ἃ σϑδὶ]) 
ΔΠΔΟΒΓΟΙ 511. 

7)ον α»2οριογίαἰ.] Μοδηϊηρ “ἴοΥ ἃ τοπιϊηάθγ. 

10. ὀγεαοιβίαι!ο ΟἹ ἡμάσριο! ἢ 1,1, ἃ ν]δῖ- 
ζοται οὗ Ἰυάρπιθηῖ. ΤΠ σχϑάβοη οὗ {15 
(γαηϑἰαίίοη οἵ [6 Η 68. 15 οὔϑοιτγο. 



“ΧΩ, 
28. 1. 4- 

23 1-:ν. 8. 

ν. 12---τϑ8.] 

οἷοι 5 ϑδἴοπμθβ ργάνθῃ {κα 8εδίβ, δηά 
56εῖ ἴῃ ροϊά, τῃ6 ννοῦκ οὐ τῆς εννε}- 
εγ, ψνῖῆ 4 νυυιτίηρ εηρτγανεαὰ ἰογ ἃ 
τλοιηογιαὶ, ἴεν τπῸ πὐυηδοῖ οὗ τῇς 
τγιδε5 οἵ Ιβγδεὶ. 

12 "Ἧε εἴ ἃ σγονγῃ οἵ ροϊά τροῃ 
πε πιγε, ψΠογεῖη νγὰ5 δηργανεῦ 
ΗοΪΐηεβ5. δῇ ογῃαπιθηΐ οὐ Ποποιιῖ, ἃ 
οοβῖϊγ ννοῦκ, τῆς ἀδδβίγεβ οὗ τῇς εγεβ. 
ϑοοάϊν απ θεδυτίία!. 

13 Βείοτε ἢὶπὶ {Ποῖα ναῦς ΠΟΠΘ 
ΒΟ ἢ, ποιοῦ ἀϊά ἄνα ΔΠΥ 5ΓΓΑΠΡΕΓ 
Ρυς τῆεπὶ οἡς Ὀιζ οἡΪν Πὶ5 σἢΠ]άγεη 
πὰ ἢ8 σμΠ]ἀγεηβ σἢ]άγεη. ρεγρε- 
τυλὶϊν. 

14. 5 ΓΠΕΙΓ 58 ΓΙ ΠΟ 65 5ῃ4}] θῈ νν ΠΟ Ϊν 
ςοπβϑιπιθά ἐνεσν ἀδὺ τννῖςσε σοητίηι- 
αἷϊν. 

Ις 2. Μοβεβ σοηβεογαϊεά ἢϊπὶ, ἀπά 

19. «υρεγεῖη «υὐαΓςῷ ἐπσγασεά Ηοϊϊπει..] Ἐν. 
ΧΧΥΙΙ. 36 Π45: “ΠΟΙΙη655 ἴο {πὸ 1 οτά, ν ΠΙ ἢ 
Εσ]Ζϑοῆθ {ΠῖηΚ5 δποι!ὰ Ὀ6 τγοβίογσθά ἴιθσο. 
ἼΠο ᾿ἰαϑὶ νογάβ οὗ {πΠῸ βοπΐθηςο (“ ἴΠ6 ἀοβίγοϑ 
οὗ πὸ ὄγεβ," ἄς.) πιαὺ οἰ ΠΟΥ σοῖοσ τὸ {πὸ 
πΑττηδηΐβ 85 ἃ νὐΠοΐθ, ΟΥΓ ἴο {Παΐ ἰαϑῖ τηθητὶοηθά. 

13, την σἰγαησογ.) 1.6. “" οὗ Δποίμου {τ1δο," 
85 5. Η. ρβγδρῇγαβοβ 11. 

14. Τεῖν" “αὐσγίβεος . .ς «ὐδοἱὶν εοπεμηιεα ἢ 
966 ἔχ, χχίχ. 28, ,9ὥ.. Α5 ἴπεῸ οἤϊεῖ ρατὲ οἵ 
16 ἀδΠν ννοσβῃῖρ ἴῃ ἴπΠ6 ΤΕΠΊΡΙΘ, ΟἿΓ ΔΕ ΠΟΥ 
ΓΏΔΚΕ5 (Π6 αδιν 5ασοτίῆοος ἱποϊιάθ 411} [ῃ6 
οἴμοσβ. ((οπιρ. 1) 84η. νἱῖϊ. 11-Ι3; ΧΙ. 21: 
ΧΙ. 11.) ὙΠῸ σιιϊθδίαπίινοθ ΠΌπι ἴπΠ6 νοῦ 
ὁλοκαυτοῦν ἅΓῸ (ΟΙΠΠΠΊΟΠΝ ἴῃ πὸ 1,ΧΧ.: {πὸ 
ΕΓ 1561} 15 ΥΟΓΥῪ ΓΑΓῸ. 

15. ΜἴὯο:ε: εοπαεξογαίε ῥῴη.} 1,ἴ. 8116 ἃ 

Ηἷβ Βαπᾶ, 1) δὲ 2, ἔγοπι Εχ. χχυῇ ααὶ 
Οἡ ἴπὸ ππηροτί οἵ 1ῃ15 ὄὀχργθϑϑίοῃ, 566. {{πῸ 
(οπηπιθηΐασίιεβ. ΤΠ6 ὅυγ. γοπηάοῦο: “ ρἰδοοά 
Π5 Ππαπὰ τΡΟΠ ΠΙΠῚ.᾽" ἃ ρῇγαβθο {Πδΐ 15 τιϑϑή 
οὗ ἴῃς σοπδϑογαίίοη οὔ [οϑῆμα (Νιιπη. χχν]. 
18), Ὀυΐϊ ποῖ οἵ Ααγο. οὐ τῆς ἰαΐοσ τιδὸ οἵ 
1ΠῸ ΠΣ τὴ {ΠῸ ἐδϑισπαίίοη ἴο {π6 ΚαθΟίηιϊς 
ΟΠσο, 566 “16 ἀπά ΤΊπιο5 οἵ [6515 {6 
Δ οβϑιδ ἢ, 1, Ρ. 182. να σδῃ βοδγοοὶν [41] 

"ἴο 566 ἤο᾿δ ἃ ἴγδος οἵ {πὸ ϑυγίη 5 (σι ϊδηϊῖν. 

αποιμίεαά ῥὶ»ι αὐ ῥοὶν οἱ] Ἐχ. χχίχ. 7. 
Γι ΟἿΓ Δυΐμοῦ Κπονν οἵ ἴῃ δποϊπίϊης οἵ 
Ἄδγοηῃ ογμὴῖν Ὁ Οὐ {Π|5 4ιιθβίίοη 566 1] πα ῃ 
ΟἹ [1,6 γν-. ὙΠ]. 12.ὕ 

ἐρὲ: αὐας ἀῤῥοϊπίοα προ δί»ι ὧν αὐι ἐὐογί ας της 
εοπσεηαρηί.) Ἐδῖπογ, 815 ὈΘΟδπΘ ΖῸΓ Βΐπὶ 
81 ΘΥοΙ]αδύϊπρ σον ΘΟ Πΐ, 

“0 ἴοηρ ἂς ρὲ ῥεασεη ἢ “3 (ϑυτσ., 1,αὉ 
ννὰ5 ἃ Ὀεῖίοῦ γτεδάϊηρ {παη 2) (Οτ.}). 
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Β. (. 
εἶτ. 2οο. 

δποϊητεά ᾿ἰπὶ νγ [ἢ ΠΟΙΥ οἹ] : τΠ15 νγᾶϑ 
ΔρΡροϊπῖεά ὑπο πἰπὶ ὈῪ λη ενεγ- 
ἰλϑτίηρ; ςονεπδηῖ, δΔηά ἴο ἢἰβ 566, 80 

Ἰοπρ Ὧ8 ἴπε μεάνεηβ 5ποιυϊά σεπ,δίη, 
τὶ {πεν 8μου ἃ πιϊηἰδῖου ὑπο Πῖπ, 
4Πά δχεςιίε {πε οἷος οὗ {πε ρῥγίεϑῖ- 
Ποοά, δπά “0]ε585 {πεῈὶ ρεορὶε ἴῃ ἢΪ8 Πα πών! 
ΠΔΠΊ6. 

16 ’"Ηε «ἤοβε ἢϊπὶ οἷ οὐ 41} πε " Νυπιδ. 
ΠΠνῚηρ; ἴο οὔξευ βασγίῆςεβ ἴο {ῃε [,οτά, ἘΡΈΑΒΝ 
ἰπσθηβθ, ἂἀπά ἃ ϑϑψεεῖ βάνοιιτ, ἴογ ἃ “δ᾽ 
πηθπηογίαὶ. τὸ πηᾶκα γασοπο! !] τ Οἢ [ῸΓ 
ἢ15 ρεορίε. 

17 "Ης ρᾶνε υπίο Πἰπι ᾿ιἰβ. σσπι- 39 :8Ὲ. 17. 
᾿πΔΠἀπιεπίβ, ἀπά ΔυτΠοΥν ἴῃ τἢῈ ἃς αα. 5. 
ὁἴαϊαζεβ οὗ Ἰμάσηησητε, {παῖ Πα 5Ποι}4 Μαΐ 5. 7. 
το ἢ ἰασοῦ τῆς ταβτ! ΠΊΟἢ 165, ἀπὰ ἴη- 
ἔογπι ἴϑγαθὶ 1Π Π]5 ἰᾶνν8. 

ν  Νυρλα. 
ι8ὃ ἐγ ροΓΒ. σΟΠΒρΡΙΓΕα τορεῖΠεγ 16. κ. 

γ11ι ἰοῦ πιο ῥίηι. ν πρ; {Π6 1 ον τῖδ5 
ἐ τη ηἰδίογοα " τὸ {πὸ ῥγθϑίϑ. 

απα ἐχεέσμίε ἐὲ οὗἶεε 9 δὲ ρῥκγιοεῥοοά.] 
Εχ, ΧΧΥΠΙ. 41,43, ο. ΤΠ ὅγγΧ. οπλῖῖβ ἢ 656 
ννογάϑ, 

απα ὀίδες ἐρὸ ῥεορ! ἢ Ναπι. νἱ. 22. Αδγοῃ 
απά ῥὶς τοης ἅγ6 σοπιπιαηάδαά ἴο ἀο {Π|15. 

16. ΤΠ. ροϑβιτίοη οὗ {Π1|5 γϑῦϑθ σοιπῃραγοά 
νυ τη6 Ἰαϑὲ οἰαιιβὸ οἵ 14. 15 συχίοιβ : πον - 
ΘΝΘΥ, δοσιγαῖθ ΟΥ̓ΩΘΥ 5 ποῖ ἃ σμαγαοζογιβίις οὗ 
ΟἸΤ Δι ΠοΥ. 

ομἑ 97 αἰΐ »ιορ ἰοῖπᾳ.) Π ΚΕ στη. Π|. 26, 
τ- ΟΥ̓ΟΓΥ͂ πη. [Ιῃ ἴῃ6 μαϑϑαρὸ εἰϊοὰ τῆς 
ΡΠ γΓάΆ56 15 ΟἸοατν τη πα θα 45 Δη Ἰ61οπ]. 
7ῶγ ἃ ν»ιοηιογία ἢ 1.6. “ΤῸ ἃ Ὀυγηξ Οβοτ- 

ἵην :᾽᾽ 566 [,ογν. χχίν. 7, ἄζα, 

,)ὸν ῥὶς ῥεορ! ἢ “ΤῊΥ Ρθορῖὶο," τπποϑὲ Μ558. 
ὅπῦ Οορο Σ, Γ 41], ΠΕΥΔΡῚ, ΠΥ, 

17. Ηἐ ραπὸ τριίο ῥίν»ι ῥὶς εοριριαπάιηΐς.] 
ὙΠῸ. 5658. δῖ85; ζοχέδρε, 5) ξινε ἘΠ 6 βάνα 
απο ἢ ἢ ΗΠ5 σομηηδηπιοηΐϑ ; ἢ πη {{1||5 
500 Π5 ἴο 6 {Π6 ΟΥΙΕΙΠ4Ι τοδά!ηρ, δἰ ποι ἢ 
ἐπ Υ ἀανοα ἩΠ νς Ἂς ὙΠῸ6; ΠΣ 
ποῖ {παι οὐ βκανὸ άγοπη {Π|5. Δι ΠΟΤΕ 

(υὴπ) Ὀγ σοπηπλτ{ης πηἴο πὶ {πὸ ἐῥοόγαρ. 

ἰη ἐῤὸ “ἰαἰμέος ὁ, ἡμάσηιοπ..) Τὰλϊ. ἐπ 089 
οσονθηδηΐβ οὔ πᾶρπιθπηῦβ: τ'. σα] ἐμῤ. ΧΧΧΥΠΙ. 
421. ΤΠ ὅυγ. ναΠἼ65 ΠΟΓῸ 85 ἴπεγο. 

ὙΠῸ Ἰαβῖ οἰδιιδὸβ ἀγὸ Ομ οὶ ὈγῪ ἴπ6 ὅυγ. 
{5368 δΒοῖίδ ἢ {0 8.) ι 

ΡΥ, Ἰλῖ, 0 ΠῚ τα δι δ, Ξ ΝΠ, 
ἢ ΠΟΛ ΌΝΟΥ 5 Γαγο απὰ ἰαΐῖο ἴῃ {Π15 σοη- 
ἐπ οοη, δὲ ΡῈ, χες, Υ18, 

18. ϑέγαησεγς τοηεριγεά Ἰοσεέῤῥεγ.) 1.6. ῬοΥ- 
50η5 δθοϊοηρίης ἴο ἀπ οτοηΐ [Δ Π}}}165. [πη Ν Ίιμη. 
ΧΥΠ, 5 Ἶ ΣΝ 15. ὀχρίαϊποὰ τὸ πλθδῃ : “ ποῖ οἵ 
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Β. ὦ; δρδϊπβὶ ἢίηι, ἀπά πηδὶιρπεὰ Ὠἰήϊ ἴῃ τῃς 
ὝἜΦ νυ»] άογηε85, ἐνεη τῆς πιεπ τῆι σγεῖε 

οὔ ᾿λαῖμαπβ δληὰ Αδίγοη᾿β 8ἰ4ς, δηά 
16 σοηρτοραίίοη οὗ ὕογε, ἢ ΔΙΓΥ 
δηὰ ντλίῃ. Ἐρὼν τὶ 

19 ΤῊ [ες Τ,ογά κἂνν, δά τ αϊ5- 
Ρἰεαβεὰ ἢἰπὶ, ἀπά ἱπ ἢἷ5 τυταῖμῆι! 
ἱπαϊσηδίίοη ννεγα ΠΥ σοηϑβιπιεά : Πὲ 
ἀϊὰ νοπάθτβ ὑρὸὴη ἴπεπι, ἴο ςοη- 
δι π|6 ΤΠ οπὶ γ ἢ τῆς βοΓΥ ἤδλητεα, 

20 κ"Βυῖ πε πιλάες Αἄγοῖὶ πιοῖε 

218 [ν. 19--2 2. 

21 Ἐογ' ἢεΥ εὶ οἵ τῆς Ξλςτίῆςεβ Β.(.. 
οἴ τῃε [υογά, ννῆϊς μα ρᾷνε πηϊο Ἠΐπὶ ὅτ 
δὰ ἢἰς 866α. ' ἀὐ να α 

22 " Ηοφν δεῖς ἱπ΄ τῆς Ἰληᾷ οὗὨ ἐπὲ «Νιτρ. 
Ρδορὶς με δά πο ἱπμογίϊδηςε, πείτΠογ τὸς ον τος, 
᾿ιδά με ΠΥ ρογιίοῃ δπιοηρ [ῃς ΡεΟρΪὶε: 15... 
ἔογ' τῆς Ἴ,ογάὰ Πἰπιβεὶῖ ἰα ἢ ρογῖοπ 
Δ ἱππεγίίδηςα. 

23 “Ὑπὸ τιϊγά ἴῃ ΡΊΟΥΥ 5 ΡΗΐπεεβ ἡ Ναὶ 
ἴπε 80η οὗ ΕἸελζατ, δεοδιβε ἢς Πδά 13. 
ζεαὶ ἱπ τῆς ἔδαγ οἵ τῆε [,οτγὰ, ἀπ ἐο ὅ - Νυηπῦ, 

κ7). 8. 

-- ΝΠ. 
κ8. 12,13. 

Πποπουγαῦδὶς, πὰ ρᾶνε ἢἰπὶ Ὧπ Πε- 
ἴαρε, “πὰ αἰνϊἀεὰά υπηῖο Βὲπι τῆς 
Πιβείτι 8 οὐ τῆς ἰῃογεαβα ; ἐβρεςῖδ!} 
᾿ς ρῥγεραγθά δγεδὰ ἴῃ δρυπάδληςε : 

βἴοοά τρ ψη ροσά ὄσουγᾶρε οὗ 
μοατὲ ψ θη (Π6 ρεορὶα ψεγα τυγηεὰ 
θδςοκ, δἀηὰ πιδάς "γεσοης ]]δίίοη ἔοῦ 
Ιϑβγδεῖ. 

ἴῆ6 βϑεοὰ οἵ Αδσζοη." ΕΥ Ζϑοπ 5 σοηδοΐαγα 
ἰδαῖ (ἢς αυὐἴδοῦ σοῖς ΣΙ, “ ψ ὶοκοα τπθη ἢ 
(ςΡ. Νυπι. χνὶ. 26), 15 ποῖ οοπῆγτηθα Ὁ 
τς ὅγτ. 

απά »πιαἠρηεα] τὸ θὰ οηνϊεα, ἸΝ 2), οὗ 
Ῥ8. εν. 16. 

δὲ νιέπ ἐζαὶ αὐογὸ οΥ7 Παΐδαη, ἀπά “δίτοη᾽: 
“'46..}] Ἡοῦ. ")ὲξ ((εδεπίι5, “ Τ 65.᾽ ᾿. 8 56), 
ΨΕΙΥ ΒΑΡΡΙΪ τεηάεγοά ὈΥ τι} Οτεεκ ἰάϊοπι, 
81 ἀο65 ἠοῖ ᾿ΩΡΙΥ͂ ὨΘΟΟΒβαΥΙΥ τλοσε ἤδη 
[86 Ρδορὶθ {μόπΊβἾν68. 

απαᾶ ἐδὲ εοποτο αίίοη 977 Οογε.1] Οταϊοα ἴῃ 
Ῥβ. ". ε. δῃά ἰη [ευῖ. χὶ. 6. 

«υἱὲ 7 απά «υγαὶδ. Οπο οἵ ἴδεϑ6 ννογά8 
5 βυ Ποίεηΐ ἔογ ἴῃς τηγίμπι, ἀπά ΟὨΪΥ͂ οὔ 15 
οἤεγεοα ὈΥ ὅγζ. δηά 1,δἱ. Ορ. Νυπι. χνὶ. 13 
“44. ᾿ 

19. σμά ὁ ἐμρίεαοά δι». 1, διὰ Βο 
Ἧ8Δ856 ποί μἱ᾽οδβοᾶ. ὅυι. “δηὰ δε νἀχοὰ 
Ὑτοῖῃ." Το Ἰαιῖοῦ 58 80 πιυςῖ ἴπ6 ποτα 
ὨδῖιΓ4] Ἔχρσεβϑίοη ταὶ ᾿νε τηϊρηΐ σοη͵δοΐιγα 
ἴτπαῖ ἴῃς Ηεῦτενν νγᾶ5 12 ἽΠ᾽), οσοττυρίοά ἴῃ 
(Π6 Οτεοῖς ἰγδηϑιδίου᾽ 5 ἰοχὶ ἴο ἽΖ᾽), “δηὰ 1 
ΡΙεαϑοά ἢ! πὶ; “ποῖ᾽ θείην ἴῃς ἰγδηβίαϊου 5 
δάάϊοη. 
απ ἐπ δὲς «αυγαϊ δε! ἐπάϊσηαίίοη αὐδνε {δὲν 

εοπειρμε) ὙΠ 50ΥΓ. ᾿ΓΆΠΒροϑοϑ [ἢ]5 οἰἶδιιϑο 
δηὰ τῆς ἔουγίῃ. 

δὲ 44 «υοπάργ..}] Ῥετῆαρβ ἐς 32 ΠΝ οὗ 
Ναπι. χυὶ. 30, οὗ ΠΙΟΝ (ἢ 6 ΚΓ. ῥργεϑδοῦνεβ ἃ 
ἴγδςς, 

20 εομσίρης ἐῤοη) 1.2. ΘΟ ΒΌΑΣ ἐμ ὁ πὶ 
(Βνναϊά, "1 μοῆχῦ.᾽ ὃ. 28ο 4). 

20. δὲ »ιαάε “αγοη γιογεέ ῥοπομγαδε.} 
Ἀδίδεγ, Βο αν δίῃ γοῖΐ πόσο ΚΊΟΣΥ, 
ὅ.ε. γεῖ τλογο [ἤδη παῖ ἀδβοτθοα αῦονθ. ΤΠΘ 
τε ]]Ἰοη οὗ Κογδὴ ἀϊά ηοΐ ἀΐτγοςῖγ ἰηστεαβα 
μι]5 φίοτγ, δἰ πουρὰ 16 ΡΟ] ΙΟΪΥ πιαηπιεςιθὰ δπὰ 
διίεβίθα ἢ15 Ὠἱνίης δρροὶπίπιθηϊ. 

ἀπά σαυε ῥὶ»ι ας δεγί σφε. Ορ. Νυμπι. 
ΧΥΪΠ]. 20. 

ἀμυϊάεά μπίο δὲγῃα.] Ἐδίδοῦ, δρροζεϊοποᾶ 
0 8 61. 

ἐδὲ βγεγω οὔέδε ίπεγαςε.} ὈΣ53 ΠΥ Φ ΝΠ, 
Ἐχ. χχὶϊ, το; ἘΖεκ. χὶν. 10, --ἃ Ρῆγαβε οὗ 
Ὀποογίδίη δηδίγϑῖβ, οὐ ον 566 Ὦ ΠΠΠππΆ πη 
αὐ |. ε. Ἐχοά, , 

ηρεεία!ίν δὲ ῥγεῤῥαγεά ὀγεαά ἐπ αδωπάφηεε. 
“ Βγοδλά " οὗ σουγϑα τλθδῃ8 ἰοοὰ ἰῃ ξοηεγαὶ. 
“ΦἩς ργτουάεα " 15 ΕΣ ἴος Τῷ, πιιϑγοδά 
ὉΥ 86 δγτίδῃ (“" οτάεν ἢ ὦ. 

41. ἔτομι [(6Υ. Υἱ. 9. 

42. Αἡ ἐχρἰδηδίίοη οὗ υϑδῖ νγᾶβ τηϑδηξ ὉΥ͂ 
{δὲ ἱῃῃογιΐδηςο οὗ υ. 20. 

δε δα4.1 Ἐαίβεγ, 6 δὲ ΟΥ "'δῇ!δ}} μανδ." 

ῶν δὲ 1ογά δίρισοίῦ ἐς δι. ρογίίοπ απαὶ 
ἑπῤεγἑαπο [Ι}ἰἴ. (ἀοοογάϊην ἴο δα!) 89 
δέη8017 ἰδ ΓἘῪ Ῥοσίξοι, ἐπ βοσὲδ 8566. 
ΎΠΒοτΙο ἰ8 ΠΟ γοάβοη ἴο ἀοιιϊδὲ τῆς φεηυϊηεηο88 
οὔ τμϊ5 ἰοχῖ. ὙΠῸ δυΐδοῦ ργοῦ Δ Υ ἱπιεηάεα ἃ 
Ροείίςδ] ἀροβίγορβε, ἰῃ ογάεσ, ραγΈγ, ἴο δνοϊά 
ἴΠ6 ἀὐνδὶ υ Υ οὗ τῆς ἐξ εἰρέλη ΡῬγοπουῃ (“ΟΣ 
ΗΣ 5 δὲς ροτίίοη "᾿); δῃηὰ μὲ ἔυτίμεγ επιρὶογοὰ 

ἃ Ῥοεξζίοδὶ Ἄοοπδιγυςτοη (ΡΓΟΡ. πὴ ΠΣ ἽΡΡπ), 
ΦἸΗΥ ῬογΈΟΩ 848 ἃ5 ἱηπογίϊδηοθ 065," 
δ ἰσἢ τὰς ἰγδηϑίδῖον ἀϊά ποῖ ἔ}}Υ υπάεγϑβίλπά ; 
οΡρ. ὑντίεμῖ, “Αγαδὶς Ογδγηπιαγ, 11. ὃ 444. 
ΤῊΣ ϑγτίδη δ ἀ5, “" δηά [8 ἱπμεογϊϊδηοε 15 {πε 
Βοιιδε οὗἁ [5Γ86].᾿ 

423. δὲ τῤὶγἀ ἐπι φ΄ίογ). ὅϑγυ. “825 τεσεϊνε 
{το ῦ]ε σίου." 

ὀεεαισε δὲ ῥαά πεα] ἐπ δὲ ὕξαν 9 δε Σογά.} 

πλτῦ 2032 (ορ. Νυπι. χχν. 13}; ἀΡΡΑΓΕΠΓΪΥ, 
βονγευεσ, ἴῃς γδηϑίδίουβ υνἰβῃεα ἴο ἀνοϊά ἴπε 
Ἰυχίαροπιεοη οὗ ἴῃ 6 ἔννο νγογάβ ἱπ ἴδε ογὶρίηδὶ. 

απά οἰοοά “ἢ «υἱὲ σοοά εουγαβε 97) δεαγὶ 
«υδεη ἰδὲ ῥεορίε «ὐετὸ ἐμγπεά ὀαολ.}] ΤῊΣ Ναῖ. 
εἶνεβ “ οδιιδοὰ ἴο 5ἰδηά;" δυΐ “ 5ϊοοά" Ι5 
ἀεοβεηάοα ὈΥ ὅγγ. δπὰ ὃν ἽΝ ἴῃ 8. ονΐ. 30. 
Τροπὴ τορτεβοηῖβ (6 εν. Υ8, “Ὀγεάᾶςὶ," 
Μοῦ [ῃ6 δγτγίδῃ τεηοτβ τόσα ἐΓΒΠΙΥ 



ν. 24--3.} 

ΒΟ. 24. Γβεγείογα ννὯ8 ἴπεγα ἃ σονεπᾶπε 
ἝΞ οἵ ρϑᾶςε πιδάες νυν Πίπι, -τῆδῖ. ἢ6 

8δουϊά δὲ {πΠ6 ςΒίε οὗ τῆς βαποἴιδν 
ἃπὰ οὗ ΗΪ8 Ρεορίε, δπά τπδὲ ἢς δπά [18 
Ῥοβίο ΠΥ 5που 4 πᾶνε τῃς ἀρ Υ οὗ 
τῆς ρῥγεϑιποοά ἔογ ἐνεῦ: 

δηϑιπι,7. 25 ὁ Αςρογάΐηρ, ἴο πε ςονεπδηΐ 
τηδάς νὰ} αν 8οη οὗ 7εββε, οὔ 
τῆς ττῖρε οὗ [πάΔ. τῆλε τε ἱπῃεγη- 
δῆςα οὗ τῆς Κίηρ 8πουϊὰ δε ἴο Πἢἰβ 
Ροϑίογν δίοπε : 850 [ΠῈ ἱπμεγίίδηςς οὗ 
Αδγοῃ ββου ά αΞο δε ιἱπῖο ἢ 8 βεβέ. 

26 Οὐοἀ ρίνε γου νγίβάοπι ἱπ γουγ 
Ποαγί ἴο "ἀγα ἢἰ8 Ῥθορὶα ἴῃ γρἢζθοιβ- 
Π658) ἴῃλι {πεῖγ ροοά τῆϊηρ8 ὃ6 ποῖ 
ἈΡΟ 564, ἀπά (παῖ τῆ ῖγ ΟἸΟΥΥ͂ πηδῪ 

“ Θηδυγα ἔοσ ὄν ῦ. 

(Βεσε ἔοϊ]οννεὰ ὃγ 8. Η.). 1 πιϑᾶης ἴπα ρίδχιις 
ἩΒΙΟἣΝ ονεσίοοκ ἴδ6 Ρεορία. 

απά »ιαδε γεσοπεὶϊ αι οη. Ὁ05)») ἴῃ 5. ονί. 
21) ἴΠ6 ὅ.0Γ. ΓΕΠΩΘΓΒ “ δηὰ ρῥγαγεά." 

24. α εουεπαπὲ 97 ῥεαες. Νυπι. χχγυ. 12: 
φΡ. Οεΐξεν, " ὕτβοδγ, Ρ. γ6. 

ἐδαὶ δὲ «ῥδομίά δὲ ἐδὲ εδί. 1 Νοῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 
1ΠΙῺΡ8 ρῬογίδιηἴηρ ἴο ἴῃς 5δδησίυδσυ, δῖ 4150 
186 Ροϊὶς 8] ἙςπϊοΥ οὗὨἨ 5 Ρθορ]ε----ντ ἢ δροςϊδὶ 
τείεγεησο ἴο ἴῃς οἰγουπιδίδηςοβ οὗ [ἴῃς {ἰπ|ὲ 
ν δη [ἢ δ γδοίε νυσοῖθ (566 {πα ἰηϊγοά.). 

9.7 ἐδὲ ταπείμαγγ] [ἴ,Δἴ, οΥ [89 ΒΟΙ͂ΥῪ 
ἐπίπμ8, “σογα. Ἐτι(Ζϑοοδο, “ [ἢ6 ΒΟΙΥ Οπα8,᾽ 
ἦ.6. ὑχγιοβίϑβ. 

δὴρηὶν 97 δὲ ῥγϊὶεσιῥοοά] τ ἴτε Βἰρ ἢ σῬσυῖθϑ- 
τς ΤὮς δυΐποῦ ψουϊά ἀρρεᾶσ ἴο ἢᾶνθ 
υδεά δὴ Αγδηλαὶς ἀεγίνδιινε ἔτοπὶ ἃ οοσηρουπὰ 

σογά (ες. ΠΟΘ᾽ ΠΙΡῚ τοσὶ ΟἽ) 712}. 
δ. “ερογάέπρ 10 δε εουεπαηπ!. ΤῊΣ ϑγγίας 

Μεγβίοῃ ᾿δ5: “ουεη ᾿ανίὰ ἴπὸ 5ὸη οὗ 6556 
ἱπποεγθὰ ἀἴοπα {Π6 ᾿ηπουιδηςε οὗ Κίπρβ ; δηά 
(ἢ ἱπποτγίίδηςο οὗ Ἀδγοὴ 18 ἴο δἷπιὶ δηὰ ἢΪ5 
50η8.᾽ Τῆς Ράγα οἱ 15 245 [Ὁ]]}οὐγ8: ᾿υ5ῖ 45 
ἴς τογαὶ βιιοοεβϑίοῃ νγὰᾶϑ8 ἰῇ ἴῈ ἢουδε οὗ 
Βανὶ ἃ ἔτοπι ἔδίδεσ ἴο 50ῃ, 50 νγᾶ5 [ἴ ἀρροϊπιοὰ 
τηδῖ [ἢς βυςσςοβϑίοη ἴῃ 16 ΠΡ ἢ ρΥεϑὶυ οἥῖος 
δβοι ]ά δὲ ἴπ {πὸ ἀϊγοςῖ ᾿η6. Εογ ἴΠ6 δἰ] υδίοη 
ἴῃ 118 ἴο ἴπ6 Ὠἰδίοιγ οὗ ἴῃς πιὸ δηὰ {πε 
ϑιιοςο5βίοη οὗ Οηΐδϑ 1]., 866 ἴπ6 ἱπίγοάιυςτίοη. 

26. Οοά σίυε γοι «υἱτάο».}] 501. “ἴΠπεγο- 
ἔοτε υΪεβ5 σοὰ ννῆο [45 ρίνθη γοιι ιν]ϑάουμ. 

ἀπά ἐδαὶ ἐῤεὶν κα ἰο77 νιαν ἐπάμγε.) ἘΛδῖμευ, 
διὰ [ρεἷν6} ἐμοῖσ κίοσγ. ὙΠ6 ΟΥΙΡΊΠΔ] ΠΊΑΥ͂ 
δβᾶνε τηϊϑυπαογβίοοα ἰῃ 801π16 ὙΨΑΥ. 

ΓσΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΕΙ. 

ΤἼηἷ8 σπαρίον ἰγεαῖβ οὗ [οβδια, Οα]εῦ, {ΠῸ 
]υάξεϑ, δηὰ ϑδηηιε}-- τη 90 ΙΏΔΗΥ 5ίδηΖαβ οὗ 

ΕΟΓΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΙΝ. ΧΗΝΙ. 

“ὦ ΟΗΑΡΥΕΒ ΧΙ. ᾿ 
εχ Ζᾷς ῥγαΐδε ὁ ϑοξάμα, Ὁ οὗ Οαϊδ, 11 οὗ 

δας. ς 1" 

οἷσ. 

210 

ὃ ς΄. 
400. 

ΕΌΝΡΟΝ 

Ἢ ΕΘΌΝ “ες 9 σἵ Νανὸ νγαϑβ νᾺ]} - Ἐλὶ τὰ 
Δηξ ἴπ [ἢ ννᾶγβ, δῃηὰ νναϑ ἴῃς δε: -- Ιλευς. 34- 

ζεββοῦ οὔ Μοβεβ ἴπ ριΌρμεςίεβ, νν ΠῸ Τοεν. σ. 5. 
δοςογαΐπρ ἴο ἢΐ5 ΠΔΠῚ8 νν8 πιδ6 ρτεαῖ 
ἴογ [86 βανίπρ οἵ τῆς εἰεςς οὗ ᾿ 
8ῃηἀ τΑκίπρ νεηρϑάηοθ οὗ [6 ἘΠ ΘΠ1168 
ἴδ τόθ ὩΡ δρδίηϑδε ἴδει, {παῖ ἢς 
ταῖρης 8εἰ βγδεὶ πη {πεῖς ἱππογιτδποα. 

2 ον ρτελῖ ρίογυ σαῖ πε, γε με 
ἀϊά π ὑρ ἢ ἤδπθβ, δηὰ β3(γεῖςῃος 
ουξ ἢἰ8 ϑυνογὰ ραΐπβι τῆς οἰτίε8 

42. ὟΝ Βο θείοτε ἢϊηὶ 80 βἴοοά ἴο [ὃ 
ἴονυ τε [,ογά ἢἰπιβεῖ δγοιρῆς ἢ8 
ΘΠ Πλῖ65 πηἴο ὮΙΠῚ. 

ὈΠοαυδὶ ἰοησίῃ. ΝΑ [5 βαϊὰ σοῃοογηίηρ [Π6 
]υάροβ ἴῃ Ὁ. 12ζ 5 ποῖ ἱποοῃβίβίοης ψἱτ [6 
νΥτ τ Υ5 ἱσηογδίίοη οὗ δηοῖποσ [6 δἤον ἀθαίὶ. 
Ἐοὸγ (1) [6 Οτεεκ σεηάοσγίης τουδὶ δὲ οογ- 
τος(εἀ ὈΥ τῆς ὅγτ. (58εῈ ποῖθ οὔ συ. 12); (2) 
106 οἰαίοιηθηΐϊ (5617 15 τηοάϊοα ἴῃ ὖ. 126: 
(3) ννε πᾶνε ἃ βἰξηϊβοδηξ Ἔεχργοβϑίοῃ ἱπ σεραγὰ 
ἴο ϑδίμιοὶ ἰῇ ν. 195. Μοτχτὸε ἀπο υ  Υ ἴῃ 1815 
τεβροοῖ 18 ριεβεηϊθά ὈΥ υ. 2οσ. ὅὲε δοὰ 
δ65ι ἐχρί δίῃ ἐπ βϑϑειηϊηρ ἱποοη 55 ΠΟΥ͂ ΌΥ 50Ρ- 
Ῥοβίηρ εἰπὸν τηδξ ἴΠ6 στοῦ υπάεγβίοοα [Π6 
Ῥγορμοϑγίην αῇεγ ἀθαῖϊῃῃ ἴῃ 8οπὶα Ῥδοι Αγ 
ΤΩΒΏΠΟΓ : ΟΥὍ ΤἸΏΟΣΘ ὈΓΟὈΔΌΟΌΪ, [αὶ ἢ6 τορατάθὰ 
ἴΠο586 ἴῃ Ηδάθβ 45 υὑποοηβοίοι5 ἰηὐεοοά---οῖ 
{Γ} Ἰἰνίης--- οί ηοῖ 45 δυο αἴ εν δηῃ! ]αἰθά. 

.1. δε “ο5 9" Ναυε.) ΟΑοττυρί ἴον “Νυη 
(ὅγγ.). Ὅ8ε 54π|6 ἀεϑϊβῃδίίοη 15 υϑεὰ ἰῃ {ΠεῈ 
ΧΧ. 

τα: ναϊαπὲ ἐπ δε αυαγ..71 Ἡδοῦ. ΟῚ Ἢ. 
(ες, ὅγγ.), “ἃ ναϊδηΐ πογο. 

2δο σμζοῦ2.:0} 9 1Μο5ε: ἐκ ῥγοῤδεεῖε:. "ΤῊΘ 
δυῖθοΣ ρεσμδρ8 γεξεγγοα ἴο [οβἤυδ [ἢ 6 ΡΓΟπλΪ56 
οὗ ει, χνῖ. «8 (τ Ζϑομε). 501. “ψνῆο 
ννδ8 σεϑοσνθὰ (οσ “" οὐβογνεὰ ἢ ἴο ὃς [ἴκ6 
Μοροβ,᾽ οὐ της τς ἔννο ἕο] νης οἰδιι565. 

αερογ περ ἰο δὲς παηιθ.) σξεῤδία δηὰ 7 ῥῶ ὁ 
(" βαϊνδίοη ᾽). ' 

Ὡ. απᾶ οἰγείοδεά ομδ δὲς “«υογἀ.}] 80 ΑἸεχ. ; 
Ναῖ, ““ἴο ἀεοϊπο." ὙΤῊς σεΐξγεποα ἰ5 ἴο 08. 
ὙἱΠἶ, χ8, 27, Βόγε οβῆυδ ϑἰγεΐομθβ ουξ 5 
Βροασ αἵ πὸ βίερε οὗ ΑἹ. 

8. .ὁ «ἰοοά ἰο 14 ΤΕ 86πεπιεπε γοχυϊγοά 
866 Π18 ΓΑΙΠοΥ ννμδὶ ἴῃς ϑγτίΔ 6 Πᾶ5, “ὙὙὴ0 ννᾶ8 
ΔὉ]6 ἴο οἰδπά θεΐογε μϊ πὶ." Ῥόσμδρϑ ἴπ6 τννοτὰ 
τοηάδεγοὰ “50 ΠΙΔΥ πάντα ὕδεη [ηἰεηἀεά ἴο 
τηελῃ “ 1 6η.᾿ 
ὃν δὲ 1ογά δ μσεὶ ὀγοι δὲ δὲς ἐποηηες ὠπίο 

δὲνι. ὙΠ15 βθϑιβ πὸ δάδαιυδίε γεάϑοῃ ἔογ {πε 
δἰδίοπιεηί ἰὼ ἴδ6 ῥχγουίουϑ οἶδιιϑθ. ὙὍὙ86 ὑεβί 

12. 7. 
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Βις. 4. ὁ Βὰ ποῖ τῆς βὰπ ρὸ δᾶ κ ὈῪ τῃε ἀξβςεης [οἵ Βειῃ- βογοη] μὲ ἀε- Βις 
“Ὁ 5 πηεᾶηβ᾽ δηὰ ννᾶβ ποῖ οὔθ (Ὧν 25 ίτογεά τῃεπὶ ἴΠδὶ γαβίβῖεα, πᾶς τῇς 
1 κοι Ἰοηρ, 45 ἔνγο ἡ πδῖίοηϑβ πιῖρης Κηονν 11} ἐμεὶγ βιγεηρίῃ, 
δὰ ς Ἦε οδ]]εὦ ἀροη τς πιοβϑὲ πίρῃ δδοδιιβα ἢς ἰουρῆς ἴπ τῆς βἰσῆς οὗ πε 

Ιογά, γἤεπ τς ἐπα πλῖ65 ργεβϑθ προ [Ι,οτγά, ἀπά ἢς (Ὀ]]ονγεά τῆς ΜΙρῃῖΥ 
ἩΠῚ ΟΠ ἐνεγΥ 846 ; ἂδηά {πὲ ργεαΐ πε. 
Ι,ογά μεαγά ἢϊπι. 7 41π τῇς τἴπιε οὔ Μοβαβ αἷβο ἢς ᾧ δασιν, 

“7ο5ῃ. το. 6 «Αηά νι ΠαΙἸβίοπεβ οὗ Π ΕἼΗ ἀϊὰ 4 ννογκ οὐ ππεγογ, ῃῈ ἀπά (ὑδ]εὉ : Μες. 5 
τὴ ΡονΕΓ ἢῈ πδάς τῆς δαῖτας το (Αἷ] τῃε 8οπη οὗ ερῆυπης, ἰπ τῆς τον Ὁ 

νἱοἰθηεἶγ ὑροῦ πε παίίομβ, ἂπά ἴῃ 

᾿πίογργεϊδιίίοη ἰ5 [παΐ οὗ ΕσΖϑοῃο, νῆο υνουϊά 
πᾶ κα 16 ννοτ8 βρη! “ἴπ6 Τογὰ Ὀγουρϊ 
1Πεπ οἡ," ἀεἰ!νοτίηρ βίδα δίῖοσγ βίδα ἰηΐο 1ῃ6 
Πδηάᾶϑ οἵ [6 ᾿Ιηνβάοσ, ΜῈ βυρροβο [δΐ {Π6γῸ 
15 Π6ΓΘ ἃ πιϊδίγαπϑίδιϊίοη. ΤῊΣ ϑυγίας Γεπάθγβ: 
ῸΓ Π6 αἀϊά [Π6 ννᾶγβ οἵ [πὸ 1 οσὰ " (2.6. Ἰουρ ἢ ϊ 
τῆς δαῖι]ε5. οὗ ἴΠ6 ογὰ). ὙΤΠ5 δυρροϑίβ Δη 
οτρίπαὶ Δ δ 5 ΣῚΡ ΓΝ 35. Τίιιο στθοὶς 
(ΥΒΘΙΠΟΥ ““ννᾶγ5," πολέμους, ΟΥ ““Θποηη 65," 
πολεμίους, Ὀ6 ἴῃς τίρμς τοδάΐηρσ) ταϊβϑθα (ἢ 6 
σοηϑίγυςστίοη οὗ [Π6 ϑεηΐθηςο ; δης, δοϑιάθϑ, 
[α]οὰ ἴο οὔϑογνο τῃδι τὴ6 βοσοπὰ Δ, “π6 
ἴουρηῖ, ννὰ5 ἃ ἀθηοπηηδίνο ἔγοτη (6 ἢγϑίὶ 
ΠΡ, ““νναγ," δηὰ δοςοσγάϊηρν τοηάογοὰ τ 
ΡΥΟΌΡἢϊ πραγ." [1 ἰ5 ποῖ ἱπιροβϑιδὶθ παῖ 
[Π6 β8οηΐδθηςο 5ῃοι"]ὰ ἢανο Ὀθοη ᾿πιγοάπςορα ν ἢ 
Ἄν Θη ᾿ ταῖμεῦ ΤΠΔη “ὁ ἴοτ." (Οοπιρατγο, μον- 
ΘΥΘΓ, [05. χ. 18. 

4. χσο ὀαεζ.) Τιθ διυῖθμοῦ 5βουϊὰ αν βαϊὰ 
ἐἐ ρἴδηἀ 511}. Α5, ἤοννενθσ, {πὸ ϑ0Γ. γϑρῦο- 
Βθηῖ5. 115, [Π6Ὸ ραϑϑᾶρθ ΠΊΔΥ ἤανθ Ὀόθη Ἰηΐοτ- 
Ροϊαϊοα ἴτοπὶ ἑη γα, χὶν. 22. ὙΠ ἴτιι τοδά- 
Ἰηξ 15 ῬΡευμδρ5 σοργεβεηϊοα Ὀγ Μϑ. 1ςς, ἐνεπο- 
δίσθη, “Μα5 ἰπαάογοα,᾿" ΤΟ] οννο Ὀγ {πὸ 1,αἵ. 
[15 ἴῇ ΔΩΥ͂ οᾶ56 βίγαηρο ἴῃαϊ πὸ ἀϊά ποῖ δέάοριϊ 
[6 οπαγαςιογιϑτὶς ννοσά φυοίοα ἔτοτὰ ἴῃ ΒΟΟΚ 
οἵ [45Πἅγ. 

ὧν δι’ »η᾽ιεαη.] 1,.ἴ ἰῃὰ δὲβ Βαπὰ -- 
τΠτοιρ ἢ ἢ]15 Ἰπϑίγ πηοητδ γ. 

5. αὐδὲη {δὲ ἐπεριθς ῥγοσσοά προρ ὡρη ΟΝ 
ἐσ ενν σἰά4.1] “ν Πδη Πα ρῥγοδϑοὰ [Π6 ὁποιη 65 
νου (1π τΠ15 στεοκ) θ6 450 ἃ ροϑϑίθίθ νϑῖ- 
βίοη. “ΓΙ βοθὴθ γείογγοα [0 15. δρραγοπίὶν 
παῖ οἵ [οβἢ. χ. 8, θυῖ ἄοεδ5. ποῖ σογγοβροηα 
ἀσσιυγαῖοΥ ἢ (Π6 ἀδδογιρίίοη ἢθγο. Ὑπὸ 
ϑγγίας Νουβίοῃ, πη ἢ ἀπϑϑογοὶ ἰπὶ δης 
Ρυϊ ῬΟΝΟΥ ἴῃ 15 ᾿ιδηά,᾿ ΓΟΡΓοβοηῖβ ρΟγἢ Ρ5 
{Π6 σογγοοίίοη οὗ ϑδϑοπηοοηθ ἴο νυ] οπὶ {Π16 ὁαπιὸ 
ἀΠΒΊσ σα  Υ οσςσιγγοά. 

ῥοραγάί ῥὀἔωχῃημ] ἘδίοΥ, απ ψοτθὰ ΒΘ. 
(να... 

6. “η5᾽ὼὲ αὐἱ΄' ῥαϊδίο. ἢ ΤῊ Οτὐθοκ τοχὶ 
ΟΥ̓ 5 “ Δης "Ὁ δης ςοπηοςοῖβ ἴΠ6 ννογὰ5 “ἦν ἢ 
ΠΔ]5ἴοποβ ἡ ἢ 6 Ρσόνίοιβ οἰδιδο: “ δηὰ 
ἈΠΒιν οὶ {Π6 πὶ (ὀχοθρῖ ΡΟ Ρ5 Δ, 5: 500 
Νόβιο, “Αρροηά.᾽ Ρ. 128). ΤΊ]ιο Πα Πδίοης 5 
ΔΌΓΟ [ἢ ΔΠΒνΥΟΥ. 

ῥὲ »ιαάο ἐῤὲ ῥα ἶε ἰο κι] ποίαν προπ 1 ὸ 

νυ Πδτοοά τῆς σοηρτερδτίοῃ, Δηα νυν ἢ- 

μπαϊϊο..] ὙὍὙΠὸ Οτοεὶς (οχῖ πλιιδὲ Πότε ὃς 
εογτοοϊεά ἤτοπὶ ἴδε 5ΥΓ. δηὰ [,δἵ. : “πιο πὲ 
Βυγὶοα ὕροη [Π6 Ποβίιϊο δῖοι. [ἢ [ἢ]15 ρῆγαβδο 
ννῈ σεοοξηῖΐϑθα ἴπ6 1 δ 5 5)} οὗἁ [οϑ5}. χ. 1 3. 

απ ἰπ δὲ ἀσεεπὶ ῥὲ ἀεεγογεά ἐδορε ἐδαὶ 
γεεἰ“ἰς4.)}] 1.2. ἴθ ἀδβοεηῖ οὗ Βεϊβεδογοη 
([ο8ἢ. χ. 11). 

Ἴδαΐ ἐῤε παίίομς »ιὴρ δὲ ἔποαυ αἱ ἐῤεὶν σἰσεπρέδ.] 
Ἀδίμεγ, δοςογάϊηρ ἴο {πὸ Ναῖ. (ἢ δός 
οἴμοι Μ55.), κὶθ δίσοι κῦμ, 1.4. [οϑῃι8᾽5, 
ΟΥ̓ πιοτῈ ργοῦδῦὶνυ Οοάβ. ΤΠε ὅ5γζ. [85 ἃ σὲ - 
ΤΑ ΚΑΌΪΟ γοδάϊην : “ 4}} (86 δοσιυγϑθά δι! οηβ,7 

ἸΦῚΠ Ὧν 5. ὍἽΠ ὮΣ, “τῆς ρθορὶθς οἡ 
ννΠοπὶ ΜῈ οὐγϑ6 ἢδ85 (8 ]]θη,᾿ 15 ἃ ρῆγαϑε υϑϑὰ 
ὈΥ [5δἰδῇ, δηὰ ννουϊά ποῦε δὲ ἀρργορσίδῖο. 

δεραι ὁ ῥέ οι δὲ ἐπ δὲ σἰσῥὲ οΓ ἐδε Ζογά. 
1,1. ταὶ [95 Ὀδοαυ56] αρδὶπδῖ [ον ἴῃ ἴῃς 
ῬγόβοηςΒ οἱ] σοὰ ἰβ 158 ψϑσ. ὅνο 5δου]ὰ 
τοηογ “παῖ {ΠΟΥ ἀτὸ ἤρμτπρ ἀραϊπϑὶ Οοὰ ; 
πε ϑυτγίας Ἰηνογίβ ἴΠ6 ἐχργοββίοῃ, “ ἴηι σοά 
15 Πρ! της νι ΤΠ οπι." 

απά δὲ γΜο οευεά δε Μισδίγν Οπμε ἡ Ἐδίδογ, 
ἴοσυ Ἠ6 270]]ο τϑὰ 4180 Ὀθμϊπὰ ἃ αἰ ΒΥ 

ΟὩὯΘ; ὈΤΟΣΣ ἼΠΝ ΝΟ ΝΠ ὍΣ: ςΡ. [οϑ5ἢ. 
χν. 8 (ΕΠ 250 86). ὙΠ15 5μβουϊὰ Ὀς σοπποςιοὰ 

τὸ ποχί νϑῦβο. 

Ἴ. α «υογὰᾷ αὶ πιεγχ] ὍΤδ νογά ἴῃ {πε 
ΟΥ̓ Βἰηα] ΡΥ ΡΥ γαῖ Ποῦ πιθαηΐ “Ὃ ρον." 

ἐπι ἐῤαλ ἐδὲν «ὐἱδείοοά δὲ εοσγοφαιοη.} ΑἹ] 
τη6 Ρεβί Οὐρὸκ δίδ5. αν “9 ΘΏΘΣΥ͂," 

ΠΟ] ΕσΙβο ο τηἀογβίδηςσϑ οἔ Π 6 ᾿ημδθιϊαπίς 
οἵ δπᾶδη, ᾿νῃοπὶ {ΠΟΥ ῥγοίοοϑοα {πεπιϑοῖνος 
«υἱδδέης ἴο ἤνῃῖ. [Ὁ νου] θὸ 1655 βἰγαϊηθὰ ἴο 
ἱπίεγργοῖ 1ἴ, ΜΠ ΦΆΓΙΟΥ σοπιπιοηϊδίοτς, οὗ 
16 τόθ ]β. ἀπο [πὸ σοηρτομαίίοπ, “Τὸ 
ΟΡΡοβο {Π6 ΘΠΟΙῊΥ “ἢ ἴη {Π6 σθηθο οὗ 16 οὐνὰ 
βρῖγι ΠΟ δυρροβίοα τ 656 Τρστυτηρ5 
ἰνου ἃ αἶδὸ δ ᾿π|6}ΠΡῚ0}]6. ὙΠῸ ὅγγ. γοηάογϑ, 
“ βίδπαϊη  ἴπ ἴπΠ6 Ὀγεασῇ οὗ 1π6 ρΡϑορῖς," 85 
“. 21... ΤΠ5 ρῆγαδο, μονθνογ, ννοι]Ἱὰ ποῖ 
θὲ δια ]ς Ἰοτθ, δίηςα (ὐαἱοῦ δηά [οβῆυδ ἀϊὰ 
ηοῖ διισοοος τη πιακίης Χοοοποϊ δίίοη ἔοσ {πὸ 
Ῥθορ]ς, δι οη]γ ἴῸΓ {Πππηβοῖνοβ. ΤΟ ςοπάιϊιςϊξ 
τοίοστοά ἴο πγιδὶ σογίδ!ηγ δὲ ἴπαϊ τοσογάθα 
ἴη Νιμηθοῦθ χῖν. όπτο. Μοβῖ ργοθδθὶῦ νὰ 
μᾶνο ἴο ἀο ἹΠ ΘΙ ΡΠ Θ Π.15Π|8. Ὀυξ δι» ἙΝ, 
ἘΠ ὉΠΟΙΠ]65. οἵ [5γ86],᾿ 15 [6 δι ΡΠ ΠΛ βτ 
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με] τε ρεορὶε ἔτοπὶ βίη, ἀπὰ ἀρρεᾶβεά 10 Τμδῖ 4}} τα σι] άγθη οὐ [5Γ246] 8.6. 
τε ννῖςκεά πγιιγπλατίπρ. πιῖρις 866 τῆλε ἴξ ἰ5 ροοά τὸ “4 [Ὁ]]ονν "τ΄ 

8 “Απά οὗ εἰχ Βυπάτοά («Ποιβδαηδ τἋἢς [,οτά. τ 

Ι1 Απά σοποεγηίηρ τὲ [τὰἀρ 68, 
ΕΥΝΕΙΥ͂ οπ6 ΟΥ̓ πᾶπη6, νῆοβε ἢεδγῖ 
ὑνεηῖ ποῖ ἃ ΨΠοτίηρ, ποῖ ἀερατγίεά 
ἔτγοτη τῆς [ογά, ἰδὲ ΓΠΕΙΓ πιεπΊογΥ δὲ 
Ὀ]ε886ά. 
12 [κεῖ τῆεῖγ θοπα5 ἢ Ηουτγίϑῃ οἱ ἡ ον. 49. 

οΥ͂ τμεῖγ ρίαςε, ἀπά ἰεῖ τῆς πᾶπιὸ οὔ 
{Π6πὶ {παῖ νγεγα ποποιιγεά δὲ σοη- 
τἰππεά ἀροη {Πεὶγ σμΠάτγεπ. 

13. ᾿ϑαπιιεῖ, {πε ῥγορῆῃεΐ οὐ τε ἃ τό. 1.. 

Ρεορὶε οπ ἔοοῖ, ἴπεῪ ἴννο ὑψεγε ρίε- 
βεγνεά το ὑγίηρ {Π6πὶ ἰηῖο τῇς ἢοτγίτ- 
Ὅδε, ἐνεὴ υπἴο {ἢε ἰαπὰ τῃδὶ ἤονγειῃ 
ννττ τὰ} δηἀ Ποπαγ. 

9 ΠΤΠε [μογὰ σάνε βξιγεηρίῃ 430 
ἀπο Οὐλεῦ, ψπςἢ τεπγαιηςὰ νυν ἢ 
Ηἶπο ἀπίο 5. οἱά ΡῈ : 80 1Πδϊ ἢε 
επίεγοά προὴ {Π6 ΠΙρῃ ρἷδοαβ οἵ {Π6 
ἰδ. δηά ἢϊ5 βεεά ονιδιποά ἴὸ ἔὺγ δη 
Πεατίζαρε: 

ἦτ ὅλῃ. 

ἴοτ ἰ5γϑεὶ υϑοὰ ἰπ {πὸ Β δοῦιηῖς νυτ πη ρ5 ν θη 
ΔΗΥ͂ ΕΥῚ] 5 ΘΡΟΚεη οὗ ἴπ6 παίϊοηῃ. “Το ντἢ- 
βία πη ἴπς σοηρστοραίίοη "ἢ νου] ἤανα ὈΘῸη Δη 
οἤεπϑῖνε ρῆγαϑβε ᾿ξ υϑεὰ 85 ἃ ρτοιπηά οἵ ραηε- 
ξυτῖς. Τῇδ ΘΟΡΥ͂ ἰΟἸ]οννοὰ ὈγΥ (Π6 ϑυγίδη ἰ5 
ΘΠΌΔΙΙΥ δαρΒοπιϊςῖῖς, Βας μᾶ5 τ Κοη ἃ ἀϊβεγοηΐ 
᾿ϊπὸ. 

ἀγα ἀῤῥεασεά ἐδὲ «υἱεζεά γημγηημγισσ.) ΒΥ. 
“ ἁυιὰ τδκίηρ ἀνὰ (Π6 1Π] στορογί ἔἴγοπι Π6 
ἰαπὰ οὗ ργοπιῖϑο." ὍΠὸ αἀἰβδγοησθ Ὀεΐννθθη 
6 νϑυβίοπϑ 15 ΠΕΓῸ οπῈ οἵ σοποθρίίοη οἵ [ῃ6 
βἰτυδίίοη, [6 ϑυσγ. μανυῖηρ γοίδσγοποθ ἴο Ναπι. 
ΧΗΪ, 27, ἴῃ6 Οτροκ ἴο Νιιπι. χὶν. 7. ΤῊ ]5, 
Βούγευοσ, ἀθθ5 ποῖ ΠΟΟΘΒϑαΓΙΠΪΥ ἹΠΊΡΙΥ ΔΠΥ͂ αἰ ῆἔοτ- 
δῆσς ἰη ἴπ6 οΥρίηδὶ, πη νυ] ἢ ψψὸ σπου ὰ ὁχ- 
φῬεςξ αἵ ᾿ἰδαϑῖ οπε οὗ πὸ σμαγδοίογίβεϊς ννογάϑ 
ΓῸΌΠ δηὰ Πὡ το ὃς ιιϑδοὰώ. [1 τὴς διυῖμογ 
ἐπιρίογεαά ἴθ ρῆγαθο ΠΝ Π ΠΔἽ, ἴῃς Οτθοκ 
“ΕΑ ΤΤ ΤΙ ΠΡ Οὗ νυ] Κοάῃο55 "ἢ τηϊρῃΐ σοποοῖν- 
ΦΌΪΥ (45 ἴο 1Π6 Ἰαῖῖθσ ννοσγ) σοπὶὸ ἔγοπι Δἢ 
Ἀγαπηδὶς βἴοβϑ, ΚΣ, νυ ἢ Πα οτορί ᾿πηΐο (6 
ἴοχί, 

8. 2εοβίε οπ 7οο1.)] ΝυπΊθοΓϑ ΧΙ. 21. 

Ζο ὀγὶπρ ἐρενι.)] 1.6. “ἴο Ὀ6 Ὀγουρῆΐξζ, 
ΠΟΠΟ οὔ ἴῃ οἴ ουϑ βιιγνινθά. 

9. ὅεεὲ [05}. χὶν. 6, 11. 

ὲ ἐπίεγεά ὠῤοπ ἐρὲ ῥίσῥ᾽ ῥίαεος 9 ἐῤρὲ Ἰαπά.} 
Ἐδίποσ, ΒΘ τοὰθ Ἴρου. “ΤῸ τάδ τπροπ 
1η6 πῖρῃ ρΐασεβ οἵ {πὸ ϑασγίῃ " Οσοιγα ἴῃ 
Πρ ουΐ. χχχιϊ. 132 δπά 158. ᾿ν1}. 14. Ηφῦτοη 
15 σδ θα “4 1} τη Τοβῆια 1. ς. 

10. ἐῤαὶ 1 1: φοοά ἰο ζοἠϊοαυ ἐῤὲ 7,.ογ. ὅγτ. 
“ἐτῆδὲ ἢ δά ἔμ] Π}οὰ (Π6 1νανν οὗ σοά. ὍΤΙΟ 
ῬὮγαβο ἰ5 ἔτοπὶ [οϑἢ. χὶν. 8,9, 14. Τὸ νοτγάὰ 
2ῚὩ Βαά {]]|Θη οἱ οἵ ἴΠ6 ϑυγίαη᾿ 5 σοΡγ. 

ἾΦΙ ΠΟΘ 

11. 2ὲ ἡμάφε:.] ΠΟ ϑυσίας Υ θυϑίοη 56 6 ΠῚ5 
το ααἰἴδοῦ [ἢ15 νγογὰ ἴο {πῸ ἔΟΥΠΊΘΥ νοῦϑθ, “παῖ 
δ Παά ]Π]1οἀ {Π6 1ἃνανν οἵ Οοὐ ἀπά Ηἰδκ λερ- 
τηδηΐ5, Ρχγοῦαθὶν, Ποννονοσ, ΤῸΓ «ὐ᾽ ἐπηαμν 
ὕγε 5ῃου]ά γεδὰ αὐ᾿ ἀαγγοπαμῤν. 

ΕΌΕΣΤΥ οπὲ ὧν παριδ.) 1.6. 5ΘΥ Αγ. ὙΠῸ 
ΔΌΓΠΟΥΙ νν1}}} ποῖ πηθηΐίοη {ΠΕΙΓ Πδῖπθ5. Πονν, 
διιῖ Ὀ45 ἴῃ γεδάθγ ΡΓΑΥ͂ ΤῸΓ ἴΠΟῚΓ ΤΠΟΠΊΟΤΥ. 

«ὐεηὶ ποὶ ἃ «υρογίησ) Α5 νγᾶ5 6 οᾶβ86 
ἢ Οἰάδοη. “[ἀοἸδῖγΥ ᾿" οὗ σοῦ Γδ6 15 πηθδπηΐ. 

12. ἥομγι ομἱ 97 ἐῤεὶγ ρίας.) ὅϑυγ. "ἸἸΚῸ 
1165. ὝΠε 5ἰπιρίοϑί νναὺ οἵ γθοοποι!πρ [ἢ 656 
ἴννο Ὑϑγβίοηϑ νν1}} ργοῦδΌ]Υ Ὀ6 ἴο 5ΊρΡΡοβε {παῖ 
[ἢ6 οΥἰρίπαὶ ννα5 ὩΡ΄)3, [6 σῆδηρο οὗ ννῆϊοι 
ἰηΐο ὨῚ 22 15 ποῖ νυν ΒΟΥ τππὶ πη 6} 110 ]6. ὙνῈὲ 
ο ποῖ ἀοιυδὲ (Πδὲ {Π6 ϑγγίας 5 τὶ κῃΐ; ϑἴποθ 
ἐς ἘΠΘΙΓ ΡΪδσο ἢ ψ}}}} ποῖ βῖνθ ἴῃ 1ῃϊ5 σοηΐοχί 
ΔΗΥ͂ δα ἰϑίδοςογΥ πιθδηΐηρ. Δ ΊΒη65. (Πδὲ {6 
δΤαν 65 οὗ τηϑῃ τηϊρῃξ θῈ σσθθη, νυ οἢ ἀγὸ 50 
ΠΟΠΊΠΊΟη ἰπΠ πΠ6 τθοκ Απίμοϊ συ, ϑοάγοοὶν 
566ΠῚ ἴ0 ΟΟΟᾺΓ ἰπ ἴπ6 Βι0]6. ὙΠῸ νυῖϑἢ, ὁπ 
{Π6 ΟἴΠΟΓ Παηά, [πδΐ {Π6ῚΓ ὈΟηΘ65 πηϊρηϊ ΠΟιγΙ5ἢ 
ΕἼ κὸ [Π6 παγοίβϑιιβ, ῪῪ. παΐ {πο ὶγ ΠΠΘΠΊΟΤΥ 
πιῖρ ας βαγνῖνο ἀπ Ποιγί5ἢ,, [5 ΨΟΓΥῪ δα 8]. τὸ 
{Π15 Ραβϑαρο. 

απά ἰδὲ ἐῤὲ παρὸ οὔ ἐῤερι ἐδαὶ αὐεγε βογομγοαά 
δὲ εοπέϊπμοά πῤοπ ἐρεῖ ἐδ  άγο.] ὍὍΤΠΟ Οτθὸκ 
ννοσγ 8 ἀγὸ αἰΠΊσι]ϊ. Αὐπόοσγὸ ΠΠτογα] το πἀθσὶπρ 
ννου ἃ 6, “ δηά Ἰοΐ {ΠΘῚΓ παᾶῖπο [ΓΟ πιδὶΠ]} προ η 
ΓΠΘΙΓ σπΠ]Πάγοη, Ὀοηρ ΤᾺ ΚΟΠ π᾿ ΟΧομδηρα [ῸΓ 
{ΠΕ ῚΓ σ] συ πο ΡΟΓΒΟΙῚΒ : ἢ ΡΟΒΘΙΌΪΥ ἴῃ {15 56η56 : 
ΙΠΔΥ {ΠΕῚΓ σἢΠ]Πἄγοη σοπίϊημδ ἴο γοάδιγο {ΠΟῚΓ 
ΠΩΠΊΟ5. 5 50110 δοσί οἵ ϑιιδϑίκζιαίς ἔῸσ {ΠΟ ῚΣ 
ἀοραγίοα οὐνποῦθ. ΠΟ ϑυγίας γοηάθγϑ: “ἀπά 
ἰοῦ {πὸπὶ ἰθᾶνθ {π π σοοά πᾶπὶὸ ἴο {ΠΕῚΓ 
σΠ]Πάγθη ἀηὰ {ΠΕῚΓ βοῦν ἴο 41} [Π6 ῥθορὶο." 
[ ννουϊὰ σθοπὶ ἔσοπι {Π15 (1) 1ῃαι ἴδ ννογὰ 
ΓΟηἀογοα ἀντικαταλλασσύμενον ἴῃ ἴπΠ6 Οτροκ 

γα 5 ΣΙ» (5ο Ετιζϑοῃο), νοι τἢς ϑυτγίδη 
ἰγαηβίαἴοῦ στ ΠΥ σοπηθοῖθα νυ {Π6 Αταθ. 
Κραία ἴῃ ἴῃς δθῆβὸ οὔ “ῖἋο ἰϑὰνς Ὀθῃϊηά -᾿" 
(2) τας τῃ6 ᾿ἰαϑὲ ννογὰ νιὰβ8 Ὁ, τὰ τροῖν 

ΒΙοσν, "ἢ ΡΆΓΑΪΠΟ ἢ Δ ΤΠΘΙΓ πᾶπιο" ἴῃ 
{πο ἤγβὲ οἰδιδο; (3) {παῖ [ῸΓ αὐτῶν (ὨΠῚ[, 

 Πρηλ ), {πὸ ἔγιιο γραήιηρ ννᾷ5 ὈΝΠῚ, οὗ ννῃις ἢ 
{πὸ {Πιγὰ ἸΟςΟΓ νγὰβ οι θὰ ΕΥ̓ ἃ ΠσΟΡΥ σι 5 
ΟΥΓΟΓ. ΔῈ ΤΌΠΟΟΓ ἐπογοΐοσγο; ΓΘΙΣ Π 8116 
15 Ἰοῖῦ ϑμϊπὰ ψιῖῃ ΤΠΘῚΣ ΟὨΙΙᾶάτ Θα, πὰ 

ΠΘΙΤ Ρ]ΟΥΙΥ Τ9ΟΥΓ ΤΠΘῚΓ ΦῬΘΟΡΙθ, ΠΟΙ 
ΠΔΠη65, Οἡ {Π6 οπθ ἢαπεὶ, ἀγὸ ἃ βΊΟΓΥ ἴο {ΠΕῚΓ 
ἀοδοοπάαηίϑ; θυ, οη ἴῃ οἴποσ, ΠῸῪ τὸ {πὸ 
Ργιάο οἵ {πὸ ΡΘΟΡΪΟ ἔγοπὶ ΜΠ ΟΠῚ {ΠῸΥ ϑρύδης. 
ΓΗ εἴξοϊ οὔ {πϑὶγ ραγίσυαγ δοῃ! ον πηθηΐϑ 



Ι,ογά, θεϊονεά οἵ ἢἰ5 [,οτά, 6βιδὈ] ἰδ εα 
᾿ἃ Κίηράοηι, δηὰ δποἰπιθα ργιπσεβ ονοῦ 

ἢἰ5. ρεορῖε. 
14 ΒΥ τῆς ἴανν οἵ τες Ι,ογὰ δε 

Ἰυδσρεά τὲ ςοηρτερδίίοη, δπὰ τῆς 
Γιοτὰ μδά τεβρεςῖ υπῖο [δςοοῦ. 

Ις ΒΥ [5 ἐδ βαπεββΒ Πθ ννᾶβ 
[ουμά 4 ἴτε ργορῃεῖ, δπὰ ὈΥ ἢ Ϊ8 
νγογάὰ ες νγὰβ Κποννῃ ἴὸ ὃς [Δ Ἐπῖι] ἰη 
ν]ϑίοη. 

Ι6 Ηε οδ]δὰ ὑροὴη τῆς παὶρμῖν 
Τιογά, ννβεῃ 5 Ἐπ Πλ165 ΡΓΘ5564 προη 
Ηΐπὶ οὔ Ἔνεῖυ 58:46, ψἤεη ἢς οἤεγεά 

ἐ τ ὅαπι, 7. τὴς ἐβυς Κη ρ ἰαπηὉ. 
ὍΣ 17 Απά τῆς [μογὰ τιυπάεγεά ἔτοπὶ 

ἢεξάνεη, δηἀ ἢ 4 ργεδῖ ποῖβε πΊδάς 
ἢϊ5 νοῖςε ἴο Ὀ6 Πεαγά. 

18 Απά ἢε ἀεβίγογβά τῆς τι ]εγ5 οὗ 
τε Τγτγίδηβ, δηὰ 41} τῆς ρῥγίποθς οὗ 
τπε ΡΠ] βεῖη 65. 

Κα ὅλῃ. 3. 
10, 20. 

ΤΆΔΥ παν Ἰοπρ Ὀεεῃ Ἰοβὶ δηὰ οβδοθά, θυϊ {Πεῖγ 
ὨΔΠΊΘ5 ΔΓ δὴ ἤει Γ]οοσπ ἉΥΠΙΟἢ δυγνίνοβ. 

18. δὶς 1ογ4 ὅϑυγ. “"ἢ15 Οσραίοσ," δα ἀϊηρ 
“ Ὠΐπὶ [Πδῖ ννᾶβ δϑκοά (16η1) ἔτοπι ἴπ6 ννοτιῦ 
οὗ ἢ]5 πιοίῃεγ." ὙΠἷ5 Γείεγοηςς ἴο {Π6 5[ΟΥΥ 
οὗ Πὶ5. ὈϊΓΓΠ 15 ποῖ ἱπαρργοργίαῖθ, δηά ΠΊΔΥ͂ 
πᾶν [2]]δη οι οὗ [6 ΠΟΡΥ υδεά ὃν [6 Οτοοκ 

τὨγου ἢ ΠοιηοοοίοἸοιιοη, κιο. ,νς ὈΝΦΊΟ. 
Βυϊ 5Ξοπιὸ οἴδου ἰπϑουτίοηβ ἴῃ [Π6 ϑ5υγ. οὗ {Π15 
γΟΓ50 γοηογ (Π15 ἀου τι}. 

14, ῥαᾳά γερρεοὶ ὠπίο 7αεοὐ.} 1.4. ἴῃς 1.«Αἵ. 
γοροχὶ, “ αἰ οά ἸΠοτᾺ." 

15. δὲ «αὐας γοιπμά κα ἐγὼ ῥγοῤδει.}1 1,1. 
8 ἈΠΟ 701 οοτίθὶπ ἴο δε ΟΠΕ6. 

απ ὧν δὶς «υογά.ἢ 80. πιοοῖ Μ595., ἕογ [πε 
Χαῖ. τοδάϊηρ πίστει, “ἰὴ ἢ5 (411. ὉΠ ὅγτγ. 
ἴα! ]ς 5 Ποτα. 

16. «υδέὲπ ῥὲ οὔεγοά ἐφε «μεζῥις ἰαηιδ.] 
1 5841. ΥἹὶ. 9, 10. 

18. 2ῤὲ Τγγίαη ἢ Βόϊκιομον (’ Ἀ. 1,.᾿ 103) 
ςοπὶοοζυγοᾷ [δῖ [Ππ6 οτὶ ρίηδὶ πηοαηΐ "" ΘηΘηλ 5,᾿ 
τη ν 9 ΜΎΟΠΡΙΥ Ροϊμϊοὰ ὈΥ (πὸ τΥαηβίδῖου, 
Δῆὸ τοραγὰ {Π|5 σοηϊδοΐαγε 25. παργορβαῦϊο, 
Ὀδοδιιδο (1) [Π6 ραγα  !ο δὶ ΓΟ 1 Γὸ5 ἃ ΠΓΟΡΕΓ 
ἤπιος (2) “ ςαρίαϊης οὗ [ἢ6 ΘηΘΠΊ165 "ἢ 15 δὴ 
ἱπιργοῦθαῦϊα ρῆγαβο; (1) ἴθ ϑγγίδς δσγθοθ 
νη (6 Οτθοκ : (4) ἴῃς δντίας βιισμβεϑῖβ [Πα 
[Π6 οτβίηαὶ ννὰς ἴῃ ἴΠη6 δἰηριίαγ, ν, Τῆς 
ὙΥΓΙΟΣ Παά ἴῃ τηϊηὰ 5. ἸΧΧχυῖ. 6. 

19. δεογε ῥὶς ἰοὴρ “ἰεερ.] ὅυτ. “αἴ {Πς 
{ἰπ|6ὸ {παἴ Π6 γοϑίθα οἱ Πἰ5 Ὀ6 4: ςρ. 158. ἱν]]. 2. 
Εογ {πε τοχῖ, οΡ. [Θγότλ. 11. 30. 

απ [ῥ᾽] απο ΓῊΘ φγοηοιη ολη 
ΟὨΪΥ πανο Ὀθοη οπλτεὰ ὈΥ ΟΥΤΟΥ ἴῃ ἴμε θεϑῖ 
Οτεεῖκς σορἱ 65. 

ΕΟΟΓΟΙ ΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΙΩΝΙ. ΧΙΝΊΙΙ. [ν. 14--. 

19 Απά Βείογε ἢϊ5 Ἰοπρ οἷδσαρ ἢςξ Β.(. 
πιδάς " ργοζεβιδιίοπβ ἴῃ τῆ6 βἰρῆς οὔ “τὸ 
(6 Ιογτὰ δηά ἢ δποϊητε, ἰ ἢδνε ἥδε ως 
ποῖ τΑΚοπ ΔΠΥ Ππιλη᾿8 ροοάϑβ, 50 της ἢ 
ἂἃ5 ἃ 8006: Δπηὰ ΠΟ πιλη ἀϊά δςοιιδε 
ἢϊπι. 

20 Απὰ δεν ἢἷϊ5 ἀεδῖῃ 5 ἢδ ργο- "τ ὅ8πι. 
Ρδεβίεα, ἀπά ββενγεά τς Κίπρ' ἢΐβ ἐμά, δον. 
ΔΠᾺ ᾿Ππε4 ὑρ Πῖ5 νοῖος ἔτοπι ἴῃς ελσὰῃ 
Ἰη ργορῆεξογυ, ἴο δἷοῖ οὐξ͵ τς νυὶςϊκεά- 
Π685 οὗ [Πε ρεορῖε. 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΒΚΝ ΧΙΡΊῚΙ. 
1 71ὲ γαΐδε οΥΓ δλιαίδαν, 2 οΥὙ Φαυέά, 12 οὗ 

«δοίονιονι δὲς ρίονγ, αμα ἐρβγνείξίασ. 23. Οὗ 
ἦς ἐιά απα ῥερπίς εξ. 

ΝῸ αἴζεγ Ἀἰπὶ τοβε ἃρ 4 Νδίμδη “ " ὅ5:..ὄ 
ἴο ΡΙΓΟΡΠΟΒΥ ἴῃ τῆς τς οὗ ὅς ἀσττ. 

Σ ἮὮσΟΣ. 
Σ7. 1- ᾿ανιά. 

2 ΔΞεῖὶς τὰ (δῖ ἴδκοη ΔΥΨΆΥ ἴτοπῚ 

“ὁ γιμεῦ ας α “ῥος.Ὶ ΤὨΐδ5 ἰ5 ἰουηά ἰη ἴΠ6 
ΧΧ. οὗ 1 ὅ54π|ι. χί!. 13, ἴῃ ρἷδοθ οὗ δοῦλδ 
ας] ννογὰβ ἴη ἴπῈ Ηδῦγονν. [8 ὁσουττοῆςς 
μόγ τνου]Ἱά δὲ οὗ ογτῖςαὶ ἱτηροσγίδησε ἔογ [δὲ 
Ρᾶββδαρε, ὑνεγΘ 1 ποῖ [Π8ἴ (ἢ 6 ὅγΧ. Πογο ομγβ 1. 
ῬχοῦδΟϊγ, ἐπεγεΐογε, [1 15 ἤογα Δη Ἰηϊετροϊδιϊοῃ. 

20. «μά εὐῤφοαυεά δὲ ἀίης ῥὶς “π4.} ὅ8ϑγυ. 
“ἢ]5 ραῖῃ :" [ῃ6 τηϊγά ἰηδίαποθ ννῃϊςἢ ννὸ ᾶνς 
Πδά οὗ ςοηξιδίοη Ὀοίνοοη ΠΣ αηὰ ΓΗ. 

0 δίοί ομὲ δε «υἱοζεάμεις ΟΣ 1δε ῥεορε.ἢ 
Οη [ἢδ ἃπαίορυ οἵ Ρ5. ]. 1ο, {Π|5 5δῃουϊἀ πιϑδῃ 
“το δἴοῃο ἴον," “ἴο οδίαϊη ζογρίνθηθϑϑ ἴου : Ἶἢ 
ΜΡ ΠΙΟΙ 15 δυοῖν οὐδ οὗ ρίαςθ. 11 νου Β6 
Ῥοββϑίθ]ε ἴο γεηάθγ (ἢ ννογάὰβ. (1ηὴ Ηθῦτονν) 
“Δα ϊηρ πἰπι ὈΪοῖ οἷ {πὸ νυἱοκοάηρος." Βυξ 
ΆΤ.16}}5. νΟγ 5. σοηΐαϊη ΠῸ δυςῃ διάάϊηρ. 
Το ᾿πἰογργοίδίοη τυ ]ςἢ τοίους [Π6 νοσάβ ἴο 
{Π6 ὁοιλ πη σα] ΠΥ 15 ἔογοδα ; τηούθουοσ, τῆς 
ὈΠ0Π ΑΙ παγγαῖνο πλαῖκος [6 5ίη οὗἩ ψῃϊῖςῃ ἰξ 
ννὰ5 {6 σοηβοάι θη 6 581}}}᾽ 5 Ἔχοϊυβίνεὶγ. ΟΥ̓ 
βιισροβῖ {πὰ [6 ννογὰβ. ἢδὰ πὸ ρίαςε ἴῃ ἴῃς 
ΟΥΙσῖηα] τοχί, θὰῖ νοῦ ἃ ρ]οθα Ἵ Ὁ) ἼΒ92, 
ὙἿη τὺ νη] ασὸ οἵ Επάον," τεξογτίηρς ἴο τῆς 
506 η6. ΟΥ̓ δδηλο} 5. ΡοβίπΊοιῖ5 ΡΓΟΡΠΘΟΥ, 
δι τοηάογοῦ 5 αὔονο ὈΥ τῇς Οτεοκ ἰγᾶπϑ- 
ἰαίοσ, (ΤΊιῈ ὅνυ. οπλβ “ ρϑορ]ςο.᾽) 

ΠΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΕΙ. 

ΑΠῸΥ ἃ δσιοῦ δ] υδίοη ἴὸ Ναίῃδη---παίυγαϊ 
5. [ΟΠ] ον πος οὐ 1Π6 ῥταϊϑθβ οὗ ϑ41η)16]---ἴᾶὸ 
νντῖοσ, οὐ τ{πρ 5411, ρᾶ5565 ἤτοι ἴο αν 
(ττ’. 2-11), αηά {Ποη ἴο δοϊοπίοη (τυ. 12--22}. 
ῬΟΒΘΙΌΪΥ α΄. 224, ὦ ΠΊΔΥ σοπίδ!η βοπὶθ αἰπὴ 
τοίογοησο ἴὸ ἃ ΠορΡῸ οὗ {πΠ6Ὸ τοϑίογαίίοη οὗ 
{π6 θη {πῦ 05. [ΠΕ] ΔΗΥ͂ σα56 [ἢς ᾿ΥΙΘΓ ϑθοσὰς 
ἴο ὀχρθοῖ ἃ τοϑιτυτ!οη οὗ [6 αν άϊς Κίηρ- 
ἄοπι. ΤῈ οἰοβίῃρ ϑἴδηζα (υν. 23--25) 15 



υ. 43--11.} 

τε ρεᾶςς οἤβεογίηρ, 80 ννᾶς ἴανὶ ἀ 
σδοβεη ουΐ οὗ [πε σΠ]άτεη οὐ [5γδεὶ. 

1. 'Ηε ρἰδγεά νυ ὁ]οπ8. 45 ἢ 
ΡΝ ἰκι45, ἀηἀ ννῖτῃ ὈΕΔΓΒ 45 νυ ἢ ἰδηιῦ8. 
ὀσϑαθ. 4 “ 5]6ν ἢε ποῖ ἃ ρ᾽απῖ, πεῃ ἢε 
εῷ τὐσδα Ἔν γεῖ δυῖ γουπρ ὃ δη4 ἀϊά ἢε ποῖ 
17. 40, 580, ἴΚ6 ΑΥΝΑΥ͂ ΓΕργοᾶςἢ ἔπ ἴἢ6 ρεορὶε, 

ννἤεη πε ᾿Πταὰ ὑρ ἢῖ8 απ ννἢ τῆς 
βῖοπδ ἢῃ [ἢ 5]1πρ. ἀπά Ῥεῖ ἄόνγῃ {Π6 
Βοαϑεῖπρ οὗ (ὐο] διῇ Ὁ 

ς Εοὸγ ἢε οδἰδά τροὸὰ τς πιοβῖ 
Πρ Ινοτγά ; δαπά Πα ρανε ἢϊπὶ βίγεπρτῃ 
ἴῃ 15 τίρῃς Πλπα ἴο 5ἰδὺ Πλΐ πιὶρῃτν 
ὙΥΔΓΓΙΟΥΙ, ἀπὰ 86 τπρ της Ποῦ οἵ ἢΙ5 
Ρεορὶε. 

6 ὃο {πε ρεορίες ποποιιγεά ἢϊπὶ 
τ ϑαα. τ ἤτεη τΠοιιβαπάβ, ἀπα ργαϊβεά ἢΪΠῚ 
το ΑΝ ἵπ πε δ᾽ βϑίηρβ οὗ τῆς 1, ογά, ἴῃ τῃδῖ 
5.7. ἃ 8. Πα σᾶνε ἢϊπὶ ἃ σγονγη οὗ ρίογυ. 
τπεες 7 ἕογ “Πε ἀεβίγονεὰά τῆς ἘπεπΊ 68 
ιΟσ, εδη-- ᾿ ν 
᾿ ΟἹ ΘνΕΓΥ 5146. αηά ἐ Ργοιρῆϊ τὸ ποιρῆς 

ἀενοΐθα ἴο 4 στοργοδαίίοη οἵ Ἀεποῦθοαπὶ ἀπά 
Τεγοθοδπι. 

2. ΤΠ δέ ννὰβ Ὀυγηΐ οἡ {ΠῸ δἱΐασ, [6 τοδί 
εἴτεπ ἴο {πε ῥγίθβί. 

ἐαξεη ααυαγ.}] ἘἈΔΙΠΟΥ, βορασαῖθᾶ; ρεῖ- 
ἢδρ5 ὨΠ, 

38. Ηε ρίαγεά.] Ὑπὸ οΟἾΠΟΥ τοδάϊηρ, “ ἢς 
ΞΊΓΌΓΚ "ἢ (566 τηδλγρ.), Πὰ5. Ππ||6 Μϑ. βιρροτσί, 
πὸ 15 ξῃρροτγίεα Ὀγ 1Π6 ϑυγίας. 

5. ἐῥαὶ γπῖσῥίγν αὐαγγίογ.) ἘΥΟΠῚ 1 84Π). 
ΧΥΙ.. 12. 

6. 8ο ἐῤε ῥεορίε ῥοπομγεά ῥίγη αὐἱὴρ ἐθρὶ 
Ζδοισαπά..) ὅυυ. “ἴΠ6 ννοπΊοη ῥΓαϊβοα ἢϊπ.᾽" 
Ηοῦτονν, ὑπ]1|κὸ {(Π6 ΟἾΠΟΙ ϑογηῖς Ἰαπριιαρο5, 
Ἦ29 πὸ αἰϊἰβίποίίοη οὗ ρϑπάθσ ἴηΏ ἴΠ6 τγὰ 
Ρέγβοη οὗ ἴπε ρογίοοξς ρ]υγα]. ὙΠῸ ὀχργοβ- 
510η “Ποποιιγοα Πὶπὶ νυ ἴθη {ποιιβαπαβ "ἢ 
15 ΘΕΌΣ ΟΌΒΙΥ ςσοηςῖϑο, ἔ {Π6 τοίογοποθ θὸ τὸ 
1 ϑ΄ὅτη, ὙΠ 7, ὝΠΟ Ὠδχι" οΟἸἰπιϊβό, ὅ" 8ηΩ 
Ργαϊβεὰ Πἰπὶ ἴῃ {πὸ Ὀ]οβϑίηρμα οἵ {πὸ 1 ογά," 
1ῖ5 οὐθὰ ἴῃ {Πς ϑυσγίας, [{ 15 Ροβϑί Ὁ] {Ππαΐ 
Π656 ἴννο οἰδιιϑθβ ἃ ΟἿΪΥ αἰ ογοηΐ ἰγδηβ]ἃ- 
10η5 οὗ {ΠῸ βᾶάπηθ, ἹΠ ἃ νΔΓΊΟΙΙ5 ΓΟΔΩΙ ΠΡ 

ΓΞ 3 ἴον ὨῚΞἽΔ. Τῆς [ΟΥ̓ΠΊΘΓ οὗ ΤΠ πη, “ΤΠΟΥ 
ργαϊξθά Εἰπὶ [νυ 11} Ὀ] οσϑίηρ δ᾽ (Εννα]ά, 1 ἢν Ἔ 
δ 279 4), ΤῇΔΥ παΐθὸ Ὀθοη παῖ πὸ δυΐῃοῦ 
᾿ηϊοπάρα. 

ἐπ δαὶ ῥὲ χγαὺε ῥὡἠρη) 1. ψμθὰ ἃ 
ΟΥΟΠ οὗ ΟΙΟΥΙΥ Μὲ ὈΘὶπρ ΨῸΠ ζΖ20Γ 
Ηἶτπα : ΟΥῪΥ᾽ (ρΡοββϑιῦ]γ}) “σαγτϊὶθά ὈΥ Πὶπὶ" 
(Αφῖ.). ΤΠὸ εἰδιιδο ἄοθβ ποῖ γοαα παΐιγα!]γ, 
Ὀυῖ σαπηοΐ Ὀδ6 σοτγγεοῖϊρα ἔγοπὶ {πὸ ϑυσίας 
ΦῊρ ουρῃξ {π|6, ψΠΙσἢ ννουἹὰ θὲ τποβί 
Ἰπδοςυγαῖς, Δηὰ 15 αἶσο δυϊάθητ!ν σογγαρί. 
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τῃεὲ ΡΠ Πβτπε5 ἢ δάνεγβαγιεβ δηά 
Ὀγάκε τῃεῖὶγ πόση ἰπ βϑιυπάδγ ἀητὸ τΠϊ5. ἡ 
ἀδγ. 

8 Ι͂η 4]] ἢϊβ ννογκβ ἢς ργαὶββά (π6 
Ηοἱὶγ πε πιοβὲ πίρῃ ν τ γογάβ οὗ 
δἷογγ ; σι 5 ννμοὶς μθαγὲ ἢς βιπρ 
80ηὴρ8, ΔπΠ4 ἰονεά ἢϊπὶ τῃλῖ πιδάε 
ἈΙΠ1. 

9 7Ηε 58εῖ βίπρεγβ αἷβο δείογτε {πὸ 7: τος 
Αἰτατ, τη Ὀγ {ΠΕῚΓ νοῖσε5 {ΠΟῪ πιῖρης ὁ 
πιᾶκα δυγεοῖ τπηοϊοάν, δηά ἀδην βίης 
ΡΓΑΙ565 ἴΠ ΓΠΕΙΓ 50η95. 

19 Ηε Ρεδιτιῆοαά {ἘΠ εὶγ [δαϑίβ, δπά 
βοΐ ἰπ Ἵγάδγ ἐμὲ βοίεπιπ εἰπιεβ ̓  ἀπε] ΠΟΥ; Ὥ 
τ{π6 εηά, τπαῖ τῆον πιρῃϊ ρῥγαῖβε ἘΣ ἐκέχεα, 
ΠοΟΙν παπια, δηά τπΠδῖ τῃς τειηρὶε πιῖρῆς 
5011Π4 ἔγο ΠῚ ΠΊΟΓΠΙ ΠΡ. 

Ι1 ΦἼΠ6 1, ογά τοοκ ἀννᾶγ ἢ 5 51Π5, Ζ 2 ϑαπι. 
ΔηΔ Θχδιεα ἢΙ5 ἤοΙπ ἴοῦ ὄνοῦ πὲ 55 
σάνε ΠἰΠῚ ἃ σονεπδηΐ οὗ Κίηρϑβ, ἀπά ἃ 

ΓΟ τσ, ο7 
τῆγοπα ᾿ οὗὨ φῇογν ἴῃ [ἴβγδεὶ. τἶνς ἀῤεσαάσηι. 

......-. 

7. απά ὀγοισρὲ ἰο ποσί.) Ξ80ζΥΚ. “Ἢννὰβ 
ἀνοησοά πἀροη ἴΠ6 ΡΠ ΒΕΙΠ6 5: 1,4ἴ. ἐκ γραῦϊ!. 
ὟΠἼΠΘ νογθ τἰιϑοὰ ἴῃ {πὸ ΟΥ̓ΘΘΚ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ΠΠΘΔΠ5 
“ ἀρβρβοά," θυ 15. ΟσΟαβΙ ΠΑ ΪΥ οἰ ρὶ ον ἴῃ 
{η6 1,ΧΧ. ἴο γτοργόϑεπὶ {πὸ Ηοῦτγονν ΘῚ2, “ἴο 
{ΓΑ ρ] 6." [1 15 πιοτὸ ᾿ἰκοὶν τπαΐ {πὸ 1ΧΧ. 
τηϊβιιπἀογβοο {πὸ Οτσοοκ {παπ (πὸ Ηοῦτονν 
ννοτγά. 

8. ῥὲ ρῥγαϊ οὐ.) Τιῖ. ΒΘ σανθ 8 81}}05- 
δἰνὶπρ. [ἴ 500Πὶ5 ργοθαῦϊε {παῖ 1η6 ννογάβξ 
αἵ ἴῃς πὰ οἵ ἴΠ6 οἰαιιβοβ ἤανὸ Ὀσθη ἔγαηϑ- 
ΡΟΒΟΩ͂, «πᾶ {πα ἴῃς αἰτοῦ ἱπιοπάθα, “πὸ 

Βανθ δοῦν. . . ἴῃ. ννογάς. οἵ {ΠδηκΚϑρινιηρ.᾽" 
“ Ιογς5. οἵ δίογυ ᾿ 15 ϑοδύσεὶγ 4 Ηροῦτον 
ΡΏγαβο : ΠΟΥ α5 “ ἴο ρῖνο μίογν "ἢ δηὰ “ἃ νοῖςθ 
οἵ {πα η Κδαϊν!ης ἢ ΓΟ ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΘΧΡΓΟΒϑί ΟΠ. 

ὝΓΠΙ5 νΟΥΒΟ 15 1ΠῚΟΥΟΒΓΠΡ 45 βῃθινηρ Παΐ 
ΟἿ Δ ΠΟΥ ννὰ5. δοσιαιηϊος νυ 6. ΒΟΟΚ οἵ 
(ΣΠΓΟΠΙΟΪ 65. 

απε ἡἀαἱΐν εἰσ ῥγαϊσος ἢ ἐδοὶν σοησς.ἢ ΤΗΪΝ 
ασἰδιιθα 15. οπητο τη 411] ΜΙ 55, βᾶνο 248 (πὰ 
(20.). [5 ΔρΡΡραγοπίὶν ἄτιθ ἴο ἃ ΓΟ ΠΙΒΟΘΠ Ο 
οὗ τὴς δυγίας νοῦδο, “"ὌνΟΥΥ αν σοΟπΕΪϊπιδ}ν 
ἢ βραϊκε ἢΪ5. Ῥγαϊβοβ θοίογο πὸ αἰΐασ ; πὸ σανὸ 
ΤΙ ΚΠΤΥ ΡΥΑΙσῸ5 γοαγὶν." 

10. Πε ῥεαμε πε ἐῤει “κα.1..] ΤΌ 8 

ῬΡυαΐ ὈοδαΐΥ ἴῃ ἔθαϑβ᾽8Β. 
αηα τοὶ δὲ ΟΥΓάοΓ δὲ σοϊονιι {ἰι65.1] 'ΤΊΙπιο5 

Οὗ 5 πρὶ ης. 

πὰ ἐδ ἐπα.}] Ἀδίμοῦ, ΡοΥ ΘΟ ΕΙΥ. 

ἐῤὲ ἱεριρίο.) ἘἈΔΙΠοΥ, [89 βδποΐῦπδσΥ. 

11. Ζοοζ ἀπυᾶν ῥὶς οἱ5.2 866 2 ϑαγη. Χὶϊ. 12; 
πα (ΡΟ Δρ5) 5. Ἰϊ. 9. 

βε χαὺε ῥὶηι ἃ εοσεπαηπὶ οΓ ἀΐησ ἢ ὙΠΟ 



12 ΑΠοΥ πὶ τοβῈ ὕρ ἃ νγῖβε 80η, 
-“ δηᾶ (ογ ἢ8 βᾶκε με ἀννεῖς δῖ ἰδγρε. 

11. ὁ δοϊοπιοη τεϊρηθά ἴῃ ἃ ρεᾶςε- 
ΑΌΪΕ {πλεὲ, “πα νγᾶ8 Ποποιιγεά ; ἔογ 
(ἀοά πιδάςε 4}1] αυϊεῖ τουπὰ δδοις 
πϊπ|, τῆλε ἢ πιρῆς δι} 4 δὴ πουβε 'π 
ἢ8 ΠΑπλθ, δἀηὰ ργερᾶγε ἢΪ8 ϑδποῖυλγΥ 
ἴου Ἔνοσ. 

14 ον ννίϑβε νγαϑὲ ἴδοι ἰῇ ΠΥ 
γουζῃ, ἀπά, 48 ἃ βοοά, Π]Ιεὰ στῇ 
πη ἀεγοιδπάϊηρ 

15 ΤῊΥ 800] σονετεὰ τῆς ψ8οΪε 
οτῖῃ, ἀπά τῃου Π]]εάβ8ὲ ᾿α ἢ ἀΑγκ 
ΡΑΓΆΌΙε8. 

ἐαΚιρε [16 ΤΥ πδηια νγεηΐ ἔλγ πηῖο (Πα 
34... ἰδἰαπάβ; δηά ογ ΠΥ ρεᾶςε τῆου νγαβῖ 

Ὀδεϊονεά. 
17 ἼΤΠςε σουπέγιεβ πηᾶγνθ]]εὰ δἱ 

{π6ε ἔογ τὰν βοηρϑ8, Δηά ργονεῦθβ, ἀπά 
ΡΑΓΔΌΪΕε5, δπὰ ἱπιεγργεϊδιοηβ. 

18 Βγ ἴδε παπιὲ οὔ τῆς [ογὰ Οοά, 
νι ἢ 15 οΔ]|1εὰ τὰς [Ιογά (οὰ οἵ 

εχ Κίηφι ἴσγδεὶ, τῆου ἀἰάϑε “ρδίπεογ ροϊά δἃ5 
“ν Ὑ πίη, δηά ἀἰάδε παι εῖρ]γ 8ι]νεγ 25 ἰεδά, 

ἦχ ζἴησΞ 

4" 23, 30. 

ἔχ Κιησε 

4- 31, 32. 

ὙΘΓΞΘ 56 618 ἴ0 Γαΐεγ ἴο ἴῃ εσυεπαπί ἴμαῖ (ἢ ς 
κῆὔτοπο σῃποιϊά θὲ ἴῃ 8 ΒουϑῈ ὉΓ δυὐθῦ: 866 
Ῥ5. Ιχχχῖίχ. 29. “Α ςογεηδηῖϊ οὗ κίηρβ,᾽ ἢον- 
δυο, ἰ5 ἃ συτίουβ ρῆγαϑε. Βιυῖ 248, (ο,, [,«Αἵ., 
δηά Ρογθ8ρ8 501., τοδὰ βασιλείας, “ἃ Ἄσἤμδτγίεογ 
οὗ τογδὶ]ῖγ.ἢ 

12. αἱ ἰαγρε. ϑγύ. “ἴῃ αυϊεῖ." ΤΠς Ηεῦ. 
ν85 ὈΓΟΌΔΟΪ ΠῚ 2. 

13. »παάε φμὶε! ] ἘἙοΣ [8 Ρῆγχαβθ, 566 
ουῖ. χιὶ. το, ἄς. 

δαὶ δὲ »ηρδί ὀμμ4.] 1... ἴανὲ ἔμπης ἴο 
δι 14. (οπηρᾶσο 4130 τ (ἤσοῃ. χχυ]ῖ. 3. 

14. ἘοΥ ἴδ 51Π|116, 866 “με. ΧΧΙΥ. 25. 

158. εουεγε. Τῆς ἱπιᾶρο οὗ ἴῃς τίνοσ ({Ππ 
ΝΙ]Θ 3) 15 Κερξ υρ (Ετ [2βο Ἐς). 

168. ,ῶγ ὠπίο δὲ ἐπἰαπάς.ἢ ΟΡ. ἴΠ6 σοπΊπι. 
Οἡ 538. χχίνυ. 15. 

320 ν ἐὸν ῥεαεε. ΤὨΪβ οἰδιιθ6 566 Π|8 βοτηθνν αὶ 
Ὁπηδίιγαὶ ἴῃ ἴπΠ6 Τοηΐοχί. 51. “δηά 1ΠῸῪ 

Δ [64] ἔογ ΤΏῪ τεροσί " Ξξξῷ [9 Ὀ2ΠΏῚ. 

ῬοΒ51Ό}Υ ἼοῦῸ» ὯΔ ΓΠΘῚ νγὰβ ἃ οοττιρίίοη οὗ 
(}18, ΟΥὁ ΤΠΘΓα ΠΊΔΥ πᾶν Ὀδθη ἃ ψγοσά- ΑΥ̓͂ οἡ 
1π6 πάις οὗ δϑοϊοσηοῃ. 

18. 8» 1δὲ παριὸ 9 δε Πογά Οοά.] ὙὍΠὸ 
ΡΓΟΒΡΕΟΓΙΥ οὗ [53Γ86] ἴῃ ἴῃς της οὗ δοϊοπιοῃ 15 
αἰἰΠδυϊεαά ἴο 8 ρἱεῖγ, δηὰ Ὄβϑρεςῖδ!ν ἴο [πὸ 
ΔΖΘΠΟΥ οὔτδο Ἰογά. 

ὦ: ἰεαΔ.} ὅϑγτ. “45 ἀυϑῖί," σοηππεοίίης 
ΒΡ ὙΠ ἼΒ.. 

ΕΟΓΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΘΒ. ΧΙΝΙΠ. [ν. 12---.23. 

19 "ἼΠοιυ ἀϊάθε δον ἢν Ἰοΐπβ Β.ς. 
ἀπο ᾿ψόπηδη, Δηἀ "δ τῃγ δοάγ (που “π΄ 
νναϑῖ Ὀγουρῆϊ ἰηῖο πῃ Δ δις μεν το ὰς 

20 ἼΤΒοιι ἀϊάξδε 8ζδιη [ΠΥ ΠΟΙΟΥ͂, τ οι, ἐκ. 
δηὰ ρο]]υῖς ΤΥ βεεά : 80 (πδῖ τῆου 
Ὀτουρ τοβὲ νυγῖῃ ἀροη ΤΥ ΤΠ] άτγεη, 
Δηα ννδϑῖ ρηονοά ἔογ τῇ (νη. 

21 980 τ8ε Κίηράοπι νγ48 αἀἰνίἀεἀ, ὅ - Κίηρε 
δῃηά ουἱ οἵ Ερἢῃταίηι γυϊεά ἃ γερο ]ουβ 17, σοι 
Κιπράοπι. 

22 ἦΒυῖ (ἢε Ι,ογάὰ νν}}} πενεγ ἰεᾶνς 2.3 ὅ8πι. 
ΟΠ Ηἷβ πιεγου, ποτ μεγ 83}.4}} δῃγ οὐ ἦν ὅο. 3. 
ἢ8 ννοῦκβ ρεγβϑῃ, πεῖμετ ψ}}}} ἢς 
Δ 5}. (ῃ6 ΡοβίθγΥ οἵ ἢἰ5 εἰεςῖ, ἀπά 
[Π6 8664 οὗ Ππι {παῖ ἰονεῖῃ ἢϊπὶ ἢε 
Ψ1}1 ποῖ ἴαίκα ἀνγὰγ : ψδεγείογε ἢα 
δᾶνε ἃ τοηηδηΐ τπίο [αςοῦ, Δηἀ ουῖ 
οὔ πἰπι ἃ τοοῖ υπῖο ᾿ανίά. 

232 ΤΠυβ τγαβϑῖεα δοϊοπιοη τυ ἢ Ϊ8 
[λῖδετβ, “πὰ οὗ ἢΐβ βεεά ἢς ἰεΐῖ δε- στ: Κίοςς 
μιπὰ πἰπὶ Βοβοδπι, ενεπ τὰς ἔοο Ἰ5ἢ- δ Ὁ 
Π685 Οἔτἢς ρεορίς, ἀπά οἠς τῆαῖ Πιδά 
20 υὑπαετβίδηάϊηρ, τνῆο Γταγηθὰ ἡὐμαὶ ἢ Κίπαε 
τῆς ρεορὶς τῆγουρῃ 5 οοπηϑεὶ. Ἐπ ρϑηεδυ 

19. ἐδομ «υαεὶ ὀγομρ δὲ ἱπίο σωῤῥεείίοη. 111. 
ἀιὰ μδᾶδ' Δεῖ ΟΣ  οχοσοϊδθὰ ΟΥ̓ΘΣ 
8.66. : 

20. «πα «υαεί εΠἰευεά ῶν 1 ,ο1,. ΝΜ ῖ. 
“1 ἃτὰ ρονοά. ὍΠε ϑγτίδς [45 : ““τῃδὲ ἴῇεγ 
5βουά στοδη Ὁροὴ ἴπεῖὶγ θεά 3.᾽ 

21. 8ὸ ἐδ ἀϊηράο»ι.} [ἴ,1. ἐμαὶ ἐμβὸ κίπρ- 
ἄοπι διοπϊὰ δ6; νυ ἢ οοηξιδίοη οὗ ρυγροϑθς 
πὰ σοηβοαυθῃσε. 

22. ἰαἦε α«υα)γ.}] ἘἈδίδοΣ, δα ἑ Ὁ :16ο. 

4η7 ΟΓ δὲς «υὐογ..1 ὙΒο δγτίας: “ οὗ ἷ5 
ννογαβ.᾽ 

283. δὲ ,οοϊμῥηρηεις Ὁ, δε ρεορἰ.ἢῚ 5 
ΡὮγαβα ςαυβεὰ τοδὶ αἰ συ Ὑ ἴο σοηϊ- 
τηρηϊδίοσβ, δ πουρῃ τπῈ ορμεῖ “ ΤΟΟ 5655 
οὗ ἴδ Ρεορὶθ" στρ δῖ ρογθαρθ ϑἰδπά ἴοσ “τὴ6 
τιοϑὲ ἔοο ϑῃ οὗ [πε ρεϑορὶς" (Οτοῖ.), οὐ “ἴῃς 
δυῖμοῦ οὗὁἨ {πὲ ἔοοϊἸβῆποβα οὗ (Ὡς ῥθορὶο. 
Βτι[Ζβοῆα τηοϑὲ ἰηχθηι ουΒ] Υ σοηϊεςίωυγεβ τηδὶ 
νῈ βῃουϊὰ τεδὰ ὩΡ ψΌ, ““ἔγομι ἴῃς 5θθὰ 
οἵ Απιπιοη,᾽ τεΐογγηρ ἴο ἴπε ᾿ίηεασο οὗ θδο- 
Ὀοδηιβ πηοῖ μοῦ, δηὰ ἴῃδὲ “[ὉΟ] 15} 655 5ῃου]ὰ 
6 τυγηθά ἱπῖο “ 4 ἔοοϊ." ΨψΜνε ἀο ποῖ ἀουβί, 
ποννδνοσ, τὲ (πς ϑγγίας σοπαθγίηρ, “ται ]- 
ΡΙγίης ΟΙΥ," 5. οὐ ἴ6 ψῃοΐο τρεῖς, (που ἢ 
ἴῃς οΥἹρίηδὶ ἰοχῖ 15 βασά ἴο γεσοηβίγυςϊ. 

αὐδο ἐμγπεά ᾿ααυα7.1ἢ 1... οδιπαδοὰ τ 61 
ἴο ΣΟΥ͂Ο]ζ. 9. ““ψγὸῦ0 ἰεὰ ἴῃς ρεορὶς ὃὺ 
᾿]58 σου 56]; ρεγῆαρα ψὸ βῃουϊά ετηοπά 
5,2 ἴον :5» “8 βοδιίογοα "ἢ οὗ “ ἀϊνἀοἀ,᾽ 



Υ. 24--2.} 

ΒιΟ. ἼΠΕΓα νγᾶβ αἷϑθο [εγοθοδπὶ τῃς 50η οὗ 
πο Νεβαῖ, νγῆο "οδιιδεά [5γδεὶ ἴο 5ἰῃ, ἀπά 
δες Ξῃσυγεα ἘΡΗγαίπι τῆ νγὰν οἵ εἰῃ: 

24. Απά τῇεὶγ 581Π8 νγεγα πιυ ρ]1εἀ 
ὁ Κίοξς Ἐχοεθάϊηρὶγ, τηδε ἔΠαΥ νγεγε ἀγίνεη 
ὙΕ ρὰζ οὗ τε ἴδλπά. 

25 Εογ τῆεγ βοιιρῆϊ ουξ 8}} νγνὶοΚεά- 
Π658. {11 τῆ6 νεηρθάποα σᾶπὶα προη 
τῆδ πη. 

Τδεγε «υα:ς αἶτο «]εγοδοαρι ἐῤε τοη 9 Νεδαϊ. 
ἴπ ἴδ. Οτεοκ [Π15 15 {π6 οὐϊοςὲ οὗ “οἴῃ 
τις ἢγϑε ραγὲ οὗ ἴῃ6 νεῦβθ. ὅϑ 001. “"Ἰεῖ {Π6γὰ 
θῈ ΠΟ ΓΕΠΊΕΙΩΌγαποο ἴο [ογοθοαπη.᾽" 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΙΗΙ. 

ΤΠ βυδ]εςΐ οὗ (ῃε ἢγϑξ βίδηζα (υυ. 1-11}) 
5 ΕἸΠΔἢ ; τη οὗ {πΠῸ βεοοπὰ (στ. 12--16),, 
ΕἸῖσμα. [Ιπ βίδηζα 11. Ὁ. 16 ἔοττηβ ἃ παίιγαὶ 
ἰγαπϑιτίοη ἴο ἴπ6 πιθηΐϊίοη οὗ ἴΠ6 ῥίοιιβ Γ]6Γ8. 
ΑσςογαϊηρῖΥ, Κὶπρ Ηοζοκίδῃ, νυ τ ννμοσπι τΠ6 
ΡΓοΡρ μοὶ ᾿βαϊδῃ 15 Ἰοϊποά, ἔογτηβ ἴΠ6 ϑιιδ]θςὶ οὗ 
τῃς τϊγὰ βίδηζα (υν. 17--24). ὙΤΠΘ σοπΊθὶπα- 
ἴοπ οὗ ῥγορμῃεῖβ ψ ἢ Κιπρθ (Ναίμαη ψἸἢ 
Ὀανιά, χὶν!, τ: ᾿Ιβαίδῃ ἢ ἩΖοκΙίδ ἢ), ἃς 
ὙῈ}}] 45 16 δπηρηδίϊς ποίϊσε οὗ ἴθ ῥγορμεῖβ 
(ϑαπηεὶ, ΕἸ1]δἢ, Ε.}15Π4}, ῃονν {παὶ [6 δυῖθοῦ 
ἱπίεπάεα ἃ σενίονν οὗ ἴῃ ἢἰβίοσυ οὔ [58γδεὶ 
ἴτοπι 115 σεῖο ἀϑροςῖ--- ΑΙ Ποιιρῃ, αἱ {πὸ 
52 Π16 {ἰΠ|6, ἢ6 ΠΊΔΥ ἴῃ ἢϊ5 οὐνὴ πηϊπά αἰϑοὸ ἢανὸ 
αεἰαββεά {π᾿ Ῥγορμοῖβ νυ ττἢ (ἢ Γεργεβοηΐαζινοϑ 
οὗ ὥροζδηπαρ. 

Α5 τεραγάβ {Πε ἱπθοϊορὶοδὶ σίαπάροιπε οὔ {Π 6 
ΤΙΓΕΤ, 1815 Παρίου ἰ5 οὗ ργραΐ ἰηΐεγοςὶ απὰ 
ἱπηροτίδηςθ. Ὅνε πιᾶσκ ἴῃ ἰΐ βθνεσαὶ ροϊηΐβ, 
ἃ5 ΠΟΥ 50 0 ΘΒ ΟΙΥ ΘΠΊΕγρο. (1) ψεγβα «ὁ 
ΒΘΕΤΩ5Β ἴο δῖνε ἔυγίῃου σοπῆγπηαίίοη ἴο {πὸ 
ΟΡΙΠΙοη ΡΓΕΥΪΟΙΒΙΥ ἜΕΧρΡΓΟββοά (566 ἱπίγοάιιοίίοη 
ἴο ςἢ. χὶν!.} τ[Παὶ τῃ6 νυ υιου γοραγάθα {Π6 ἀε- 
Ῥατιεὰ ἴῃ Ηδάεβ ποῖ 45 Δπηϊ ἢ ]αΐθά, δἰ ποι ἢ 
ποῖ ἴῃ ἃ βἴαϊε οὗ ζοπβοϊοιιβηθβϑ ΠΟΥ οὗ γϑαὶ 118. 
(2) ΔΝ ΉΠΕ ννὸ πιᾶγκ ἴῃ τ’. 190-12 ἴΠ6 δῦβθηςθ 
οἵ ΔΠΥ͂ πηοπίΐοη οὗἉ ΟΥ̓ γϑίθγεηςε ἴο ἃ ρούβοπαὶ 
Μερββιδῃ, ἴἤθγο σαηποῖ θ6 δὴν ἀοιδὲ τῃαὶ {πὸ 
ὙΥΤΙΪΟΓ οχρεοΐϊθα ἃ Μοβϑίδηϊς Κιηράοπι, ἀοσοτά- 
1ηξ ἴο ἴῃς. [Θυν]5ἢ σοποορίϊοη οὗ. [{5 πορὰ- 
ἴτγε ἀϑρεοΐ 1Π ἴΠ6 Ριιπἰβῃπηθηξ απ ἐθϑίγιοιοη 
οὗ [ῃ6 Βοδίποη νγὰβ δἰγοδάυ βοΐ ἐοσίῃ ἰπ οἢ. 
ΧΧΧΥ͂. 18, 10, ἀηα ἰη ἴΠ6 ΡΓΔΥΘΓ, ΧΧΧΥΪ. 1--17, 
ὙΥΠΕΓΕ νψγ6 ΘΠ οι] 4150 ποῖϊςθ {πῸὸ απητὶοϊραϊοά 
Γα]ΒΙππεπὶ οὗ ργορῆθον (υ. 1.5} ἴπ [ἢθ σγοβίογα- 
ἴιοη οἵ ἰβγδθὶ δηὰ {πὸ Ἔχαϊϊαϊίοη οἵ Ζίοῃ, οη 
ὙΥΠΙΟΝ 566 4150 χχχυῖ. 2ς ὁ, ΤῊΪβ5 ροβίτϊνο 
ἀϑβρεςῖΐ οὗ “ἋΠς Κίπράοχη " ννᾷ5 ἔασί μοῦ ἐπηρμα- 
βἰβοά ἴπ [Π6 γείσσεποθ ἴο ΑὈγδῆαπι ἴῃ (ἢ. χἰΐν. 
21, ἀπά ἴο ἴ5δδς (τ. 22); ἴῃ {παΐ ἴο Πανὶ ἴῃ 
(ἢ. ΧΙΝΠ, 11, ἀπά εὐθη ἴῃ {Πὸ Δ] Πἰϑίοπϑ5 ςοηΐαϊποί 
1Π Ὁ. 22. Ἴ 656 ΠΟΡρ65 ἅτε πονν ἔΠ}γῪγ οχργοϑβοὰ 
1Π (ἢ. Χ]ΝΙΠ. 10. 11. (3) ὟΥ ὁ ρβαΐῖμοσγ ΠῸπι 
ΧΙΝΙΙ, το, τι, ἴπαΐ {πΠ6 ψυτιϊογ ἰάἀθπιιβοά ἐμ 
δάνεηϊ οἵ [15 ΠΑΡΡΥ͂ ρΡεγὶοά νυ ἢ [πδ σεΐυγη οἵ 

“4420ε.--- Ἰζοὶ, 717 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΒ. ΧΙΝΙΠ]. ΧΙΥΙΠ]. 

ΟΗΑΡΤΕΞΚ ΧΙΜΊΠΠ. ΕἼΣ 
Ι 71ε γαΐτε οΥ Εἰέας, 12 οὗ Εἰέρεμς, τῇ αγιε οὗ ἘΞ 

Ἐἰςεῤίας. 

ΓῊΕΝ ιοοά υρ 4 ΕἸ145 τῇς ρτο- “ « Κίπες 
Ρῃεῖ 45 ἔτγε, δηὰ ἢἷβ8 ννογά "7" 

Ὀαγησά [κα ἃ ἰδῃῃρ. 
2 ᾽Ηε Ῥτγουρῆς ἃ βογε ἔαπιίης τιροη ὅ 75πι. 5. 

1Π6πὶ, ἀπά ὈῪ ἢὶ5 26] ἢς ἀϊπιϊπἰϑηοά 7 
{Π61Γ ΠΠΊΌ ΘΓ. 

Ε] 1] Δ ἢ -- Πα σῖπρ ἰἴη {815 ἴπ6 ΟΥ̓ ΠαΓῪ [Θνν 158 
νίοννβ. (4) Εογ ἴῃς υπάογϑίδπαϊηρ οὗ νυ. το, 
11 ΜῈ πλιιδί 6041] 5ρεοῖὶδὶ αἰζεπίϊοη ἴο {πΠ6 ϑυγίδς 
ἀγδηϑίατίοη, 85 ποῖ ΟΠΪΥ͂ γοϑίογιηρ ἴπ 50ΠῚ6 
ἱπηρογίδης ραγί σι !αγα ἴΠ6 οοττοοῖ ἰοχὶ (45 ἴῃ 
1η6 Ηδεῦτενν οτὶρίη4])}, θὰ 85 αἴογάϊηρ ἴο 
ΟΙΙΓ πηϊη οἰθαγ ουιάθπος τΠδὲ ἴΠ6 ϑγτίδο ἰγαη5- 
ἰδϊίοη ννᾶ5 πιδάθβ ὈγῪ « ΟΠ γιβίίδη παηά, ὙἯὲ 
ΓΟγΓΊΠΟΓ ποίϊοο (5) {παῖ ἴῃ ν. 132 ἴπε6 ϑυγίδς 
ον] ἀθ ΠΕ ΤΙΡΒΕΠΥ οπιῖΐβ {πὸ βεσοπά οἴδιϑδ : 
Δηα ᾿Δ5Ε}Υ (6) ἴΠαΐ ἴΠ6 νυ ποῖ οπἱγ ἔΠ]Υ 
Δαπη5 {Π6 τηϊγαοι] οι 5 ἴῃ {ΠῸ βογρίαγαὶ! γοοοσά 
οὔ [β5γᾷθὶ (45 'π ϑδπλιοὶ, ΕΝ} 4}, ΕΝ}15Π4}, δὰϊ 
Ααἶδοὸ {Π6 τα} ΠΥ οὐ ΡγορἤΘΟΥ ἃ5 ἴῃ {πε ςαβ6 οἵ 
Ιϑαϊδῃ ἴῃ τ. 22-.24. Α5 τοραγάβ ἴῃς Ἰαζίογ 
Υ6Γ565, ἵπ6 ΓΘ ἄγ ποίδὈ]6 αἰ ογεποοϑ ἴῃ [Πς ὅ5γγ. 
Νεγβίοη. Εὸγ, ἢγϑί, {πὸ ὅ'γγυ. μᾶϑ ἰῇ Ὁ. 22 ς, 4, 
ἐἐἃ5 ἢδα σοπηπιαπάδα Πἰπὶ ἰβαϊδἢ {Π6 Ῥσγορμπεῖ, 
1Π6 πιοβί β]οσίοιιβ οὗ {πὸ ργορῃείβ." ϑεοοπάϊγ, 
τα. 24 ἴῃ ἴῃς ϑυγΓ. ἀοθβ ποΐ προθϑβαγ ]Υ ΠΟΏΨΟΥ, 
ἃ5 ἴῃ {πῃ6 Οτεοκ, {παῖ βαϊδῃ ργορἠἢδβϑιοὰ οὗ 
(ῃς. Ἰἰαϑῖ {Π|ηρᾳ8. ὙΠῸ ὅϑυγ. ψϑυβίοη 15. ἃ5 
[ΟἸ]ονν5: “Απά ἴῃ {πὸ βρι τ οὗ πιῖρῃξ [ρτγο- 
ὈΔΌΪΥ δοσογάϊηρ ἴο Ηδεῦτγονν ιἰἰϑᾶρὲ Ξξ “ 1} 
δριγιῖ οἵ σοα Ἵ πὸ δᾷνν [ργορῃοϑὶθ] πὸνν 
[Πϊη 55 ἀηα ςοπιξογίδα {Π6 πλοῦ ΓΠ γα. οὗ ΖΙΟΗ. 
Απά 50 ἰοηρβ 45 ὸ νγᾶβ ἴῃ τὸ ννογ] ἃ ΠῈ ϑᾶνν 
[ΡΓΟΡΒ βίο] δἰζηθ ἀπά ννοπάθυβ θη {ΠῸῪ 
γγΟΥο ποῖ οχίβίοπε [Ὀοίογα {ποὺ τοοκΚ ρῥ]Δςο].᾽ 
(οτηραγης {πὸ Οτθοκ νι {πὸ ϑγγίας νθυβίοη 
(16 ΑΥδθ. 15 ΝΘΥῪ σΟΓΓῸΡ), ννῈ ἃ5κΚ ΟἸΓΒΟΪν5 
ννΘίΠοΥ [Π6 5γγ. ἀοθς ποῖ ἤογο τοργοϑοηΐῖ {ΠπῸ 
ἴγιιο Ηθῦτονν ΟΥΙ ΚΠ] ἀπά ἀπὸ Οσθοκ ἃ ἰαΐου 
ΑἸτογΓΊΙΟῊ ὃ 

Τιοοκιπρς ὈαοκΚ οἡ {πῸὸ ἰαγρο θεοῦ ἴῃ τΠ6 
ΘΙ ΡΟΓΠαίαΓΑΙ οὐ ἴΠ6 ρατί οἵ ἴπὸ νυτιῖοσ, Πὶ5 
ἱσπογαίϊοη οἵ ἀποίμουγ ΠΠ|8 5ΘΘ π|5 σογίδί η]γ ----ἴο 
54Υ ἴῃς ᾿οαϑῖ---ορ σα} ἀη ἱπςοηϑίϑίθπου. Βαῖ 
1 15 }ιιδὲ ἴῃς Κιπὰ οἵ ἱποοπϑίβίθπου αἵ υνῃῖς ἢ 
νὰ ἀο ποῖ ννοπόοσ, νος ποθ ννὸ δἰπιοϑξ 
οχρεοςοΐ, οἡ ἴῃς ρατί οἵ διιο ἢ ἃ τγεϊ βίοι Ρἢ11ο- 
ΘΌΡΠΟΙ 45 ΟἿἹΓ δι ΠΟΥ. 

1. α: 3γε.1] ὍΟρ. 54. χχχ. 28. ὙΠ διιῖποσ 
Γοίουβ ἴο 1ῃ6 ἤογοθ ἃπαά τΠΟΟΠΊΡΓΟΙΠ βίης 
σΠαγδοῖου οὗ [Π15 ργορῇδί 5 πιοϑϑαρθϑ. 

α ἰα»}. ἘίΠοΥ, ἃ τόσοι, Ορ. ΖοΟΠ. χιϊ. 6. 

2. ὁγ ῥὶς πεαὶ!.] ΔΑΊ στεϑΐογοπος ἴο α ΚῚπρ5 
ΧΙΧ, 10. 

ῥὲ εἰϊνπίτιεῤεά ἐρεῖν πιριδογ.}] ϑγγύ. “' 6 5ρ|1 
{π6π|. [1 τὰς Οτοοκ ἐγαπϑίαϊίοη 6 σογγθοῖΐ, 

Ο 
ε, 

Ὀἰο Ζθα Ὀγ (-: Ο ος Ϊ Ο 
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Β.Ο. 4 ΒΥ τῆε ψογά οὗ 6 [ογὰ ἢε 
Ἰφῆσξ υρ τῆς Πεάνεη, “ἀπά δ'ϑο τῆσες 

1 Ογ, νεαεῖσ Ἰγγγ6ς Ὀγοιρης ἀονγη γα. 
Ἀοία τι 4 Ο ΕἸἴϊϊα5, ἢονν νναβϑῖ ἔθου μοηουτ- 
τὸ νὰ εὐ αα ἴῃ ΤῊ νγοπάτουϑ ἀεθἀ8  δηἀ ψ 0 
2 Κἴπρε τ. ΠΊΔΥ ρίουυ {|Κὰ ππτοὸ τες ! 
ἀὐ κι 5.“ ὟΝ 8ο ἀἰάβε γλῖβε υρ ἃ ἀεδά πηδη 
17. 25, 24. τοῖηῃ ἀδαδῖῃ, δηὰ ἢ]5 8οι] ἔγζοπι τῆς 
ον, ἔρϊ᾽αςε οἔτῆε ἀελά, Ὁγ τ[ἢε ννογά οἔτῃε 
ἐο τῃρβ ΗΙρΗ: 
43 Κίης 6 «ὟΝ ἢο Ὀτγοιρηῖζεθῖ Κίηρβ τὸ ἀε- 

βΓυςτοη, δηα Ποποιιγαῦϊα τε πῃ ἔγοπι 
ἸΟτ, στοαί. τοῖν θεά: 

ὍΝ Ὠο Πελγάδϑβε τῆς γσερι κα οὗ τῇς 
ἀν τὰ Γοτά ἴῃ διἰηδὶ, “δη4 ἰη Ηοτγεῦ τῆς 

Ἱμάρτηεης οὗ νεηρεδηςα: 

16 αυὐΐῇοσ τοῖοσς ἴο {πὸ ““δβούϑρῃ τποιιςαηά ᾽ 
ψ πο ννογα Ἰἰεῖ (1 Κίηρβ χίχ. 18). 

8. δὲ «“ῥμΐ τὸ 1ῤὲ ῥδεαυθ} ἘΦ Βο]ὰ 
Ὁδοῖὶς νοι ϊὰ 6 πιούὸ ᾿ἰἴοσγαὶ πη ἴΠ6 πιδγ- 
Εἶπα] αἰζογηδίϊνο. 

απμά αἱ.ο.1] 1ἰῖ. ἀπὰ 5δο; 2.6. αηὰ ΠΙΚεννῖδ6. 

4. Ἐρὺγ ἴπδ Δροβίγορῃθ, σορασα «ΥΩ, 
ΧΙΝΙ. 14. 

6. ῥο ὀγομσῥίεεὶ ἀϊησε 109 ἀδείγμείτον.] 
ΟΡ.1 Κίηρβ χχὶί. 2ο; 450 χίχ. τό. 

,ονι δεῖν δε. ΤὍὙῆὲ ρῆγαδο πδίαγα]Υ 
Υοηϊ πᾶς τι οὗ 2 Κιῃρβ 1. τό, γῇοσα Αμδζίδῇ 
ἰ58 ΓΟργεβεηϊθα 845 οἡ ἃ ἰςκ-ῦθά. Ὑεῖ 11 15 
ΓΟ ΓΚΑΌΪΘ 11 [Π6 ““ Ὀτηρίης ἀοννη "ἢ οὗὨ ἃ σἱςκ 
τῆδῃ ἴο [Π6 Ρ»͵ΑΥο 18 γεργάθα Ὀγ {πὸ νΎΙΕΥ 45 
ἃ ΓΕΙΔΓΚΑΌΪΟ ἔδαϊ οὗ ργορἤοιῖς ροννοσ, Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ΟἿ ΔυῖΠοῦ ιιϑοὰ Ν᾽ ἴῃ [15 [ἈπΆ1]ΠᾺ Γ 
Αταῦιὶς βθῆβδὸ οὔ ““1σγοηρ." ΟΝ 15. ἴθοἢ- 
ΠΙΟΔΙΪΥ “πὲ τἄτοης οὗ σοά." 

7. ἤρῥο ῥεαγάσεί δὲ γεύμάο οΥΓἹ ἐδὸ Ζιογ ἱπ 
δ,πα!] ΦὝΠο ὅυυ. 45 ἃ ϑἴγδηρθ σουγιρίοη, 
“ἐ1ῃ Π15 τοτηρίδτςοῃ ; "ἢ 1222 ἔου 2). ὝὍΤΒΟ 
Στὰ 15 οπιττοὰ ὈΥ ἴπ6 Ὀ65ῖ 155. “Βοθικο᾽ 
πηοδηΐ ΓΑΙΠΟΓ “ τοδϑοηϊηρ," ΠΠΣΊΠ. 

δε ἡμάφηιορη! οΥἹ σεησεαπορ.] 
17, 18. 

8. 10 ἑαζε γευεησο) Ἡεῦ. ὀγοῦῦ, ὙΠ ΐϑ 1 
οἰ ατὶγ ϑἰαῖοα 45 86 ρίγροβε οὗ (ἢς δποϊῃτης 
οὗ τῆς Κίηρβ ἰῇ τ Κίπρβ χίχ. τό- 18. Ὲς 
ΔΙ ΟΥ̓ πΊΑΥ ννῈ]]} ἴα κὸ ποίϊςο οὗ πε ἀϊσηιϊν οὗ 
186 ριόρποῖϊς οἤϊος ἤοτὸ ὀχογο βοὰ, 

ι Κίηρδ χίχ. 

10. ἤζῥὌο αυας! ογααϊπεα 70 γῤγοΟΣ τη ἐδοὶν 
πα Μοῖε 1. ψὸ ψαδὶ υυϊυθα 
(ϑρθοιῆθα) πὰ σϑρσοοῦβ ΤΟΣ Οἶσθ 5, υν πο} 
ΒΥ ΖΒΟΠ 6. ̓ΠΡΘΩΙΟΙΒΙΥ ἰηϊογργοῖβ, “αν ]ὸ νγαϑῖ 
ϑροοι θά ἴῃ πε ργορῃοοΥ οὗ Μοῦ! ἴο σοπὶς 
αἴ ἃ σογίδϊπ τἰτπ|ὸ-" 26. δ ἴπ6 {ππ|ὸ οὗ τῆς 
τοϑϊογαϊίζἽοη. [Ἴ8ὸ ϑγγίας νογϑίοη μὰς. ἤδγθ 
ΟὨΪΥ: “ΨΜ|ΠΟ 15 ἀεβιποὰ ἴο σοπῖς Ὀοΐογο 1ῃ6 
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8 ὙὝΜΠο δποίητϊτεάβδε ΚΙπρβ ἴο ἴακε Β.(. 
γενβηρε, ἀπά ργορμεῖβ το βυσςθθά δῆθγ “τὸ 
Ιμἰπι: ἄν ον. 

ΕΥΧΝο νγαϑῖ [ἌΚεὴ Ὁρ ἴῃ 4 ψν 8 1]- αοσ, ἐλ. 
νη οὗ ἤγε, ἀπ ἴῃ ἃ σμαγοῖ οὗ ΠΕΓΥ͂  - Κίης. 
Ὠοῖβ6β5: εὐδὰ 

Ιο Ὗῆο νναϑὲ ἰἱογάαϊπεά ἑοῦ γε- 1 Οὐ, τογὴ: 
Ρτοοίβ ἴῃ τῃεῖγ {ἰπ|65) ἴο ΡΟ τΠ6 νοι 

ννγαῖῃ οὗ τῆς [,ογά᾽β ἡπάρτηεης, θ6- 8 ᾿ 
ὮΚΟΙ. ἔογε ἴἴ Ὀγάκα ἔογιἢ ἱπῖο ἔιγγ, ἀπά τὸ 

ἴυγη τῆς Πεαγῖ οὗ τὴε ἔδπεῦ ἀπο τῇς 
80η, ἃπά4 ἴο ᾿ἰγεβϑῖογε τῆς {γῦε8 οὔτοι. 

σεἰαῤΐί. 
ΪΆςοῦ. 

11 ΒΙεββεά ὅγε {πα ὺ τῃδῖ δἂνν τῆ 66. 
Ι Ϊ . [ τι τς ϑἰερῖ ἴῃ ἰονε; [ὉΓ νγὲ 588} βιιγεὶγ ΓΟτ, τονε 

ἵνα. 

17. 

«“ἿἸὐ ἰστο. 

ἀλν οὗ {6 1] οτὰ Τομεῖ}. [πη Ηοϑβ. ν. 9 
ΠΣ Ὁ" τηθδη5 “ ἀΑΥ οὗ Ἰιάρτηρηϊ," δηὰ ντὸ 
ἱπλαρὴης ἴἢαι ἴπ6 δυΐποῦ πιιϑδῖ πᾶνε ἱπίεηάδά 
Β0Π16 ΡἢγΑβο ἰκΚὸ [ἢ15. ΤῊ] πῖρῃξ Ὀ6 οὐδϊαϊηοά 
Όγ τεδαϊηρ ἐλεγμός ἀπά εἰς καιρόν ΜΝ] ἸΠΕΘΤΊΟΥ 

Μ55.; ΠΠΞῚΠ ΓΤ 2Π2Π, “6 ἐμαῖ ἰβ 
ΤᾺ ἴῸΓ [-Ξ3 ἴο ἄρρθᾶσ «1] ἴπῸὸ {ἰπὶὸ οἵ 
)υάρτησηι.᾽ 

10 ῥαο τὲ αὐγαὶ Οὗ ἐδε 1Ζιογ ᾿ς ἡμάφηεεπί. 
Αοσσοταϊΐηρ ἴο ἴῃ6 Ὀεῖῖοῦ τοδάϊηρ, ἴο ῥδοὲῖγυ 
ΤΟΣ ὈΟΙΌΣΤΘ Σϑρ6, 1... Ὀοίογο ἰἃ ὈυΓηβ 
(ΕσιΖβομο). Ὅς 1,αἴ. μα8 ““ἴο ῥεῖν [Π6 
ντᾶῖῃ οὔτ 1 ογα." (Οοτηραγο Κ5. 11. σα πη. 
ΤΠ6 Δι ῖΠοΟΣ 15 ἱπιοσργείηρ ἴπ6 ἰαϑῖ ννογαϑξ οὗ 
Μδίδονι. 

ο γεφίογε.] Ἐτοτὴ ἴ58. ΧΙΙχ. 6. ὙΠῸ ϑγτσίδα. 
“ἐρ Ργϑᾶοὶ ἴο," Ὀεΐγαγϑ 4 Ομ γιϑιίδη μαπά. 

11. διε: “οἄ ἀγε ἐϑεν ἐδαὶ σααυ ἐδεε, πα αἰρρὶ 
ἐη ἰοαΦ.)}ὺ ὍΤΠΘ θόδῖ στθοκ σορὶθ5 ἤᾶνθ “ΕΓ 
Δαοτγθα ἴῃ ἴονε;" Ὀυῖ 45 1π|5 σδη γίνθ πὸ 
ΤΟΔΒΟΏΘΌΙ6. τθδηπρ ἴῃ {πὸ Πςοηίοχί, ννὸ ῬΥθἔευ 
[Π6 τοδάϊηρ οὗ {πὸ Ἰηΐεσιοσ ΔΊ 55. ““ δ]ὸρῖ ἴῃ 
Ιονε" πχυϑῖ, Ποννενοῦ, πλθδη “" βίθρί ςοηϊοπιοά," 
ἴοι ηρ ταΐ {ΠΕ ῚΓ θόϑῖ υν δ μα θδθη σταπηῖοά 
ἴπθπὶ; ἀπά [ἢ]5. “ἴἢ σοπίεπίπιοης "15 ῥτὸ- 
ΒΑΟΙΥ ΟΠΙῪ ἃ 5]οββ, [που ρῇ ἃ βἰπρι]δγὶν ΒΑΡΡΥ͂ 
αηά Δρργοργίαῖΐα οπθ. Ὅ8Π15 Ὀγίηρ5 8 ἴο {πὸ 
τοχῖ οἵ τς ϑγγίας, κ᾿ ΠΑΡΡΥ͂ ἴα ἢ τῃπαῖ 5}]} 
μᾶνὸ δόθη ἴπθο δηὰ ἀϊο," Ὶ ΝΠ ἸΦΝ 
1.6. δ" ἈΆΡΡν ἰ5 ἢς {παῖ 51Π8}} 5ος ἴπεε Ὀεΐοτγε 
ἰις ας." 

ον αὐὸ τῤαὶ σμγεὶν πε Α αϊβῆσαϊς ρΡΏΓΑΞΟ, 
ἰητογργοῖοα ὈΥ τῆς Χ'οῖ. 1,4ἴ. “ἵν οἠἱϊν ᾿τὸ 
[15 ἴἢὸ Ὁ Ὁ Οτοίϊι5 δπὰ Ετιζϑοθο, “ γοεῖ 
ψ 6 5141} δι γον γοπγαη. Αἰνο," 2.6. νὰ 582]] 
ΒΌΓΟΙΥ ᾿ἶνα ἴο 566 {πὰ ἀαν. Εγίζχϑομο ἤπαᾶς 
ἴῃ {15 ρᾷβδϑασὸ ον] ἄδηςο (Πα ἴΠ6 ΔυῖθοΥ Ἰοοκοά 
[ογνναγα ἴο ἃ ΒΡΟΡΑΥ͂ τοϑετιτοη, ἀπά ᾿πιαριποα 
παῖ ἢδ ννομ]ὰ νὰ ἴο 506 ἴἴ, [ἴ 5θθπηϑ ἴο 115 
ἘΠ|ῚΚΟΙν (δῖ 50 σδυζίοιιβ ἃ Ὁ Υ ογ ἡνοι]ά ὁχ- 
ῬΓΟ55 ἢ15 σοηΠάοηςε 50 ροβιίνεὶγ, ᾽᾽ε θε]ίετε 



Υ. 12-.18.]} 

Β.Ὁ. 12 ἘΕΠ125 ἴξ νγδ8, γῆο νγὯβ σονογεά 
ἭἝἜΞ ψἢ 4 ψ δ ννὶπά : δηά ΕἸΙβαὰβ ννᾶβ 
 Κῖεε Β}]ςἀ υνῖτῃ Ηἷβ βρίτς : τ Β}]151 Πς Πἰνεά, 
Τα Κίηες δ νγᾶβ ποῖ πιονδά τοἦ ἐἦε ῥγέρεπες 
ΟΕ ΔΩΥ ρτγίηςε, ΠΕΙΈΠΟΙ σου ΔηΥ Ὀγίηρ 

Ἀϊπιὶ ἰηἴο 8ιδ] εςτίοη. 
ΤΣ 12 'Νο τννογά ἼἽου]ά ονεῖσοπις πὶ ; 
ποκμως Ἅπὰ δεν 5 ἀβατῃβ ἢ δοὰγ ρτο- 
13.2. Ῥαβίθά. 

14. Ηε ἀϊὰά νγοῃάετϑβ ἴῃ ἢ]5 1 π6, ἀπά 
ἂῖ ἢϊ5 ἀδδῖἢ νγεῖε ἢὶ5. ἡγοῦ Κ8 πλᾶγνε]- 
Ἰουϑ. 

1ς Εογ ]] τἢϊ8 [6 ρεορὶς γερεηϊοά 
ποῖ, πεῖῖμογ ἀδραγίεἀ τῆ ῈΥ ἴτοπι {πεῖν 

(δαὶ 186 ἴγις ἰοχί 18 ργοϑεσυθὰ Ὁγ ἴπε ϑυτ.: 
“ἐγεῖ δὲ 5}}8}} ποῖ αἶα; ἢς 5118}} βυκρὶγ ἵνα. 
Το δυῖδου ΓΕ. 8115 μἷ5 ΤΌΣΟΣ ποσὰ “ δηὰ ἀϊ6." 

12. «υας εουεγεά «υἱὲ α «υδὶγ αυίπά.}] ΤὍΤΠο 
Εχργεββίου 8 ἃ βίσγδῃρε οὔς. δ Π]ευββῃεγ 
(ι. Ρ. 5ο) νουϊά εἰπεηδ ἐπετάσθη ἴοτ 
ἐσκειτά (ἔοπη ἃ ᾳυοίδιίοη οὗὁὨ [6ΓΟΠΊ6), 
ἐ βονν ὑρ;" δηὰ {}}1}8 βεεῖηβ Ἴοῃῆσχτηθα ΟΥ̓ 
τὰς Αεἰὰ. (Ὁ), ἰδουσὰ ἴῃς ἔγεεάοπι οὗ (ἢαὶ 
ἰγδηϑίδίοσ σοηθυβ Ηἷπὶ υπίγυδίνγοσίιγ. ὙΠῸ 
ϑγείας τοηάεβ: “125 νγὰβ ραϊμογοά ἴο 
δοανδη ἰῃ βἰογεδοιβ6β : (6 Ηοῦτον οὗὨ [5 
γγ45 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ΠΣ) ΠΒῚΌΞ, ““νγῶᾶβ ραϊπογοά 
(οσ ἄίκεῃ ὕρ) ὉΥ̓ ἃ Εἰ] ν]πὰ." ὌΠ ϑυτγίας 
ἰγαπδίδῖου νγᾶβ ἀεοείτεά ΒΥ (ῃ6 ἰηϊεπίιοηδὶ 
δϑϑόπδηςο, δηὰ [6 Αγδηλδιβίηρ οὐ ΠΟΡΥΑΡὮΥ 
ΘΟΨΟΓΆ] Ἐἰπη65 ποίϊοοα κχαγα ἢϊπὶ τὰς τξἢϊ ἴο 
τολὲ 186 ἔοστηοσ ννοσγά ΠΒΌΝ (5866 ΝΟΘΙ,. 
ΧΙ, 25). ὍΤΠε Αοεορῖς σοπησςοίβ {Π18 οἶδυ 86 
τ ἴπς Ργεσοάϊην ὈΥ ἰπβεγεϊηρ “),0ν ἐδε ταἦε 
47) ἘΠ11245 το νγὯ8," ἄζε. 

5υΓ. ““δηά ὐριΡ μϑς «υἱδ ῥὶς υρὴ 
τοςεῖνοα ἄουδ]6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ : δηά ΤΊΔΩΥ͂ τοτηρί8- 
ἘοΠ8 (γοδα " βρῃβ᾽) δῃαὰ ΟΠ οΓβ 5ΡΟΚα ἢ 5 
τοῦ ἢ.ἢ 

αυδί μὲ δὲ ἰξυεά, Φ.7 Τδα τοΐογοησθ ἴ8 ἴο 
21 Κιηρβ 1]. 13, δηά νἱ. 16. 

18. Νὸ «υογά εομά ουεγεοονιο δίρι.) ὝΤῊΪ5 
ΤΩΔΥ τηόδῃ εἰζμεν τΠαΐ πὸ Οὐ πο ΠΥ νγὰ5 ἴοο 
δτελῖ ἔοσ δἰπὶ, οὐ δῖ Ὧ0 δεογεῖ νγὰ8 μα ἤοτα 
Ὠΐπὶ (5γγ.). ῬΧΟΌΔΟΪ ἴποτὸ 18 βρθοΐδ] σοῖογ- 
Ἔποο ἴο [ἣς ςἸοδηδίηρν οὗ Ναδιηδη, δηὰ ἴποσο- 
ἴογε ἴδε ἤγβι ἱπιογργείδίίοη 15 ἴο 6 ὑγεξειτεα, 

ἀπά αὔενρ δὲς ἀεαίδ δὶς δοάν ῥγοβδε:1ε4.} 
1 πτλθὰ Βὸ ψδὲ δἱ σοδί. Τδὸ 507. 
οἵηϊίβ [([}]|8 οἰδυϑε; δηὰά [1135 τηοληίηρ ἰ8 
ἀουνιῆι!. ὍΤῆδ ΟἿΪΥ μοβϑίδίς σοίθσεηςε 15 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ ἴο 2 Κίῃρ5β χί. 2ι. Βυϊζ ἀραίηβί 
{815 ἱπιεγρτγείδίίοη 5. (1) ἴῃς σεγίδ ΠΥ οὗ {π6 
τείεσγοηςε οὗ 14 ὁ ἴο [μδῖ ἕαςΐϊ, (2) [ῃς βίσδηρο- 
Ὧ655 οὗ ἴΠ6 ἐχργεβϑίοη “" ὑγορμοϑίθα." [{ ἢδ58 
θεεῦ βυρρεδίοα τὶ (ῃς οἶδιιϑε 5. βρυτγίοι!. 
17 ἴἴ σοῦ φεηυΐηο, 14 Ὁ σουϊά ΟὨΪΥ τεῖοσ ἴο 
Ε5 8.28 ἰηϊογνίονν οὐ ἢΐ5 ἀφδαῖῃ-δοὰ τ τδο 

ΕΟΓΟΙΓΕΒΙΑΘΤΊΙΟΌΒ. ΧΙΝΠΙ. 227 

81π8, "ὉΠ {πὲ} νεῖ 8ρο θεὰ δη4 8Β.Ὁ. 
ςαγεά ουἱξ οὐἨἁ τπεὶγ ἰαπά, ἀπά σγετε πὶ 
βαδίζετε τπγουρἢ 4}} τα δαττῃ : γεῖ τ’ ΚΡ 
{Πέτα γεπγδίηθα 4 51Π18]} ρεορίε, δπα ἃ 
τυ] εγ τη ἴΠ6 Βουβε οὗ ᾿ανὶά : 

16 Οἵ ψβοπὶ βοπιε ἀἰά παῖ ἢ] ἢ 
νν85 ρ]εδϑίηρ 19 το, ἀπά βοηλς πλ1}{|- 
Ῥ]Ιεα 51η8. 

17 “Ἐ Ζεκίδβ ἰογε πε ἢ 5 «7, Δη ἃ 9.5 Ολτοη. 
Ὀτουρης ἴῃ νγαῖεγ ἱπῖο πε πριάδι 55 τ 
τογεοῦ: ἢς ἀρροά τῆς Παγά τοςῖκ 20: οου τ 
τ ἴσοη, ἀπά πηδάς νγε}]8 ἔῸγ νγδίεϑβ. 

18 [πη Π8 εἰπιὲ “ ϑεπηδο ἢ Ὁ σΑπιε 5.5 Κίηρς 
ρ0 4Δηἀ 8εηΐ Βδθβαςεβ, λη [᾿ἰεὰ τρ ἴδον τοῖς, 

κίηξ ; ἴοῦ ἴῃ ἴπε οᾶϑε οὗ δυσὶ ἃ ΨΌΣΚΟΙ οὗ 
ΤΑΙΓΆΟΪ65 τῆς δυῖμοῦ νοῦ πᾶνε πῸ οσοβϑίοη 
ἴο τοίοσ ἴο {86 δα δοῖ ἵν ςθ. Βιῖ ἴῃς 
Ἰληχυᾶσεο οὔ ἴπ6 οἰδιιϑα ὉΪΔΙ ΠΥ ΤΟη ΟΥ̓. ΔΗ͂ 
ΘΟ ἢ τοίογοηςσθ ἱπῃροβϑῖθ. ΕΥ̓ ΖΘΟΠ 5. σοη- 
Ἰεεΐυγε οἡ [5 ροίΐηϊξ 18 Ὑ ΓῪ ἱτργ ΟΡ ΔΌΪ6. 

14. τοπάσουμδ ὙΟΤ1Ὸ ὲδ ὙΟΣΚ5.}] 57. 
ἢ γαϊϑοὰ (ἢς ἀοδά ἴο 1Ππξπ:; ῬΟΓΒΔΡΒ5 δῇ 1η- 
ςοστοοῖ ρἷοββ (566 δθουθ). 

16. “1 εδεῦ «ὐεγε “«ῥοϊά ἀπά εαγγὶεά.] 
Οπιξ ἴῃ 1.5ῖ ἴνγο γογάβ 8ἃ5 δὴ δά ἀπίοῃ οὗ ἴῃ 6 
ΑΟ. Ψ. ἘΕΥΖϑομοῖβ Ἰηροηϊουβ σοη͵δοΐατο τἢδῖ 
Ἰ2Σ) δῃά ἸΘΦΣ ἤδνε Ὀδδη Ἴοϊξυϑεοι, δηά παῖ 
[86 τὰς τεδαάϊηρς ϑἰρηϊβοὰ “819 οδισγίϑὰα 
ΔΎΔΥ οί θ᾽" 15 ςοηβιτηοά ΟΥ̓ {πε ὅτ. 

ΤὨοε δυΐποσγ ἴἢ15 οἸοβοϑ [86 Ὠισίοτγ οἵ [Π6 
δτεαλῖ δηά γοοά πῖδη οὗ [5γδεϊ. 

γεῖ ἐδέγε γοπαϊπεά ἃ “»εαἱΐ βεορἶο.)] Οοτι- 
ῬΑΓΘ 58. Υἱ. 11. 

αμπά α γεν ἐπ 186 δοιδε Κ᾽ αυϊά.) ὍΤΠΘ 
ϑΥγ. τοηειβ (8158 νεῦβο: “δηά [υἀ δὴ ννᾶ8 
ἰεῆ δἷοπο 84 51:12}} ἀοπιδίῃ ἔογ ἴδε δουβθ οὗ 
Πανὶ ἃ." [Ιἰ ἰ5 Κοὶγ ἰηαΐ [6 ϑγγΐδη στρ ΠΟΥ 
ἰγδηβίδίοα {πΠ6 ποσὰ Ἰοῦν, “ἐ ἀοχηϊηίοη," δηά 
[δῖ ἴδς οΥἱχἤ)ὶ στηράηΐ οἰ οῦ “πα γοαΐπη οὗ 
[6 δοιι86 οἵ νά, ΟΥ “(48 βιιδ᾽)οςί5 ἴον [86 
μου οἵ αν! ά.᾽ 

16. ἐδα! «αυδίερ «υας ῥίεαςίπρ ἰο Οοά.] ὍΤΠ6 
Μ595. οχιῖ {πὸ ἰα5ῖ ἔσο ννογάϑ. 

17. «υαἱεν.ἢ ΦὝΠο θεοὶ Μϑ58. 5ιγδηροὶγ 
ἵν τὸν Τώγ, “Οοκ," ᾿ῃφοη! ΟἸ5ΙΥ ἰπίογργεϊοά 
ἣν Οεῖχεν (2. Ὁ. Μ. Ο᾽ χίΐ. ς4.2) 85 ἃ σογσσυρ- 
ὕοῃ ἴοσ ἀγωγόν, “ἃ ςοηάιυϊ ;" 4 Ἄσοη]οοΐιγα 
σοηβιτηοα ὃγ 55. ΕΤΖΒΟδΟ βυρβεϑίβ ἃ ςΟΓ- 
τυριίοη οὗ “Οἰδοη." “να ἴον 15 ἴδε γοπάογ- 
ἴῃς οὔ τῆς ὅγτ., 1,αἴ., Αδῖῃ., 5. Η. (πιᾶγρ.), απὰ 
[ἢ τοδάϊηρ οἵ πιδῦ Μ55. Το οσοττυρίίοη 
πηιιϑῖ ἤᾶτὸ οὐ σίπαϊοαὰ ἰῇ ἃ Οσεοκ Μ5. ΤἢΠὸ 
Ἡδοῦγενν ᾿γογὰ ννγᾶ8 ὑργοῦδοὶυ πῦνη. 

«υεἰ.] Ἀίδοῦ, τοδοσυοίσδ. 

18. σπά «επἰ Καδεασε.ἢ ΤὍΠε θεβῖ Μϑ5. 
δὰ “«ηὰ πα τρλτομοά," Α8 186 ὅγγ. δηά 
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ἢΐ8 μαηὰ δρδίπβε ϑίοη, δηὰ βοδϑιβά 
Ρτουάϊγ. 

19 ΤΠ δ τε δ] α τη εὶγ Πελγίβ δηὰ 
Παηάβ8, δπά {πεν ψψεγε ἰῃ ρᾶΐῃ, 88 
ΨΟΠΊΘΠ Ἰη ἴγάνδ!}}. 

20 ΓΒιιϊς {Π6γ ολ]]εἀ ὑροη (ἂς [μοτὰ 
κλ ῃϊς ἢ 15. πχετγοῖδι, δπὰ βιγεῖς θά οὐ 

τῆεῖγ Πδηά48 τουνναγὰ ἢὶπὶ : δηά ἱπ|- 
πιεαϊλίεῖγ τ(ῃἢς ΗοὶΪγ Οπε Πεαγά τῆ θη 
ουζ οὗ πεδάνεη, δηά ἀεἰϊνεγεά (πεπὶ ὉῪ 

Ἰ Οτ, ἀαπαῖ. [ἢ " τι] ΠΙΒΊΓΥ οὗ ἔβαν. 
“α Κίορε 21 “Ηε 5ηιοῖς τῆς ποεῖ οὔ τῆς 45- 
τα 37. 34. ϑΥΓΙΔη8, Δηἀ ἢϊ5 Δηρεὶ ἀδϑιγογοά τῆςπι. 
τά ααθι 22 ΕῸΓ ἘΖεκίδς δά ἄοπε τῆς 

.ῳώ δὶπηρ τῆλ ρἰελϑοὰ {πε [οτγά, δηἀ νγᾶβ 
19. δίγοηρ ἱπ τῆς ψγὰγ8 οὗ αν ἃ ἢΐ5 

ἔλΊ Ποῦ, 48 ἔβαν ἴθ ργορῇῃεῖ, γγῆο νγᾶβ 
στελὶ δηὰ (Δ Ἐπέω] ἴῃ 8. νἱβϑίοη, πδὰ 
ςοπηπιδηάεδά Πίηι. 

1,τἴ. νουϑίοῃβ οὐὔέ (ἢ15, δης ἰἴ 15 ὑῃη 
1 ποῖ ρεσριοχίης ἰὴ τιϊ8 σοηίοχί, ἃ πιυκὶ ὃς 
τορατάοα 85 ἃ ἀἰΟΡΤΑΡΕΥ οὗ καὶ ἐπῆρεν. 

ὑβεά ὦρ δὲς δαμά.)] ΤΙ '5 ἰῃς τοδάϊηρ οὗ 
ἴ)ε νοῦ Μ598., Ὀυΐ ἀουδῖ]685 σοστεςῖ. ἘῸΣ 
[86 ΕΧργοββί οὔ, σοραγο 2 ϑᾶτη. ΧΧ. 21. 

19. Οτροὰ ἴῃ ἴδε ὅγγ. 

2. «υαὶ “ἰγοηρ 1.1] ἘΔΙΠΟΙ, δϑοᾶθ ἘΨΥ, 
ῬῚΠΠ (ΕΠ (Ζβο 86). Οη ἴδε δγτίδς οὗ οἶδιι865 
ς δῃά 4, 566 (ἢς ἱηἰτοά. 

48. 15. δὲὲ ἱώωπμθ.} 8501. “ὉΥ δ 15 διαηάε,᾽ 
τοδλάϊης 1.1.3 (ἔογ 1.2.2), τυ ἰςἢ 5 ὑγοθ Ὁ ]Υ 
τσ ; σΟΙΡΑΓΟ, ΠΟΎΕΘΥΘΓ, ἡἠκὸ χῖν. 4. ΤῊΣ 
ϑγτίας σοδϊηρ 4150 τηλκοβ τς ἰΓδη δ οη ἴο 
13λ᾽ δὴ 1655 δυγυρί. 

4. αυὐδαὶ «οι οονιο ἰο ρα: αὲ δὲ ἰα.2.} 
ΓΙ ΊΠ, πον τὨϊηρ5᾽" (188. χὶϊὶ, 9), 'κὸ τῆς 
1,Αἴ. πουϊοείπια, ϑοοτὴς5 ἴτοτῃ ἰδ6 ὅΥΓ. ἴ0 ἢᾶγο 
Ὀδδη ἴῃ πὲ οτγἱίπαὶ. Οη ἔπε ὅγτγ. γεπάεσίην 
οὗ [ἷο γοσβθ, 5ε6 ἴπ6 Ἰηϊγοά, 

ἐδερε ἐδαὶ νιοιγπδά ἐπ δοη.} Ἐτστοτὴ 188. Ἰχὶ, 
ἃ, 1: 

26. οΥ εὐέγ' δὲ ἐαγις.} 158. ΧἸ. 9. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΙΙΧ. 

ΤΠΐ8 οδαρίον σοηϑίβίβ οὗ ἔοιιγ βιίδῃζββ. Τῆς 
βδιιδ]εςὶ οὗ τῆς ἤγβξ (νυ. 1--3) ἰ5. ῥίουβ Κίηρ 
]οκίδῃ, οὐ ψθοπὶ, 85 ἃ Ὀυχηϊ οχαιηρὶς οὗ 
ῬΙΕΙΥ ἴῃ ὙΕΙ͂ ἀατὶς ἄλγϑ, (6 υυτὶϊοσ αἀ]αῖοβ 
νὴ ῥοου Αγ ἰεηάεγηθ88. [Ἃ}η ἴῃς βοοοπά 
βίδῃζᾷ (συν. 4-10) [ἢς τηοηϊίοη οὗἩ 16 [ἔγχος 
Ρίουδ Κιπρβ--- αν, Ἡξεζεκίδῃ, δηὰ οϑβίδῇ 
--ἰἸἰολάβ ἴπι, ΌΥ ΦΑΥ͂ οὗὨ οοηϊγδϑοῖ, ἴο βρεαῖκ 
οὗ ἴ1ῃ6 νἱοκοὰ Κίηρβ τῆο Πδά Ὀγουρῆῖξ 8ι 
υπυςτογαῦϊς πυΐίϑουυ οὐ ἰ5γαοὶ. [ἢ δοοογάδη 
ὙΠῸ οὖν δυΐμοτβ πιεῖ ῃμοά οὗὨ οοπ δ᾽ ηἶπρ, κΚίηρ5 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΣ. ΧΙΝΠΙ. ΧΙΙ͂Χ. [ν. 19---Ἰ. 

232 “1 ἢἰ5 {ἰπιε τῆς ϑὰὺη ψψεπὶ δ4ς Κ- 
ννδγὰ, ἀπά Πα Ἰἰεηρίμεηδά τῆς’ Κίπρ᾿ 8 
ῆς ἜΤ 

24 Ηες 8δνν ὈΥ δηῃ εἊχςεϊεης ϑριγὶς 15αὶ. 38. δ. 
νν δῖ που ἃ σοπὶς ἴο Ράᾶ885 δί τῆς ἰλϑῖ, 
δηά ἢς ςοπιίογοἀ (ἢεπὶ (Πδῖ πιουγηεά 
'π δίοη. 

25 ἢε 5πεννεά ψῆδῖ 5ῃουϊὰ ςοπις 
ἴο ΡΆ88 ἔογ ἔνεγ, ΔΠ4 βεογεῖ [Ὠϊηρβ οὗ 
ἐν Γ ΤΠΘΥ ΓΔΠΊ6. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙΗ͂Χ. 
1 7Άε γαΐ: οὗ )οείας, 4 οὗ ϑαυΐ ακπα Ἐπεεξίας, 
6 οὗ γένεγ, 8 οὐ ΤΕ κεξέοί, τι Ζονγυδαδεί, 
12 ὕες ἐφ :ο Οὗ )οεαΐίεε, 13 οΥΓὙ Λίαικέας, 
Ἑποεά, ϑρνη, ϑείλ, αμπαάὶ 4 ἀσπε. 

ΗῈ τεπιεπιῦγαπος οὐ “7οβίδς ἰβ " 3 Κίπεε 
κε τῆς σοπιροβίτίοη οὗ ([ἢε ρεῖ- 2 ὅβγου. 

ἔαπιε (Πδί 8 πιδὰς ὈΥ ἴῃς ἂγῖ οἵ τῆς 56" 

(οΥΓ σείζῃ8) ἢ ὑσορδΒοίσ, ἴῃς τοίεγοηςς ἴο 
ἴμεϑε Κιημ8 Ὀγίηρϑ ὉΡ (δς πᾶπιοβ οὗ εγεπιδὴ 
δηά ΕΖοκίοὶ, ἃ5 νγ6 }} 25. ἴς τυγεῖνα ργορῃοίβ. 
Τῆς ἴννο ΌΣΤΠΟΣ ἅγὸ ἀσβογι θεά ἴῃ δοσοσάδησε 
ν ἴῃς βογρίυγχαὶ ργεϑεηίδθοη οὗ (δε Ἰολαϊην 
ἴεδΐυγοα ἴῃ τοἷγ ὑτορδεῖς δοϊἰνγ. ὟΝ ὁ σηλτῖς 
[Παΐῖ, 45 αἴογνναγάβ ῬΈΪΠΟ, οὐγ αὐἴδπον γῖτος 
δροΟίΔ] ργοπιηθηος ἴο οτοτηίδῃ. ὙὍῊΘ ἃτγ- 
τληροιιθηῖ οὗ ἢδ Ῥγορδῃοοῖοβ ἰηῖο ποθ οὔ 
7υάρτηοης δηά ςοηϑοϊαδίΐοῃ (συ. 7, 4) 15. ἱπ 
δεςογάδηςθ ἢ [ον 8} υἱοννΒ. ἴῃ υ. 9 {6 
βυδ εςῖ 8 ποὶ Ἐν Ζοίκίοὶ Ὀυϊ Οοὐ, νοϑς νυἱδίοι 
Ὀγ ἘΖεκίοὶ ῃδὰ θδθη ἀεβοσδεὰ ἰπ ο. 8 (566 ῃοΐς 
Οὔ ν. 9). [ἢ τεχαγὰ ἴο υ. 1ο ὁ, 566 ἴδ ποῖα. 

Τῆο τὨϊγά δίδηζα (νυ. 11-ἰ1})} γτεΐοτβ ἴο 
{πΠ6 δει ἑν γ οὗ ἴδ ροαῖ- εχ! ἴδῃ [ον ἰσὰ ΒΟΤΟΘ8: 
Ζετυθδθαῦοὶ, [οδῆυδ, δηά Νεβοπιίδῃ, ΕΖΓΆ 5 
ποῖ πιοποηοά. Το σενίονν οὗ [δγδε 5 Ὠἰβίοσυ 
οἴοβεβ, ηοῖ ἱπαρίγ, ἴῃ ἴπ6 ἐουτίἢ εἴδηζα ἱν 
14-16) ἢ ἃ σείγοσροςξ ὕὑροὴ (δε δι οῦς 
οὗ 5γ86}}8 ᾿ιἰδίοιῃ : Εποςῖι, ὅῃεπι, δεῖ, απὰ 
Αάλθ. [τ Μ|}} θὲ οὐβοσυςὰ (πδὶ ΤΟΥ ἃγὸ 
δηυπιοεγαίοα ἴῃ ἴπὸ ἰηνογθα ογύοσ οἵ ἐδπεῖσγ 
ϑυοςοββίοη. ὙΤἬΉΘΥ ἅγὸ βεϊεςίοα 25 ἴπ6 ννοσίῃ! 65 
ἴο ΒοπῚ 5γ26}᾽5 οονεηδηῖϊ- ἰβίοσυ ψουϊὰ Ὀ6 
{τδοθὰ Ὡρ. ἴη σορασὰ τὸ Αάδπι, πονονοσ, ἴἴ 
18 Ὠοῖ οἷο ὙΠΕῖΠΕΥ υ. τό ὁ ἀοδβ ἢοϊ σεῖο 
ΤΩΔΙΠΙΥ ἴο 18 ὈΥΙΟΓΙΥ ἴῃ ἰἰης, 45 ἴῃς ἤγχεξ 
δυπίδη θείης, ἴἢς ἐλ Ποῦ οὗ ἴῃς τΠο]ς Γᾶσα. 

1. ὑεἰα..} δες ἴΠ6 Ῥαββᾶροβ οἰϊοὰ ἴῃ τπε 

ΜΔε.} 1 δοσυϑδ ζοσ. 
ῬΓεδϑίοῃ σοιηραγο (δηΐ. ἱ. 2. 

ἐδὲ εονερουίοη 07 ἐδε βεγζμνι..} 86ὲ Εχ. 
Χχν. ό, χχχὶ. το. ΤΠε ἰγδηβίδίοσ δάορι8 {6 
ΧΧ. νεγβίοη οὗ [6 Ηοῦγενν ννοσάβ, ἰὴ νης ἢ 
ΠΡ ἰ5 βεγβὰρβ ἀεγίνεά Ὸπὶ ἃ στοπρ τοοῖ, 

ἴῃρ' ῬΓΟΡΕΓΙΥ “ δυγηίΐην," “ δυπγίαϊίου." 

γνῦ τδς οχ- 



ν. 2---0. 

Β.Ο. ΔΡΟΙΓΠΘΟΔΓΥ : ἰζ 15 δύνεαεῖ ἃ8 ΠΟΠΕΘΥῪ ἰῃ 
(ΙΓ. 200. . 
-“- Α]] ππουῖβ, ἀπά 48 τηιυϑίοῖς δὲ ἃ ὑδη- 

4ιεῖ οὗ νγἱπα. 
ἔ Οτ, 2 Ηε ᾿δεδανεά ἢιπβεὶ ἢ ἀργρ ΒΟΥ 
ἩρΩΝΩ μᾷ 'π τῆς σοηνεγβίοῃ οὔ ἴπε ρεορΐε, ῥαπά 
αἢ. 4, ὅτ. ἴοοκ ΔΥΆΥ ἴῃς Δοοπ)ίηδίίοηβ οἵἉ 1η]- 

..3,3.. ΠῚ Υ. . 
εὐ Κῆρ. 232..ἢε ἀϊγεοϊεά ἢϊ5 πεᾶγὲ υπίο [Π6 
23.3, 5. Ϊ ,οτά, ληά ἴῃ πα {{π|ὲ οὗ [πε ππροάϊγ 

ἢ ἐβ: 20] }8ῃε ἃ τῆς ννουβῃϊρ οὗ Οοά. 
4 ΑΙ], ἐχοερὶ αν δηὰ ἘζΖεϊκίαβ 

Δηα 7ο58143, γγεῦγε ἀείεςζινε : ἔογ ἴΠ6Ὺ 
ἔοσβοοϊῖς ἴ[Π6 ἰἂνν οὗ {πε πιοϑὲ Ηἰἴρῇῃ, 
ευέπ ἴῃς Κίπρβ οὗ [υἀ8 ἐλ!]εἀ. 

4 "οου. 5... ΓδΠεγείοτε ἢδ ρᾶνα τΠεἰγ ἵρονσεῦγ 
τὰ ̓ς, ᾿ΠῖΟ οἴδειβ, δηά τῆεῖγ ρίουυ ἴο ἃ 

ΤΑΝ. ΒΙΓΆΠρΡῈ ΠΑΚΙΟη." 

δαὶ ἢ "»παάε.}]ὺ Ὅδὲ Οτρεὶς ἴοχί σοῖειβ 
“4 τηράς᾽" ἴο ἴδε τειπιθηιῦγδηοσες ; ἴδ6 ΕΏΡ ἰ88 
{ΓΔ π5] δου ΓΟ ]Π]ΟΥΒ ἃ ὨΘΟΟΞΒΑΤΥ͂ ΠΟΤΕ οη. 

α: »μρίοξ, 6 Ἐρτ ἴδ δυΐϊδοῦβ Ἔϑ!πιαῖθ 
οὗ 1815, 566 σωβ. ΧΧΧῚΪ,᾿ ς, 6. 

ἼΤΒο τείδγεηςο ἴῃ οἴδυϑε 1: 18 ποῖ, ΠΟΥΘΥΟΤ, 
ΠΕΟΟΒΒΑΓΙΥ (0 ἴΠ6 ἰπσθηβα οὗ [6 58 ῃοΙΠΔΓΥ, 
Ὀυϊΐ [6 πιεδηϊην ΤΏΔΥ δε ἴπδὶ οὗὁὨ ρῥ᾽θδβυγο 
δηὰ σε γεϑῃπηθηΐ, ϑ0ς ἢ 45 18 σοηνογεα ἴο 8]} 
6 56η965 ΟΥ̓ ρεΓίαπι6,: ΠΟΠΕΥ͂, δηά πιυβῖς. 
Απά 50 ἰξ ννγὰβ ἃ [ἐνν]8}} βαγίηρ (μαι ““ἴἴγοο 
(ὴγ8 οαἰπὶ ἴΠ6 πιϊηά οἵ πιδῇ, δηὰ [ΠΟῪ γα 
(8656: βουηὰ ἐλ ται ϑῖς], δἰσῃί, δηὰ 53π16]]} 
[Ῥεγἔυπ)ε] " (Βεῖ. .γ8).. ο. 

Δ. Ἠ δεῤαυεί δί»με ὠῤτίσϑιν. ΤΟ 
οὶ ῬΓΟΌΔΟΪΙ πηοδηῖ “δα βιςςεοάοδα." 

ΤΟ ὅϑγι. τεηάεῖβ: “δε νγά8 δἰἀάδη ἔοι 
τοτρίλιίίοηϑ." ΤὨΪΐ8 ΡΟΥΠΆΡ5 τΤεργεϑοηῖ ΠῸ 
αἀἰδογεης τοδάϊης, Ὀυΐϊ ἃ ἔλίβο .σοπποχίοη οὗ 
Ὅϊε ἀετιναζνε οὗ 21) επαιρίογεὰ Ὁγ [6 δυΐογ 
τ ΠΩ, “ἴο ΟΑΙΤΥ Ταρίϊνο ; ἢ ψηϊςἢ Ἰοά ἴο 
τι ῖ5 κἰοβϑίηρ οὗ ἴδε ννυογὰ “ δυςςεεάεά." Ὅλα 
υοῦβα ἱπαάϊςδίεβ ὙΓΠΥ 18 “΄“ ΤΕ ΠΔΌΓΔΠΟΟ ᾿ νγ28 
80 Ριοοίουβυ Οἡ {πΠ6 Δ. ΠΥ οὗ 5148, 
ΤΟσΏΡ. 2 Κίηρπβ χχὶϊὶ, 24. 

8. δὲ “αὐ δε δὲ «υον δὲ φῇ Οοά. 1.1, 
80 δίγϑι: αθμ θὰ, ἌΡ 

4. Τῆδ νοῦθε Ὀερίπ8 ἴδ6 5σοσοηά 5(ΔῃΖΔ. 
Τῆς δυΐμοῦ, οὔδ ἱπηαρίηθ5, της αἷσο ἢδνθ 
τηδη(ἰοποὰ δ ᾿ἰοαϑδὲ [6ῃοϑπαρμαὶ δπὰ Αβᾶ: 
δυῖϊ (45 ΕΠ ΖΒοΝΘ το γκ 8) [ῃ6 ΜΟΥΒΠΪΡ ἰῃ 
ἴδ “ ἰῇ οἰδοθϑ᾽᾽ σοπεϊπιαραά ἰη {ποὶσ Ε{π|6. 
αἰ κά.} 1... οατδὰὸ ἴο σαΐῃ. ΟἿΥὍ, ρεῖ- 

5αρ5, ταῖδοσ, ΒΟΥ ἀοβοσίϑἂ ὑμοὶσ μοδὲ 
οὗ ἀπίγ. 

δ. δὲ ξαυ..}ὺ Ὑπὸ Οτεοῖκ Μϑ85. μαᾶνὸ 4]} 
ΓΕΒΟΥ δγο, δηὰ [158 15. σοηδογοαὰ Ἴςογίδιη 

, δηά ᾿αἰτεςζεά τῃδπὶ τἢδὲ νγεηΐ τρἢϊ. 
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6 ἼΤΛΕΥ δυγπὶ τ1π6 σἤοβδϑη οἰ οὔ 8.6. 
1Πε βαποίυαγγ, Δπ4 τηδάς ἰῃε βἴγεεῖϊβ στο 
ἀεβοίαϊε, "7 ςοογάϊηρ; τὸ {πε Ῥγορβεςῦ 5 ΜΝ 
οἴ Τεγεηίδβ. 5 ζῆτοη, 

ἡ ἔογ {πὲ} δεπέγεδίεα Ϊπὶ εν], ᾿ οι, ὃν 
ὴῸ πενεγῖῃεῖεβ8 τγᾶβ 4 ριορβεῖ, ἐὰε λανά Μ : " ὺ ᾿ 97 3εν εν}. 
ϑΔηο ΠεᾺ ἴῃ ἢ8 πιοίμει᾽8 ΨΟΠΡ, χῖς, 57. 

παῖ ἢδ πιρῃς τοοῖ ουξ, ἀπά ΔΗ ]ςϊ, 8. 
ΔΠᾺ ἀεβίτουγ ; ἀπά τῆδὲ πε πυρὶ (7. 38. 
θυ 4 υρ 4130, ἀπά ρἰδηΐ. αι, 

8 Ἴς ννῶ8 ἘΖεκιεὶ ψνῆο 8ᾳνν (δε 5’ το: 
β]οτίουβ᾽ νἱβίοη, νυ εἰς νγῶ8 βδεννεὰ ᾿ ἔπει. τ' 
ἢϊπιλ ὕροη ἴῃς σματγίος οὗ ἐῆς Ἄοδετιι- 
δΙπΊ8. οἱ 

9 Εογ δε ἐπηδάς πιεητίοη οὗ {ῆε ἃ 38. ο, 
Ἔπειηΐεβ ὑπᾶεγ ἐἦς ἤσμγε 97 ἴῃς ταΐη, ΟΝ 

χοσάὶ, 

Γοβυϊε ἴο ψῆϊοῖ ΠΟΙΡ δοϊίοηβ ἰο. ἱπάοοά,. 
[Π6 ἴνο ψνουϊὰ δὲ Ἄςοπδίηεὰ ἴῃ ἴδε νἱονν οὗ 
ἴῃ υυ7εϊΐζοσ. Ηὸ πουϊὰ ςΠΙΘΗ͂Υ πᾶνε ἴῃ τηϊηὰ 
[86 οΔἸ] ἑὴν ἴῃ οἵ [86 Αϑεγγίδη βοόνγοῦ ΟΥ̓ ΑἾ ΔΖ, 
ἢ 411} 118 ἀἰβαϑίσουβ σοηϑοα 6 Ώς65 ἴο [υΔἢ 
δηὰ [53γδ6] ; σοϊρ. 2 Κίηρβ χυϊ. 7. 

Θ. Τόν. Τε 5βἴγδηξζε παίϊοῃ. 
ἐδε γε. ὅγγ1. “τῇδ γυΐϊηϑ [δογοοῦ." ΓΙ 

δηὰ ΠῚ γεγο ναγῖοι τοδάϊηρψβ. Γουδί16885 
ἴῃς Οτεοκ σεδαϊηρ ἰ5 ἴο Β6 ργείογτεά, 

ἀερογ ἀπῇ 109 ἐδὲ ῥγοβόε. 1.11. “ὉΥ τδὲ 
Βδηάβ8." Ὑνὲ τηιϑῖ τοδά ν ἢ ἴῃς ὅγζ. 2, 
“1ὴ ἴπ6 ἀΔγ8᾽ οὗ [εγεσηδῃ. ΤῊΣ δᾶπι6 γὰγΓὶ8- 
ἴοῃ νγᾶβ ποίϊςθὰ δ χῖν. 21. 

7. Οοπιρ. ἴΠ6 σοττεβροηάϊηρ μαββϑᾶρθβ ἴῃ 
]ογεμιίδι, νος ἢ οδῃ 5ΟΆΓΟΟΙΥ ἰεᾶνα 4 ἀουδί 
ταὶ τ86 γουηροῦ δίιγαςϊἀδ δά [6 ΧΧ. 
γογβίοη οὗ [ογεπηδ Ὀεΐογε πῖπ|.0 ΤῊ Γεῖοτς 
Θῃςε ͵β ἴο ἴῃ ἔπνοΐο] ἃ σοπηπιϑϑίοη οἵ [ογεπιίδῃ : 
ἴο ἀεβίτοΥ δηά ἴο θυ]. 

8. 26ε κίογίος ουἱείο.})] Ἐδίμπεσ, 89 
υἱοίοθ ΟΥὦἮ [180 ΩΊΟΙΥ -Ξὀ τὙὍ 9. ΤΠ 
Γοίογοησςθ ἰ8Β ἴο ἴδ6 νυἱβίοῃβϑ ἀεβοσίρε ἴῃ 
Εν χοῖς, ἱ., Ὑ11}., δηὰ χ. 

αυδίεδ᾽ «υας «“δεευεά δί». ἘΔΙδοΓ, ψ Ἐ1ΟᾺ 
89 διονοῦᾶ δἷπι. 

Θθ. ΓῸΡ δὲ »ιαδε ηιεμέίοη οΓΓ᾽ 1δὲ ἐπρριε: 
ὠρόοτ ἐδε ἤψωγε 9. δὲ γαὶκ.}] 1.1, ἴπ ταὶπ, 
“ Ἐδίη 18 τείεστεὰ Ὁγ ἴῃς σοπιπγηδηϊδίοῦβ ἴο 
ἴΠε ὑετὸς κατακλύζων, “ Βοοαϊηρ ταϊη," συἱτἢ 
ψ Ὡς ἴῃ ΕΖοΚ. ΧΙ, τὶ (ΕΧΧ.)ὺ τδ6 8156 
Ρτορ ιεῖβ ἅγὸ ἰ(μγοαίεσηθαάα. Βυῖ [6 ψΠΟΪῈ 
γοῖβο ἰ8 80 αἰ ῆςυξ δηὰ ιηϑλι5! οἴ οΟΥ [δαῖ 
ἴι ςδηποΐ 06 βυρροβεὰ ἴο στεργεδοηΐ ἔπε οσγί- 
εἴηλὶ διέ γ. Τῆς Αςἴ. τεηάσγβ: “ δηὰ ἢς 
ταθηϊοησὰ [Π6 ΘΠΕΙΩΥ ὙΠ τγδῖῃ," δηκὶςὶ- 
ραϊΐης ΕΣ [Ζϑ9οΒ θ᾽ 5 οοη]δοΐυγο (Πδὲ (μ6 Ηοῦγενν 

ΌὈΥ τῆς ὅγγ. ὙΠδ δυΐπογ εἰ πο Ὶ τοίου ἴο (ἢ ὉΏΙ, “ψτλῖῃ, νγὰβ οοττυρίεά ἱπίο Ὀ;, 
(ογοίχῃ δ] δησο5 νἢϊςἢ [Π6 ργορἢοεῖβ 50 ᾿ς εν τδῖη," ἰῃ (86 ἀγδηβίδίοσ᾽ 5 ΟΡΥ͂. 
οομάεςξηηοα, ΟΥ̓ πιΔ Κ68 [Π6 πὶ Γοβροη3: 06 ἴῸ ΚΡ 6 ϑγτ., “δηά εὐεῆ ςοποογηίηρ [ἰοῦ δα 

Ύ' 

ἃ Ἐχεῖς. 13. 
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5,Ο, ΙΟ Απά οἔ δε ἔννεῖνε ργορμεῖβ ἰεῖ 12 80 νγᾶβ “Τϑϑιιβ πε θη οὗ οβε- Β. Ὁ. 
ΕἸΣ. 200. τ 35. Ἰἢς πηεπΊοτίαῖ Ῥὲ δ]εββεά, δπὰ “ες ἀες: Ψ8ὸ ἰπ τμεῖγ εἰπις δι] 4εὦ τῆς Ὁ Ὁ 
ἐ οἰ, 46... τῇ οἷγ θοπα5 βοιτγίϑῃ ἀραίη οὐὔἱ οὐ {πεῖς Πουδε, ἀπά 8εῖ Ὡρ 3 ΠΟΙ τεπιρὶε ἴο " ἔπι ̓ 

ΡΪᾶςε : ἴογ {πεὺ ςοπιίοσιεά αςοῦ, τῆς [ογά, ΠΟ ἢ νγᾶ8 ργεραγοά ἔογ Ἡλξ, τοῖς. 
ληά ἀε]ϊνεγτεά τπεπὶ ΌῪ δϑϑιιγεὰ ἤορε. ενεγδβοπρ' ρΙογΥ. γεν ἐπ 

πΈσπα9. [11 Ηον 5}4}] ννὲ πηαρην "ἢ Ζοτο- 12 Απαάδιποηρ ἴῃς εἰεςῖ ννᾶ8 Νεε- 
ἜΡΕΝΕΙ ὍΑθε] ὃ ἐνεῆ ἢ νγᾶβ 25 ἃ βίρμεῖ οὔ π|ῖᾶ8.) ΠΟβε γΓέπονψῃ ἰ5 ρυξαῖ, ὄΨΠΟ ὁ Νεμ.7.:. 

{πε Πρ Παπά: 

βϑαϊὰ,᾽ οἸθΑΥ γτεδάϊηρ ϑἘὴξ ἴου δὲ, 85 
Ατηδὶἄι8 δπὰ Οείροσ οὐϑεγνθά, Ασςορίης 
115 σοττοοϊίοη (“ [00 ἴογ “16 ΘηθτΩΥ ἢ), 
Ὀοῖἢ {8656 5Ξ΄ΠοἾατβ ἱπιαρῖηθ [ἢ τοΐίθγοπος ἴο 
Ὀ6 ἴο ΕΖΟΚΙΟΙ 5 τηθηϊίοη οὗ ἰοῦ (χίν. 14). 
Βιιξ ἃ 15 ᾿πηργοῦδθ]ς [Πδΐ 50 υηϊπηρογίαπί ἃ 
ἴλεξ ννουϊὰ ὃς «υάοά ἴο ποτθ, ἃ Πουρῇ 
ἘΖΟκΚΙΘΙ 5 τηεπίοη οὗ [οὐ πιρῃξ πᾶνο τοτηιηάθα 
ΟὟ δυῖμοῦ οὕ ἢ. Ψννὲ ψουϊὰ ρῥγοροϑβε 
{ΓΔηϑἰαηρ: ἘῸΣ ΗἘὺ [ὉΟοἀ] τσϑπι θα οτθὰ 
[τπδάθ σεππεηγαησς οὗ -- 3, 50 σεηάδεγεά 
ἴηΏ {πὸ ΓΧΧ,, Θϑρθοία!νγ ἔα θη ἴῃ πε 
ῬΘΔ]πῚ5 ; 566 Ῥυ ου τὶν 5. ἴχ, 12 (Η Ὁ. 13) 
δηὰ Ρ5. ᾿ἰχχῖν. 22 (υΧΧ.: 5. ᾿χχ]!.}}] ΓᾺ 9 
ΘΙΗΘΙΩΥ͂ ἱπ δΒίοστῃ. ὃνε 5διιρμεδῖ {πᾶ [Π6 
Οτρεὶς {γδηϑίδίου πηϊσγοαά Ὁ) 3, “Ἰηὴ ταϊη- 
βδῇοννοσ "᾿ (διξ, χχχὶϊ. 2, νοι (ἢ ΕΧΧ. 
ΤΟΠάοΓ ΌΥ͂ ὄμβρος 85 ἴῃ ΟἿΓ γεΓ56), ἰηβιοδα οὗ 
3, “ἴη δίοστη "--οὐ οἷδε “Ἢδ ζσοπλθη- 
Ὀογοὰ τἢ6 ΘΠΘΙΔΥ ἴῃ γαίῃ," 1 ἢς πηδγεδά 
ὩΣ ἴον ΜΠ). ΕἸΠΕ οὗ {π656 ςογτγεοίοῃϑ 
νου ἃ τηαῖκο οἶδυϑε 1 σουτοϑροηά νυ] αἰαῖ 2, 
ννΠὶ ἢ νου ὰ ποῖ 6 {Ππ6 ᾿α56 ἴἔννε ννοῦς ἴο 
σούγοοῖ “ ΘΠΟΠΥ ἢ ἱπίο “ [0Ὁ,᾽ τΠ6 ἰηΐτο- 
ἀιιοῖοπ οὗ {πὶ παπὶὸ Ὀοίηρ αἰϑὸ υηϑιϊτοαὰ ἴο 
[6 ςοηϊοχί. 

απα ἀϊγεοίεα ἐδερε ἐφαὶ «ὐϑηὶ γἱσδι. 1,1, 
ἀοσογάϊηρ ἴο τῃ6 Ὀδεῖίεσ τοδάϊηρ, ἴο ἂο 
Βοοᾶ ἴο ἴμθ9πι, ἄς. Θεῖρεσς ((Ζ. Ὁ. Μ. Ο. 
ΧΙ, 572) Ἔπιοηδοα [86 νυν 0 ]6 νογβΘ 45 ἔο]]ονν8 : 

ΘΝ Ὁ ΟΣ ΠΨΌΣ ΥΤ 20 ΠΝ Ὁ), 
“ Τοῦ, ἴοο, ἢ6 τοηλοηθεγοα ἴῃ {6 ΙΓ] νη 
ἴο ΓΘΟΡΑΥ͂ 18 Τρῃίοουβ ἀθδ]!1ηΡ. ΤῸ {Π6 
τυνοίο] σοπηπλσδίοη οὗ [ϑγεπλδῇῃ (υ. 7), Ὡς ἢ 
116 νυ] Γ σοηςσοῖνθα ἴο θ6 ἔυγίποσ σοηβγπιθα 
Ὀγ {Π6 νἰϑίοηβ οὗ ΕΖεκίεὶ (τ. 8), σογτεβροηάς 
(6 τννοίο! ἃ δεῖν οὗ Οοά: ἰοννατὰθ Ηἰδ5 
ΘηΘΠΊΪ65 αηα ἴο ἴπο56 [ῃαΐ ““ρὸ τιρῃῖ.᾽" 

10. ἐεί ἐδε »ιρριογιαἱ δὲ δἰς...“4.1 “ΓῊΪ5 εἴδιι5ς 
15 ἔουπά ΟὨΪΥ ἴῃ Μ5. 248. 

ἰοὶ ἐρεῖν δοηδε ἥοιγ ὁ ασαὶπ.] ὌΠ ϑγτίας 
Πογα ϑαρροτγίβ ἴπὸ Οτοοκ. ὍΤΠδ τοροιοη οὗ 
{πύ56 ννογάβ ἔγοπι οἰ. χὶν. 12 (566. ἴπ6 σοη- 
ποχίοπ ἔμοσθ) ἀδργῖνοβ (ποτ οὗ [Π6 Ππηθδηϊηρ 
ΝΠ ἢ δόλο τηϊρῆξ αἴΐδοι ἴο {ΠῸπὶ ἃ5 σὸ- 
ἰοστίηρ ἴο [ῃς γχεβιγγοςσζίοη οὗ ἴΠ6 ὈΟΑΥ͂. 

)ῶνγ ρὸν κοι ογίε ἢ Οη 1ῃ6 5ιρροϑβιτίοη 
{παῖ [π656 ἴννο οἰδιιδθὸβ αῦὸ ἤοσὸ ἴῃ ΤΠ }Γ σίρῃϊ 
Ῥίαςθ, ννὸ πιιδὲ δορί [15 σγϑδάϊηρ, νος] 
15. ϑδιιρρογίοα ὈγῪ (6 ὅτ. απὰ ἴπς Δ οἵ. [,αἴ,, 
τπουρῃ ποῖ ἰουηά ἴῃ με δόδὲ ΔΙ55., ΨΒΙΓΘῆ 

Γαϊβεά ὉΡ [Ὸγ ιι5 ἴῃε ννδ] 5 τῇλί ννεῦε 

δῖνο [ἢ 5ίηρυϊασ, ὙὍηδ Ἰδαίου νου] ποοοο- 
δἰίδίς 4 τοίογσρηςας ἴο Οσοὰ (νυ. 9), δηὰ κἷ5ο 
τῆς ἰγδηβροβιτ[ίοη (ΕΥ ΖΘ. ἢ 6) οὗ ἴῃ δῖ ἔννο 
Ἰἴπ65 οὗ συ. το ἴο σὑ. 9. ἴη [πδῖ ολβϑο υ. τὸ 
νου] σοηϑὶδέ οὗ οἡἱὺ ἴΠ6 ἢγϑῖ ἴἴγθο 11π65 ἴῃ 
1πθ ΑΝ. Οη ἴδε σψῇοῖὶθ να ῥσγοῖεσ [ἢϊ5 
ΤΟ ΑΥΓΔΠΡΟΙΏΘηΣ ἴογ [Π6 τοάϑοη δρουΐ ἴο ὃς 
τηθηςοηδά. 

απα ἀεϊυεγεά δορὶ 7 ασφεγεά ῥδοβε. 1.11. 
ὈΥ (ἰπ)ὺ) δδεβῦσδῃοθ οὗ βορο. Ὁ ΠΕοῖΒῈΓ 
νγ6 τείδίη [15 δηὰ (ἢ ῥγονίοιιβ ᾿ἴἰπῸὸ ἴῃ {ποὶγ 
Ῥγεβθηΐ ροϑιτἰοη, ΟΥὁἉ, ἃ5 ννὰ ὑγείοσ, δά ά τῃοπὶ 
ἴο υ. 9, ἴπε βυῦϊοςοϊ ταδὶ δ6 “Οοἀ." Τῆς 
ϑυτ1., ΜΏΙΟΙ δάορίβ {πὶ Ρ] ΓΑΙ] ΠΌΤ ΌΟΓ ( {ΠΕῈΥ 
σοπλξογίεα ᾽) ςοηδίϑίθ ΕΥ̓ 1 [86 τοΐογοηςθ 
ἴο {Π6 Ργορθμεῖϑ, δἰΐεγϑ ἴῃ ἰαϑί ἰὴ 6 85 ἔο ]οννϑ: 
“Δηά ρῥτοπιϑεά {ἢεῖὰ ἔπαῖ [ΠΟΥ σῃουϊὰ ὃς 
ἀεϊνογεά,᾽"» 

11. Ηοτο ὑθρίηβ βἴδηζα 11. ὍΤῆδ οτηϑϑίοη 
οὗ Εζγα 15 βοπιθννῃδίΐ τοηδγκαῦϊθ. [ἴτ 15 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ δοσοιηίοα ἔοσ ΌΥ {πὸ οἰγουτηδίδπος 
[δῖ οηἷν {πΠ6 του] άϊηρ οὗ ἴπΠ6 Τορὶο δηὰ 
ΕἸΥ γνεγὸ ἴῃ [Π6 τη οὗ ἴπ6 'υτῖῖοσ (ΕΠ Ζ5ςΟ 6). 
14 πὸ ἔδοϊ οι οὗ βϑυτηρδῖῃυ δἰ ΠΥ ἢ τὰς 
ΡΕΥ͂ΒΟΙ ΟΥ̓ ἴΠ6 5ρ6ς 4] δος ΝΥ οὗ ΕἶΖγα ἴῃ σεραγὰ 
ἴο ἴΠ6 ἂν} 

α εἰφπε)] ὝὍὝΠῸ δυῖθοῦ δάδπεγεβ ἴο ἢϊ5 
οσιδΐοπι οὗ εἰ ρίουηρ σπαγδοίεγιϑιῖὶς ρἤγα565. 
ἴη οὐγ νἱϑνν ἴπ6 νυτοσ ἀοο5 ἢοΐ ἱπιοπά ἴο 
Γοΐογ ἴο ἴΠ6 οἰβποῖ 25 δὴ οὐπδιηθηΐ, δυῖ ἴο 
ἸηΠΠοαΐο τ[μαϊ ἴῃ δπὰ ὈΥ Ζογυθραθοὶ [6 ρτὸ- 
Ψ]ΟῈ5 ΡΓΟ 1565 οὗ Οοα ἴο [5Γ86] ννοσε βεαὶεά. 

12. ὕεσς ἐῤε σου 97 ϑζοσεάες.) ὅ8εὲ Ζεςῇ. 1. 
1-Ὁ. 

αὐδο ἱπ ἐῤεῖγ τις] ΤῊΣ δααϊτοη βθοῖ5 
παρά 655, δηά, 5 ννὸ τλϊρῆΐϊ ὀχροςοῖ, {ΠῸ ϑυσίας 15 
ἀϊογοηῖ; “Ὁν {πε ὶΓ ἐχμογίαξοῃ," Ροϊγρ]οῖ; 
Ἴ]ὴ {ΠΘΙ͂Γ ρονογίγ," ἀραᾶγάε: ἴῃ6 ἔοστηοσ 15 
ϑιρροτγίθα Ὀγ {86 Αταῦ., νυ ῖςἢ, ποννονεσ, 15 
σογχιιρί. [{15 ργοῦδθὶς (πδῖ [86 διιῖθοσ 'νσοῖθ 
Ἔν ἢ (ΠοΓ Παηά 5," ΠΛ, νι ἢ ννὰ5 σοτ- 
Γυρίοα ἰπῖο ὩΠΝ 3, ἃ5 5ὸ οἴδφη ἴπ ἴδθϑς 
σμαρίογϑ. 

ὀιάεά ἐρὸ ῥοισε, ἀπά «εἰ μρ αη ῥοὶν ἐενρ» ες. ἢ 
Ἔντ, “50 ΠΡ ἢ ΔΙζαΣ δηά 01} 4 ΠΟΙΥ͂ [οι ρὶ 6." 
ΤῊΙ5 σοπάογίηρ νοις [6 ἰδυ το] ΡΥ. 

}γέραγε Α τοίοσεηος ἰοὸ Ηδρρδι᾿β νν6}}- 
Κηονη Ῥσορ θοῦ ἢ {που [Π6 ϑιγαοιάς δὰ πο 
ςοποθρίοη οὗ [Π6 πλδηΠοΥ πη ψὨΙ ἢ ἴ ψουϊὰ 
δο ΤΟ] Ε]ΠΟ ἃ ἴῃ [π6 σοπληρ οὗ [6 Μεορβίδμ, 
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ὥς [Δ]ἰῈπ, δπά 8εῖ ᾧρ ἴτῆε ρδῖεβ ἂπά 
τ τς Ὀδῖβ.9 ἀπά γαϊβεὰ ἃρ οὐγ ΓῸΪΠ5 

2Όει. 5. Δρδίῃ. 
Ἂ 14. Βιιῖ ὑροη τῆς ἐγ νᾶ ΠῸ 

δε. σι. δὴ ογοαῖϊεά [κα ΣΦΕ ποςἢ ; ἴογ ἢε 
Η ννᾶβ ἴΆΚεη ἔγοπι ἴΠ6 εἀγῇ. 
ῷ Ις Νεῖῖδεῦ ννᾶβ ἴΠπεγα ἃ πδῃ Ὀογη 
δ {Κα υὑπίο 2] Ο5ερἢ, ἃ βονεγπογ οἱ ἢϊ8 
δ Ὁ. 15. Ὀγείῆγεη, ἃ δῖ8Υ οὗ ἴῃ ρεορΐβ, γγῇοβε 
Ἐσοά. σ.. 
1. Βοπο65 Ψψογα τεραγάεα οὔ τῆς ] ,οτά, 

13. “πά αριοης δὲ εἰδεὶ αὐα..ἢ] ὍΠῸ θείου 
τοδάϊηρ ἴ5, δ!ὰἃ πιᾶὺ ὕμθ ΙΠΘΙΔΟΙΣΥ͂ Οὗ 
ΝΟΒΘΙΐδ5 Ὁ στοαΐῖ, (ΟΠΊρΡαΓα 05. ὁ Απηΐ. 
ΧΙ. ς, 8, ὝΠΟΥΟ 1 15 τοοογάθα [ηαὲ ΝΕΒΟΠΆΪΑ]ι 
οδ θὰ ρῥτίοδίβ ἀπὰ 1,ονϊοβ ἔγοπ ἴΠ6 σΟΙΙΠΙΤΥ 
ἰηΐο ἴῃς τὨϊη]ν ρΡοριυ]αϊοά οεἰΐν, ἀπά Ὀλ11Π {Πὸπὶ 
ΠοΙ565 δῖ 5 οὐνῃὴ ΟΧροηβε (ΕΤ] [Ζ5ΟΠ6). 

σε τγμῖσα.) Τὶ ΟΣ σστουπα-ΡῬΙοβ. ὙΠῸ 
ΟΥΡΙΠΔ] νγαῶβ ΡῬγοῦδοὶγ, πόνον, ΠῚ Π, 
κ Το Ϊη 5. 

14. ΤΊ δυῖπου Πανὶπρ σοπΊο ἴο ἴ(Π6 Θηά οἵ 
1η6 πδίϊομδὶ ἢἰβίοσυ ἴῃ ἴῃ ἰαϑί δίαηζα [Κὸ5 
8 τεῖγοβροςξ οὗ {Π6 “[α[Π 5" οἵ [5γαο}᾽5 οονὸ- 
ηδηξ-Πἰσπίοσυ. [Ιἰ ννὰβ Ρούμαρθ ἴῃ ογάευ ἴο 
ἰπάϊσαῖο {Π15 [πΠαΐ {ΠΕΙ͂Γ παπηθ5. ἀγὸ ἰηἰτοάιορα 
ἵἴπ ἴῃε τσϑύθῦθο ογάθγ οὗ {ΠῸῚΓ σὨγΟπο] ορΊοδὶ 
βισσοβϑίοη. [ἢ Βποοἢ ννὰ5 ταν οττττοὰ 
ὈΥ ἔπε ὅϑυσ. ἴῃ χὶῖν. 16, {πὸ ᾿ηἰγοάιιοίίομι οὗ 
ἢ15 ὩαπΊ6 πόσα Ψ01}} θ6 πιοόσγὸ ᾿ης0] Πρ ΊΌ 16. 

«σαν πὸ »απ.) ϑυύ. “ ἴενν;" ἀοι Έ1655 δη ἰη- 
τοπεϊοηδὶ αἰτογδίίοη, ρογπαρ5 ἴτῸπιὶ ἃ ( μγΊΙϑίϊδη 
Βδηά. 

15. αἃ φουέγπογ] Ἐδίποῦ, α Ἰθαᾶθτ; ἴδ 
τοἔοσγθηςσο 15 ἴο σση. χΧΙΙχ, 26, ΠΝ 2. 

α «αν οΓ ἐρὲ ῥεορἰ ἢ ὍῊΪ5 δηὰ {πὸ ΡγΌνΊΟΙΙ5 
οἴαιιβθ ἀγὰ οπλϊττθαὰ Ὀγ 5 υΓ. 

«ὐρονς δοηός αὐεγὸ γόφαγάρά 977 ἐδὲ Τιογά.] 
ΟΥ τπ6 Τιοτὰ "ἢ πλιδὲ 6. οπιῖϊοά. ΑδτΠ. 
“ Ἠἴ5 ὈοΠο5 ἰοιιηα πιογον. [4ἴ. εὐ 2οσἐ γ»ΟΓ 67» 
γοῤῥείαυεγισι, Δῃ Ἰπτογροϊατ!οη ἔλτοπὶ ΧΙΝΠΠ, 
12. ὅτ. “᾿δηὰ ἢἰ5 Ὀοάν ννὰβ βαϊμεγεὰ ἴῃ 
Ρεοδςε:" ψμεπο ᾿ἃ ἀρρθατβ {παΐ {Πς6 τοίοτ- 
ὁποὸ 5 ἴο ἴῃς σαγοῖαὶ σοηνογαπςοε οἵ ἴπΠ6 θΟάΥ 
οὗ [ὌὈβϑρὴ ἔγοπι Ερυρί (δες ἔχ. ΧΙ", το; [6Γ-Ψ 
χχῖν. 32). Ῥοδβίθὶν {Π6 δι ΠΟΥ το {πὸ ννογά 
ὙἼ2), ““νογο Βυγρα," οἵ ψ μῖ ἢ {πὸ βοςοοπά 
Δης τΠϊτὰ ᾿εἰΐεγϑ πα ὈοσοπΊο ἰγαπϑροβϑά ἴῃ {πο 
Οταεεκ γαηϑίδίου᾽ 5 ἰοχῦ ; ἴῃ ννοτὰ Ἵ232 (“ἴο 
Ἰοοκ ἴο," ““ἴο σατο ἴον ἢ) 15. Οσοαϑι οη δ }}ν γῸη- 
ἀετοὰ ἐπισκέπτεσθαι ἴῃ τς 1,ΧΧ. ὙΠῸ ϑυτῖας 
δαβ το ννογάϑ “ἴῃ ροαςο." [{|15 Ροβϑβιῦὶο Παΐ 

τΠδί ννογὰ [56] (3) ΓΟΡΓΘϑοηΐδ5 ἃ ΠΟΥΤΙΡ- 
τοη οὗ “ἴῃ ϑῃθοποπὶ" (32). 

16. «ὐεγὲ πὶ σγοαὶ ῥοπομγ ΩΡ ΟΣ δ 7)171, 49). 
ϑΥΥ. ““ϑείῃ, 5Π|6πὶ|, απὰ πος ννεῦε ογεαϊεα 
ΔΥΠΟΠΡ ΠΊΘΗ ; δπὰ ΟΥ̓ΟΙ 41} {{Ππ656 15 ἴη 6 βοῦν 
οὔ Αἀδπι." [1{ [α5 Ὀδθη διιρβοδίοα τηαϊ {Π|Ὸ 
Η οὔγοιν οὐ βιηδ] πηΔΥ πᾶνὸ σοηϑιϑίεα οὗ ἃ ᾿οπὶ- 

16 Γδεπὶ ἂπά δεῖ νγεῦε ἰπ ργεδῖ 
ΒοπουὺῦΓ Δπιοηρ πδη. ἃπὰ 80. ννῦδϑβ 
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Β. 
οσις. 

ς. 
200. 

Αἀδπι αὔονε ἕνεῦν Ἰἰἰνίπρ τῆΐηρ ἰπ ΄ 65:5: 
16 οἴοδίϊοῃ. 

(ἨΗΑΡΤΕΚ , 
1 Οὗ «“δἴνιομι 1Δζ9 οι οὗ Ομιέας. 22 ἴσιυ {δέ 
2εοῤίε τυέγεὲ ἰσεράξ ἰο 2γαΐξέ Οοά, α»α 27γαγ. 
27 71: εοπείμδίορ, 

ΦῸΜΟΝ 1Π6 ΒΙρῊ ργίεβῖ, τῆε 8οη 
οὔ Οπίαβ, ψῆο ἴῃ ἢἰ5 {π|π| τὸ- 

Ὀϊηδίίοη οὗ {Π6 ἤγϑί οἰδιιδο οὗ ἴπΠ6 Οσθοκ ἢ 
[Πῃ6 βεοοηά οὗ πε ϑυγίας ϑοῦηθ νοσγὰ ννῃϊοῇ 
ΘΙΓΠΟΥ θοτὸ {Π6 ἴννο πιδαηΐηρβ, “ογοαΐο "ἢ δηά 
“ β]ΟΥΙ ν᾿ ΟΥ̓ γΠ116 ϑιμηϊγιπρ [6 ἸΔΓΘΥ ννα5 
5: ΠΤ ἴῃ ΤΟΥΠὶ ἴο ἃ ννογά πιθαηϊηρ ἴῃ 6 ΤΟΓΠΊΘΥ, 
μηδὲ πᾶν θθοη οπιρ] ουθά ἴῃ Ὀοίῃ οἰδιιβοβ. 
56 πὶ δηᾶ ϑεῖῃ τϑργοβοηΐ (Π6 ἀπορβίουβ οἵ {Π6 
Ρίοιιβ ραγί οἵ [πΠ6 ροβίἀ νη δηα απ] νίδη 
νου] τοβρθοΐνοιν. Τὴ “Επος5᾽ οἵ {6 
ΘΥΤΊΔΠ 5 ΡΓΟΡΔΌΪΥ ποίπιπρ πλοῦ [ΠΔη ἃ ἀϊτο- 

ΒτΑΡΥ οἵ ΣΝ, “' ἀιηοηρ πιθη." 

ΟΙΣΡΓΕΝ  Ἱ, 

ΤῊ5 σΠαρίοσ ἀθβοῦῖθοβ {πὸ βουνῖςθϑ οὗ 1Π6 
ΤΟρΡΙο ἴῃ ἴῃ6 {ἰπὶ6ὸ οὗ δίπῖοη ἴ., νῃοβο οἢὰ- 
γΓαςῖοΓ δηά δαπλ! βία ΠΟ ἀγὸ ΒΙΡΉΪΥ οχίο θα, 
Δηα ννῆοϑο ἀρρϑάγδηςο ἴῃ {Π6 νϑγίοιιβ ἔπ ποῖ ΟΠ 5 
οἵ 5. ΠΙΡΠ - ΡΥ Εν οΠϊοθ ἀγὸ αἰϑὸ βϑῖ ἔοσίῃ 
ὈΠΩΘΙΓ ἃ ναγοῖγ οἵ ἤριιγοσ. [1{ οἱοβθβ ἢ ἃ 
σταηκ δι]ορν, ΡΟΓΠΔΡ5 ἴῃ ᾿πηϊτδτοη οὗ {Ποβ6 αἵ 
{πΠῸὸ οηὰ οἵ δῆ οἵ {πὸ ἤν ὈοοκΚβ ἴῃ {π6 
Ῥϑβαϊζοσ, “ΓῊΪΒ 15 Το] οννοα Ὀγ ννῃαΐ ννὸ γσοραγά 
5 ἃ 5ΒΡΌΓΙΟΙΙ5. ἰαΐογ αὐἀαϊοη, αἰϊκὸ ἴῃ [ῃ6 
ΗρφΌτγονν οὐ ηα] δηά ἴῃς Οὐθοκ Νογβίοη (566 
ποΐθ οὐ αν. 25. 26). ὙΠῸ ὈοΟΚ ςσοποϊιάοθς 
ἢ 1Π6 παπὶθ οἵ {πὸ νυτοῦ πά ἃ βΟΠΟΙΑ] 
σοπηπηοηκαίίοη οἵ {Πα νν πο [Οτθα {Π6 
δι δ᾽οςΐ οἵ {Π6 νυν ῃο]ο ννοσκ. 
ΠΟ ΤΠαρίοῦ. δθθπ5 ἀγγαηροά Ἰηΐο 5ἰχ 

ϑἔδ 785 :- --ϑίδῃΖα 1., τὐϑ. 1- ὁ τ ῬΓαῖβο Οἔϑπηοη Ι. 
85 ΠΙρΉ -ΟΓΙοϑί πα ΤΌΠΟΥ (566 1Π6 σπογὰὶ] [ἢ- 
ἰτοάιοίίοη). ϑίδηζα ᾿ἰ. : τΠῸ ΠΙρΡ τργθϑὲ οη 
[Π0 [)ὰγν οἵ Αἰοποιπηθηΐζ, απ’. 5-10. ϑίδηχα 11].: 
{πὸ ΠΙΡ  -ῬΓΙΟΒΈ τη τἢ6 ογαϊπαγν διποίίοη5. οὗ 
ἢ158 ΟΠοΘ, σὺ. 11-2:ὸ, ϑίδηχαᾳὀ ἵν.: ρτδπά 
ΘΟ Υ, τ΄. 22-24. [ϑἴδηζα ν.: ἰδῖθυι 1ῃ56Γ- 
[Ἰ0Π, αὖ. 25, 26.] δίδηχ νυ]. : βϑηθγαὶ Ἷοῃ- 
οἰ βίοη, το. 27-29. ΓΠιΒ [Π6 σπαρίοσ ψνοι]Ἱά 
σοηδιδί οὗ ἴοι νοῦβο5. (βϑἴαηχα 1.}, δ'Χ γ ῦθο5 
(ϑβἴδη χα 11.), ἴθ νϑῦβοὸβ (4. Ἑ 6, 5ἴδηζα 111.), 
[ΟΠΓ γοῦθ65 (ϑἴαηχα. 1ν.), ἀπ, οπλττπρς {ΠῸ 
Ἰητογροϊαῖοα βίδηχα ν., ΤΠγ Ὸ νουβοβ (ϑίδηζᾶᾷ υἱ].). 

1. δέγιοῦ ἐδὲ ῥὶσ᾽ ῥγίεσέ, ἐδὲ το ὁ Οπίας.] 
ὄντ. βοὴ οἵ Ναῖπαη ἢ," ἃ παπλθ ἢ δὴ 
ΟΆΒΙΟΥ Οἴγτηοη {Ππλη “ἢ Οηϊα5.) [ἢ {Π6 ΠΙσῖ οἵ 
της Πρ ἢ -ΡΥϊοϑίβ οἵ {παὶ ρουιοὰ ννὸ ἤᾶνθ πὸ 
[ον οΥ τη {πτος οἵ Π6 πα οἵ Οπίδϑ (ἔοιγ, 1 
γν 6 ΠΟ] δ ΔΙ ΘΠοΙδιι5 ; ἢνο, ἔννο δά [ῃὸ Οπῖαβ 
πὸ Τουπ δ {Ππὸ τθπιρὶς αἵ 1 ΘοηίοροΟ 5) ἴῃ 

32. 

ΣΙ. 10. 



232 ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΒ. 1. [ν. 2-- 5. 

ΒΟ. ραϊγεά τῆς μουβε Ἀρλίῃ, ἀπά ἱπ ἢἰβ 8εᾶ, νγϑϑ Ἴονεγοὰ στ ρίδιεβ οὔ Β.6. 
“ἘΠῚ ἀδγ8 ἰογιἢεά της τεπιρ]ε : Ὀγα88: ἀλεονος 

2 Δηά Ὀγ Πἰπὶ νγὰβ δυ}} ἔγοπι ἢΘ 4. Ηε ἴοοκ οᾶγε οὗ {πε (επηρὶς τπδὶ 
ἰουπάλιίοη (ἢ ἀουδὶε Πεῖρῃς, (ἢ6Ὲ τ 8Που]ά ποῖ [2]], απὰ ἰογιί θεά ἐπε 
δἰ ρ ἢ ἔογίγοβθ οὗ [6 ννἃ}} ἀθους τῇς οἱ ἀρδὶπϑὶ δεβίερίηρ : 
τερῖε : ς Ηον νγ»δὰβ ἢς ποπουγεὰ ἰῃ (ἢς 

αἰ Κιορς 3. [ἢ Πί8 ἀαγβ τῆς “οἰδίεγη (ὁ τὸ- πιϊάβε οὔ πε ρεορίε ἱπ ἢΐ8 σοπιίηρ 1 0τ. ἐκε 
εἶνε νγαῖοι, θειηρ ἴῃ σομπΊρΑ585 25 ἴῃ 6 

Ἐςγρί. Α5 τεψασὰς [πὸ αυσδίίοη τνϑϊςἢ δίπιοη 
8 τείεισοά ἴο ἴῃ {}}}5 γεῦβο-- - ΊΠοΥ ἴπ6 ἤγϑῖ 
ΟΥ̓ ἴδε βεοοπά οὗ [Ππδῖ ΠδπΊο---χα τοῖοσ ἴο ἴΠ6 
Οερεσγαὶ [πἰγοἀυςοη, ὃ [1 Τε ὅτ. δά ἀ5, 
“ τολδίοδί οὗ ἢἰβ Ὀγεϊγθη δηὰ Ἵοσονγῃ οὗ δἰ5 
Ῥεοορὶς νυλ8," Απά ϑ8οπὶὸ βδυςσἢ ΡἢγΆ56 86 6118 
τοαιιίγοά ἴο εἶνε ἴτε δεηΐεηςε ἃ οομηπιοηςο- 
πιεηῖ ; ἰξ ΠΙΔΥ Βᾶνε Ὀδεη οπιϊττεά ἴῃ ἴῃς Οτεεῖκ 
ΠΟΡΥ͂ ὃγ ἀεπίξῃ οὐ ΌΥ πορίοςῖ---ὈΓΟΌΔΟΪΥ (ἢ 
ἴοστηοσῦ, 
Δ᾽ παῤ δε δοιαε.ὺ ΟΥτ. ὑπέρραψεν, ν6}] 

ἴη 1,2 ΌΥ Κ 655] 6γ, “"'" δαγίδιηι ἰθοϊδηι 
Ργδοδι," Ηεῦ. δὲ ΒῚ (ἘτΖβϑοῖε). Οὐ [ἢς 
δυδ᾽εςΐ οὗ [Π656 ΡΡΕΙΣ 6 πιυϑὲ ΟΠοῈ ΤΟΤΕ 
τεῖεν ἴο ἴε Οδηογαὶ [ηἰγτοάυςζίοη, αὶ 11. 
ονηβεά ἐδὲ ἐεριρ᾽. ἘἈλλίδοσ, δίσοπ  τὩ- 

οπθἃ οΥ “ΤοΌ.᾽"" 566 ἴΠ6 ΓΙῸ (685 ἷἰπῃ 
σα. “Ἴμε5.᾽ .. «. ΟΠ, 

ὦ, Ακά ὃν δὶρι αυα: δι, 5.7 ὙῊΪ5 νεῦϑα 
ῖ5 οὔβουγο, δηά ῥγεοῖβε ἢιϑίογιοδὶ ἀθίδ:}8 δὰ 
ννδηϊτίης (5εε Οδηεγαὶ [πἰγοἀυςξοη, ὃ [1.)ὃ. ΤῊς 
ΔΌΓΒΟΥ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ τεῖογς ἴο ἃ δ ἢ βυγτοιυηάϊηρ 
ν8}} ὈυΠΠπ τουπὰ ἴπ6 ὙΤορὶε ; τηδηγ οὗ [86 
ττοσεβ ἅτὰ ἴο δ6 ουηά ἰπ ἴῃς ἀδϑοτρίοη οὗ [86 

Δ ἢΡ 115 ρίνεη Όγ Ὠ]οάογυϑ χυϊϊ. 71. 
ΤῊ ϑεςοηά οἶδυ8ε ΤῊΔΥ ὑε ἰΓληπίαις “4 ἸΟΗῪ 
βιγυοσίαγε, ἃ Βυγγουπαίηρ νγὰ}]} ον [με Τ  πιρ]ε." 
᾿Ανάλημμα---ἰῃ ἴῃς 0 ΧΧ. 2 ΟΠγοΏ. ΧΧΧΙ. ς 
ἴον “ Μ|1|ο ".---ἶἰδ ἐπιρὶογοὰ ἴο ἀεϑβίχηδίε ΔῃΥ͂ 
πιλεδῖγο βδιτυςίυγε; 56ὲ6 ΟΝ ἐβϑεϊϊης σά ἢ. 2.) 
Ὠὶοά., ϑυϊάλ5 “. .., π᾿ ἴΠ6 τοΐογθηςεβ ἰῃ 
ΒειΏΒασ γ8 εὐϊίίοη. ΤῊς ἤγϑί οἶδυδε 15 σε - 
ἀετεά ποσε ἀἰβῆσυ Ὁγ (Βε ρηγαϑο ὕψος διπλῆς; 
ὙΔΙΟἢ 8ῃου]ὰ πηδᾶη, “ ΟΥ̓ πἰπὶ νγὰ8 ουπάοα 

Ξϑῷὸ. θυ) ἴο 186 δεῖγῃς οὗ 4 ἀουδὶςο; “8 
ουδὶς," διπλῆ, 5 ΠΗ ΠΣ Βοὴθ πηδᾶϑισε οὗ 

Ἰοηχίῃ. [ἢ ΔΩΥ͂ οᾶϑε ὕψος, 50 οἷοθε ἴο ὑψηλόν, 
νου ϊά δὺς (δὲ ἴδ ἴοχὶ νγὰβ8 οἰ σ οΟΓ- 
τυρὶ οΥ πιιϑιγαηβιδίοα. Ῥοσβαρδ ἴΠ6 ΌΣΤΤΠΘΓ 
νγὰ8 ἴῃ ο2586, δηά ἴῃ οτἱχίπαὶ δὰ ΤΠΙΘΊΠ, 5ἰρηὶ- 
ἔγίηρ ἃ “ ἀου]ε νυ]}} ̓  (οοπῖραγο ἃ ες. Ὠ]οα.), 
Ὑ ὮΙ ἢ [86 ϑγτγίδη (νῆοϑε ἰοχῖ, Βούυυοσ, 15 ἀ6- 
βΒοϊοη) πιίβγοδὰ ΠῚ, “ Πεῖψδι." ΕΓ νδγοιβ 
5 Σ ΕΒ Οἢ5 οὐ (15 Ἰος 8}, 5ες Εσὶ Ζϑοῇο. 

8. Τῆς ΑΟὟ. Βεογὰ ζο] ]ονγ8 δὴ ετηθηαεα τοχί. 
Τῆο Οτθεῖ ΠΠογΑἹν τεηάογοα ννουἹὰ ὃ: ἐπ 
Ιἱϑ9 ἄδγ 8 ἀἰτηϊηϊδθὰ ἃ Τθοορί80]90 
οὗ ψδῖοσδ, ὉΣδδ8 [ὉΓὙἉ, ἢ βοῦς Μ55., “ἃ 
Ιακο ἢ], ἐπ οἱ σου ὔοόσϑηοθ Πἰκο ἐμαὶ οὗ 8 
8086. [18 οἶθαῦ ἴπδῖ (15 “ ἀϊπιίη 3} " σΔη- 
ποῖ τοργεβοηΐ ἴπ6 οΥρίηδὶ ΠΟΥΓΘΟΙΥ ; ΠΟΙ ἃσγ6 

ουζ οὗ δε βδηςίυλεγ 

[6 διζορὶβ ἰ(πδὲ πανθ θέε πδάς ἴοὸ οογτοεῖ 
[δὲ Οτεεὶκ ἰοχί ϑυςοεϑβῖι!. ΕτΖβοβο, τγθοδα 
οὐ ς΄ 815 οἡ ἴδε δἰίετηρίβ οὗ "5 ργδάάθοθβϑουβ 
ὍΤΕ ἤσΓε 28 οἰβϑεννθοῦα ῥαϊΏΠΙΠΥ ϑθλτγρ, τεδς 
ἔλατομήθη, “νἂϑ συΐ ουΐ οὗ δίοπε ;᾽ 4 σοῖτδο- 
[ίοη ἐν ἰηΐεσίον ἴο [δῖ οὗ Ηεγζίεϊά (’ Οσοϑοβ. 
[51.265,᾽ 1]. 19 5) ἡλατώθη. ΤΊ ε ϑγτίδς Υ εγβίοῃ, 
του 1 ΟὨΪΥ ῥσγόϑεσνεβϑ ἴψο νοσάβ οὗ {86 
γεῦϑθ, ΘΏΔὉ]65 ι.5 ἴο οοττγοοῖ (ἢ αὐτοῦ νἱτὰ 
ςοσίδιπίγ. [{ το πάθγβ “"' ἢ6 ἀὺρ ἃ νεἱ]," βῃοσίηκ 
[παῖ ὉΠ, “ ἀϊπιιηϊϑῃςα " ἴῃ ἴῃς Οτεεὶς ΓΟΡΥ 
νγ25 ΔΏ ΟΥΤῸΓ ἴοσ ἽΘΠ, “ἀις." Βιυΐ [15 «͵50 
ΒΘ 05 [ἢδὶ ἴῃ [ἢ ϑοςοηά οἶδιιδοὸ λάκκος, 
“Δ ἸΔΚο," τηυδὶ ὃς 5υῤπεί(υϊεαἀ [ῸΣ χαλκός, 
“ὈγΆ55,᾽ οὗ (ἢ6 Ὀεδῖ Μ55.; ἃ διδϑεςτυτοη ἰη 
δοςογάδηςε στ [6 σάποη παῖ 4 τποτὲ ἀΠΕ[- 
ουτ τοδαϊηρ ἰ5 ἴο θῈ δάορίεἀ ἰῃ ῥγείεγεηος ἴο 
ΟἿ Θαβίεσ. Τἢο τγδοΐο υοῦβο ποιὰ το ὃς 
Τεηάδεγοά, ἱπ δὶ8Β ἄδΔγβ ψ88 ὅπᾳ οεἱ ἃ 
ΤΘΟΘΡί8010 οὗ ψΔίοσϑ, ἃ ΣΟΒΟσΣΥ Οὗ δὰ 
οἱσοπιογοποῦ Ιἰκ9 Δ 8668. ὙΠΕΙῈ 86 σης 
οτὸ δὴ Δ] υβίοη ἴο ϑοπὶθ ουδ]ὶς τννογκ, ὑτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ψἱἢ ἃ υἱὸν ἴ0 τεηάοσ ἃ ἰοῆσοῦς ἀείδηος 
οὗ Τογυπαϊοτ Ροβ510]6. 

4. Ηε Ἰοοξ εαγε οὗ ἐδε ἐεριρ..ἢ Τῆς ΑΟΥ. 
ἔο ονγ5 δῃ ἐπηοηάλδίοη ; 4}} (6 δεδῖ διυῖπο- 
ΓΙΏ65 ἢᾶγο: ΨἘῈΟῸ ΟΟΚ ἸΒοπακΣ ΤῸ0Σ δΪ8 
ῬΡΘθ0}]6. 

ἐδαξ ἐξ “δομϊ ποὲ 74.1.1] ἘἈδίποΣ, δα αὶπαὶ 
τυΐπ, ; 

ἀφαὶπσὲ δεεεσὶηρ.] ὙΤῊς δυῖδον νουϊά 566 πὶ 
ἴο πηθδῇ ““ἴο βἰαῃπά ἃ ίδερὸ ἴη,᾽ 2.2. 8ο ταὶ ἰΐ 
οσουϊὰ 5βἰδῃά ἃ βίερε. ᾿Εμπολιορκεῖσθαι ποιυϊὰ 
βανε θεεὴ ἴῃς οοἴτεοῖ Οτεεῖ σαίθοσ ἴμδῃ 
ἐμπολιορκῆσαι. ΤΏῊΕ πιϑίλκο ΤΩΔΥ 6 ἀμε εἰμεν 
ἴο ἴπε [Γδηϑἰδίουῦ οὐ ἴὸ ᾿ιὶ5 σοργιβίβ. 

5. δίδῃζα ᾿'. Τε ἀσϑοσίριοη οὗ ἴῃς δίρἢ- 
Ρτίεϑὶ ἀυγίης [86 πιοϑὲ βοϊεσηη ἔιποιίοη οὗὨ ἢϊς 
οἷος: οἡ ἴπε ὨΔῪ οὗ Αἰοπεπηεηῖ. 

ἐπὶ 1δὲ »γπἰά“ὲ 97 δὲ ῥεορρ Ἑναϊὰ ἴοοῖκ (6 
ψογάβ ἴο πιθδὴ “ ἀυγίην τῆς οἰγουϊ οὗ ἴ(Π6 
Ρδορὶς, 2.2. “ο ἴδ 590] ἝπΊη ἔοδϑι-ἀδὺ ἤθη 
[ῃς Ρδορ]ο νυαὶκαὰ ἴῃ δοϊδπιη ργοςεϑβίοη γουπὰ 
[ῃ6 8αποίυδιγ." Βυΐϊ [8 15 ἱπιηροϑϑιθϊθ, δίησα 
{πέτα νγᾶβ Ὧ0 δυοῖ οἰγουῦ οὐ ἴη6 ΓὨΑΥ͂ οὗ 
Αἰοῃμοπιθηῖ. ὅγτζ. “ψβεη ἢς ἀερατίοα οὔ οὗ 
τῆς δηρ]ο ;᾿ ψἤδηοο Βγειδοβηοίαοσ οοττεςιοα 
(Π6 Οτεεῖκ ναοῦ ἔογ᾽ λαοῦ. 

ἐπ δὲς εογεπς ομῇ ΟἹ δε ταπείμαγ7.}] ἘἈδίδογ, 
ΨΌΘΙΩ 80 οὐτὸ ΟοἿἷἱ ἤσοϊηῃο [Ἐ6 ΒΟΌδΟ9 οὗ 

ἐὰφ σεζέ. 



Β. 6. 

ν. 6---ττ.]} 

6 Ηε ννὰβ 25 {Π6 πιογπίηρ βίδγ ἰῃ 
πε πκϊάβϑε οὗ ἃ οἰοιιά, ἀπά 85 τῆς 
τηοοη δζ ἴδε ἔμ]} : 

ἡ Α5 τε. β8ι1ὴ 5Πϊπίηρ προὸπ τἢς 
τε ρ]6 οὗ [πΠ6 πιοϑὲ Ηἰρῇ, δηά 485 τῃε 
γαῖπθονν οἰνίηρ ἴρῆς ἴπ τῆς Ὀτίρῆς 
οἰουάϑ: 

8 Απά 8 {πε ἥοννεγ οὗ γοβεβ ἰη {6 
ΒΡγΙηρ οΟὗὁἨ τῆς γεδγ, 25 {ΠῚ ὃγ τῆς 
ΓΙνΟΓΒ οὐ νυδίευβ, αηἀ 25 {ῃ6 Ὀγάποἢθ8 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΟΞΒ. 1. 

οὗ τπ6 ἐγδηκίποθπϑα ἔγοα ἰη {πα εἰπιε οὗ 
ΒΙΙΠΊΠΊΕΓ : 

9. Α8 ἥτε δπηά ἰποεῆβε 'ἰπ {πε σεη- 
867, Δη4 28 ἃ νε886] οὔ βεδίεη ροἱ]ά εεῖ 
νὴ 411 τηδηποῖ οὗ ριεοίοιιβ βἴοπαϑ : 

ΙΟ Απά 45 ἃ [δ]γ οἶϊνε ἴγεε διυι- 
αἴπρ' ἔογσίἢ ἔγυϊς, ἀπ 885 ἃ ουργεϑθ ἴγεε 
νν ΙΓ ἢ δ οι ὉΡ ἴο τΠ6 οἰοιιά8. 

11 ὙΥΒΕη Πα ρὰΐ οα τΠ6 τορε οἵ 
Ποποι, ἀπά νγὰβ οἰοίῃεά νυν {Πα 

ἘἘῈ 9 υϑῖὶϊ, 2.6. ἔτοπι θη {πὸ Κ 611---γοσα {Π6 
Ἡοοϑί οἵ 41}. Α5 {πε Πρ ἢ -ργιθϑί οη]ν θηΐοσγοα 
τε ΗἩο]ϊοσὲ οὗ 41} οἡ {πῸ ΠαΥ οἵ Αἰοποιηθηΐ, 
ἴηε τείδγσοποθ τηυδὲ 6 ἴο Πὶ5 “ ρ]ογίοιιβ᾽ 
ΔΡΡδδγαποθ οὐ ἰπαΐ ἄδυ. ΕῸΣ ἀοίδ!]5 οἵ τῃ6 
βεγυῖςε5 οὗ ἔπ ἀν, νγὰ γείεσ τὸ “ΤῊ ΤεηρΙςα 
ἀπά 15 ϑοσυῖοθβ, οἢ. χυ, ὙΤΠ6 ἀρρεάγαηςο οὗ 
τῆς Πρ ἢ -Ὀτίθϑί 15 ἀθβογι θα ἰπ τΠ6 [Ο]]οννίης 
ΥΟΓΞΟ5 ὈΠῸΘΥ οἰθύθη ἤρΊΓΟΒ. 

Θ. α’ ἐφὲ »πιογπὶηρ “εἰαγἢ (ΟΟἸΏρατθ 58. 
ἘΝ 1; 

ἐπὶ δὲ γα 9, α εἰομά.) ϑυυτυ. “Ὀεΐνγθοῃ 
εἸου 5." 

ἐδε ποῦ αὐ δὲ 11 Ι1Κῖ. 7011] ἐπ 
ἄδυβ. ὅσ. “ἷὶπθ {ῃ6 ἄδγβ οἵ Νίβαῃ:" ἃ 
ΤΟΙΠΩΓΚΔΌΪΕ τεδάϊηρ, νυν ῃϊοῃ, ἢ στῖριῖ, ννουἹά 
βξέσζῃ ἴο τεΐεσ ἴο ἴΠη6 Ῥᾷβοῆαὶ πιοοη--- εξ, ἢ 50, 
᾿ποοστϑοῖγ. Οη {Π6 οἴμοσ παπᾶ, {π6 διυζιπιη 
[}} τηοοη---ἰπῃε Παγνοϑί- πιοοη-- -νοῦά Ὀ6 ἃ 
τη (ἢ ΤΟΤΕ 501 {40]6 ἤρτιγο, [ἴ, 45 }6}} ἃ5 5ΟΠῚΘ 
οὔ δε βυθδβοσιθηΐ ἤξιιγοβ, μα] Π5 ἴπ δ ΠσΔΠοΘ 
ὙΠ 6 νγῈ ΓΘΙΠΘΙΉΌΟΥ [παΐ οη {Π6 [Αγ οἵ Αἴοπο- 
τηθηΐ {πῸ6 Πρἢ-Ῥσϊθϑὲ νοσο “ ΠἸΙΠΘη βαγτηθηΐβ "ἢ 
{( ΤΎεπιρΙε ἀπά 115 ϑογνυῖσοϑ, ΡΡ. 266, ἄς.). 

7. “41: 1δὲ τμπὶ στρ πίτσ τροπ ἐδὲ ἐοηιρίς ΟΣ ἐρὲ 
γιοσέ Ηΐσρ] 8ϑγτ. ““ἼΡΟΠ ἃ ρΡαΐαςς " (Ηεοῦ. 

ὈΞῪ} ΟΓΥ ΠἼΞΝ ᾽). ὙΠῸ δι ΠΟΥ 158 γοίογσι πηρ 
ἴο ΕἼ τοονα5. 

ἧπ οΙἹοπὰβ οὗ δΊΟΣΥ. 
βἰονγ. 

8. α: ἐρε βοκυεῦ ὁ γονες ἐπὶ ἐῤὲ φῤγίης ΟἹ ἰδὲ 
γεασ.) ὍΠῸ Θχργαβϑίοη “ βρῦίηρ οἵ [Π6 γϑατ" 
15. ἴΠπ6 ϑα πὶ 25 ἴῃ χχίὶυ. 22. 501. “Ἴκὸ {6 
6415 οἵ {πὸ ΠεοΙά :" δη Θα]ΠΔΠΥ παΐιγα! 51 π|1}Ὸ 
π Οὐχ δυῖποῦ 5 τη : 566 οἡ χὶ. 22. 

αῪΨ δὲ γαπορεος ᾧΚ ἐφὲ γγαηπάίηεοησο ἱγεεἢ 
ὝἼὝΒΠεδ πιοραηϊηρ οὗ [Π6 ἐχργοϑϑίοη βλαστοὶ λιβά- 
νου ἢδ5 Ὀδδη αιοβίϊοπθα. ΤῊδέ γοργοβεηϊθ Ὀγ 
πὸ Α. Ν. 15 δάορίεα ὈΥ Ἐσγιίζβϑομο; απ {ΠῸ 
γεΐεσεηςσο ἴο ΠΊἀϑιΠΠΠΊΟΤ 15 Θχρ αϊηθα ὃν ΠΙΠῚ 
(αἴξεγ Ηυρ) ἵἔτοπι ἴπ6 ορβογναίίοπ οἵ ΤΠθο- 
ῬΒγαβίιβ ( Ηἰϑί. Ρ]απῖ. ἴχ. τ, 6), {πᾶς {πὸ ἴγθο 
15 ἵδρροὰ “πάθγ {πΠῸ Ἰορ-τ-ϑίασ απα ἴῃ {ΠῸ 
Ποΐζεβϑε ἀδγ8." [Ιἴ Πῶ5 Ὀδθη ϑιρροϑίθα {Ππαᾶΐ 
1Πδ πιοπίϊοη οὗ ἔγαῃ ΚΙποθηβα ἴῃ {πὸ ποχί οἰδιιβὸ 
ΤΕΠο 5 {Π15 ᾿πίογργοίδιοη πη ργο 40 ]6 ; δπὰ 
ξἢδέ νγὰ 5Βῃουϊα γαηϑίαΐθ “τῆ βῃοοίβ οἵ 1,6 0α- 

ΠΟΙ," ΠΡΌ, ν, ΤΠΙ5 πιρηξ ᾿πάθρά θ6 γοξοσγοα 

ΟΥΤ, ΟΠηϊΐ5. “οὗ 

ἴο [Π6 ἔγαργαηί ΠοΥῸΒ ννῃϊς ἢ σγονν ποσὰ (80 
ΗἩγΖίε]α, ᾿. ες. ; σοιηραγα (δηΐ. ἰν. 1}, θυ [{ ἰ5 
ΠΟΥ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο 6 ἱπίογργείθά οὗἉ {πὸ σθάδυς, 
ΜΠΟ56 πηαρπίῃοθηΐ στον τη αἰογαάβ [Π6 πιαδίθσίαὶ 
ἴῸΓ 50 ΠΊΘΔΠΥ͂ ὈΓΌ]1 4] 51Π|1165 ; βίπος στίοἢ δηά 
Ιαυχυγίοιιβ νοροίδτοη σγαῖθμοσῦ {Πδη ἔγαρταποθ ἰ5 
{Π6 σπαγασίοσιϑίῖς οὗὁὨ 41} {πὸ ρ᾽δηίβ πηθηζοπρά 
'π Ὁ. το. Οη {6 οἴπεσ μαπά, Βοννθυου, 
ΔΥΟτ δίς ῥ᾽ αηῖβ δἴοπο ἃγὸ πιθητὶοπρά ἴῃ οπς 
γ 656, δηά 1ῃ6 τηθπίϊοῃ οὗ “Ὀγάποῃο5 οἵ πὸ 
γαπκίποθηβο {66 "ἢ ννουἹὰ ἔογπὶ Δη ἂρί γαπϑὶ- 
τίοη ἴο “6 ᾿ἴποθῆβο " ἴῃ {Π6 ποχξ νεῦϑϑ. 

ἐπ ἰδὲ ἐἰριδ 9 σωροῦ.) ῬτΟΌΔΟΪΥ “ἰπ 
Παγνοϑί {{π|6,᾿ ΡΟ "22 ; οΡ. ϑυζ. πϑῖο, αηά 
1,ΧΧ. οὗ Ῥτονυ. χχυϊ. 1. ΤῊϊ5 σογγοϑροπαβ 
ἢ {πὸ ἀδἴο οἵ (ἢ Εδβί. 

9. 4: ἦγε απά ἱπεθησθ ἢ ὝΠΟ ἤρυτο οὗ 
ΠΟΠαϊΔαΥ5 ἰ5 ποῖ ΘΟΙΠΠΊΟη ἴῃ ἴΠ6 ϑεπηϊς 
Ιαπριαρσοθ. Δ Ὲ ῥγϑίδσ, {πογοΐοσθ, {Π6 γρδάϊπα 

οὔ Π6 ὅγγύ., 3 ὌΝ, “ οβεγίηρϑ οὐ ἰποθηθο Ἢ 
---οοπ]εοΐαγοα ἱηάἀθροπάθηςΥ Ὀγ ΕσὶΖβοῃο. 

αΦ α τενφεἰ Κ᾽ ῥεαίοη σοϊά.] (οπιρατο τῃς 
51ΠΠῚ1165 ἴῃ ΧΧΧΙΪ. 5, 6. 

10. α Καὶ» οἶδσ ἱγεε.)] “Ἑδὶτ᾿᾽" 15 ουπα 
ΟΠΙΥ ἴῃ 248, ὐο. 

ῥιάαάϊπς γογὶν γι ἘΔΙΒοΥ, Ὀσιπρὶηρ 
Του, ὅυγ. ννΠΟ56 ὈγΓΆΠΟΠ65. ἅγὸ τηϊρμΐγ,᾽ 
ΡΟΓΠδρ5 {Ππιπκίηρ οὗ ΠΝ ἕοσ ΠΥ. 

ας ἃ φρτγες ἱγεὸ αὐρίορ σγοαυεὶρ τ ἰο ἐῤὲ 
εἰομά:.}] “ΤΠ 6 ΟΥ̓́ΡΓΘ55 15 φύσει ὑψηλόν (ΤΠθο- 
Ρῃγαβίιϑβ, " 85. Ρ]δηΐ.᾽ π1. νἱ]. 4). ὙΠῸ (γθὸ 
ΒΡΟΚΘη οὗ, ΠΟΥΥΟΥΘΓ, 5θθη5 ἴο πᾶν Ὀδθοη {πὸ 
2 ΥΝ, οὐ Οἰθαβῖεγ (ςρ. 5γ01.). ὙΤὴδ ὀχργοβ- 
Βίοῃ “ἦν ἢ στοννοῖῃ πρ ἴο πο οἰου 5" 15 
50 5ἴγδηρο [Παΐ ὄνθη νοι τῃ6 ϑγγίας ννὸ 
τς μανο συιθβϑοά {μαΐ {Π6 Δα ΠοΥ Πδα τπἰ5οά 
1Π6 ννογὰ 2), γνῃῖσο ἢ θθαγϑ τς ἔνγοῦο ἃ πηραηϊης 
οὔ “ οἹοια " ἀπά “[Ὀ] ΡΟ," δηά {παξ (Π6 Ἰαϊΐον 
ννὰ5 ἴΠ 6 56 η56 ννῇϊοἢ {Π6 ΔαΠοΥ ἱπίοπάρα ἴο 
σοηνον. ὋΠοΘορηγαβίιβ (᾿ ΗΙβί. Ρ]δηϊ. 1. ὑπ]. 
1. Δ ΠΙ. Υἷ. 2) ΟΌΒΟσν 65 οἡ 1Π6 σϑρ ΑΓ Υ οἵ 
τη6 θουΡἢ5 οἵ {Π15 ἴγθο ΤῸ {Π15 Γδαΐαγο οἱ 
ΔΌΪΠΟΥ Ργοῦδθὶν 4] 1465, Βαϊ τΠ6 οτἰρίπα! 15 
αἸΠσοι] ἴο τοσοπϑίγιςς ουἱ οἔ ὑψουμένη ἀπά 
ἊΝ “}0Ὼ νῶν 

11. ϑοςοηά βίδηζα. 

ἤῥενη δὲ ῥμὶ οπ ἐβδὲ γοῦδ ὁ βϑοηοιισ ἢ ὍΤΠΟ 

Πἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίς 
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ὉΡ ἴο ἴδε ΠοΙΥ αἰἴαγ, 6 πηδάς (δε 
ρΑτπχεηΐ οὗ ΠΟ] 1Π658 ΒΟΠΟΌΓΑΡΪΕ. 

12 ΝΏεη Βε τοοκ {πε ρογίοῃβ οἱ 
οὗ τἢ6 ρτίεϑβϑιβ᾽ πδηάβ, ἢς ἢ: π1561[ βιοοά 
ΒΥ τε Πεδττῇῃ οὗ τῆς αἰϊδγ, σοπιρδϑθεα 
ἢ ἢ]5. Ὀγαίῆγοη τουπαά ἀρουῖ, 48 ἃ 
γουηρ οοάδγ ἱπ [θάᾶπυβ; δληὰ 85 
ΡαΪπὶ ἴγεε8 σοπηραβ86 4 {ΠΥ Βἰπὶ τουπὰ 
δῦδουϊ. 

13 ὃο ψγεγα 411} τῇς 50η8 οἵ ἄδγοη 
ἴῃ τῆοὶγ ρίογν, δηά τὰς οδἰδιοηβ οὗ 
(ἢς [,ογά ἴῃ τῆςεϊγ Βδηά5, Ὀείογε 41} {πε 
σοηρτεραίίοη οὗἉ [5γδεϊ. 

14 Απά δηϊδῃίηρς τῇς 8δγνίςς δῖ 
τἢε αἰταῦ, παῖ ἢς ταὶρῃς δάογη (ῃς 
οεγίηρ, οὗ τε πιοβϑὲ Β!ρῊ ΑἸπιρ ἢν, 

δ Τευξ.3.. 1Ις Ἠς ϑ(γεῖοῃεὰ ον ἢὶΒ Παπά το 
εἶ. 39..6. [ἢ ουρ, ἀπά ρουγεά οἵ δε Ὀ]οοά οὗ 

ΕΒΟΟΙΕΒΘΙΑΘΤΙΟΌΒ. 1. ἷν. 12---Ἴο. 

ΒιΟ. ρετγίεςοη οὐ ρίογνυ, βῇεη ἢθ ψεηῖ 
εἶτ. 2οο. 

τἢ6 στάᾶρε, Βς ρουγεά ουκ δὲ {πε ἴοοϊ οὗ Ὄει 
τῆς αἰϊαγ ἃ βυγεεῖβιῃθ πη ρ᾽ ϑάνοῖιγ ὑπο ΄.- “- 
τῆς πιοβῖ ἢΐρῃ Κιηρ οἔ ]]. 

16 ἼΠοη 8δοιιεα τς 8οη58 οὗ Α8- 
ἴοη. ἀπ “βουπάεά {πε 5: νεῖ τπιπι- “ Νυιοδ. 
Ρεῖβ) ἀπά πιλάε ἃ ργεδῖ ποῖβε ἴο δὲ τἰθας εἰ 
Πεαγά, ἔοσγ 4 γεπιεπλῦγαπος Ὀείογε {πε ἐγασεβεές 

᾿πιοβῖ ΗΙρῃ. ὑρκόη 
17 ΤἬΏση ἃ}} τἢς ρεορὶε ἐορείβεῦ τὴ ἐᾷς 

μιδϑίθά, δηὰ [6}}] ἀονγῃ το τῆς δαττῃ Ι 
Ὡροη {ἢ εὶγ ἔδοοϑ ἴο ὑγβῆ!ρ τπεὶγ 
Ιοτὰ Οοά ΑἸπιρμεγ, τε πιοϑῖ ΗΙρῃ. 

18 ΤῊΒ 5'πρεῖβ 450 8Δηρ' ᾿Γδίβ65 
νὰ τῆεῖγ νοῖςε5, νυ τἢ ρτοδὲ ναγίοῖν 
οὗ β8οιμπᾶάς νγὰᾶβ ἴπετε πιδάς ὅψεεῖ 
τηοϊοάν. 

Ι9 ᾿Απὰά {ἢε ρεορὶε δεβουρῆς τῆς 
Ιογά, τῆς πιοϑοῖ ΗἸρΡῃ; ΟΥ̓ ρῥγᾶγεγ 
Ὀείογε ἢϊπὶ {παῖ 18 τπογοῖξι}, {1} τῃς 

ἀϊδεϊηςξῖνε νεπίπιοηῖβ οὗ ἴΠ6 δὲ ρῃοργίοϑὶ (566 
Το Τοπιρὶς δηὰ 115 ϑογυῖοεβ,, Ρ. 72). 
ΑἸΙΒουΡῺ αἀυτγίηρν ἴῃ6 ΟΥΑΙ ΠΑΙΥ ρατὶ οὗ ἴῃς 
β8οευῖςοβ οἡ ἴμ6 ὨΔΥ͂ οὗ Αἰοπειηεηί ἴδε Ὠϊγῇ- 
Ρτίεδί σοσα ἢ15 508] νεβιτηθη85--- [6 τοῦθ 
οὗἩ ΠπΠοῃουγ," ΟΥ, 848 1ἴ 8 οδι᾽εά, “ τῆς σοϊάθη 
γοβίμιοηίϑ "-- γεῖ ἴἴ 56 6Π15 ποτα ᾿ἰκοὶγ [παῖ [86 
τοίοσθησο ἢονν ἰ8 ἴο ἴδ6 ΟΥ̓ΪΠΑΤΥ, ΟΥ ἴο ἴῃς 
ϑαδρδίϊς, ογ οἴ ογ ἔδδενο πιποίοηϑβ οὗ ἴ6 δ! Ρἢ- 
Ργϊοδῖ. ὙΠ15, ΡΑΓΕΥ Ὀεοδυβε ἰξ 15 ποῖ ᾿ἰκ ον 
παῖ 1656 ἔυποίίοης που]ὰ τοπιαΐη ΠΟῪ 
ππποιϊςοά, ρΑΓΕΥ Ὀδσδιϑα νγὰ βου ΒΟΆΓΟΕΙΪΥ͂ 
εχρεςῖ τμδὲ αἴεγ (με ἔμ}} ἀεβοτίριίοη οὗ 186 
ΔρΡοάγαποθ οὔ ἴπεὸ ὨΔΥ οὗ Αἰοπειηθηΐ ἴδ6 
νυτιῖοῦ ννου]Ἱά γὸ δδςοῖκ ἴο [ἃ ἀραῖπ. ΤῊ νγθλγ- 
ἴῃ οὗ ἴῃ “ ξοϊάδη νεβηθηῖβ᾽ ἀυτίηρ ρατί οὗ 
16 ΠΔΥ οὗ Αἰοῃεπιοπί βθθῖβ Δ] ἀφ ἴο ἰῃ 
ἴῃς ἤξυγο οὗ ν. 9. ἴη σοπποχίοη ἢ (ἢ 5 1 
Πόγα ἄσβεγνεβ Ὠοϊίςο ἴμδῖ ἴῃς βογνίοθβ οὗ {πὶ 
ΟΑΥ “εγεὰ σοης]υάεοά ὈΥ τς πἰρμ ργοϑὶ ἴῃ ἢ8 
“οϊάεη νεϑίπηθηῖ83᾽ ( ΤἜΠΡΙς δηὰ 18 ϑεγνῖςαβ,᾽ 
ῬΡ. 285, 286). [πάρεά, 4 ςοπιραγίβοῃ οἵ [ἢ ς 
ἤγυγεδβ ἴῃ στ΄. 5--1ἰοὸ ΜΜ}}} δ!ενν [πὶ {ΠΟῪ οοΥ- 
Γεβροπαᾶ Ὑἱἢ} τῃς τυδγῖς τεραγάϊηρς 6 νεβῖ- 
ταθηῖβ ἴο ὃ6 ογ ΕΥ̓͂ [πΠ6 Πρῃ-Ργιεδ ἴῃ τἢς 
γατίουβ ἔπης[0Π8 οὗ [πδῖ 5016 ΠΊη ΟΔΥ. 

δε γιαάε ἐδε σαγιθηξ 9. δοἰίπει: δοπομγαδἰε. 
Ἀδίμοσ, Ἀ9 πιδὰϑθ ἴ8ὸ βδυσσοππηάδίΐπαᾳ [(ΠῸ 
ανφιῤί.] οὗ 189 δαῃοίθδσΥ δἱοσὶο!δ. 
“ΤΟ βυττουπάϊηρ οὗ [πὸ 5δῃοζιιδγγ ̓ 15 [Π6 
Οουτγί οὗ ἴῃ Ῥγίοβίβ σβογε “86 ΒΟΙΥ Δ]ἴὯγ,᾿" 
ἐ.ε. (6 αἰίατ οἵ Ὀυγηϊ-οἴετίηρ, βιοοά. ἔογ 
ἴῃς τοπάοσγίης οἵ ἁγίασμα ΟΥ̓ ““5Δης[ΠΆΓΥ," 
ςοιῃρ. Εςοΐυ5. ΧΙνΪ. 1ο, 13 ; ΧΧΧΥΙ. 15; ΧΙΙΧ, 6. 
ΤἼΗΣ ὮΙ; Βσργεβὲ προς οὔϊοϊδῖεο Οἡ ΔΩΥ͂ ΟΔΥ͂ 
Δηά ἴῃ ΔηγΥ οὗ [Π6 ἈΥΙ ΒΕ ἐπποϊίοῃ5. 

12. δὲ βογιοα.ἢ ὅϑγτζ. “ οἵ ἤδβῃ." ΤὍΤδε 
βδοϊῆοθ νγἂὯἂβ οὐΐ ὕὑρ ἴῃ ῥΐθοεβ δοσοσάϊηρ ἴο 

ςογίδιῃ συ] 65, δη 5] ϊθαὰ θείοσο δοίην ἰδ οὐ 
ἴπ6 αἱζασ. ον (6 ναγίοιιβ γυ τὶ 5, ̓ ΟΠΊΡ. 
“ΤΙο Τερὶς δηὰ 15 δεγυίοθς, ΡΡ. 90, 1οο, 
115, 141. 
εορα εἶ «υἱῷ δὲς ὀγείόγεπ γομρά αδοι.} 

Οὐ ἴδ πυμηθοεσ οὗ ργθϑῖβ 0 οσαγτ θὰ υρ [86 
ΥΔΓΙΟΙΙ5 5ΔΟΥ ἤςε8, ΠΟΠΊΡ. «. “. Ρ. 90. 

ας ὦ γοιπρ εεάαν' ἱπὶ Ζδαπι.}] Οταπῖςά ὉΥ 
ὅ5ΥΓ. ; ΡΟΓΠΔΡ5 ᾿ἴ μ458 σοπια ἰῃ ΠΌΤ υ. 8. 

18. ΓοΓ ἴπε ἀείλι!]οὰ οχρδηδίίοη οὗ 186 
ογάοσ οἵ βοῦυςε 45 ἤογὰ ἀοβογί θεὰ χὰ τηυϑὶ 
τοῖον. ἴο ἰδς δοσουηὶ οὗ ἴπ696 ϑϑυνίοθβ, κι. 2. 
ςἢ. Υἱξ!, 

14, “πά4 Μηἰεδίης ἐδ σογυΐοε αὐ ἐδ αἤαγ.} 
Ἢ διὰ μοσζοσχιαΐῃ αὶ δοπριοίΐοι οὁκ 
180 δΔΙίασε; ϑγτίδο, “" ὉηὉ}}] πὲ μδὰ δηϊβῃοᾷ 
βούσίης [86 4]ἴ2τ." ὍὉὴ6 ἰαζίογ τυγου]ὰ 5θὸπὶ ἴὸ 
τεργεβοηΐ ἴπε Ὀείίον τεδάϊηρ ; ΠῚ Ὁ ννὰβ τοδᾶ 

ὃγ ἴῃς Οτθοκ ἰταπβίδίογ ΠΡΌ, δηὰ πῦ ἪΡ 
(2 Κεὴ ὈΥ πἰπὶ ἔογ δὴ δάνεγυϊδὶ ρῆγαϑε (ὑτο- 
ὈΔΌΪ ννὲ βῃουϊά τοδὰ εἰς συντέλειαν ἴογ 
καὶ σ΄). 

ἐδαὶ δὲ τιῖσδὲ αάδογη ἐδε οὔεγῖπς.}] Ἐαῖμοσ, 
ΨἘ110 Δάοσηΐπᾷ ΟΥἨὨΎ ΡΟΣζοΣΙΐ (. 

16. ἐδ. ὦρ Ηδεῦ. ΠΡ, ποῖ υϑοά ἴῃ 5ἰη- 
ξυϊλν. Το ““ ἀγηὶκ- οὔτι " ννᾶβ ρουγοὰ οὔ 
ἴῃς ὕ486 οὗ ἴδ δἰΐδασ : οοῦῖρ. “Τ πε Τορὶς 
δηά 115 δογνῖοδβ, Ρ. 142. 

16. «εν ΦΎὝΒε πιαγρῖπαὶ τοηάογίηρ ἰ5 
ΤΆΟΓΟ ἰἰἴοσα]. πιο ϊαίοὶυ αἴζοσ (86 “ἀσιηκ- 
οδοσίηρ," ἰἴε Ὑοηιρὶο-τηυβὶς Ὀεζᾶη (ὦ. «“. 
ΡΡ. 142-144). Οἱ ἴδε πρυβίοϑὶ ρατὶ οἵ ἴδε 
ΒΟΥΥΙΟΘ, ΠΟΙΏΡ. “. 5. ΡὈ. 52--57. 

190. “ἼΤε Ῥβαΐπῃὰ οὗ (6 ἀΔΥ νγᾶβ δἰ νγαγβ 
8. ηρς ἴῃ [ἴσος δεςο8. Αἴ ἴδε εἶοϑβε οὗ δᾶ ἢ 



γ. 2ο---26. 

ΒΟἰεπηὙ οὗ τῃ6 ]οτὰ ννᾶβ επάεά, 
Δηἀ {πεν πιδὰ πη! ῃδα 5 βεγνίςα. 

20 ἼΓΒεη Πα ψεηῖ ἄοννη, δπὰ ᾿πβεὰ 
ὉΡ 8 Ππαηάβ ονεῦ ἴῃε ψ μος σοη- 
δτερδιίοη οἵ τῆς σμ] άγεη οὗ [βγδεὶ, ἴο 
δῖνε τῇῆε δ]εβδίηρ οὐ τε [μογὰ συ 
Ὦ15 1105, Δηἀ το τε)οὶςβ ἰῇ ἢ158 ΠΑπΊ6. 

21 Απά {τῇεὺ Ὀοννεά {ἢδπΊβεϊνεβ 
ἀοννῃ ἴο ννόογβῃ!ρ ἴἢς βεσοηᾶ [ἰπ|6. 
τῆδὲ τῆν πιρῃξ τεσοῖνα ἃ δἰ θββϑίηρ 
ἔἴτοπι πε πιοϑὲ Η!ρῃ, 

22 Νον {Πεγείοσε ἤ0]655 γε ἴῃς 
(σοά οἵ 14}}, νν σὰ ον ἀρεῖ ννοη- 
ἄγοιιβ πίπρϑ ΕΝ ψγΠετο, σῆς ἢ 
Θχδίτοῖῃ ΟἿΓ ἀδγβ ΠῸΠῚ {πε γγΟΤη, 

ΕΒΟΓΟΙΕΒΙΑΘΤΊΙΟΌΞΝ. 1. 

Δηὰ ἀδαίθιῃ ἢ τι5 δοσογάϊηρ το ἢΪ5 
ΓΆΘΓΟΥ. 

23 Ηαε ρταηΐ 8 ΤΥ ΠΕΣ οὗ Ποαδγί, 
δηά τῃλί ρεᾶςε πιὰ ὃς ἴπ Οὐ ἀδγϑ ἰῃ 
[5γδε] ἔογ ἐνεῦ: 

24. Ταῖς ἢς ψουϊά οσοπῆτγπι ἢΪ5 
ΓΊΘΓΟΥ ὙΠ 85, ἀπὰ ἀκα] νεῦ κι5 δὲ ἢἰδ 
τπηε 1 

2ς ἼΠεῖα δὲ ἴνο πιδηηοῦ οὗ πδ- 
[ἰοη5 ἡ] ἢ τὴν ἤδαγὲ ΔΟἢογγοῖῃ, δπά 
τΠ6 {Π|Γὰ 15. ΠΟ πΠδίίοῃ : 

26 ΤΠ ΕδΥ τῆλ 511 προη {πες πιοιιη- 
ταἱη οὗ ϑαπηαγια, ἀπα τπδν τῆι ἀννεὶὶ} 
ἁτηοηρσ της ΡΠ βεΠ 65, αη τῃατ ἔΟΟ 5 ἢ 
ΡΘΟΡΙΕῈ τῃδὲ ἀννε}! ἴῃ δίς επι. 

1Π6 ῥτιθϑίβ ἄγον ἴἤγοο ὈΪαϑίβ ἔγοπὶ ΓΠΟΙΓ ΠΝ ΘΥ 
τγυτηρεῖβ, ἀπά ἴπ6 ρϑοορὶθ Ὀονγεὰ ἄονη αηά 
ὙΓΟΓΞΠΙΡΡοα "ἢ (ω. “. Ρ. 143). 

20. Οπ πὸ ῥγίθδιν Ὀεπροάϊοςίοπ ἂπά {πὸ 
ΓΈΒΡΟΠΒΘ οὗ [Π6 Ρθορὶθ, 566 μι. σ. Ρ. 141. Ι͂ὴ 
1πΠ6 Τεπιρὶς οἵ Ηεογοὰ 16 ρυῖθϑίν Ὀ] βϑίηνς 
ὙγῺ5 βίνθη Ὀεΐογο {Π6 τηραΐ- δηὰ ἀγη Κτ  ουην 
αηα ἴῃς Ῥβαϊπιοάγνυ. 

21. ΑἸΓΒΟΙΙΡῚ {115 νοῦβο σθοη5. ΠαΐυΓγα ΠΥ ἴο 
ςοππηροῖ 156} νὰ [Πα νυ ῃῖς ἢ ργεσθάοβ, [Π6 
δίγυσίυγε οὗ ἴΠ6 σΠπαρίογ (566. ἱπιγοάιιοι!οη)} 
ΤΕ] ἶτοβ ἴ ἴο Ὀ6 σοπποοίοα ἢ τΠ6 ΠγπΊη 
ὙΥΠΙΓἢ το] Ἰονν5. 

222-24. ΑἸΕΠΟΙΡῊ Ρὺΐ ἴῃ {πὸ ποι οὗ {ΠῸ 
Ῥεορίς, {Π15 15 γαΐποσ τἄθα] τΠΔη τα], πὰ ἴῃ6 
Ἀγπιη οὗ {Πα Κβρῖνπηρ πλιδέ 6 τοραγάθα ἃ5 
[δ ΟΥΙΡΊ ΠΑ] σοπηροϑίζοη οὗ {Πς διγαοιάθ γαῖμογ 
ἘΠ2Π 845 ἔοττηϊηρ ραγί οἵ {πὸ δϑύνισθβ ἴῃ {πὸ 
Τετηρίθ. [15 σαῖμοὶῖς ΤΠαγαςΐου, 45 αἰβίϊη- 
ξυμ ἔγοτη παστονν [ον 5 νἱονν5 (τ. 22 4, 6); 
115 Ἐἐχργεββίοῃ οἵ 4 νυ Ἰοὺ σγαίτιάθ (Ὁ. 22 ε, 4); 
1.15 ΠοΑΙΠΥ ἴοπο (τ. 23), απὰ [5 ραΐϊμεῖϊς 
τἰΐεσγαπος οὗ πορο (Ὁ. 24), ΘΠΕΠΟ 1 ἴο ἃ ρῥίαςσο 
δτηοηρ ἴΠ6 ἸοϊΙθϑί οἵ ὉΠ ηϑρίγοα ΠΥ πΊη58. Α5 
ΠοΟΙΙσοα ἴπ {πΠ6Ὸ Οὐσηρίαὶ [πίγοάιποίοη, τ μα5 
θεὸ π σορτοάμοθα ἴῃ {6 νγν6}]- Κποννὴ (ΟοΥπλη 
Ἀγτηη οἵ Εἰποκαγί (ἀδοιξ 1648): δΛῆσι ἀανιζοὶ 
αἰΐε Οοί!----νν Πι ΡΟ οὶ] ἀρΡργοργιαΐθποϑβ ἴο {ΠῸ 
εἸγουπηβίδποος οὗ ἴΠ6 {ἰπὶ6 οἵ [5 σοτηροϑιίοη 
-͵.ἴμε οἷοβε οἵ {πε “ΓΒ ΓΕΥ Ὑ δαγβ᾽ δ  ασ. (ΕῸΓ 
115 ἰγαπϑίαιίοη ἱπῖο ΕΠρ] 5, 566 “ ΗΥπΊη5 
Ἀπεῖοπί αδπά Μοάεγη, ΝΟ 2.χ9.}) ὙΠ ϑγ τιδῦ 
ὙΕΓΞΙΟῚ οὗ ἴΠῸ ΠΥΠΊΠ 15 85 [ΟΠ] ]ονν5: 

““ Απά Ιεξ τῆς Ῥεξορὶε οἵ ἰῃς θαυ ἢ ῥγαΐῖβα {ΠῸ 
Ι,οτὰ, 

ὝΠΟ ἀοείῃ ἴαᾳπιοιιβ ἱπηρβ πη βατίῃ, 
ἈἈπὲ οτραϊθα τΠῸ 5οὸπ85 οἵ τηᾶῃ ἴγτοπὶ οὐἱϊ {ΠῸ 
γγπ Ὦἢ οὗ [ΠΟΙ ποίου, 

πα τα]θῖ {πδπὶ ἀοσοταϊπης ἴο ΠῚ5 νν1}], 
ΤΟ γσῖνε υπίο ποι υυϊβάοπι οἵ Πεατί ; 
Ἄπα Ιεὶ ἔθογε θὲ ρεαςε Ὀεΐννθθη {πη ; 

Απά Ἰεῖ τπογοῦ 6 Θϑα ὈΠ5ΠῃΠ 6 1 ΘΙΠΊΟΠ : 
[ογ : Απὰ Ἰδὲ ἴ "θὲ δβί πη θα νυ ἢ Θ᾽ πιο 

{πΠ6 [81 (56ε επετζαὶ [πιγοάποζίοπ, 

Ρ. 6)} 
Απά νῈ ἢ ἢ5 5664, δ5 {πῸ ἄαγϑ οἵ μϑανϑῃ." 

Ι ΜΠ ὍΘ οὐδβογνθὰ {πὶ 16 1Π6 ϑγτγίας 
ΓΟ ΘΥΙΠρ 5. ἴῃ {πὸ ἢἤγβι ἤν ᾿|πΠ65 ΤΠΟΓῸ 11Π1- 
γΟΥ584] 1 115 ἴοπο ἴδῃ {πὸ Οτθοκ, θοῖηρ Ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ τποαϊῃοά ὈΥ {πὸ ϑυγίας ἰγαηβίδίοσ, [Π6 
Ιαβὲ ἴπγθθ ᾿ἰπῸὸ5 560ΠῚ ΠΊΟΓΟ δοσιγαΐοὶγ ἴο 
ΟΧΡΙΓῸ55 ννΠαΐ οπὸ ννοι]ὰ ὀχροοῖ ἴο ἢανα ὕὈθ6π 
ἴῃ ἴῃ6 πιϊηά οὗ [Π6 οτρίηαὶ Η ΘΌγονν υυΎΙΟ Υ. 

25, 26. Τρεγὸ δὲ ἰαυο ριαρηο ΟΥ̓ παΐϊογις, 
5 ..7]ὺ [ἴἴ μα Ὀθθη ϑιιρμοβίοα {Παΐ {Πο5. ἴννο 
ΥΟΥΘΘ5 Πᾶν ἴΠ6 ΔρΡρϑάγαηςο οὗ Ὀειηρ ἃ τ ἀ]6, 
ςοηΐδιπΙηρ {Π6 δι ΠΟΥ 5. ΠΑΠῚΘ ΟΥ 84 πα !σδίοα 
οὗ (86 ἀαἴδ αἵ ψνῖςἢ τη ὈοΟΚ ννὰβ σοπιρΙοϊοά. 
ἴΡροη 1Π6 υΠΟΪΘ ΤΠΟῚΓ ᾿ΠΒΟΥΓΠΟΠ ἰπ 1Π15 Ρἷασα 
--αἴζογ ἴΠ6 σοποϊιάϊης θυ] ΟΡῪ οὗ στ. 22--2 4 
αηδ Ὀοίογο {ΠῸ σἰιβί ΟΠΊΑΓΥ Οἰοβθ ἴῃ πο. 28, 29 
--56 615 50 ϑίγαηρο πὰ ἸΠΟΟΠΡΤΊΙΟΙ5 [Πα ννῈ 
ΔΓῸ αἰβροβθά ἴο τοραγαὰ {ΠῸΠὶ ἃ5 [Π6 Ἰαΐθγ δάἰα!- 
[ΓΟ οὗ ἃ 5.6, δηὰ 45 ἀδίϊην ἴγοπὶ ΠΡαΥ {Π6 
{πιὸ οὗ Ηετοά. ὍΠῚΒ οὐ δοζοουηΐῖ οἵ ἴῃς 
οουοτί δἰ ἰϑίοη ἴο  ἀοπι, νυν μος, 45 ἴπ6 ὈΠῚἢ.- 
Ρίαςο οὔ {πὸ ἔαπην οἵ Η ογοά, {πὸ ἀπιπιδη, νν5 
Πο] ἃ τη ϑιισῇ βόπογα] ἢαίγοα αἵ {Ππαΐ {π|6. ΕΟΓ 
{ΠῸ τοίργοησο ἴο {πὸ πποιιηΐαϊη οὗ ϑαπηδγια ἢ 
τητιδῖ πανὸ Ὀδοη ᾿πτοπά δα ἴο σΟΥΟΥΓ Β0ΠῚΟ ΟἾΠΟΓ 
ΔΠ]Πϑιοη, ἴπ6 δαπηαγιαηϑ. θοὴν τγοίοσσγοα ἴο ἴπ 
1η6 αδὲ αοἰαιδο οὗ ἴδ νϑῦβθ. ὙΤὴῈ Ηθροῦτονν 
ΟΥ̓ σἰπ4] ἢδα πὸ ἀοιδὲ “1η πιοιιπί ὅθ τ," τοίογ- 
Γηρ ἴο Εάοπη. 1515 Ργοβογσνοα τη {ΠῸ ὅ5υγ. 

υιϑῇ (ςοτρ. 5. ἸΧΧΧΙΝ. 8.-νν ἢ ]ὸ τη [Π6 ϑατηαΓ. 
γΟΥΒΙοη οἵ {πὸ Ῥοηϊαΐοις ἢ δεξν 15 γοηπάογοα ὈΥ 

ΠΡ 32). 5: πη Πατῖν, τπὸ Μοῖ, 1.28. ἐγαπϑίαΐοβ : ἐπ 
7106 ϑεῖγ. Ἐν ἴπΠ6Ὸ ὀχργοβϑίοη “Ἢ ΡἢΠ]5ΈΠη65,᾿ 
νῸ σςοπίθοίασο {πῶ {ΠπῸ ἰογοῖρη---Ο,θοϊδη--- 
ΒΘ. ΓΠ|6Γ5 τῇ Ῥα!οβίπο (αὐ τοπ.)} ἃΓῸ τηθδηΐ, 65ρ- 
οἰ!" ν {Πο56 νυν πο πη αδιτοα {πὸ οἹάογ Ρ.ΠΠ στη ς 
απ ΡΙα ποίη οἸτίο5. ὈῪ 16 βοατοοαδί. Ὡς 



2536 ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟῦΞΒ. [,. 1Π. ΤΠ ΒΞ 
ΒΟ 27 7δβὺβ τῇς βοὴ οὗ ϑίγαςῃῃ οἵ [ε-ὀ πὶγ ϑανίουγ: ἱ ἀο ρίνε ργαῖβε ππίο δε 

Γυβαῖαπὶ δίῃ τυγιεῖθη ἴῃ (8 ὈοοΚ 
τπε ἰηϑίγαςτίοη οὗὁἨἉ « υπηάετϑιλπάϊηρ δηά 
Κπον]εάρε, ψῆο οἷδσοῦ ἢἰΞ ἢεαγί 
Ρουζεα ἔογιἢ τυϊβάοιῃ. 

28 ΒΙεββεά 8 ἢε τῃδλὲ 5884}} δὲ 
Εχογοιϑθὰ ἴῃ {πεβεὲ τῆΐϊπρβ; δηά ἢὲε 
1Πδῖ ἰαγεῖῃ τῃεπὶ ἃρ ἴῃ ἢ15 ἢεαγὶ 5}8]] 
Ὀεςοπηα ννῖβ6. 

29 ἔογ Γ ἢε ἀο {μ6πὶ, ἢς 5}4}} θὲ 

ΤΥ πδηη: 
2 ἔογ τοι αιξδ ΠΥ ἀείεπαάεγ δπά 

Πεῖρετ, δῃά ἢαϑῖ ργεϑεγνεὰ ΠΥ θοαγ 
ἴτοιῃ ἀεϑιγιοτίοπ. ἀπά ἔγοπι ἴῃῈ 8πᾶγε 
οὗ τε 5]απάεγοιιβ τοηριιθ, δπα ἔτγοῃι 
της 11ρ5 τῆδξ ἔογρε 1165, ἀηά παϑὲ Ὀδθεη 
ΓηΪπς Βεῖρεγ δραϊηϑὲ πλίης δάνεγβδγιαϑ : 

2 Απά δαβὲ ἀε]ινεγεά τηθ, δεοςογά- 
ἱηρ; ἴο {δε ταυϊτυάς οὗ [ΠΥ πΊεγς!ς5 

ολ ἢ ἴο 4}} τῆϊπρβ : ἔογ τῆς ᾿ΐρῆς οὔ δηὰ ργεδίπεϑβ οὗ [Πγ πδπΊε, ἔγοπι ἴτε ἴ Οτ. Με 
{με Ιογά ἰεδάθεεν Πΐπὶ, ῃο ρίνει ἢ τεθῖ οὗ τπαπὶ τῆδὲ τγεγε γελαῦν ἴο ὥγεμε" 
ννϑδάοπη ἴο πε ροάϊγ. Β]εββεὰ δὲ τῆςΣ ἀενουγ πιε, δηὰ οὐυἕ οὗ τῆς Βιαπάϑβ "κ΄ 
Ι,οτὰ ἔογ ἐνεῖ. Απιθη, Απιεη. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ 111. 
Α Ῥγδγοῦ οὗ [6515 [6 ϑοη οὗἉ ϑίγαςϊ. 

ἍΊΙΠ1Ι, τῆδηκ τῆες, Ο 1], ογὰ δηά 
Κίηρ, δηά ργαίβε τες, Ο (ὐοά 

ννοσάβ (ΠΟΥ παῖ ἄννε}} ἀτηοηρ ̓ ἅτὸ (ΆΚϑη ἔγοπι 
Η, 248, Οο.. Ὀυῖ ἅτε ηοῖ ἴῃ ΔηΥ οὗ (ῃ6 ργίποῖραὶ 
Μ55., νϊςοἢ ἢᾶνο ΟἿἱγ “τῆς ῬΠΠΙ5Έη65.᾿ 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺ [1]. 

Ὑιεννοά ρΡΈΠΟΓΑΙΪΥ, [Π18 σμαρίογ σοηθϑὶϑῖβ οὗ 
[γος ρΡαγί5: Ρατί ἴ., υὐ. 1-12; Ρατ [1., οὐ. 
{2-27; ῬαΑΤΕΠΠ)., νυ. 28-..0. ὙΠΟ ἢγοίῖ ἴθ ὸ 
Ῥαγίβ ςοῃϑίϑδί οἵ βϑνεγαὶ βἴίδηζαβ. Ὀαγί 1. μᾶ5 
ἔννο βἴδηζβϑ, δδςῇ οἵ ἔνε νεῖϑες (υυ. 1--ξ; 
6--10), Δη4 εἴοβεβ νυν} ἃ βίδηζδ οὗ ἴννο υθσβεβ 
(υν. 11,11). Ῥαγί ΠΠ. ἢ45 ἴῃγχοε βίδῃΖδϑβ, δ ο ἢ 
οὗ ἔνε νοϑῖϑεβϑ (υυ. 121-17; 18-22; 231-27). 
Ρατὶ 1Π.., νης τᾶ ὃς τοραγάθὰ 45 {Π6 
ΒΘΏΘΓΔΑΙ σΟΠΟΙ 5ΊΟη, σοηδβίβῖβ οἵ ομα βἴδηζα οὗ 
ἴπγοα νοῦβοθ. Νοῖ ΟἹἱδ Πε6 αἰ ογεης ραγίβ οὗ 
1115 σπαρίογ, δυῖ τΠ6 5βἴδηζαβ οὗ νυμῖο ϑαςοῖ 
Ῥατί ςοπϑίβῖβ, δγῈ ννῈ}}] πηὰγκοα Ὀγ [Π6 αἰ οτ- 
Θης6 οὗ {π6 βυιδ)]εςῖΐ ἴῃ ϑᾶςἢ οὗ [μ6π|. Ῥδυμαρ5 
{Π|15 15 ἰθαϑῖ οἰθαγ 'ῃ Ῥατ 1. Βιυῖ ἤσθτα αδἷβὸ 
νγῈ ποῖος [παῖ ἔτοπιὶ [ῃΠ6 σοοοσγὰ οὗ 5ιΓ  ΕῪ 
Ῥεγβοηδὶ δνοηΐβ ἴῃ βίδηζχα ἱ. (υν. 1--5) [86 
ὙΥΓΙΟΥ ρᾶ5565 ἴῃ (6 βεςοηά 5ἴδηζα (υν. 6-- 
10) ἴο ἃ πιοῦθ σϑῆθγαὶ γοὶρίουβ σοηϑι ἀθγδ- 
«ἴοὴ οὗ τ{πὲπὶ δηὰ ἃ οἰαϊοπηθηΐ οὔ ἢὶβ οννὴ 
δρι γι 4] οχρογίθηςσθ, νν ΙΓ ἢ ἴῃ τὰς τὨϊτὰ βἴδηζα 
Τίβε5. ἰηΐο {ῃπαηκϑρινίηρ (συ. 11,12). Τϊ5 
ἴοτγιηβ δη δρί σοπο]υβίοη οὗ Ρατί 1. [ἡ Ῥασ 1Π. 
ἴῃς νΥΠΘΙ Οἤςο πιοτὸ ρῖνοϑ ἴῃ {Π6 ἢγϑί ϑἴδηχα 
(τυ. 13-17) ψ αῖ ΤΥ ὕες οα]]οὰ 4 πιογὰ 
ῬΟΥΒΟΠΔ] δοςοιπί οὗ ἢ5 ᾿ΠΏΟΣ 1Π|Πὸ ἃς. τοραγαϑβ 
Δ Ἰβδάοτη, πὰ ἀραΐη ρᾶ5565 ἰῇ πὸ βοςοηά 
βδίδηζα (πν. 18-22) ἴο ἃ ΠΊΟΓΘ ΡΈΠΕΓΔΙ βἴδῖο- 
τηθηΐ ἴῃ τομαγαὰ ἴο [ἴ. 1,51} Υ, βίδηζα {||. 15 
ΔΠ δαπγοηιίοη δά ἀγοϑϑθα ἴο 8}}], δῃὰ Ὀαθοά οἡ 
τῆς νυτ τοῦ ῬΕυβοηα] ΟΧρογίθος ΟὗὨ ὟΝ ἰβάοιῃ. 
ἼΠΙ5 Ῥγοραγοβ ἕογ ασγῖ 1{Π|., ν ἢ σοηΐδ!η85 

οὗ βυς ἢ δ8 βου ρῇῆς δίζεσ ΠΥ 1Πξπ, δηά 
ἔγτοπι ἴη6 πρλη! οἱ ά βῆ οτίοη8 τυ Ὡς ἢ 
[Π44, 

4 Ετοῖχλ τῆς οποκίπρ οὗ ἤγε οἡ 
ΕΥΕΓΥ 5146, ἀπά ἔτοπι ἴΠ6 πηϊάβὲ οὗ τῆς 
τε ψῃὶς ἢ 1 Κιπάϊεά ποῖ ; 

ἃ ΒΟΠΕΓΑΪ σοτηπιεπάἀδιοη οὗ ἴθ Ρυγϑυϊ οὗ 
νυϊδάοπι ΔΠ4 ῥίείγ. 

ΑΚ τοραγάβ οὐ εἰσὶ ροϊηίβ ψε ποῖϑ ἴῃδϊ [ἢ15 
Παρίου 15 ννδηίηρ ἴπ ἴῃς 5. Η. νειβίοη, δηὰ ἴῃ 
ΟὨΘ οΓ ἵνο Μ55. ἘΕσγιίΐζβοῃε ννου]ά ρίδες ἴἴ 
βείοτε συ. 27 οὗ {πὸ ᾿αϑῖ Ἵμαρῖογ, που ΔΠΥ 
αὐἀδραυδῖς στοιπά. Βι.Κ6}}] οπάφανουγβ ἴο 
Ργονο {παῖ τ ννὰ5 δὴ δὶρῃδθείϊ αὶ ρϑα]πι. [}ἢ 
ΔΠΥ͂ σᾶ56, ἔγοπιὶ 115 Ρϑύβϑοῃμδὶ Ἵδμαγαςῖοσγ, ἴῃς 
ΔΌΪΒΟΣ νν85 }ι|5{1ΠΠε4 1η τηδκίηρ 1ἴ Δὴ Δρρεῃάϊχ 
ἴο ἢΪ5 θοοκ, νυν τη ψνΒΙςἢ 1 νου]ά πᾶνὸ Ὀδθη 
ΘΠΓΙΓΟΙΥ ουξ οὗ ρίδςθ. Τῆς ϑγγίδο νογβίοη ἢ 85 
ΤΆΔΗΥ 5ίγαηρε νδυϊδίοῃβ (45 ἴῃ {Π6 ργεσθαάϊησ 
σΠδΡίοΓ5), 8}} οὗ νῃςἢ ἀο ποῖ σραυῖσγο ἴο δπά 
ἃ Ῥίδος ἤογο. 

1. 1 αυἱ] ἐδαπὲ ἐρεο, Φ..7] Ορ. ἴπε σοπι- 
τηθηςοηθηΐ οὗ Ρς, σχχχυῆι. ΓΠδ Αοίὶ. ἰηνοτῖβ 
αἰδιιθθ5 1 δηάᾷ 2. Οη [πο εἰγουπιοίδηςοϑ οὗ 
ἄδπροῦ ΒΟ ἢ Ὀόδοῖ {Π6 δ ΠΟΥ, 566 [86 ΟΘΠΟσΑ] 
[ηἰγοάπςτοη, ΡΡ. 4, 8, 13. 

2. ον ἐρομ αγ ἢ ἘἈΔΙΠΕΥ, μαδὲ θθΘ61 οἵ 
ἃ ῬΑΓΈΟΙΪΑΙ ΟσΟΔ5Ιοη. 

,7ηορπ τὲ “παγέ οὔ τὲ «“ἰαπάεγοις ἐοησειε. 
ον ἴΠ6 εἰγουπηδίδησοβ ἴῃ βοὴ 5Γδ᾿5 βρογβοηδὶ 
᾿ἰβίοσυ ψ]οἢ οχρίδιη Π]5. νοῦβθ, σοπῖρ. τῆς 
Οσποσγαὶ [ητγοάποίίοη, ΡΡ. 4, 8. 

γ»ης αἀδυεαγί.ἢ ἸΤιἴ,͵, τθο80 Ψ8ο 
βιοοὰ Ὀθδάθ 110. -Ὠαΐι ΓΑ! ΝΥ ἰῇ ἃ ΠοΚ[16 
50η56, “νης ἴο ἀθϑίΓΟΥ πιθ.᾿ 

38. αμπά χγεαίπεις οὗ ἐῤν παρις.}] 1.1, δὴ ἃ 
οὗ ΒΥ παπιθ. Το [τοχί, ιἢ σὶμῖ, Ἔχ δ 5 
ἃ τοι  ΚΆῦ]ο χούρτηα. Αοίῇ. “ δηὰ οἡ δοσοιηῖ 
οἵ τὴν παπλῸ." δοῖῖα Μ55. (ἢ τδς 1.4.) 
βοῖίνο τῆς αἰ ΒΊΟΥ ὈΥ οπιετίηρ τ 6 σορι]ᾶ :; 
ἀηἀ {815 Ἐτγιἴζϑομα δαορίβϑ αἴεσ Ὀτιβίι5. 
ΤΠ οτίσῖη] 5 {ΚΕὶγ ἴο μανα θθεη ΟΠ 21 
Ἵν᾽, ““Δοςοτάϊηρ ἴο {πὸ ταυθτυάς οἵ [Π6 



Β.Ο. 
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Υ. 5--ἴτ. 

ς Ῥίοηι (ἢς ἀερίῃ οὗ τῆς θεν οὗ 
ΠΕ]}, ἴτοῦὶ δὴ ὑποίθδη ἴοηριις, ἀπά 
ἔτοπι ἱγίηρ ψψογάϑ. 

6 ΒΥ δὴ δοςσιυβαίίοη ἴο τῆς Κίπξ 
᾿ ὅτοῦλ 8η ὑηγρῃίδοιβ ἴοηριια ΠΥ βοὺ 
ἄγον ΠΟΑΓ ὄνεη υπηΐο ἀσδῖῃ, τὴν [πε 
γγ8 Πεᾶγ ἴο πε ΠΕ] Ὀεπεδῖῃ. 

η ΠΟΥ σοπιραβϑοὰ Π|6Ὲ Οἡ ΘΥΟΓΥ͂ 
δἰἀε., ἀηὰ {ποτα νγῶ8 ΠῸ πιᾶη ἴο Βεὶρ 
τὰς : 1Ἰοοκαά ἔογ τῆε βιιοοουζ οὗ πιεη, 
δυς {Πέτα ννᾶ8 ΠΟΘ. 

8 ἼΓΠεη τΠπουρῆς 1 ὕροη [ΠΥ πιεῖογ, 
Ο [μογά, ἀπά ὑροὴ Τὴγ δςῖβ οὗ οἱά, 
ἢον ποὺ ἀεϊνεγεϑὲ δυςἢ 45 υγαῖτ ἔου 
τἰῆεε, πὰ β8ανεϑὲ τῃεπὶ οιξδσ οὔ (δε 
Πδπάβ οὔ τς δῃθ 168. 

9 Το ᾿πεὰ 1 ὰρ ΠΥ ϑυρρὶ!ςα- 
το ΠπΌπιὶ {πεῸ δλγίῃ, δηά ργαγϑὰ ἴοσ 
ἀε]νεγάπος τοπιὶ ἀφδίῃ. 

Ι0 1 οαἰἰεὰ ὕὑροὴ τς [,οτγά, τς 

τιογοῖοβ οὗ ΤῊΥ Νδηιο, νοη [86 " νγᾶϑ σού - 
τυρῖςὰ ἰηῖο ἢ. ΤἼς τεᾶϑοη ἴοσ ἴΠς ρου Γα5 6 
τυ δὲ μανὸ ὕδεη γὨγ ΓΒ ηλςΔὶ. 

4. «ευδιο 1 ἀἰἠνάϊοά ποι] 1.2. ἰγουῦὶς 
νἶοἢ 1 Βαὰ ὑτγοιρῃξς οἡ ΟΥ̓ πο 0] οὗὨ ΤΥ 
ον. [1 ἰ5 ᾿ἰκεῖγ, ποννενοῦ, ταὶ ποτὰ 15 ἃ 
τλϊδιγδηδίδιίοη, δηὰ πὶ τμΒ6 οτἱρίηδὶ τηθδηῖ 
“80 ἴδδι 1 ν25 ποῖ Ὀυγηί.᾽ 

δ. 4δε δεῖν 9. δε} Οτ, γαϊβεῦ, Ξδὰϑε 
--8ὸ αἷ50 ἰη ν. 6. ΤΊ ρίιγδϑθε 15 οι [οῃδἢ 5 

ἣ ἰϊ, 3 ΟΣ» 1.03), ο στ ἰοὰ τη 8 Ἑσδαρῖογ 
πὰ: ΒΕΎΕΓΔΪ Α πε α ΎΤΠε πιοδηΐης ἰ8 
(δι π6 νγᾶβ κυ} 1116 58. 

μποίεαπ Ἰοησωο Οομρ. 1838. Υἱ. ς, “ οὗ 
υηοίοδῃ ᾿ἰρ8,7 νῆϊςἢ, πονενεῦ, 18 σγδῖπο 
ἀϊδετγεηῖ, 

6. Βν απ ἀεεισαήέοη 10 {δὲ Αἰ 7γορῦε ὧπ 
μηγὶρ δίδοι: ἢ ΤῊ ἰοχὶ οὗ [πε ὑεϑῖ 
Μϑ995. 15 Βοῖε οσοσγυρίὶ δηὰ πιυϑσὲ 6 σοττεοίϊεα, 
Τῆς ἰηξετίον Μ595. τεδὰ διαβολῆς ἴοΓ διαβολή. 
ΤὭς ἴοχί Πλ68Π5: ΣΟΙ ἃ 718180 δΔοοπδδίξοιυ 
ξο ἴδ κίπα, ἴσο 80 δοοπδδίΐοι οὗ 
δὴ πηνίκα δέοουβ Γοηθ06. Τῆς Α. Υ.. 
ἔοϊοτνβ ἃ ςοττεςῖίοη, διαβολῇ. Οορίῖ. “ἔΓῸπὶ 
ἴδε οδἰυπιηγ οὗ τς ἴοησυς οὗ νἱοϊδηςς οὗὨ [Π6 
κίης." ὙΤ 5 οἴδλυϑε, Ὠοννευθῦ, σ δ Υ ἔοΤΏ5 

τὶ οὔ τῆς ργθοθάϊηρ νοσβο, ἴο  Ὡ]ςἢ ἰΐ δου ὰ 
ἡοἰηεά. ΝῺ} ἂς ποχίὶ οἰδυθε δεξίης [ἢ 6 

δεςοηά βίδῃζα, νεϊοῖ 5 σοηηεοῖϊεά 1 [ἢ ες 
βγαὶ Ὁγ ἴδε τοβυπιρίίοη οὗ ἴπε τεβεγεηος ἴο 
Ἠδάε. 

"7 “οὠμἱ ἄγεαυ πεαν, (ο΄. ϑιτΔ}}2Ὁ οοπιρίδίηἰ5 
ἃτε ἱσεηυεηῖ ἴῃ ἴῃς 54 1Π|8. 

ἡ. 1Τόεν εοηραμε4 »..1 ὅ8ὅγ1ι. “1 τυτηοὰ 
θε ιηά,᾽ 

ΕΟΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟΌΞΒ. 11. 237 

λιμοῦ οὗ τγ [μοτά, τπλὲ ἢς νου Β. 6. 
ποῖ ἰεᾶνεὲ πὶὲ ἰῃ ἴτε ἀδγβ8 οὐ τρν “--τ᾿ 
τγοῦ δὶς, δηά ἴῃ τῆς τἰπης οὗ τῆς ἀδκο 
ψνῆεη ἴπεγε νν88 πο δεῖρ. 

111 ψ. }}}] ργαίβε ΤΥ πᾶπιε Ἴοη- 
Εἰμλ γ, πὰ ψν}}}] βίην ργαίϑβεὲ νν τῇ 
τΠληΚερινίηρ ; ἰΔΠ ἃ 80 ΠΥ ᾿ΓΔΥΘΙ ννΔ8 Ι Οσ, 
Βελγά : νέβιοχον 

12 ον ἴδοι βϑανεάβε τὴς ἔγοπι ἀς- 2γ5γ.". 
βίιτυς το. ἀπά ἀεἰνεγεάβε πὶὲ το πὶ 
τε ον] εἰπε : τῃεγείογε Ψ}}}} 1 ρῖνε 
τἢδηϊκ8, δηά ργαῖβε (ἢ6 6.) δῃά ὃ]688 τὴν 
πδῖηδ, Ο [,ογα. 

11 ΒΕΩ 1 νγὰβ γεῖ γουηρ, ΟΓ 
Ἔνεγ 1 'πεηξ δϑιολά, 1 ἀεϑιγοά τυ βάοηι Ι Ον, τυρνέ 
ΟΡΕΠΪΥ ἴῃ ΠΥ ΡΓΑΥΘΓ. ΠῈΣ 

14 1 ργαγεά ἴον ἢεγ Ὀείοτε τὲ 
τεπλρ]ς, δηὰ νν}}} βεεκ Ποῦ ουξ ὄνβη ἴο 
τῆς ἐπα. 

Ις ἔνεη ἔτοπι τῆς ἤοννοσ {|}} τῆς 

8. ομὲ 977 ἐδε ῥδαμάς 9} ἐδεὲ εμοριδθ .}ὺ Ὅὴς 
θεῖος Μδ95. ἴᾶνο : βδιᾶἂβ οὗ ἰ8ὸ 661- 
Ε11065.. ΤΙ8 νουϊὰ αἶϑο πί ἰπ δοξῖοσ ψἱἢ 
86 ροου δῦ εἰγουϊηδίδηςοβ οὗ ἀδλῆρεῦ ἴῃ ψνὩϊοὶ 
[86 νυτῖοῦ νν88 ρἰδοεά. 

10. ἐῤεέ Ζογά, δ. Ῥαΐδερ οΚἡ ν" 1ογά. 
“ΟΠ γῖϑ!! υἱ δριὰ ᾿ανίάσοπι 8. οχ. τ" (Οτο- 
108). Τ 5, πονγόυεσ, ἰ8 ἱπ ροβϑι Ὁ] 6 ἰῃ βοὴ 
ἃ ὈΟΟΙ 45 {Π|5. ΤῊς ϑγγίας βῆονυνβ ὺὑ5 ἴῃλί 
(πὸ οτἱρίηδὶ ἰοχὶ δἰρηϊῆεά: ““ υπίο (Π6 1 ογά, 
ΤᾺ ἔδίμεσ, Ο 1 ογὰ. 

ἐπὶ δὲ ἐἰριο οΥΓ δὲ ῥγοιά, αυδέη ἐδέγε αυὐα: πὸ 
δείρ.) ὝὌΒαε Ἄοοῃείγυςξίοη 15 ἀἰβῆςυϊ: ; {πε Ὀεϑῖ 
οὐτἰς8 δεοπὶ, βοονεσ, ἀρτοοὰ δἁδουΐ [ῆἢς 
τηθδηϊηρ. 

11. (οποϊυάϊηρ ΞἴΔηΖὰ οὗ Ρατί ἴ. 

απαά .-ο (ταῖποτ, γεα) 3} γΩ7ῈΡ «υας δεαγά.} 
Αροάοβίβ οὗ νυ. το. ὕ8δε ψδοῖὶς ςδϑὶ οὗ [18 
βἴδη28 ἰ8 ΘΠ ΓΟ ἴῃ δοςογὰ υἱεῖ τῃς ϑρίγὶς οὗ 
(δε ΟἹ Τοβίδπιεπί, Ὑνμαῖονον 1[ϑγδεὶ Ἰἰοϑί ἴῃ 
18 ἀεξεπεγαῖε {{π|ὲ5, ᾿ξ νγᾶβ ηοῖ {ἰἸ6 ἀἰζηγ οὗὅἁ 
βυβογηρ. 

18. ΤῈ σνϑῦβα Ὀδορίηβ Ρασὶ 11. Ηδγο 
ΒΙοΚοΙ] τρλῖκοβ ἴῃς δἱρμιδθεῖίοδὶ ρογίοη Ὀερίη. 

07" ξΌΕΡ' 1 «υεηὶ αὐγοαά. Ὦς σοπηπιοηϊδίοῦβ 
τὸ αἰνὰ Ὀεΐννεοη {18 πηδδληΐπς ἀπὰ δα 
διρφεβιοὰ ἴῃ [Π6 τηαγρῖη. Εογ ἴθ δυῖδποῦβ 
ἘΓΔνοἾ5, 866 χχχίν. 11. Ὗοῖ "ἴο τνδηάεγ " ποοά 
ΤηΘΔΏ ΠΟ πο ἢ δη “ ἴο ἰεᾶνο ἴῃ ποϑί.᾽ 

οῤῥεηἶγ.} Ῥετδδρϑ “Ἰουαϊγ.᾽ 

14. ὀρίογε 1δὲ ωριρἰ..}] (αρ. Ρβ. νυν. 8; 
ΟΧχχυῖ. 2. Τῆς ροδίυτε οἵ (ὃς ϑ5υρρ ϊαπὶ 
15 {πδὶ οὗ Ἰοοκίηρ ἰονᾶγάβ [86 5ΑποιΌλΓΥ. 
πα «υἱ] “τεξ δὲν ομἹ.}] Α ΠΟΙΥ τγεβοϊπξίοη 

ἴο ρεΐβευεσε ἴῃ δὶ ἢ6 δὰ ἔγοιῃ ἴῃς ἤγϑὶ 
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ἢ Ον, 7 χοέ 
Ξ24297»" Φ 

εἰαπάξιρ. ἈΠᾺ 1 ἰουηάὰ Παγ ἴῃ ρυγδης88: ἱ ἤλνε 

ΓΆρε Ῥν»ὰβ ΓΙρα ἤδῖῃ ΠΙῪ δαὶ ἀε- 
Ἰρῃῖεά ἴῃ ἢαγ: ΠῺῪΥ ἔοος ψεπῖ τε 
ΓΙ ἢ γγᾶγ, ἴτοπι τ γοιίῃ πρ θουρῆῃςϊ 
Ι δε μογ. 

16 1 Ὀοννεά ἀοννῃ πιῖηα δῦ ἃ [1τ- 
τἶἰε, ἀπά γεςεϊνεά ἢδτ, ἀπά ρδῖ τυςἢ 
Ἰελγηίηρ. 

17 1 ργοδιεά τῃεγείη, ἐλεγεζογε νν1}} 
Ι Δ5ογῖθε τῆς ρου υὑπίο δϊπὶ τῃδῖ 
δίνει πιὲ ννβάοῃι. 

18 Εογ 1 ρυτροβεά το ἀο δδῇῆεγ 
Ποῖ, ἀπά δλγπεϑιὶῆ [1 (οἸοννεά τἢδῖ 
ΜΠ ςἢ ἰ5 ροοά; 80 5841} 1 ποῖ ὃς 
ςοηίουπαεα. 

19 ΜΥ 8ου! μαίῃ! ννυγεβεϊεὰ στῇ 
Βεῖ, πὰ ἰῃ ΠΥ ἀοίηρβ 1 νγᾶβ ἜἼχδοῖ: 
Ι ςξἰτεϊοῃεά ἔογἢ πὰΥ Παπάβ8 το τῆς 
Βεάνεῃ ἄθονθ, δηά δαννα ]εα ΠΥ 1ρ- 
ΠΟΙΔΠΟ68 οὗὨ ΠοΓ. 

20 ἢ] ἀϊγεςῖθα τὰν 80} ὑπο δετ, 

δουγῃῖ, ἀπά ἰπ νῆες οχροσίθηςς μδὰ ἐοη- 
Βττησδά ἴῆς νυνἱϑάοτῃ δηὰ ξοοάῃοβϑβ οὗ ἢ5 Ἑσποῖςθ. 

158. ξυεη 7γονι ἐδε ἥἄοαυεν ΕἾ11 80 τἱρ01- 
προ ὅταρο.) Ὑῆὲ ΨΥΙΕΓ Πὰ5 ἴῃ τηϊπά [58. 
ΧΥΪ. ς. [ξ{δ6 γοδάϊηρ δάορίθα Ὁγ ἴῃς Α. Ν. 
δε σίας, [ῃς δυῖθοῦ 15 τοίογσστιηρ ἴο 5 οννῃ 
Ἰεῦπιε, “’ ἔγοπι βαγ εϑὲ γοιτα ἴο πιδημβοοά." 
ΤἬδ 5.12116 185 ἃ σοπιοη ΟΠ6 ἴῃ ἴδε οἰΔϑοϑβὶς δὶ 
ρΡοεοῖβ. ἩΗἩογδοθῖβ ἐ»ρηρ" 19 τᾶς δηὰ Ῥὶηατ᾽5 

σι φαίνων τέρειναν ματέρ᾽ οἰνάνθας ὀπώραν 
{6 κάτα ἴο ΤΊΔΗΥ͂ ἐερίδνα, Μοβῖ Μ55., 
Βοννόνοσ, πᾶνε ὡς, “ 45,᾿ ἴογ ἕως, “{|]}},᾽ γίνης 
ἃ ἀἰΒίσυἘ νοσβο, νης ἢ τηϊσδς δ6 Ἔὀχρἰαϊποά 
στ ΕΥ ΖΘοἢο : Κτοτῃ μεσ [Ὁ ἰϑάοπ5] ἤοννεγ, 
85 ἔγοιῃ [86 Υἱροπίηρ στᾶρε,᾽" ἄζς. 

10. από χα τὰ γ 5017, 45:7 Οοπιρατα ἴῃς 
Ῥῆγαβα ἴῃ ἴπῸ Ῥχοίοριο. 

17. 1 ῥγοβδίε) ἈἘἈδίποῦ, Σ δὰ Ῥχο- 
ἄτοβδβ. 5017. “ΟΡ γοῖκο δεςοδηης 8 δἱοσνῦ 

ἴο πι6. ΕΣ Δρ5 μΡν μα45 ὕδεῃ Ἴοηδιδοά 

σπῖῃ πον. 
18. ΤὮ15 νοῦβο Ὀθρίη5 ἃ ΠῸῪ ϑ[ΔῃΖΔ. 

10. δαὶδ «υγεσἶεά αὐ ῥέγ.} ὅγγύ. “ οἴυην 
το] οι." αδὴ ἴδογο Ὀδ ΔΥ γοίθγοηςθ ἤογὸ ἴο 
[ες Ἡυτ ιν οἵ ἰάοοῦ ἢ Βυῖ ἴῃς ψοσζά 15 ἢοΐ 
[86 βδᾶτηο 45 [ῃαὶ ει ἰῃ Οδη. ΧΧΧΙΙ. 21. 

απά ἐπ 7,7 ἀοίηρε 1 «υα: ἐχαςί.) ΤΠα δεϑὶ 
Μϑ85. δανε ““δηὰ ἴῃ {ς ἀοίηρ οὗ Βυηπρονσ, 
ὙΠΙΟὮ 15 αὐ ἘΠ ΠῪ ἱπιροϑϑῖθὶθ. Τῆς τεδάϊηρ 
οὔ (ὃς Α. Ρ. 5 ἰουπά ἰῃ ἃ ἔδνν Μ55. Ῥοβϑβίῦὶ 
ψῸΟ 5μουϊά δοςορὶ Ετ[Ζϑοῦοῖβ σοττεςοηῃ, 
ποιήσει νόμου, “ἀοϊῃρ οὗ ἴῃς ἴανν ἢ ΠΟΠΊΡ. 
ΧΙΧ, 18. 

ἘἙΟΟΙΕΒΙΑΘΤΊΟΌΞΝ. 11]. [ν. τ6---26. 

Πλά πιν Βεαγὶ ἰοίηεά σῖἢ Ποῖ ἔγοηι 
τῆς Ὀερίπηΐηρ, ἐπεγείογε 5}|2}} 1 ποῖ 
δε [ογβάκθῃ. 

21 Μγ 

ἃ ξοοά ροϑβϑβαϑβϑβίοῃ. 
22 ἼΠε [,ογά ἤδῖῃ ρίνεπ πιὸ Δ 

ἴοπριιε ἔὉΓ ΠῚ τενναγά, ἀπά 1 νυν} 
ΡΓΔ156 ἢϊπι τῃεγενῖῃ. 

23 ὨΓΔῊ ΠΟᾺΓ πο πι6. γα τπ- 
ἰεαγηβά, δῃηὰ ἄἀννεὶ! ἴῃ τῆε ἢοιβε οἵ 
ἰεαγηίηρ. 

24. ννμεγείογε ἅγε γε ἰονγ, δηά 
Μηδὲ 84Υ γε οὗ ἴΠε86 τῃϊη 5, 866 ῃρ 
γουΓ 801}15 ἅγα νγῪ ΠΪγϑ αὶ 

2ς 1 ορεπεά ΠΥ πιοιίῃ, δηὰ 84]ά, 
“Βυν δε ἴοσ γοιυγβεῖνεβ τυ που “ [καὶ 55. 

ῃ :. ΓΠΟΏΘΥ͂. 
26 Ρυϊζ γουγ ἢδοκ υπάδγ [πε γοᾷκε, 

δηᾷ ᾿εῖ γουγ 8οὺ] τεςεῖνα ἱπβιγαςτοη : 
ὅφἢᾳ 15 Πλγά δῖ ῃἢδλπά ἴο ἢπά. τῳ 

40. ΤῊΣ ογάεγ οὗ ἴῃς εἶδυ565 ἴῇ (6 Τ. Ἀ. 
18 ἃ8 ἕο ϊΐονυβ : “1 ἀϊγεςῖϊςα ΤΥ 50], “1 ἢὃανο 
δὰ," “1 ἰουπὰ μιεῖ." [Ἐ[{{:18 οἶθαγ (δαὶ τὴς 
ογάον οἵ [6 Α. Ν.. 18 οοττεςῖ, νυν] ἢ 18 800- 
Ροσίοά ὈΥ͂ Α δηά 5. 

1 δῥανε δαά "7 δεαγί ἠοϊπε] [1,1Όῦᾧὃᾧὲ 
Βαϊποὰ Βοδτῖ, ἐξ. 1 δοᾳυϊγεὰ νυ ]ϑάοπι, 

5 ΠῸΡ (45 ἴπὸ ὅυΓ. βου"). 

«υἱῷ δεν ἢ Τῆς Τ. Ἀ. [45 “ στ τΠ6η,.᾽ 
ΤΠ 5γ{. οὔγἱϑ [6 ῬὮῆΓαϑβα. 

4]. Μη δεαν. ὙΠ τηδυρίηδὶ σγεδάϊηρ ἰ5 
(Πα οὗ 411] ἴῃς Ὀοβὲ διίδβογθβ, ἀουδ1655 
Δἰϊογοα [ὉΣ ἀδοεποῦ 5 54Κ6. ὅ000. “ΤὯΥ δηϊγαδὶὶβ 
Ὀυγηοά [κε δὴ οὐδη. ὰ 

28. Τηΐ8 γεῦβὸ δορίηϑ ἃ πον σίδηζ.Ό Τἢῆὸ 
Οτθηΐδὶ5 ἔπεϊ πὸ τηοὰ ἴῃ Ῥταϑίηρς {Ποὶγ 
ον σψογκϑ. ἴῃ δὴ Ασδῦὶς ᾿ϑίϊοσ βῆθνῃ (ἢς 
ςοπηηηοηϊδίον, ἴΠ6 δυῦμοῦ οὗ ἃ Ροεοπὶ ἰῃ Βοῆουγ 
οἵ Μομιαιητηδλὰ υτῖϊεβ: “Ηδυς γου ποῖ ποαγὰ 
Ὑγἤδί (Π6 δυΐμου οὗ ἴἴ 5αγ8 οὗἉ ιἴ}-- Β᾽εβϑοὰ 
ἃγ6 411} [ΠΟΥ τΠδὶ τεδὰ 1ἴ ; ἰοβῖ ἀγὲ 81} {86 Ὺ τπδῖ 
ςλϑῖ 1 δοϊάἊ,᾽"" Αἱ (86 58π|6 {{π|6 ἴΠ6 ᾿γαίβο 
ἴη ([5 γθῦβθ ΠΊΔΥ θὲ ἱπίοηάοά ταῖποῦ ἔου τυδαῖ 
[οιτηθα (ἢς σιδ͵)οςί οὗ τὴ6 ννοσκ [ἤδη ἴον [Π6 
Ὑτ ἴογ᾿ 8 πιοάς οὗ ργεϑοπίίηρ ἴἴ. 

24. απ «υδαὲ «αὐ γὲ 9.0) ἐῤέιε ἐδίηρ:.ἢ 
ΎΤΠο56 ϑνοσγάβ ἅσε οπλθα ΌΥ ἴδε Ὀθεκὶ Μ55., 
δηά ἃγὰ βῆοννῃ ἴο ὃὈε βρυγίουκ ΌΥ (6 ὅγγ. [Ιη 
ΤΟΔΙ ΠΥ ΠΟῪ Τοργοβοηῖϊ ἃ ρἷοβϑ τί λήγετε ὕροη 
ἴΠ6 διότε ὑστερεῖτε, “ὙἘὮΥ 16 γε 5ίον," οὗ 
{Π6 ἴοχί. 

256. Α τεσοπιηεηάδίοη νυ ]]]ΠἸΠρὶγ ἴο συδτῖ 
[ποιηϑοῖνεβ. ὍὙμὲ οχργεβϑίοη κγόκο" [οΥ 
“ οὈ]ραίίοη ᾽ 8 οοπηοη ἴῃ [ἐν ]ϑἢ τυ ἢρ8 : 

Β.6. 
Οἵ. 20ο. 

ἱμῃεασῖ νγὰ8 τγου δ ]εἀά ἴῃ οσ, 
ϑεεκίπρ' βεγ: τπδγείοτε πᾶνε ἰ ροτίεη το 

ὁ Ὁευΐ. 30. 



γ. 27---30.] 

8ς 
Ως. 2οο. 

27 “Βεμοϊά στ γόοις εγεβ, ΠΟΥ 
τὲ 1 πᾶνε πδά διι {{π||6 Ἰάθοιιγ, απά 

“6. 19. ῃλνα δοζίεῃ τἱπίο Π16 τι ἢ γαϑί. 
28 (σεὶ Ἰεαγηϊηρ νυν ἃ σγεαΐ 511ΠῚ 

οὗ πιόπαυ, πὰ σεῦ πιο ροϊά ὈγῪ 
ἢετ. 

ΒΟΟΙΕΒΙΑΒΘΤΊΟΙΣΘ. 1.1, 229 

1 
ΟἿΓ. 200. 

20 [,εἴ γοιγ 801} ταϊοϊσα ἴῃ ἢΪβ 
ΠΟΙΟΥ͂, ΔΠ4 Ὀ6. ποῖ Δϑῃδπιβα οὐ ἢΪ8 
ΡΓΑΪβ6. 

20 ΝοΥΚ γουγ γνογκ θοείπηε5, ἤδη ἃ “ Βοπι. 5. 
πη. ἢϊβ5 τἰπ|ὸ ἢς ψ}}}} σίνε γοι γοιι τὰ 
γανναγά. 

σΟτΡ. Α. 11]. ς ; ΒΟΥ. 11. 2. (Θβρθοία!ν ἀπ 6 
Ἰλῖτοσ). 

46. ὅ5γτ. δἀἀ5, “ ἀπά ἢ {παῖ σίνθιμ 5 5οὰ] 
Ὑ}} Πηὰ Ποτ." 

47. Τῆδ ἸΑΌΟΙΓ νναβ Ὀσιοῖ, {πΠ6 σοϑί ρτϑδί 
δηᾷ ἰδϑίίησ. ἡ ὁ ρτοῖοσγ τοίοσσί πε πὸ βοπΐοπος 
ἴο ἴΠ6 δι Ποῦ ἐχρογίθησε 45 τορατάς ἢἰ5 5 Ὁ- 
τη Ἰ55Ί 00 ἴο υνϊβάοτη ἀπε ρἱεῖν τΠδη ἴο [πὸ Δ θΟΙΙΣ 

οἵ σοπιροβίηρ ἢ ὈΟΟΚ απά {πὸ ϑ5αςἰϑίδοςοη 
ΘΠ. ΠΡ ἔγοπ ἴἴ. 

γα] ὝΠΟ ὅγγ. οπλῖβ ἴΠ6 ννογά. Ῥουπαρϑβ 
ΠΣ, “ἃ Ργαβδθηΐ," δϑμοι]ὰ ἤανα Ὀθὸη τοδά 
ταῖΠοΥ (ΠΔη ΠΣ, ““ τοϑί. 

248. (οποϊαάϊηρ ραγτέ. Ὅῆς ὅυγ. σοηάοθυβ 
{Π15 γϑῦβα : “Ηδαῦ τὴν τοδο ϊηρ {Ποιρ ΠΠπ1]Ὸ, 
δηά γε 5}8}} βαΐη 5||νῈΓ ἀπά βο]ά Ὀγζ πις.ὕἢ 
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ΒΑΒΚυς(Η. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 
ῬΑΟΙ 

.8 Τ᾿ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ὈΙΝΙΒΙΟΝ . 241 
11. ΤῊΞ ΒΕΡῦΤΕΡ ΑΥΤΗΟΚ ᾿ 

δ 111, ΤῊΣ ΑἸΙΈΕΘΕΡ ῬΙΑΟΞ ΑΝῸ ΤΙΜΕ 
οΡ  κιτινο. . : ᾿ ' 

ΦΙΝ. ἈΞΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊ ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ͂, 
ΒΟΟΚΒ ΟΚ" ΤΗΞ ΟΙ}Ὁὺ ΤΈΘΤΑΜΕΝΥ 248 

81. ΟΟΝΊΤΕΝΤΞΒ ΑΝῸ ὈΙΝΙΒΙΟΝ. 

Το Βοοῖς οὗ Βασιςῦ, 45 1ἰ βἰδηάβ ἴῃ ἴῃς 
Απἰῃοτζεὰ οχβίοη, οοηϑ15.8 οὗ 56 Ύ σαὶ 
Ῥᾶσίβ ἀἰβ πο ΕΥ τρατκαὰ ε---- 

ΟΒΔΡ. 1, 1-14. Ηἰβιοτοδὶ Ῥχείδοα, 
ἀοβοίηρ ἴῃς οτρίῃ οὗ [ἢ6 ὈοοΪκ, 

ΟΒΔρ.:. 15---}1.8. 15146}}5 Ὁοηΐβ 53:08 
δηὰ Ῥγδγοσ ἢ ἴῃ {πὸ οὗ σΔΡΌΝΙΥ. 

ΟΒΔΡ. 11, 9---ἶν. 4. [5146] Δατηοη 5ῃ64 
ἴο τοῖυτα ἰο ἴδ6 Ἐουηίδίη οὗ Ν ΠΙΒάοτω. 

ΟΒδρ. ἵν. 5-ν. 9. Εποουζαροχηθηῖϊ 
δηᾷ ῥζοσζηΐβε οὗ ἃ ΠΔΡΡΥ͂ ἀδἰ νοσδῃςθ. 
ΤῊΞ ἘΕΡΙΒΤῚΙΕΒ ΟΥ ΤΈΒΕΜΥ, ΜΏΪΙΟΣ 

ΔΡΡΘΑΙΒ ἴῃ ἴῃς ΑΟὟΝ, 458 Βασιοῃ ΟΒΔρΡ. ΥἹ].; 
15 ἃ ἀϊξηςϊ ποῖ, νὶοἢ 11 ψ1|}} 6 Ὀείῖοσ 
ἴο οοῃϑίαοδσ ἴῃ ἃ βεραγαῖθ [ηἰτο πο}, 

ΤὮο ἢγβὶ βῖερ τοναγάβ ἀδίοττϊηῖηρ [ἢ 6 
τοϊδλίίοῃ οὗ ἴἤθϑα 56 σαὶ ρασζίβ ἴο δδοῇ 
οἴδοσ, δῃὰ ἴο ἴῃς τ 80]6, 15 ἴο βιδϊα ὈΓΘΗ͂Υ 
16 οοπίεηϊβ οὗ δδοῖ, Ὀδίοσα δἰϊζοωρίης 
ἴο Ἔχδιηΐης ἴδ ΟΠ ΟΔΙΪΥ. 

ΟΒΔΡ. ἰ, 1--14. ΤῊΗΕΞ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ͂, ΡΕΕ- 
ΒΑΟΕ. (4) Οτρίηῃ οὗ [6 Βοοϊς ἰῃ Βδῦγ- 
Ιου (1. :1- (ὁ) Μεββαρβ βεηΐϊ υἱῖὰ ἴῃ 6 
Βοοκ ἴο Γετγυβαίθ (1. 109-14). 

(σ) ΤῊϊ8 15 ἴῃς Βοοῖκ νι βῖο Βασυοῆ 
ντοῖθ ἴῃ Βαγίου, ἴῃ ἴῃ6 ΒΓ γεαῦ δῇεσ 
16 ἀσβιίσυοσίίοι οὗ Το γιβαίθσα ὈΥ [6 (Πδ]- 
ἀδδηβ, δῃὰ στεαὰ ἴῃ [μ6 εδῖ οἵ Κίηρ 
Τοοδομῖδ8 ἀπά 411 [ἢ σδρίϊνεβ ψ8ο ἀνεὶς 
ΌΥ τῆ στίνεῦ ϑυὰ, ““ὙΒοΓΘΌΡΟΙ [ἢῈῪ 
ψερῖ, λβιεα, δηὰ ρμιαγβὰ Ὀδίοσεα [τῃ8 

Α42.ε.---ΤΡοί, {ΠῚ 

ῬΔΟΣ 

ἑ Ὕ. ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΓΑΝΟῦΑΛΟΣ. . . 248 
ΝΙ. ῬΒΕΟΒΑΒΙΞ ΌὍΑΔΑΤΕ ᾿ . . 250 

ὃ ῚΙ, ΤΕχΤ. δ πῶ ἃ . . 251 
ὃ ΝΗΙ. ῬΙΑΟΘΕῚΝ ΓΑΝῸΝ οι ων. 252 

ἈΡΡΕΝΌΙΣΧ: ΤῊΝ ΤΙΤΙΞΒ ΟΣ ΟΡ 
ΙΝ ΒΑβῦοεα. . . 253 

Τοτὰ ;" δῃά, δανίηρ ΤΟΙ] δοϊδ ἃ ΤΟΏΘΥ, 
86ηϊ 11 ἴο [5 ίθσω 18 (ἢ 6 ὈΟΟΚ (Ὁ, 14), 
δηὰ σι τἢ6 511 γ6Ὶ γ6 5568. Ὀσουρῃς ἔοτα 
ἴῃ6 Τορ]ς, το ἢ ΖΕαοιιδῃ δὰ τηδὰα 
δον Ἰθοβοηῖαβ 8 Ὀδθη οδιτιθ ΔΑΥ 
οδΔρῦνα ΕΥ̓͂ ΝΘΌυς δάῃοΖΖαγ (1- 9). 

(δ) Δ τλ6 ΤΔΟΏΟΥ ἀπά τῆς Ὀοοΐκ νγὰ8 
βθῃῖϊ [158 τηθϑϑᾶϑα : “ ϑρεῃά [ἢ6 ἸΏΟΠΕΥ ἰὴ 
ΒΔΟΙΊΠΟΘΒ, ΡΙΔΥ ἰοῦ ΝΟΌυςμδάμθΖΖζαρ δηά 
Ἦ15 5800} ΒΑ ΠΔ96Υ, [δῇ γγχα ΤΩΔΥῪ ᾿ἰνα Ἰοης 
Δα ὨΔΡΡΙΪΝ ὑμᾶσ (ἢεὶν βῃδάον, δῃηά 
ἴμδὲὶ ἀοά ΣΩΔΥ ἴοχριίνε ι.8 ΟἿΣ 51η8, δῃά 
ἴυπιὶ Ὦ15 ΔΏΣΕΙ ΤΟΙ 1.5. Ἐδδά [815 ὈοοΚ 
οὗ οοῃμέξϑϑίοη δηὰ ῥσαυοσ ἰὴ ἴῃς ΤΕΙΏΡ]6 
ὉΡοη ἴδ6 5ο]οπιη Εδδϑίβ " (109-14), 

ΟὨΒΔΡ. ἷ. 15-, 8, Ι5ΒΑΕ1:5 (ΟΝ- 
ἘΈΞΒΙΟΝ ΑΝῸ ῬΕΑΥΕΒ. (4) (οῃμίδϑϑίοῃ 
οὗ 51η58 (Ἷ. 15---ἰϊ. το). (δ) Ῥχαγετσ ἴοσ ἴοτ- 
Εἰνεη 655 δηά ἀδ]νογδηςα (]. 11--ἰὶ, 8). 

(σα) ΤῊς Ιμοτὰ 18 τἱρμίθουβ, θυὶ νὰ δηὰ 
ΟἿΣ [αἴθε άᾶνα βἰῃηῃθα δραϊηβὶ Ηϊτη 
5ῖηοςα ἴῃ6 ἀΑΥ [δὲ Ης Ὀτουρῆϊ [Βεὰ ουἱ 
οὗ (δες Ιαῃὰ οὗ Ἐφγρὶ (ϊ. 15-19)ὲ. ΤῊΘ 
ἡυάρταοηῖβ τποσγοίοσα τ ]οἢ αοάἀ οτείοϊά 
ΌΥ Μοϑβο5 δηά [ἢς. Ῥιορμοίβ ἤδνα 751} 
[4116 ὉΡΟῺ 118 ; γεῖ, ποι διδηάϊηρ 41} 
(οὐ 5 το10]6 ΟΠ ΑϑΕἰβοιηθηῖθ, τὰ ἢᾶνα 
ποῖ τερεηϊεα δηά ἰυτῃμοἀ ἴο Ηΐτ (1. 2ο--- 
11, 10). 

(ὁ) Διά ῃον, [ωοτγὰ, τεσωθθεσίηρ ΤΥ 
ΤΩΘΙΟΥ͂ ἴο οὖ ἔλίῃοῖα ἴῃ Ἐργρῖ, νὰ δο- 
Κηον θᾶμα ΟΣ 51η5, δη ἃ ὑσὰὺ ΤΏδα ἴο 
“ ἀρ Πν  υ.5 ἕοσ [Ὠ]η6 ΟἾῺ 56ἷκ6," ταὶ οὖς 

Ἐ 
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δοιὰ ςουΐβ ΤΏΔΥ ᾿ἷνα ἴο ῥγδαῖϑβα Τῇδα 
(11- 18). δε ῥ]εδᾷ ποῖ ΔΥ πρῃϊεουβηεβ85 
οὗ οὔὐζ ἔδιῃεγβ, οὔ οὗ οὐγ Κίηῆῦ85. ΤῊΥ 
Ῥτορῃεῖβ ψαζηβὰ ὺ5 ἴο 5 θη ἴο [86 Κίηρ; 
οὗ Βαργίοῃ, Ὀυῖ νὰ μεασκθηθα ἠοῖ ἴο ἴῃ 6 
ΜΑΤΏΙηρΡ5 ὙὨΙοῆ ὙΠΟ Παϑὶ ΠΟ τηδαβ 
ξοοά ὕρο οὔτ ἰδίῃειθ, ὑρὸρ υ8, δηὰ 
οὔ ΤῊΥ ΠοΙγ ΗοιυΞε (19-26). Υδεὶ ἰπ 8]} 
1815 Του παοῖ ἀθαὶδ τ θγο ΠΥ ἢ 5, 
δΔοοογάϊηρ ἴο ΤῊΥ ποιὰ Ὀγ Μοβαβ, ἱπαΐ, 
αἴϊογ θεὶηρ τηδάθ ἔδν ἱπ υμηῦεῦ δηὰ 
βοαϊ(ογϑά διηοηρ ἴῃ6 Ὠοδίῃθη, ΤῊΥ ΡΘΟρΡΙ6 
βῃουϊά τοι Σ {πο ϑοῖνο9 δηὰ ἰυγῃ 
πηίο ΤΏΘΟ, δηὰ Ὀ6 Ὀτουρῃς ὈΔοκ ἴο ἴΠ8 
Ἰληά ρῥγοιηϊβεά ἴο [(ῃεὶσ ἰοσγείδίῃογθ, δηᾶ 
Ὀ6 Ἰοϊῃθὰ ἴο ΤΘε ἴῃ δὴ Ὄνου δοίην οο- 
νοηδηΐ, δηά Ὀ6 ΠΟ ποτὰ οδδί ουῖ οἵ [6 

Ιαπὰ (27-35. ᾿ 
νΥε ο΄ ἴο ΤὮΏες ἰῃ δηριϊϑῃ : ΘΑ 8 

ἴῃ ΤῊΥ ξτϑδῖ ΤΊΘΙΟΥ͂ : πθᾶγ ἴΠ6 Ὀγάγοῖβ οὗ 
ΤῊΥ ΡΘΟρΪς, δηά γεγαθῦοσ ἢοΐ [Π6ῚΓ ἴΠ]- 
4υ 65 : ἴοσ ον Του Ὠδϑῖ ρυΐ ΤῊΥ ἴθασ 
ἴῃ ΟἿΓ Ὠοατίβ, ἀηὰ ψὰ ῥγαίβα ΤὭεα [ἢ19 
ΟΑΥ ἴῃ ἴὰ6 τηϊάϑδι οὗ οὐγ. σδρ ιν} (1}}, 
1-8). 
Πρ. ἐϊ. ο---ἰῖν. 4. ΑΓΜΟΝΙΤΙ͂ΟΝ ΤῸ 

ΒΕΤΌΕΝ ΤΟ ΤΗΕ ΕΟΝΤΑΙΝ ΟΕ ἮΥΊΒΏΟΜ. 
ἽὮΥ τί ἴδου ἱῃπ σαρν!, Ισγαοὶ ' Β6- 
οάυδ6 ἴπου Παϑῖ ἐουβαάίκθη (6 Εοπηίδίη οὗ 
νιβάοω, μοσο βου 15, [6 Γ6 15 "6 
δῃὰ ρεᾶςα (9-14). Βυῖ ψῆο [48 ἑουπὰ 
(ῃς ρίαςος οὗ γ᾽͵ϑάοτα  Νοὶ ἴΠ6 πι|]|6Γ8 οἵ 
[ῃ6 δα, ΠΟΥ ἴῇοβα ψῇοςα ἤδαγίβ ΘΓ 
860 ὉΡΟῺ Τἱοἢ 65 ; ΠΕΟΙΠΘΓ (ΠΟΥ, ΔΟΥΓ [Π6ΙΓ 
ΟΠ] άτοη δῆοσ (ἥδ, ηογ [ἢ τῖϑδα οὗ 8]} 
ὨΔΙΙΟη5, ΠΟΥ ἴἢ6 ριδηίβ οὗ ο]ά [6 Ὦδνα 
ουηὰ γικάοιῃη. Νοπς πίῃ ἰουηα ΠΕΣ ἴῃ 
411 τ1ὴ8 νιὰς που], ἴῃ [6 5ΚΥ, οσ Ὀεγοῃά 
[ἢ6 564; ποης ὃυ0υϊ ἴῃς ΑΙ]-νῖβο, [ἢ 6 
Μαΐοὺῦ οὗὐ (6 τουὰ δηὰ 41} [μαὲ 19 
{Π6γοῖη, ἡ οσὶ [Π6- Πρ δηὰ [ἢ6 ϑ5ἴαγς 
οΟὔὟΕΥ (15-4). ΤῊΙ5 ἰ5 ουῦ Οοά, δηὰ Ης 
Β81(} ρίνθη τ ϑάοσῃ ὑπο 5746] 1 [ἢ 6 
ἣν τμδὶ εηάυχειῃ ἴου ον. ἩΔΡΡΥ͂ δεί 
ἴῃου, Ο [5γ86], 1 του ψ11ῖ νὰ ]ς τη (μαὶ 
Ἰφῆς (ἰν. 1-.4) 

Ομδρ. ἵν. 5--ν. 9. ἘΝΟΟΟΒΑΟΕΜΕΝΤ, 
ΑΝῸ ΡΕΟΜΙΒΕῈ ΟΕ Α ΗΑΡΡΥῪ ἘΕΤΌΕΝ. 
κεἴ [5γ26] ἰακα οουζγάσθο. Τα στοιηηδηῖΐ 
5841} ποῖ ρει βῆ, [πουρὴ [ΠΟῪ ἤᾶνα Ῥτὸ- 
γοκεά. Οοὰ ἴο 6Α]ουβϑυ ὉΥ 1ἀοἰδίσυ, δηὰ 
ἤανε ρτίονεὰ 7εὲπι5816 πὶ ΠΕΣ τγοῖῃο τ 
(5-8). ᾿ 

ΘΙΟΏ ΡΡρΘαΪὶβ8 ἴο ΠΕΣ ὨΘΙΡΏΡΟΟΙΒ ἴοσ 
Ὀἰΐγ, Ὀδοδυβε μοῦ ΟΠ] άγεη να ἀορατίεα 
ἴτοῃ σου β ἰανν, δηὰ Ὀδθῃ οαττιθα ἰηἴο 

ΙΝΤΕΚΟΌΌΚΤΙΟΝ ΤΟ ΒΑΒΌΚΗ. 

σΔΡΌνΙΥ ὉΥ ἃ κίσδηρο δηὰ τουτὶ ὉΪ6 ὨΔΈΌΟΩΏ 
(9ς-τό6). Τυχγμΐηρ πον ἴο δαὺ οἰ] άγθη, 
8η6 οὔ65, ΗοΥ οδῃ 7 ΠοῖΙρ γοῦ Ηδς 
[ῃδὲ δῖ βεηϊ [656 6ν1]5 οἡ γοὺ Μ|} ἀ6- 
᾿νοῦ γου. ΟὅὉ γοὺγ ΜΑΥ͂ ; δῃα ψΏΠΘ61 ἴῃ 
58 ΚΟ οἵ ἢ. ΟΥΥ̓ υπῖο ἴῃ6 Εϊογηδὶ, ΟἿἿ γ8 
αἶϑο ἴο Ηϊπ ἔοσ ἀεϊϊνεσαθοθ, Εὸσ Ης 
ἢᾶ5 σίνθῃ τὴς ἃ ᾿ογῆι! Βορε [ῃδί γα 5}4]} 
τεῖυσῃ ἢ ρο᾽δάηθθ8. Ὑμογοίοσα ὈὉΘΔΓ 
ΗΪ5 ομιδϑιϊϑουηθηῖϊ ρδῈ θη Υ, δηὰ γα 5841] 
866 ἴΠ6 ἀδοίπιο!οη οὗ ΥΟῸΣ ΦὨΘΙΏ168. 
ϑ6οΚ Ηϊ;λ πὶ ἰεηΐο ἃ φαγηθϑίῃθβθ, δηὰ 
Ης γη]}} βϑᾶανα γοῦ (17--29). 

176πιβαΐθιι Πευβο ἢ ον τοοοῖνοϑβ ἃ Τη65- 
ϑᾶ56 οὗ οοτηΐοτί, οα ἴο (ὮΥ δμθιηῖθϑ ! 
Ἶνοα ἴο ἴδ οἰ γβογα (ὮΥ ΟΠ] άγθῃ ἃτα ἴῃ 
Ὀοηῃμάαρσο! ἢ 5841} θὲ ἀεϑοϊαίς, θυσηθαὰ 
ψῈ ἢτς, ἃ ΠαδΙΔΏοη οὗ ἀδιηοηϑβ. 

566. [ΠΥ ΟὨ]άγοη ραϊποτεά ἴοὸ ἴῃ δε 
ᾶσαΐῃ, Ῥυϊοῃη ἀρδίη (ὮΥ ρίοσίουϑ ἀρρατζεὶ. 
Οοά ρἴνοιῃ ([Π66 ἃ ὩΘῊῪ Ὠᾶῖηθ, Ατσῖβε! 
ϑίδηα ὑροὴ ἴἢ6 Πεῖρῃϊ, δῃηὰ 866 Ἔν ῖν 
ν Δ] ον οχδὶϊθ, ὄνον τηουμπίδϊη Ὀτοῦρηὶ 
ον, [δαὶ 1 ΟΠ] άγθη τα  Ὀ6 Ὀτουρῆς 
ὕδοκ ἴο ἴῃδς ἴῃ ἴπ6 Ἰρῆς οὐ ἴῃς φἴοιγ οὗ 
Οοά (ν. 3ο---γν. 9) 

ΤΟΟΚίη ὉΔΟὶς οὐδ (ἢ]18 ϑυϊη ΔΓ οὗ 
[ῃ6 σοηϊεηΐθ, 6 566 Οἰθαῖγ ἴῃς [Π δα 15 
πὸ ἐφεομζίαξ ἐὐηποχίορε ὈσιΘο (ἢ6 ἢγοῖ 
Ῥογίίοῃ 1. 1ἵἹ---ἰἰ, 8, οοηβδίϑιηρ οὗ τῃ6 
Ῥγδγοσ δῃά 115 Βιβίοσιοδὶ ὑτοίδοο, δηὰ (ἢ ς 
Β6οοη μαζί 11. 9-πκρσ., Ἄσοῃίδιηΐησ [Π6 
Ῥγδῖβα οὗ ἡ βάοπι δηὰ [ἢ6 Ῥγοῦ)δθ οἱ 
ΒΡΘΘΟΥ ἀδ] νογδῆσθ. 

ΑςοοχαϊηρΊΥ, ᾿ἴὰ σΟμβ ἀοτίηρ ἴῃ6 40.65- 
οηβ οὗ Αὐἱϊδποσϑῆϊρ, οὗ ἴδ6 Τίμα δηά 
ΡΙαςα οὗ (οιηροβιθοῃ, δηά οὗ ἴ6 Οὐ- 
οἴη] Τιδηρυᾶσο, να οδπηοῖ δύτηϊδ ΔῺΥ 
δισατηθηῖ ΠΟΙ τοϑῖβ οἡ ἴ86 ϑυρροΞκεοὰ 
ὉΠ1 οὗ [ῃ6 Βοοῖκ, Ὀὰϊ τηιϑῖ Ἔχδσηϊηδ [ἢ 6 
ἴνο ρδγίβ βϑρδγαίεϊυ, Ὀείοσε δἰϊοιρίηρ 
ἴο ἀἴδοονυοσ ΠΟΥ [ΠΟΥ σα ἴο Ὀ6 Τοῃ- 
ποοῖαα, 

δ11. ΤῊΞ ΚΕΡΌΤΕ. ΑΥΤΗΟΕ. 

Ὗνε ἀο ποῖ ῥσζόροβα ἰῃ [ἢ15 9ϑθοοῃ ἴο 
ἀϊξοι58 [6 δυο Ώ ΘΙ Ὑ οὗ [Π6 Ὀοοκ, Ὀαὶ 
ΟὨΪΥ ἴο τενίθν τῃ6 Ὠϊδίοῦ αὶ] δηά {τὰ- 
ἀϊποηδὶ ποῖο68 οὗ Βαπιοῦ, (Π6 τορυϊοά 
αυῖμοσ. - 

ΤῊς Ὀοοῖϊκς νοΐ Ὀδαῖβ [ἢ6 πᾶτηθ “" Β8- 
τυ ἢ" (( ΒΙο55εα ἢ) ῥτοΐδββθβ ἴο οοηϊδὶη 
“1ῃὴ6 ψοτάβ οὗ ἴα. ὈσΟΙ ν Ὡῖ ἢ Βαγυςὶ 
(86 50 οὗ Νεῦπαϊ;.. ντοῖς 'η ΒΑΡΎ] ΟΏ 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΑΒΌΚΗ. 

ἴῃ [6 ΠῚ γροατ᾽ δῆοσ “τῆς Ὁμαϊδοδηβ 
ἰοοκ [ γυβα]οσα δη ἃ Ὀυτηῖ [ἃ ψὶτῃ ἢγα.ἢ 
Τη6 Βασγυςΐ Πόσα τηοδηῖ 15. ππηαι65. 

ΠΟΠΔΌΪΥ ἴῃ6 σοΟΙΏΡΔΏΙΟΩ οὗ [Π6 ῥτορδοῖ 
7ετεδῃ, ἀδϑοσι θα ΤΥ Τοβορῆιβ 88 
Ὁ Ρεΐηρ οὗ ἃ ὙΘΙΥ 115. τἸοὺβ ΔΎ, δηά 
ΘΙΏΪΏΘΏΓΥ Ἰοαγηθα 1 ἢϊ5 πδίϊνα τορι." 
((Απτ᾿ Χ. ἴχ. 81.) Ηδ 15 ἢσβί τη Πομ θά ἴῃ 
76... ΧΧΧΙΙ. 12, 858 “16 5οὴ οὗ Νοιδῇ ;" 
δὰ ψὰ5 ἰῃ5 [ῃ6 Ὀτοΐπου οὗ ““ϑοσδιδῇ, 
[6 5δοηὴ οὗ Νογίδῃ, [ἢ6 βοὴ οἵ Μαδϑείδῃ," 
ΠΟ σοηΐ τὸ Βαθυϊοη νι Ζεάεδκιδῃ, 
ἱπηρ οὗ ΤυἀΔῃ, τα Κη ἢ Πϊπὶ [π6 θΟΟΚ 
ἴῃ ὙΔΙΟὮ 7 Θγεπλϊα ἢ Πα τυ θη. “411 τὴ 68 
6}}} (πὶ ϑῃῆου]α σοῖηθ Ἰροὰ ΒαΡΎ]Οη "ἢ 
(71ετ. 11. σο, 60). 
ΤΗΟ δησοθϑίυ οἵ Βασιοῇ 15 ἰτασθα Ῥδοκ 

ἴ(οΣ ἴἤσθθ ρϑῃδσαίοηβ θείοτα ἢϊ5 σταπά- 
(ΔΊΠΟΣ Μάδδϑειδῃ ἴῃ Βατιο 1.1, Δῃ ἢἰ5- 
ἸΟΠ04] ποῖϊςα {π6 {πιῖἢ οὗ ᾿ΠΙΟἢ 15 ΡῈ π6- 
ΤΑΙ δασηϊίεα,. 

ἴῃ Το ϊδῃ χχχνυ]. Βασι ἢ ΔΡΡΘΑΥΙΒ ἃ5 
[86 Ῥτορῃεῖ 5 (ΔἸ Π] {πεπά, γῆ πντοία 
ἴῃ ἴῃς ΤΟ] οὗ α Ὀοοῖς, αηα τοδα ἢσχϑε ἴο {Π6 
ΡΘΟΡ]6 4556} 016 ἴῃ {Π6 Οὐἴεγ σοιτί οὗ 
(6 ΤΘΏΡΙΘ6 οὐ « ΡυΌΪ. Ἐαβί- αν, ἴῃ 
ὈοσΟΘΌΟΣ ὄος Β.6., απα {Π6 πη ἴῃ 1Π6 ΘαΥ5 
οὗ ἴδε Ῥηῃσοεβ οἵ πάσῃ, 411 [Π6 νγογάϑ 
ἴῃ τΠΙΟἢ 76 του ἢ σανα νγαστηϊηρ οἵ (Πς 
οομμΐηρ ἀδϑίσιοσιιοη. ΟΥ̓ Βατιοῃ γα ὅὁ 
ποῖ ΠΟΑΓ ΔΡΔ1Π 11Π|1] αἰζοσ [Π6 σαρίιπτα οὗ 
7οσυβαίθσα ὉγῪ ΝΕ ΠΑ Π6ΖΖΑΙ, συ 88 8.6, ; 
δαῖ ἴτοῦλ ἴΠ6 5ἰαίθειηθηΐ οἱ Τό βαρῆι5, ἴῃ 
(Πε ρᾶβϑαρα αἰτεαγ σιοίθα, {παΐ Τ6Γα- 
ΤΩΪΔἢ, ὙΏΘη 5εῖ ἴτθεθ ἴτοπὶ οὔ. αἵ 
ἘδΔἢ (76τ. χΧ]. 1--6), επίτεαῖϊεα ΝαΡι- 
ΖΑΙΔΩΔῊᾺ ἴο τεΐεαθο Βασ ΟΠ α͵50, 6 ΤΠΑΥ 
πίον ἴα ἢ6 Παὰ 59ῃατθά 15 τηαβίου 5 
ΟΔΡΕΨΙΙΥ. 

ΑΠοΣ [6 τηυτάετ οὗ (σελ) δῇ ἀπά {Π6 
Βιρῃς οὗ Ι5ῃπιαεὶ (7 6τ. χ]1.), [ῃ6 ὑσορπεί 
ἀεἰϊνεγαθὰ ἴὸ ““1π6 στεπηπαηΐ οὗ ΤΠ πάλῃ ἢ ἃ 
ΜΆΙΠΙηΡ ἴτοπὶ (οὐ ποΐ ἴο 5661 τοῆιρα ἴῃ 
Ἐργρίῖ, Ὀαΐ ἴο ΓΕπΊαη 4υ ΘΕ ἢ ἘΠΕῚΓ Οὐ ἢ 
ἰλῃὰ (χ]1.). Τη6 δάνϊοθ τννὰβ τα]θοίβα, 
δῃὰ Βαγι ἢ τγγὰϑ δσοιιβεα οἵ πτρὶηρ [6Γὸ- 
ταϊδὴ ἴο ἀθ᾽ νεῖ της ῬΘΟρΙΘ ἰηἴο {Π6 μαηα 5 
οὗ [6 (δ᾽ ἀδαηϑβ (Χ}}}1. 3); απα Ῥοίἢ ἰῃ6 
ῬτΟΡἢοῖ Δῃ 4 Π15 [ΑἸ 1] σΟΠΊΡΑΏΙΟΠ γΕΓΟ 
σΟΙΏΡΕΙΙΘα Ὀγ “1Π6 σαρίαϊηβ οἵ ἴῃς Πποβὲ᾿ 
ἴο ρὸ ψπἢ {Π6πὶ Ἰηΐο Εργρί, ποτα ἴΠῸῪ 
ἀποῖς δὲ Τα ΡαηΠ65 (Ὁ. 7), ἃ ἴον οἵ 
Τονοῦ Ερυρί οὐ ἴῃς βαβίθσῃ Ὀοσγάθυ, ΕΑΓ 
Ῥε]υδίατη, σα] Ὀγ Ἡ οτοάοίι ΠΆΡΠΠδο, 
δηα Ἰἀδηι θα ὈΥ 5:. ατάμου ὙΥ1ΚΊΏ5Οὴ 
ἡ ΤοΙ- οί ηηςἢ (“ Ποῖ, οἵ [6 ΒΙΡ16}). 
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οὗ ἴῃ6 οοπαϊοβῖ οὗ Εργρὶ ὉΥ Νερυομδά- 
Π6ΖΖΔΙ (ΧΙ. 8-132 Δηα χὶνὶ., χΙνἹ].), δῃὰ 
Ὦ15 ΤΟΙΠΟΠΒΈΓΔΏΟ6 δραϊηϑδὲ 6 ἸΔΟΙΔΌΥ οὗ 
ἢ]5 σουπίτγτηδη ἴῃ Εργρὶ (χ]ῖν.). ΤῊ δ1}- 
ΒΙτηδηΐϊ οὗ ΤΥ 5 ρα! οοη5, που ρῇ 
ποῖ τεοοσάδα ἴῃ ἴῃ Ὠϊδίοτι 4] ὈοΟΚΒ οὗ 
[6 ΟἹά Τεβιδιηθηῖ, 18 αἰϊθϑῖθά ὉΥ 7ο86- 
Ῥδι5, πο βὰγ5 ἴα ΝΕΟΡΟΙΟ Δα 6ΖΖΑΥ 
β'ον ἴῃ6 Κιηρ οὗ Εργυρῖ, δῃὰ 5εῖ ὉΡ δῃοίῃοσ 
1ῃ ἢ15 ρῖδςθ, απὰ δραϊῃ τηδᾶθ οδρίνα ἴῃ 6 
7ενϑ γῆο ψοῖα ἴῃ Εργυρί, απὰ 16 {Π6πὶ 
ΔΥΑΥ ἴο ΒΑΌΥΎ]οη ((Απι.ἢ χ. 9, ὃ 7). 

Ασοοτάϊηρ ἴο ἃ ΓΘ 5 ἢ {γα οὴ (, 5 Ζ727 
οἶα» γαῤδα, ας. 26) ΤΘτθτηϊδῃ πα Βασιοἢ 
ΟΙΘ. ὈοΟΐ σαυπθα ἀὐγὰῦ ἴο Βαῦυ]οη δἵ 
{Π15 {Ππ|6, αηὰ ἃ {τὰς6 οὗ {Π15 β88π|6 {{ὰ- 
ἀϊΟῊ 15 566 η ἴῃ [Π6 ΟὙδεῖκ ΒῸρουβο ρίοα 
οἵ Ῥς. οχχχν ., ΠΙΟἢ [Π6 Ναίσδη ΟὉοάοχ 
αἰςΠ αῖ65 ἴο [Θγθιηδῃ (Τῷ Δαυὶδ Ἵερε- 
μίου). | 

ΑΠΟΙΠΟΥ ἰτδα! το, τηθητ]οηβα ὈΥ 5. 
7ετοπιθ (΄ δἄν. 7Τονίη. 11. 9), 5ἰαῖθβ [ῃδὶ 
Τογθηηαῃ δηα Βασιοῃ Ὀοίῃ ἀϊ6α τη Εργρΐῖ, 
1Π68 [ΟΠΤΏΘΥ Ὀαηρ βἰοηθα Ὀγ [Π6 78 νγ5 αἵ 
ΤΑΠΡΆΠἢ 65, [ῸΓ 15 βδίθσῃ σα ρα κα οὗὨ {Π6ῚΓ 
δροβίαϑβιββ. “ΓΠΙ5 15 ΒῈΑΠΥ Ταρατα θα ἃ5 (ῃ 6 
ποϑὲ {ππιβινγοσίῃγ ασοοιηΐ : Ὀπΐ, ἀσσογά!ηρ 
ἴ0 Δ ΠΟΙ ΘΙ τα ΙΠ1Ο 4] ἰταάιῖοη, Βασαοῇ 
Ιεῖς Εργρί δἰϊυ. ἢ15 τηαβίθυβ ἀθαίῃ, δηά 
ὨΙΠΊ561Γ αἰ ἴῃ ΒαΡυ]οη ἔνγεϊνα ὙΘΔΓ5 
αἰτοσ [Π6 ἀδϑίπισίοη οὗ 6 58] 6 ΠῚ. 

Ιη σοποϊπάϊηρ {Π1|5 ποίϊος οὗ [ῃ6 το- 
Ραυϊεά Αὐἰῇοῦ οὗ {Π6 ΒΟΟΚ, να παν ἀσανν 
αἴθ ΠΟ ἰὼ δὴ ᾿πίθγθϑηρ νον οὗ (6 
ῬΘΙΒΟΠαὶ ΟΠασαοίοσ οἵ Βασιοῇ 1η 76Γ. χὶν. 
ΤῊ ΤσΠαρίουῦ ΘΧΡΥ ΘϑΥ ταίρι (οὼ [Π6 
[ουσ ἢ γϑαῦ οἵ [6 ΠΟΙ Κιπλ, θη Βασιοῇ 
γυσοίθ {Π6 ννοσάς οἵ Του ἢ ἴῃ ἃ ὈΟΟΚ, 
αηὰ τραὰ {Ποτὴ 1ἢ ἴῃ6 Θατβ οἵ {Π6 ῬΓΙΠΘ65 
(16. χχχν].). Βασιοῇ ΠΙΠΊ561} νγὰ5 ἀθθρὶν 
αἰἴδοίβα ὈΥ͂ ἴΠ6 πηθϑϑαρα ΏΙΟἢ Π6 Πδα ἴο 
ἀο]νοσ : “ὙΠοι. αἰάσε σαν, Ἶοα 15 τὴε 
ΠΟΥ ! [ΟΥ {πὸ Τιοτά μαίῃ δαάβα ρου ἴο 
ΤΩΥ͂ ΒΟΙΙΟΥ͂Ν ; 1 [αἸπίεα 1ῇ ΤΥ 5Βιρῃίηρ (ΚΟΥ. 
1 ΠῚ ΘΑΓΥ ΜΠ ΤΩΥ̓ ΡΙΟΔΠΙΩΡ), δα Ὃ 1 
πη“ η0 ταϑί." 

δ [ῃ6 τννοτὰ οἵ {π6 Τιοσὰ πηιϑὲ 6 Π]- 
Π]1δα : “Ὑμαῖ ΏΙΟΩ 1 ἢᾶνα ρῥ]δηϊεά 1 
1 ΡΟ Κ ὑΡ, ονεπ {Π15 ψΠΟ]6 Ἰαπά,." 
Τὺ Ῥατιοῇ {πογοίοσα ἔοΥΠ] ἢῸ ναὶΐῃη 
ΠΟΡΘ5, ΠΟΙ 566Κ στοαΐ {Π]ηρ5 ἴῸσ ὨΙΠΊ56]{, 
πὶ Ὀ6 σοπίδηΐ ἴο ΚΠΟΥ {παῖ νΘΎΟν  Υ ἢ6 
ΠΊΩΔΥ ΡῸ ΠΙ5 [Π6 5114}1} Ὀ6 ῥτοίθοιθα. 
ΤΠ παίατα οἵ [Π15 ῬΡΥΟΡΏΘΟΥ Θχρ αὶῃ 5 

115 ΡΟΒΙ ΓΟ : ὈΘΙΠΡ ΡΌΓΘΙΥ ΡΕΙϑομΔ] δᾶ 

ἴτ Σ 
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Ῥτίναῖα, 1 15 ηοῖ 1ηδετίθα 1η [ἢ6 οουγβα οὗ 
ἴΠ6 ὨΙ5ΙΟΥΥ δἴζεσ ἐσ. χχχνὶ., θυϊρρεηάσδά, 
ὙΠ} ΟἾΠΟΙ Ἰϑοϊδι θα Ῥσορῇθοῖθβ, δῖ ἃ ἰδῖοσ 
Ῥεποά, ρσοῦδοὶγ δέϊεσ [ἴῃς ἀεαίῃ οὗ 76τθ- 
ΤηϊΔἢ, ἴο ἢϊ5 δΒηδὶ Το) ΞΔ η06 Δρδιηβῖ 
[86 Ιἀοἰαῖγ οὗ 5 σουμθγιηθῃ ἴῃ Ἐργρί, 

δ 111. ΤῊΣ ΑΙΙΈΘΕΡ ῬΙΊΑΟΕ ΑΝῸ ΤΙΜΕ 
ΟΕ ΕΆΙΤΙΝΟ. 

Ασοοτάϊηρ ἴο ἴῃς δοοουηΐ ρίνθῃ ἰὴ 
ΒΑΤΙΟὮ 1. 1--14, ἴῃ6 ὈοΟΙΪΚς γὰ5 νυ θη ὉΥ͂ 
Βασυςῖ, [Π6 5οῃ οὗ Νεήδῇ, “1η Βδθυίοῃ, 
ἴῃ ἴῃς ΗΠ γεασ, δῃὰ ἴῃ [Π6 βενθηίῃ ἀδῪ 
οὗ [Π6 τποηίῃ, ψἢδὶ {ἰπλ6 45 86 ΟΠδ] ἀθδῃβ 
ἴοοκ 76γυβαίθεα δηα Ὀυγηΐ 1 ψ ἢ ἢτα.᾽" 

ΤἼΘ ἤγϑὶ συ ϑ!οη 15, ΤῸ δὶ σἀρίαγα 
οὗ Το τυβα] θη ἀο65 115 δἰαϊθιηθηΐ σίου ἢ 

(1.) [ῃ τῇς γεᾶσ Β.ο. όοό, Νερυςδά- 
ὩΘΖΖΑΙ “΄ ΟΔΙῺΘ τρ,8πηἃ 76 ῃοα τα ὈΘΟΔΠ16 
Ὧ15 βεσνδηΐϊ ἴΣΕΘ γεαῖβ (2 Κίηρβ χχὶν. 
1): “τεῦ ἢς [ἴυὐτμοα ἃπα τϑρε] δα 
ἀραϊηϑῖ ἢ. Απά [ἢς 1,οτά βεηΐ δραϊηϑβῖ 
ἢ Ὀαηά οὗ ἴῃ6 ΟΠαϊάβθος, . . . 
δηά βεηῖ {Πθ πὶ δραϊηϑδὶ [πἀλῃ ἴο ἀ6ϑίσοΟΥ 
τ, δοοοσάϊηρ ἴο ἴπ6 ψοτά οὗ (6 Τιοχά, 
ΠΟΙ ἨῈ 5ράΚα ὈΥ ἢῚ5 ϑεσνδηΐῖβ [Π6 ῥτὸ- 
ΡΠοίβ " (ν. 2). Οἡ [Π15 οοοαϑβίοῃ, δοοογά- 
ἱῃρ ἴο 2 (γ. χχχυὶϊ. 6, ΝΕ ἢΠΔἀΠΘΖΖΑΓ 
Ῥουπά 76 Πο αἰ κία δ ἴῃ είίουθ, ἴο ΟΔΙΤΥ 
ἢἴτῃ ἴο Βαργίοη," θυ [ἢ15 Ἰη ΘὨΓΙΟῺ 566 15 
ἴο ἢᾶνα Ὀδθη ἰτυκίταϊοα Ὀγ [86 ἀφδαίῃ οὗ 
7εβοϊακιτα (2 Κιηρβ χχῖν, 6; 761. χχὶϊ. 
18, 10) : “ ΝΕΡασῃδάη62ΖΖΑΓΙ 4150 σδιτὶθα 
οὗ [6 γν655615 οὗ ἴῃς ἤουδε οὗ [ἴῃ 1οτά 
ἴο Βα γϊοη " (2 Ομγοη. χχχνὶ. 7). 

76 οι μη, Ψὴο ϑβιιοοδεαδα, τεϊρηδα 
ΟὨΪΥ [ἢτθα τηοῃἢ5, δηα [Π6Ὲ ᾿γ45 σαστιδα 
ἴο Βαῦγ]οη ὉΥ Νεῦυομδάμθζζασ, ΜῈ 
δτοαῖ ἰσγθάβυσθ, δηα 1 [Π6 ΡΓηο65 ἀηα 
411 τῃ6 τηϑθὴ οὗ τϊρῃϊ. ἼΠ656 δνεηῖβ 
ἴοοκΚ ρῥΐίδοβ Β.0., 599-597; δαῖ του ρἢ 
ΤΕ 54] 6 ηὶ νγὰ5 Ῥοϑιθρεά δηά ἰδκθῃ τοσα 
[8 Οὔςρ, ἴῃδτ6 15 Ὡ0 στῃηθηςοη οὗ 1ἴ5 
Ὀεϊηὴρ Ὀυτὰῖ ἢ ἢχα δ 1015 {1Π|6. 

(2.) [πῃ τὰς εἰδνεηῖῃ γεν οὗ Ζεάδκιδῇ, 
Β.Ο. ο88, (Π6 Κίηρ Βανὶὴρ θΘΘὴ ῬΥΘνΊΟΙ ΒΥ 
σαττθα ἀναν σαρῖνα ἴο Βαῦγ]οη, “΄ σα πι6 
ΝΕΡυΖζαγαάδη.. . . τηῖ0 ΓΘ βα] θη, δῃὰ 
ἢδ6 Ὀυτὰῖ ἴῃ6 ἤουβδθ οὗ ἴπΠ6 Τιοσά, δῃά 
τὴ6 Κιηρ᾽5 ἤοιι56, δηᾶ 411} ἴῃς ἤοιιϑ65 οὗ 
ΤΟ βα]θιη, δηα ον ΟῚγ ρτθαΐῖ πηδη5 ἤοιι56 
Ὀυσας 6 ψ ἢ τε " (2 Κιηρϑ χχν. 9). Τῆς 
ΒΆ6 δνδϑηΐ 15 ἀθϑοσι θα 1ἢ 510}11αΓ ἸΔἢ- 
δυᾶρα ἴῃ 2 Γῇτσοῃ. χχχνὶ 19, 1 Ὀεϊηρ 
ΘΧΡΙΘΘΒΙΥ τηθητοηδα (Πμαΐ ““1Π6Υ Ὀαγηΐ 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΑΚΌΚΓΗ. 

[δ6 Βουβα οὗ σοά, δῃηᾶ Ὀτακα ἄονψῃ ἴἢ6 
Ὑ4}1 οὐ 76πιβαϊθαλ, δῃα Ὀυγηϊ 411 [86 
ῥαῖδοαθβ μεσεοῦ νι ἔσε." 
1 15 θεγομά 411 τθαϑοηδῦϊα ουδὲ ἴπδὲ 

1}15 ἰατίεσ ἀδϑισιοῦοι οὗ ΓΘ Π5αΐθση 15 [86 
ανεπὶ τείοστεα ἴο 1η [6 ψοσάβ οὗ Βαπιοἢ 
1, 2, “ψδὶ Ὡπης 45 6 (ΟΠ δι ἄθδῃβ ἴοοϊς 
7Τετ βαθεῖ, δηᾶ Ὀυτηὶ 11 ψιτὰ ἢγα :᾽) δηά 
πῃ ἴῃ)6 ΔΓ γοαῦ δίϊοσ ἴῃδὲ ὄονθηῖ, ἐς ἴπ 
583 Β.Ο., Βαγιςῖ 15 5414 ἴο ᾶνα υτιῖθῃ 
ἴῃ6 ῬοΟΚ δῃηά τϑδά 1 ἴῃ [86 δαΐβ οὗ 6μοϊ- 
Δοῆη. ((οιηρᾶσζα ποῖα οἱ 1. 2.) 

ΤΠἼ6 Οὔ] οΟἢ 5 υτρεα ἀραϊηδὶ [6 ἢ15- 
ἴοτο8] τὰ οὗ 115 5ἰδίθιηθηϊ ἂῖα πῦ- 
ΤΙΏΘΙΟΙ5, ἴ86 τηοϑὶ ᾿ηροχίδῃηϊ Ὀδὶηρ ἀσά τα 
ἔἴτοιῃ ἴῃ Σορσθϑθηϊδί 5 1Π 1, 1--14.: Ὀυΐ 
ΟἿἿ οουγϑα Μ11 Ὀ6 οἸδασϑα [ἔα ἀ68] ἔτος 
ὙΠ ἀρυτηθηῖβ ἀτάνῃ ΠΌμ ΟἴΠΟΙ Ροσ- 
Ὀοἢ5 οὗ ἴῃ6 ὈΟΟΚ. 

Τλι5, ἴῃ ἴῃ6 ΞΘ ΟΌΟὨ 5 11], 9--ἰῖν. 4 δπά 
ἵν. 5-ν, 9, ἴθ. ἃ΄6 ἜχρΎθϑϑῖ9ῃ5 ΜΏΟΝ 
ὈΘΙΓΑΥ͂ ἃ ᾿αΐοῦ ἀαῖθ ἴπδη ἴῃ6 δ γϑᾶσ 
Δἴϊου τῃ6 Ὀυτηΐηρ οὗ 76 113416ηὶ 1 588 
Β.Ο, [ἢ 11], τὸ ἃ ἰαῖθ ρετοά οὗ [86 (δρ- 
ἘΝῚ 15 ᾿ΩΡ] δα ἴῃ τὴς ψοχάς “τοὺ ασίὶ 
ΆΧΘῺ οἷά [ἢ ἃ 5ίγαηρα σου ΠΥ :᾿ δηά ἰὴ 
ἵν, 22, 24, 25, [ἢ6 ἀβϑδυσαηος ἴπαὶ ἢ 6 
Ρτοπλϊϑοα ἀδ]νούδη 6 15 ὩΘΑΣ δὶ μαπάᾶ 15 
ΘΙΩΡὨΏΔΈΟΘΔΙΪΥ τερεαϊβά, 

1| 15 ποῖ ΘΩΟΙῸΡὮῺ ἴο ΔΏΞΜΕΙ, ἃ5 ἘΘυϑΟἢ 
αοαϑ5 οἡ ἵν. 22, ἴμαϊ “" [ῃ6 βενθῃτν γϑᾶτῖϑ οὗ 
{6 Θχῖ δ αγα θυ 5ῃοτίὶ ΠῚ ἰῃ σΟΙΡΑΤΒΟᾺ 
ψ ΙΓ τ 6 “ νου] ϑηρ ΟΥ̓ ̓  ψΏΙΟΝ ΓΟ]]Ο 5 
{Ποσθοὴ (1ν. 29 ; ν. 1 : σουραζε [58. ᾿ἰν. 
ἡ, “ ΕΟΥ ἃ 5118}}] τηοτηθῃΐ ἤᾶνθ 1 οσϑδίζοῃ 
ἴμ66 ; Ὀυϊ ἢ ρστϑαῖ ΤΘΓΟΪ65 Ψ1Π11 ραίπον 
ἴῃ66. ἴῃ ἃ {π|6 ψνταῖῃ 1 Πα Ὧν ἔδος 
ἴτοτα ἴῃ 66 [οΥ ἃ τηοϊηθηΐ ; ὕυϊ ὙΠ} δνοσ- 
Ἰαϑηρ Κιμάηθϑα Ψη1]1 ᾶνα ΤΏΘΙΟΥ͂ ΟἹ 
[Π66).᾽ [Ιῃ ἔδοῖ, [88 οοπίπηυδηοας οὗ 
16 Εχι!α ἔοσ βενθηῖν γϑασϑ νὰ5 ἑογείο]ά. 
Ὠοΐ ἃ5 ἃ 5ῃοτῖ Ριῖ 845 ἃ ἰοῃρ ἘΠ16, ἴῃ 
αἰγοςοῖ σοπιτζαάϊο!οη ἴο 6 4156 Ῥσορῆει 
ΠΟ ΡῬτοχηϊδθα ἀδφὶινεσαηοα 1] ἴνο 
(11 γεαγϑ (761. χχν!, 3,11; ΧΧΙΧ. 5--10). 
1 τορατά ἴο 158. 1ν. 7, 8, (6. ῥχτο- 

Ῥῇθις ἀρρθαῦβ ἴο δεῖ ἢ} 56] 1ἢ ἱτηδρτπδ- 
ΠΟΙᾺ Ὀεγοηά ἴἢ6 οἷοβα οὗ ἴπ6 Οδρενιν, 
ΠΟ θ5 Βαγαςῇ 15 ΒΌΡΡροβδα ἴο ψτιῖα οὶ 
Ἰοὴρ δίζοσ 115 σοπηηθησεηχθηῖ. [ἢ Ἰοοκίηρ 
ῬαςκΚ ρου ἴῃ6 Εχ!]δ ἂς 2αεέ, τα ννὰ5 αυϊῖα 
ἡδίυγΑ] ἴο τοραχά 1 ἃ5 οὗ βῃοτῖ ἀυσδίιοῃ : 
Ῥυΐ (ἢ6. ΠοΡ6Ὲ οὗ βρεβαυν ἀδὶινοσδησα ἴῃ 
Βατυσοῆ ἴν. 22-25, τῃουρῇ ρΡυὲ ᾿πΐο τῃ6 
που οὗ δίοη δ ἴῃ6 ἔτηθ οὗ ποὺ οἢ}}- 
ἀγθ5 ἀδβραγίασθ, 15 ἴῃ ἔδοῖ ΟὨΪΥ βιυϊοά 
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(ο ἃ ἰαΐϊα γεγο οὗ ἴὰς (δρθν, δηά 15 
Αἰσθοῖῦν ΟΟΠΊΓΑΙΥ ἴο ἴῃ6 Ἔχρθοίϊδεοη ἐχ- 
ῬΙΓΘΒΘΘΩῖ ἴῃ 1. 12, “ ΥὙὲε 58}4}1} βεσνα ἴδδτλ 
ΤΩΔῸΥ ἀΔγ5.᾽ 

ΤΙἼΘ [{|6 ΔΏΒΨΟΓΙ 158 [δὲ (ἢ6 οὈ]Θοοη 
18 ἀδοίϑιῖνε 88 ἴο ἴῃ6 Ἰαίεσ ἀδῖθ οἵ ἴπ656 
βοοῖοηϑ, Ὀυῖΐϊ ἀοα5 ποῖ δῇδοϊ [ἢ6 Ῥγδυιοῖιϑ 
δοοϊίοῃ, 1, 1--ἰ, 8, ψὨΙΟΣ 15 ῬοΥΘΟΕΥ 
ἀἰξῃοϊξ, 

Ἐσιυχηΐηρ ἴο ἴδ ἰηἰτοάποίοτΥ Ξε οη, 
ἷ. 1-14, 6 ἤᾶνα ἴο σοῃϑιδγ ἴῃ6 ΟὈ] οὕς 
(παῖ 1 ““ σομίΔ1 5 ὨΙΞΓΟΤΙΟΔΪ ΟἸΤΟΙΒ ΜΉΘ 
816 ἱΩΟΟΠΟΘΙνΔΌΪ6 1ἢ ἃ ΠΟ. ΘΙΏΡΟΥΑΓΙΥ, Ὀπὲ 
ΤΩΔΥ͂ (ΑἰΤῚγ Ὀ6 ᾿ρυϊεά ἴο ἃ ἰδίοσ ττιῖοσ." 
ΤΏ σθησσαὶ οὔδῖρο, (05 5ἰδίθα ὮΓΥ 

Ἐπίζβϑοδα δῃᾶ δἀορίβα ὈΥ͂ τπηοϑῖ Ῥτοῖθβϑ- 
ἰδῃΐ σοσητηθηίδίοσβ, ἰ8 ὑδϑεα Ὡροὴ δ]]οροά 
ταἰβτερσοβοηίδοβ οἵ--(Α) ἴῃ 6 Ῥδιβοῃδὶ 
Ὠϊβίοσυ οἵ Βασγιςοῖ ; (Β) ἴῃ οἰτουτηϑίδῃο 685 
οἵ ἴῃς σδρᾶνεϑ ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΣ ; (Ὁ) [6 οου- 
ἀϊοῃ οὗ Γ6π|58] θοῦ. 
Δ, ὙΒΕ Ῥσαβθηοα οἵ Βασι οἢ ἴῃ ΒΑΡΎ ΪΟη 

πῃ ἴῃς ΒΗ γεᾶαῦ δῆοσ [6 ἀεβίτυσοηῃ οὗ 
76πιβαίοτη (1) 48 ὯῸ0 ΟἴΠΟΣ Θν]άθηοβ, 
δηά (2) 15 τ ρτο Δ 016, Ὀεοδῦθε Βασι οῇ 
αἰίδοῃδά ἢ] 561 ΟΠ ΞΕΔΉΓΥ ἴο ἴῃ 6 ῬΘΙΒΟῚ 
οὗ Τεγοιηίδη, δῃὰ ἀε ψὰ8 αἱ ἴ[ῃαὶ Ὀσ.6 511}} 
αἰϊνε (ΕΠΊΖΒΟΠ : 80 4150 1,Δῃ 6). 

(1.) 4.5 τερατβ ἴῃ6 νδηΐ οὗ ονυϊάθῃοα 
ἴο οοπῆπτῃ ἴῃ6 5ἰδίειηθηΐ ἴμδὲ Βαγιοῖ 
ΜΔ8 ἴῃ ΒΑΡΥΪΝΟΠ (1. 1), ἰδὲ τοϊρξ Ὀ6 
ΓΑἸΥΪΥ δηϑετοά [Πδι [ΠΟΙ 15 ΠΟ δν]ἀθῃςα 
Δραϊηβὶ 1, δηα {πεγοίοτα Ὧ0 1ηΐεγθηοα ἴο 
6 ἄταν ΕἸΠΟΓ νὰν. ὙΤῈ6 βουρίυγαὶ 
ΠΙΒΙΟΙΥ, ἃ5 ὰ Ὦᾶνα 56 6ῃ, 18 51:1|ςηΐ σοῦ- 
Τοτηΐηρ ἴῃ ἸδίίΕΣ γεᾶσβ οὗ Τϑγεη δῇ δῃά 
Βαγυοἢ δῇ (Ποῖσ αυτῖναὶ δὲ ΤΑΠΡΔΏ ΕΒ. 

Ελῖποῦ οὗ [6 ττδάϊ!οηβ8 ἀῦονα τ θῃ- 
Ἑοποά, τῃαἱ [ΠΟΥ τόσα Ὀοτἢ σαττιοα ΔΥΤΑΥ͂ 
Ὁγ ἴῃς ΟΠ] ἀδδῃ5 ἔτοιῃ Ἐφγρί ἰο ΒΑΌΎ]ΟΙ, 
ΟΥ ἴῃαἱ ΒΑσιομ δου 818 τηδϑίοιβ ἀθαίῃ 
Ἰοϊμβοά τῆς [εν 6Χ}]65 ἢ ΒΑΡΎ ]ου δηάᾶ 
ἀἰοὰ ἴῇοτα ὑνεῖνα γοᾶσβ δος ἰῃς ἀ6- 
δισυςσίου οὗ 7 ΘΓ 84] 6, 15 1} 1156] 8ἃ5 Ῥτοὸ- 
ΒΑΌΙ6 28 [86 οἵδμοσ ἰγτδάϊοη, ἴμδὲ ὈοΪᾺ 
τοιλδι "θα ἰὴ Ἐργρὶ δηά ἀϊδα (Πογο, 

(2) ὙΒῈ οοηδάδης δεοιροη ἰπῃδὶ 
7ετοιϊδ τὰ 8 511} αἰϊνα ἴὼ [ῃ6 ΜΠ γεασ 
δῆϊοσ ἰῃ6 ἀδϑοίσυςθοῃ οὗ 76. 58 θὰ 18 ἠοῖ 
δΒυρροτίδα ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ραγίοϊε οὗ ονϊάθῃοςαδ. 
Οἱ [ὃς οἴδες μαηά, [ῃ6 τδαϊοῃ [δαὶ 
Ὁοῖὰ αἰοά ἴῃ Ἐργρὶ βίαϊεβ «50 ἰδμδὶ 
Τετευιίδα ψγὰ8 βἰοῃηβα ὈΥ͂ ἢ18 ΟΟΠΠΙΤΥΤΩΘῺ : 
1 [ἢ18 πεσα 580, [ἢ ΟΟΟΔΒΊΟ.. γγ͵ὰ8 ῬσΟΌΔΟΙΪΥ 
᾽ϊ15 σεῦυκο οὗ [Ποἰς 1Δο]ΔῖΤΥ, τ᾿ ὨΙΟὮ 56 6.8 

ἴο ανο οοουτϊταά βοοη δῇ ἢ15 ττῖναϊ αἵ 
ὙΔΏΡΔΩΠΕ5. (7ετ. χἹ, 8---]ν.) ; δηᾶ 
ῬτοΟΔΌΙ ΠΥ 15 ἴῆ15 σίνθη ἴο [ἢ νεῖν [παι 
Βδσιοὴ συγνῖνοα ἢϊτη. Ἧ͵ε οοποϊυάδ ἰδαῖ, 
Ὀογοηά [ἢ6 5ἰδίετηθηΐ οὗ 1. σ, 2, ἴθ σα 18 
ὯΟ δνϊάθησα ΘΙ ἸΠΟΥ [ῸΣ ΟΥ ἀραϊηϑδὶ Βα Οἢ ἢ 8 
ν]ϑῖ ἴο ΒΑΡΎ, δηα 0 ἱρσο ΔΌΣ ΠΥ ἴῃ 
1, ΟΘΥΔΙΏΪΥ πὰ σδηηοῖ δάτηϊ ΕΠ ΖΕΟἢ ̓ 5 
Ῥοϑβιῆνα 45βθσίοη : “ ΤΟΊ 15, [Πογείοσο, 
ΔῊ ΟἸΤΟΥ ἢ 1. Σ, 2." 

Β, (1τ.) “Αοοοτάϊηρ ἴο 1, 2, Κίῃρ 7ἐ- 
ΒΟΙΔΟΏΙΏ γὰ5 ρσγαβεηῖ δὲ [6 τεδαϊηρ ; Ὀυϊ 
δὲ ἴμδἱ ἔπι ΒὨ6 νψὰϑ 51} 1 ὑηβο ἢ 
(Επίζβοβο). 

ΤῊ15 ΟΡ] ΘΟ οη ταϑὶβ 5016} ὉΡΟΩ Δ 6 Χ- 
ἘΓΟΙΏΕΪΥ [ἰἴοταὶ, Δηα ΡΤΟΌΔΟΙΥ Ἔἐχαρρογαίεα, 
νον οὗ [ἢς 5ἰδίεηθηϊ ἱπ 2 ΚΙΉρ8 Χχν. 
27, ΠΟΠΟΘΤΏΪΩρ [86 ταΙεας6 οὗ ΓἐΠοΙΔο ἢ 
γ΄ Ἐν}]- Μοτοαδο ΤΩΔΩΥ͂ γοδᾶῖβ ἰδῖοσ. [ἱ 
15 ποῖ ΡΙοΌΡΔ0]6 (μὲ [86 Κιηρ ΟΥ̓ ἢϊ5 ζ6]- 
Ἰον-οαρίϊνοβ σεῦ Καρὶ ἴοσ [Ὠϊγίγ-ϑονθα 
ΥΘΑΙΒ ἴῃ 500 ἢ οἷοβα σοῃβηριηθηΐ 45 ἴο δ 
Του ἀάθῃ ἴο πηδεὶ τορεῖθοσ ἴο ᾿ἰδίθῃ ἴο 
(86 τοδάϊηρ οὗ 4 ὈοΟΙς ΟΥ̓ οὨδ οὗ ΠΕΙ͂Σ 
ἘἈΌΤΩΌΘΙ. 

(2.) “Ἰῃ 1. ει ἴῃ6 5ο5 οὗ Νερυοδδά- 
ὨΘΖΖΑΙ 15 ο4|16ἃ ΒΑ] 458τ,᾽ 

ΒΑΙΠαϑασ, ὁ.5. Β6] 56 Ζζασ (Ό 8ῃ. ν. 1), 
μὰ35 ἴῃ6 ρσταηάβξοῃ οὗ Νεθυ ΔΉ 6ΖΖΔΙ, 
Δη(, δοοοσάϊηρ ἴο ἰῃ6 οἰιδίοτλ οὗ [Π6 
ΜΠΙοΙΒ οὗὁ [ες ΟἸἹὰ Ταεβίασηθηξ, τοϊρῶϊ Ὀ6 
“8116 ἃ ἢϊ5 50ῃ, 85 ἴῃ Ὠδη. ν. 2, 11, 18, 
ΝΕὈυΟΠΔάπμΘΖΖΑΙ 15 οδ]]οα [δα “ (Δι Π σ᾽" 
οὗ Βεϊβῃαζζασ, Ὀδίηρ ἴῃ δος ἢ15 φτδηά- 
[αῖμοτ. Οὐ δυΐμοσ, ἰακίηρσ [6 ΟΧΡΙΘ5- 
βίοι ἴοο 1Π|6γα]]γ, τηαῖκο5 ΒΘ 54 ΖΖαῦ Πεῖσ 
ἴο ἴῃς ἴὔτομα ἀὐυσηρ ἴμ6 16 οὗ Νοῦυ- 
ομδαμοζΖζασ. 
ΝΟΡΟΟ Δα Π62ΖΖΑΙ 5 500 δῃά ϑιισοΟ 550 .Σ, 

Ἐν1- Μοσοάδοῃ (2 Κίῃρβ χχν. 27; 761. 
111, 31), ψγᾶ8 τηυζάεσοα ΟΥ̓ Π15 Ὀτοίῃοῖ-η- 
Ιὰν ΝΕ ρ 1554 1, οὴ ἡ ο56 ἀδαιῃ (556 Β.0.) 
ἢϊ9 ἰπΐδῃϊ βοῦ, ΤΑθοσοβοδσοῃοά, νὰ5 
τηυτάοτοά ὉΥ (6 υδῦτροῦ Νδροηδάϊιι5 
([αὐγπεῖι5). ΤὨΪ8 ἰαϑὲ αν τηδττι 
ἃ ἀδυρῃίοτ οὗ Νεδυοπαάμηοζζαγ (ΝΊτοοσ 5), 
αιϑϑοοϊαιθα ἢΪ5 οἰ ἀ6ϑὶ ϑοῃ, Β6᾽53ῃδζΖζασ, 1 
ὨΙΠ5617 45 οοτοροηΐῖ, ἰἢπι8 τεβίοσης ἰδ 6 
[1η6 οὗ ΝΕ Βαάμοζζασ. ΝΟ, δαϊ8, 
ψΏδη ἀείραϊοα Ὦγ Ογτυ5, ΠΘἀ ἴο Βοτβῖρρα, 
ὙΠ116 ΒΘ 5ΏΔΖΖΑΣ νγὰ8 5ῃπίἪ| ὉΡ ἴῃ ΒΑΡΥΎΪΟΙ 
δηα [ΠΟΥ ρο 564, ΒΟ. 548. ΤὨς του ἢ- 
Ἰη5 Ῥγάγοσ οὗ Ναβροῃδάϊις ἴοσ Β6 54 ΖΖΑ 
--ἼὩ οἸάοβὲ βο, ἴῃς οββρτίης οὗ ΤΩ 
εατὶ," -ἰὰ οἠς οὗ ἴ[ῃ6 συ ἴοστλ ᾿Π507]0- 
ΠΟΏΒ, 15 σίνοῃ ἰῃ τῃ6 “ϑρεακοῦβ (οιΩ- 
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ΤΑΘηϊΔΙΥ ἢ ΟἹ Ὠδῃ. ν. 1, Ὦοτα [ἢ6 
ὨΙβίοσυ οὗ ἴὩ6 ροποὰ 15 δαϊαιγδΌ]Υ ἀ15- 
Οἰ5566, 

σι. διαί οὗ 7εγμδαζορι.----(1.} ΤῈ 15 δἵ- 
συεά (δὶ ἴδε 5ἰαῖδ οὗ 76γυ 5 θὰ ἴῃ τῃ 6 
ΒΕ γεοασγ δῆδ 115 ἀδϑιπιοιίοη ὈΥ ἴῃς 
(Πα ἀδδῃςβ οουἹᾶά ηοὶ ἢᾶγε Ὀδθῃ βιιοἢ 85 15 
ἀϑϑυτηθά ἴῃ [6 τοαιδϑῖ οὗ ἰ[ἢ6 6ΧΙ]65 ἴῃδὶ 
[ὨΘΙΓ ΤΩΟΏΘΥ τηϊρϊ θ6 βρεηΐ ἴῃ 9Δοῦῆσ65 
(.. 10), δῃᾶ [6 ὈοΟΚ τεδά ἴῃ ἴΠ6 Ὠουδβ6 
οὗ {π6 Ι,οχὰ προη [Π6 ζδαϑίβ δηα 50] ηῃ 
ἄδγϑ5. 

Ἐδυβοῦ δηβεῖβ ἴῃδὶ οὗ [6 Ῥξορὶα 
0 πδὰ ἠοΐϊ Ῥδδῆ ΟδΙΤΙ ὦ ΔΔΥ 5ο.ὴβ 
σοι ἃ πδίιγα! ν χαῖποσ ἀραΐη τουηά 76τὺ- 
5816} (σορατα 61. χὶ. 12), Πανηρ 
διηλοηρ ἴθ βοῦ)δ ὑγΓοϑίβ ὯΟ Ὠδά ΕἸΓΠΟΣ 
Ὀδοη είς ὈΘμμα ὈΥ [6 ΟΠδ] ἄθδῃβ οὐ 
Πδλὰ εδϑοαρθὰ δηάᾶ ᾿ιἀάθῃ {πμϑηλβεῖναϑ: 
τὲ Τπουρὴ Τουρὶα δηὰ ΑἸὰσ μδᾶ Ὀοίι 
Ὀδοη ἀεδίσογοά, [ΠΟΥ͂ ταῖρϊ μάνα ταϊϑεὰ 
δὴ ΑἸΙΑΣ διθοηρ ἴῃς συ ΐη5, ἀηὰ σεϑυμηθά 
(ΠΘΙΓ ϑδουιῆοοθβ δῃᾶ οὔβοενδῃςα οὗ (6 
Ἐρδϑίβ, 85 Ὑ611 δ8 ἴῃ6 οἰτουτϊηδίδῃοθϑς 
νου ρῬοσαϊ, ΤὨϊ5 ΘΧΡΙΔμδοη 15 ἴῃ 
ίδλοϊ Ἰυδβεα Ὀγ [86 5ἰδίειηδηϊ ἴῃ Τ6Γ. 
ΧΙ, 5, ἰῃδϊ [Π6γα σδῦλα 7ον5 “ ποσὰ 5Π6- 
σἤδηι, δῃηὰ Θῃ]οῦ, δηὰ ϑαμηδτία, νὰ 
οοπηρθ δηᾶ ἱποθηβα ἴῃ {ποὶσ Ὠδηᾷ, ἴο 
Ὁσίηρσ [ΠΘὰ ἴο (ἢ Ὠουδβ6 οἵ (ἢξ 1,οτά," 
Τῆι [Π6 τυΐϊη5 οὗ ἴῃς Τερ]ςε (845 [Δ 6 

οἰοῖ τηοάδγῃ ἱπίογργειειβ ἀρτθθ) 816 511} 
οΔ116α ὉΥ 7εγθηδἢ ἢ πλ56 17 “ἴἢ6 Βουβε 
οὔ 1, ογὰ ;" δηᾶ 1 οβεπηρθ ἀγα Ὀσουρῆς 
ἴῃ 1685 ἴ[π8π (ὮΣΕΘ τηοητῃβ δέϊοσ (5 ἀ6- 
δἰ ΠΙΟΙΟΏ, ΤΠΟὮ ΤΊΟΙΤΕ ΣΏΔΥ πᾶν ὈΘΘῺ 
ἄοπμε ἴῃ ἔνθ γδᾶϊβ ἴον 4 ρασίαὶ 
ταϑίοσδιοη οὗ ἴῃς δοουβιίοιηθα ᾿ψΟΥ ἢ. 

(2.) “1 15 ποῖ πιὸ ἴῃαϊ Τοδομίπι χὰ 5 
δῖ [δὲ ἔπη [86 Ηρ Ῥηοϑι," 

Ιὴ (5 οΟὈ)]θοὔοῃ Ποτὲ ἃσα ἵτὸ ροϊηῖβ 
ἴο Ὅ6 Θχδιρηθα : (4) ΤῊΣ {Ππ|6 δϑοη θά 
" 7οδοῖηι, ἴῃς 5οη οὗ ΗΣΚίδῃ ; (ὁ) ΤῊς 
δῖα. 

(σ) “ ΤῊΘ6 ρῥχίοβὶ"" (ὃ ἱερεύς, 1, 7 
ΨΘΙΥ ἰΓΘα ΘΗ τηθδη5 “ἴῃς ΗΠ ΡῈ Ῥχίοϑι," 

εδγῖ5 Ἰδεῖεγ (ας (ΟἾἼΠ 79} θείηρ τατα ἴῃ 
[86 Ῥεμίδίθυς, δηά [6 σογγεϑροηαϊηρ 
ἀρχιερεύς 511}} ΓΆΤΕΙ. Οἡ [ῃ6 οἰμογ μδηᾶ, 
ἀρχιερεύς ἢὰ5 Ὀεσοηθ ἰτοσυδηΐ ἰὼ [ἢ6 
ΑΡΟΟΥΎΡΒ8] ῬοΟΚΚ, ΜΏ]]Ὲ ὃ ἱερεύς '5, ἃρ- 
ῬΑΥΘΏΓΙΥ, ΟὨΪΥ οὔσας ἴῃ ἴμθῖ δρρ] θὰ ἴο 
ἴῃς ΗἰρᾺ Ῥχίεβὶ (1 Μδος. χν. 1ἱ, 2). 

ἴῃ Τογειηϊδῃ (χχ. 1; χΧχὶ, Σ; ΧΧχΙχ. 
20, 21; ΧΧΧΥΊΣ, 3; 11,21) ψε ἤπα “ [89 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΑΚΌΟΚΦΗ. 

ὉΓΙοδὺ " (ὁ ἱερεύς) υϑεὰ 85 ἃ ἀϊΞιϊηοιΐνα 
Ὲ}6 οὗ Ῥθύβοῃβ Ὑῆο0 τ σα ποῖ ἴΠ6 ΗἸΡΉ 
Ῥηαβίβ, ἃ5 ΚῬΑΒὮυΣ ἴῃς 5οὴ οὗ [ττησσ, ἴῃς 
ῥτιδβῖ, ῇο γχᾶ5 4150 οπιϑῖ ζονθιμοσ ἴῃ ἴῃ 6 
Βοιβε οἵ (ἢς 1,οτὰ "ἢ (χχ. 1:--6) ἱῃ (ἢ6 της 
οὗ Κιηῃρ Τ 6Ποϊδοῆϊτη, δηα “Ζερῃδηίδα ἴῃς 
805 οἵ Μαδϑεϊδῃ, ἴῃ ῥγίθϑὶ" (χχὶ, ἵ : 
ΧΧΧΥΪ. 3) ἴῃ ἴη6 ὕμης οἱ Ζεάσδκιαῃ, Τὸ 
τῃ19 ΖΕρΡὨδηΐδ 4 ει νὰ βδεηῖ ὈΥῪ 
ΠΟΘΙ) ΔΙΔἢ ἴσο Βαδγυίοῃ, ἰῇ ψϊὶο ᾿ς 
δα, “ΤΠ Τιογὰ ἢδι τηδᾶθς ἴα ῥχίοϑβὶ 
ἴῃ ἴῃ6 5ἰεδα οὗ Τεποϊδάα [6 ῥγδβί, ἴπδὲ 
γα 5ῃοι ἃ Ὀ6 οΠοοΙ5 ἴῃ (6 μουϑ6 οὗ ἴῃ 
1 οτὰ" (χχίχ. 26). 

ΤΙΗς οἶος ἴῃ ψΏΟ ΖΕΡΒΔΗΔἢ 5δυο- 
σοραρά 7εμοϊδᾶα τγᾶ5 ἴῃ οἵ “"βεοοῃά 
ῬΠοϑί," οὐ “ϑαρδῃ," δ8β Ἧὰ ᾿δθᾶσῃ 6χ- 
ὈΥΘΒΘΙΥ ἴτοσὰ [6 1. 11}, 24: “ ὙἼΒα οαρίδίη οὗ 
τῇς συατὰ (ΝΕΡυΖαγαάδῃ) τοοῖς ϑϑσαῖδῇῃ 
[86 οὨϊοῦ ῥσἹθϑῖ, δῃὰ Ζερηδηϊδῃ ἴῃ6 βεοοηά 
ῥΠΘβι," δηᾶ ὑσγουρῶῆξ ἴθι το ἘΤΌΪ]Δἢ, 
ὙΠΘΙΟ (ΠΟῪ γα Ρὰϊ ἴο ἀφαίδ, Β.Ο. 587, 
δΔηὰ ϑεϑγδίδῇ τγᾶβ βυςοεεάβἃ 845 Ηϊρὴ 
Ῥηδβὶ ὈΥ 18 βοὴ Τεποζαάαι, νὴ νᾶ5 
οδιτιθὰ ἀνὺ οἀρἕνε ἴο ΒΑ ΎΪΟΙ (1 ΟἸγ. 
ΥἹἱ. 14). 

ΤὨι5 ἴῃ6 σΟΠΙΘΙΏΡΟΙΑΙΥ ὑϑᾶρε οὗ (Π6 
ἘΠῸῈ ὉΥ 1Θγομλῖαὶ, δηὰ ἰῃ6 δῦβθηοα οὗ 
ἴΠ6 Ὡδης οὗ Τοδοιϊηι ἤποσὰ τῆς [ἰδὲ οὗ 
ΗΙΡῺ Ῥγίοθϑίβ ἰὰ σ ΟΠσ, νἱ. 13) 14, οοϊω- 
Ὀΐηθ ἴο 5ΠῈ}ν ἴῃδὶ 7οδολίη 15 οδιεά 
1ὴ)6 τχὶϑβῖ," δ5 θείην [06 ϑυοοσββοῦ 
οὗ Ζερμδηΐϊδῃ ἰπ (6 οἶος οὗ “βεοοῃπά 
ὈΓο51) δηᾶὰ “"ρονογῆοσ οὗ ἴῃ6 ἤουβα οὗ 
[6 Ι,οτά.ἢ 

(δὴ) Α5 ἴο ἴδ ἄφίε Καπδυοκοσ (Ρ. 208) 
ἌΣρι65 ἴῃδὲ “ἴα διίμοσ οὗ ἴῃς (Δ]]ροά) 
ἸηἰοΓρσοϊδοι (1. 4--9) μᾶ5 πο ἀοιιδὲ τ15- 
ἰλθῃ ἴῃ6 ἔσθ δἱ ψΟἢ Π᾽οδολῖπι 5οὰ οὗ 
ἩΠΚΙΔἢ αἰζαϊηεά τ οῇῆος οἵ “ βεοομὰ 
Ῥτδϑῖ, ψ ἤΘῺ ᾿ς ρῥυῖβ Ὠΐπι ἴῃ ΟΠΟΘ ἴῃ (Πα 
ἈΠ γοαῦ δϊτοσ [86 οδρίαγα οὗ Γ Θῃμοϊδομϊπι, 
ἦ.6. Β,Ο. 595 : [ΟΥ 6 νγ85 τηυοὶ ΘΑ  ]οσ.ἢ 

Ἐαϊ “τὰς Βί(ἢ γεαγ᾽ 15 ποὶ Β.Ο. 595, 
Ῥυῖΐῖ, 88 γα ᾶγα βἤενῃ, Β.0., 583, δῃὰ 
Ἔνθ ὙΠ} [815 ἰαΐε ἀδία ἴμοσα 15 ὨῸ ἢ 
ΤΩἸβία ΚΘ 85 15 Δ᾽] ορεὰ, 
ΗΚΙΑἢ 15 τηθηθοηδά ἃ5 ΗΙΠΡΏ Ῥιοβὶ 

ἴῃ ἴῃ6 εἰρῃμίθοητἢ γοδτ οὗ [οϑίδὴ (2 Κίηρβ 
ΧΧΙΙ, 4), ἐς. δρουξ όζο 8Β.ι0. Ηἱἰϊβ βοὴ 
Τασῆϊς τὨογείοσα το} Ὀ6 ἴῃ6 ““βδεοοῃμὰ 
ῬΠΘ5." 1 583 Β.0., δρουΐ [μἰτίγ-βανθα 
ΥΘΔΙΒ ἰαῖοσ ; δηά [1 (Πα οῇῖοςα ἢ6 νοι] ά 
ἤανα [86 σᾶτε οὗ [τῃς {ΓϑΔβΌΣΥ, ΤΏΟΙΘ 
ἜβΡΘΟΙΔΙΥ πὰ 6 δρβεηοα οὗ Ὡς Ηἰρὰ 
Ῥηδβῖ ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΩ. 



ἸΝΤΕΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ ΒΔΕΌΚΦΗ. 

(3.) ΑΔΟΙΠΟΣ Δ] Θροα ΕἸΤΟΓ [5 πε βἰδίθ- 
τηθηὶ (Πδὶ “΄ ν6856]5ς οἵ ἴῃς ἤουβ6 οἵ (6 
Τ,οτὰ ἢ ψοσὸ δὲ ἰμδὶ (6 Ὀτουρῃϊ Ῥδοῖ, 
“Σ᾽ ὩΔΙΏΘΙΥ 5|Ϊ]ΝΘΓ ν6 5565 ψΏΙΟΩ ΖΕάοκΚιίδἢ 
δα τηδάβ (, 8). 

ΤῊΘδ ροϊάθῃ νϑϑϑοῖὶς τον  ἀθα Ὁγ ϑοἷο- 
τοι (1 Κίηρϑ νἱῖ. 48--κο ; 2 (Ὦγ. ἱν. 19- 
22) 8416 581ἃ ἰο βανε Ὀδεὴ “οὐϊ]η ΡΊ6ο 65) 
(2 Κίῃρβ χχὶν. 13), οὐ, δοοοζάϊηρ ἴο 
2 ΟὮσ. Χχχνΐ. 1ο, οδιτι θα νὰν ὈΥ Νοῦυ- 
ομδάμοθζΖζασ, ἤθη ἢ6 Ὀσουρῶϊ Τ᾿ Ὠοἰδο 
“ὁ ΒΑργ]οι, Μὰ ἴῃ6 σοοαὶγΥ γε 556]5 οὗ 
[Π6 Βοιι56 οὗ [πε 1οτα.᾽ 

Οἱ (Πϊ5 οοοδϑιοη (599 Β.0.) ἴμεσγα 15 
ὯΟ πῃηθηζίοη ΟἵἨ 5|]1ν 61 νϑ55615. Βιιϊΐ δὲ [6 
Θηα οὗ Ζαάεδικιδῃ 5 τοῖσο, ἤθη Νερυ- 
Ζατδάδῃ “ δυγηῖ ἴη6 μουβε οἱ ἴῃς 1οτὰ," 
να τεδὰ (2 Κιηρδ χχν, 9, 15) [δὶ “ 186 
ἤτθ- 85, ἀηᾶ ἴῃς Ὀον]5, ἀηα βυςῇ [Ὠϊηρ5 
ι5 ΘΙΕ οἵ ρο]ά, ἰῃ ροϊ]ά, δηᾶ οὗ β:ῖνοσ, ἴῃ 
βδίϊίγοσ, ἴῆς οδρίδίη οὗ ἴῃς συατά ἸΟΟΙς 
ΔΥΔΥ.᾽" 

ΤῊ18 ἜΧΡΙΘ55 σης ὁ οἵὨ 5] ΝῈῚ ν 6 5565 
δὶ (ὴ6 οπὰ οὗ ΖεὝαοΚκΙΔ8᾽5 τεῖρτι, δηά τῃ6 
ΔΌδΘηοΘ Οὗ ΔΩΥ͂ 5.0} τηεπίοη οἡ [δε 
οὐδ κα ΟΟΟΔΒΙΟΙ, 566 πὶ ἴο ρσίνα ὑσοθδᾶ- 
1 ὴ ) ἴο οὖ Δυ ΠΟΥ 5 βίαιομηθηΐ (1. 8) ἰδαὶ 

[ΠΟΥ Παᾶ Ὀδοη τηδάβ ΌὈΥ Ζεάθκιδῃ ἴο 
Τερίδος [86 ρσοϊάδθη νϑϑ56]5. ψὩ]οἢ μιδὰ 
Ὀδοη ἀεδίγογοα δηὰ οδιτεα δ ΑΥ δἷ ἴῃ6 
θοριμηῖηρ οὗ 5 τεῖρῃ : 051 85, ΏΘΩ 
ἢ Ι5Π 6} σαιτοα ἀνᾶὺ ἴῃ6 ροϊάθῃ βῃ 1614 5 
ὙΏΙΟΝ ϑοϊοιοη ἢδα τηδάβθ, ἘδῃοθοδΙΣ 
ταδὰς 5165. οἵ Ὀγᾶββ ἴ0 στϑρίδοβε ἴβετα 
(2 ΟΒγ. χίἱ. 1ο). “τ 15 {πι6," 58Υ5 
Κειβςι, “ αὶ ἴῃ Κιηρβ δηθὰ ΟὨτο Ιο[ε8 
( μοτα (6 πδιτδῦνε οἱ ἴμ6 τείσῃ οὗ 
Ζεάεκῖδλθ 15 ΟῚ ἀείδοϊίνε) [815 185 ποῖ 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ οἰδίθα, Ὀύὺῖ 1ἴ 15 1Ὼ 1156][ ὙΘΙῪ 
ΡΙΟΌΔΟΌΪΘ ἴμδὶ ΖεὝάσκιας, [6 βυσο ϑϑοῦ οὗ 
76 ῃοϊδομίη, οδυβεα ἴπο56 σοϊάθῃ νϑϑ86]5, 
ΒΌ ΟΝ αἱ 1οαϑὶ ἃ8 ΨΘΙΟ Πα] 5ρΟΏ 5406 ἴο [6 
ΤΟΏΡΪΟ 5βογνῖςα, ἴο Ὀς τερδοθά ΌΥ ποῖ, 
ΟὨΘΑΡΟΙ, 5:1 νοῦ ἢ 65. 

ΦΤἾΏ656 ΠΟῪ 51:1|ν 6 Ὶ νεβ565, [Τοροίῃοσ 1 ἢ 
(Ὡς οἴπεῖβ ὙΒΙοἢ δα Ὀδρη Ἰοῖς ὈεὨΙηα ἴῃ 
509 Β.0., ἬΕΙΘ ΟΔΙτΙ δα ΔΊΥΑΥ ἴο ΒΑΌΥΪΟΣ ἴῃ 
588 Β.Ο., δῇἴοσ τῇς ἀδϑιίσυοίοι οὗ 76τῦ- 
ΒΆ]οῖὰ (2 Κίηρβ χχν. 12 8.), δῃΩ Μ6Γα 
(45 ψε ἰεάση ἔγοπι Βαγιο ἢ) τοϑιοσεά δἱ [ἢ]5 
Ὀπι6,--- είς εἰἴμογ σεἀδεηθα ὉΥ ἰὰς 
ΘΧ 65 ΟΥΓ τοϑίοσεα ὉΥῪ Νεῦυομδα 6 2ΖΖΑΣ 
οὔ οὗ σογαρΑ 8510} ἴο ἴῃ6 ρθηϊΐεηϊ [65 ; 
ὙΠ1|6 τὴ ΟΙὮΘΙ 5 ΝΟΥ δηᾶ {π6 ροϊάξῃ 
νε553615 τϑῃχδῃ δα 1η ΒαΌγ]οι Ε]] [Π6 [πλ6 
οἵ Ογτχιι5." 

247 
ΤΠΘΓΕ ἰ8 ποῖδιηρ ἱταρτοῦδρ]ς ἴῃ [9 

Θχρ δηδῦοῃ, δηᾶ ἴῃς δ᾽]ερδίίοῃ οἷ ΕἸΤΟΙ, 
ΤΕΒΓΩΡ ΟὨΪΥ ΟἹ 8 διρυτϊηδηῖΐ ἐς σὐδοιζο, 18 
ΟΥ̓ ὯΟ Τη68}5 ΡὈΓΟΥ͂Θα, 
ΤῊ [Ο]]ονίηρ 15, δοσοτάϊηρ ἴο δυο ἢ 

(ρ. 47), ἴλ6 τωοβὲ 2γοδαδέξ εον»ιδίγαζίοη οὗ 
ἐυερῖς ῬΑΤΕΥ σἰαῖθα, ρῥασὶὶγ δϑϑυμηθα, ἴῃ 
ῆς Βοοϊς οὗ Βαπιςοῇ. 

“ ἴῃ τῆς ΒΗ γον δίϊζεσ [6 ἀδϑίγυςιοη 
οὗ 76γυβα θη, Ζ.2. ἸῺ 5832 Β.Ο., ΒΑγιΟἢ νγὰ85 
ἴῃ ΒΑΌΥυΪΟη, δηα τεδα ἢ15 ὈοοΪς ἴο [ΘΟ ῃο- 
ἰδ δηῃα δὴ 8556 ΪΥ οὐ ἴῃ6 76» ]5ἢ 
6ΧΙ]65. 

“ ΤῊ5 Δ55ΘΙὮΪΥ τη 66 8 ΤοἸ]οοοη οὗ 
ΤΩΟΏΘΥ, δηᾶ βοΐ [06 ρτοάυποθ ἴο [6τὺ- 
5416 1, 

“Ἴὴ τς Ἰεἰ6Γ ἩΏΙΟΙ δοσοιῃρϑηϊοα 1“, 
ἴῃς Τ7εν5 δἱ Γγυβαϊθιη γεγο ὀχῃοτχίθα ἴο 
Ῥγθϑθηῖ οἤθστηρβ ἴου ΝΘ ΠΔη6ΖΖᾶσ δηά 
ἴογ ἴὴ6 6Χ1]65, δηὰ ἴο τεδὰ Βαγιοῃβ ὈοοΪκ 
(δεῖ τὰ ἴῃς Ἰεῖ6γ) οὐ Ἐδδβί-ἀδγϑβ.᾽ 
Βασιοῦ ὨΙΠΊ56} τψγὰ5 (Π6 ὈΘΆΓΟΣ : 6 νὰ 8 
βοϊησ Ὀαοῖς ἴο 76πιβαίθη ἴἰο σεϑίοσα 
50:6 οἵ [86 νε 5565 οὗ ἴε. Τεοιρὶα ΜὨΪΟὮ 
Πα Ῥδδῃ οαγγὶθα οὔ δἱ ἴῃς ἰὴθ οἵ [118 
ἀεϑίγισου ; παχηδἷυ, 5 νοσ ν6556}5 τηδας 
ὈΥ ΖΕα εκ Δἢ ἴο γε δος ἴΠ6 οὐρα] ρο! θη 
ν6556]5 οΔΙτὶοα ΟΥ̓ ὈγΥ ΝΕὈυς ὨΔάῃ 6ΖΖΑΣ δὲ 
ἴηΠ6 οδρίυτο οὗ ἴπ6 ΟΕ ἴὰ ἴδ6 ἴτὰς οὗ 
76 Ποϊδοἢίη, Β.Ο. 599. 

“Τὴ (ἢϊ5 ἴῇ6γα 15 ποίδιηρ ᾿ησοπϑίϑίεηϊ 
ψῖἢ τἴῃ6 δυρροϑιτοη ἰπδὶ Βαταοῇ Ὠἰγηβοὶῇ 
σοΙΡΟΒΘα [ἢ15 5ῃοτί Ὠϊξίοσγι δὶ ῥσείδος ἴο 
ἢϊς ὈΟΟΚ, τῃουσῇ 11 15 4150 Ῥοβϑθ]α ἰδὲ 
ΒΟΙΏΘ ΟἿΘ Εἶ56 ΤΏΔΥ ἢδνε δαάρά Σὲ δίϊοσ- 
ψαγας," 

ΤὮὨ15 ἀείδησθ 18 ἱηρθηϊουβ, Ὀυϊ ποῖ 
δάεαυαίῖθ. γα ΤῊδΥ δοκηονθᾶρε οὐγ 
Ὀ6]1οΓ ταὶ ἴῃ6 ἸοημάΘΏΟΥ οὗ τηοάσδσῃ οπἹ- 
εἰβι ἢ48 ὈξΘὴ ἴο Ἔδχαρροτῖαίθ [6 ΞΡ ροβεά 
δνϊάθηςσα οὗ ΞΒρυ Ποιι5η.655 ἀτάνψῃ ἔγοῦχ [ἢ 6 
Ὠδίοσιο δὶ βἰδίεσηθηΐβ οὗ [86 Ὀοοϊ.. 10, ἢον- 
Ἔνοσ, ἴπ656 5ἰδίοηθηϊβ ΕΥῈ ΘηΓΓΟΙΥ ἔτεα 
ἔτοιη ΔΩΥ ρτϑδὶ ᾿Ἰῃδοουσγδαου, ἃ ψουἹα ποῖ 
ὨΘΟΘΘΘΑΙΪΥ (Ο]]Ο αὶ Βαγ ἢ πγὰ5 Π6 
δυΐποι, Ὀὰΐ ΟὨΪγ πὶ [6 τεὰ] δυΐῃμοσ τγᾶϑ 
ψΜΕΪ] Ἰηἰοστηθα σομοσδγηησ ἴἢ6 ἀνοηῖβ οὗ 
ὙΠΙΟΠ Β6 ψυτϊῖδ8. Οὐ [ἢΠ6 οΟἴδοσ Πδμά, (86 
ΒΟΙΙΟῸΒ ΘΙΓΟΥ Οὗ Σερτοβθρίηρ ΒΕ 5 ῃδ2Ζαῦ 
88 ΟΟΠΙΘΙΏΡΟΓΑΙΥ ὙΠῸ ΝΕ ΟΠΔάη62ΖΑΓ 
(5εε ἀθονε, Β 2) ἰ8 α(] ἴο ἴῃς ἴπθοῖγ οὗ 
ΒΑ ΟΝ 5 ΔΌΪΒΟΙΒΏρ, δηὰ Ὀείγαγβ δῇ 
Ἰσῃότάηοα ΜὨΙΟὮ οΔΠἢ ΟἿΪ Ὀ6 ᾿πηρυϊεά 
ἴο οὔθ ψὯο Ἰϊνεα ἰἴοὴς δῆφ ἴῃς ἀδεδίῃ 
οὗ ΒεΙβῃαΖΖζὰσ δηὰ ἴῃ6 τείυτῃ οὗ [86 
6ΧΙ]65... 
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ΙΝ. ἘΕΞΙΑΤΙ͂ΟΝ ΤῸ ΤΗῈΕ ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ, 
ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟΙἿΌὉ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

Ομο οὗ [6 οοϊῃηπιοπαβῖ δηἋ βίσοηροϑὲ 
ΔΙΌ ηἴ5 ἀραϊηϑῖ [6 ροπ 6 η655 οἵ [ἢ 6 
Βοοῖϊς οὗ Βαγιοῖῆ 8 Ὀαβθα ὕροῦ 115 ψαπὲ 
οὗ οὔρίηδ!  δηᾶ 115 οἷοϑα ἀδθρεηάθησα 
ὈΡΟῺ ΘΑ Ποῦ ὈοΟΚ8. ὙΠΟΓα 15 τηυοῦ σα ἢ 
ἷῃ ἴ[ῃ6 οὈ]θοῦομ, δὲ ἰεαϑὲ ἃ5 δρῃ]δά ἴο 
(ἢ6 ΘαΣ ον Ῥοσίοῃ (1. 1:--ἰ, 9); δεῖ 
(θγ6 5 4130 τοῦσῃ ΘΧΑΡΡΟΓΔΙΟΝ πὰ 
᾿ΠΔΟΟΌΓΔΟΥ ἴῃ ΤΕ ΘΧΡΙΟβϑΙΟἢ5 566. 

ἘΠΟΆΒΟσΗ, 88 αφυοίθα ὈΥ Ἐδυβοῇ, Ρ. 66, 
ο4}15 ἴ1ῃ6 ὈοοΟϊκΚ “4 ΤΙγ6γτ6 τὭΔΡΒΟΟΥ ουΐ 
οὗ νατίουβ δηοίθηὶς Ηδθῦσενν βογ ρίζας, 
Ἔβρθοῖδ!ν Πδηῖοὶ δηᾶ ΝΟ θη 4}." ΚαοΙ͂, 
8130 φυοίοἀ ὈΥ͂ Ἐδυβοῦ, ᾿υτιῖθϑ 5111] σηογα 
ΒΙΓΟΩΡΙΥ : “ἘνΕΣΥ Ῥιορβεὶ οὗ ἴῃς ΟἹὰ 
Ταοβίδτηθηϊ Ὀσηρβ ΠῸν 845 Μ6]] 49 οἷά ουὖἱ 
οὗ δὶΞ δᾶϑυτο. Ὑὰ6 ὙΟΣΙΏΥ. Βατο ἢ 
σοηῃϊθηΐθ Ὠἰ56 1} 1 ἰΥΑΉ ΘΟ τἢς 
οἷάδσ Ῥσορῇθοιθθι [Ἃ«ἢ5 οοιραπηρ [ἢ6 
οοηϊοηΐβ οὗ Ὧ15 ὈΟΟΚ, [ΠΘ͵Ὸ ΟΟΙΏ65 ΟΥ̓ΟΣ 
ΟἿΘ ἃ ἴδο]]ῦ 85 1 50ῃ16 ᾿Ἰποοτηρείθηϊ 
ΒΟΥ ΌΪΟΣ μαὰ τιὶϑηθα ἴο ἀο 80: ἜὌχείοῖβα 
ἴῃ ἴῃς Ιδησιάρο δηα 50} ]6 οὔτε Ῥγορῇῃθίβ ; 
1ϊ τοιϊμὰβ ομα οὗ [ἢ τῇσίοσίοδὶ ὑσδοῖος 
οὗ ἃ 66 Ὁ]6 βοῇοοιθου, ψο σοῦιροϑ65 Δ 
ορυξουΐαμι ουὖἱ οὗ 8}1} ξοτίβ8 οὗ Ῥαββαρϑβ.᾽" 

Ἐπίζβοθο, νι τόσα 5 6, Βρεολκίηρσ 
οὗ (86 ἄὅγϑι ραγί ΟἾΪΥ, ο8115 1 “4 σβῃηΐο 
ἴτοϊῃ θυ] δῦ τι ηρ5, ἰῃ ΒΙΟὮ 7 ΘΓου ἢ, 
Τδηΐοὶ, Νομδην δ, ὈδυςοσΟ ΠΟΥ, δηὰ 
Ιβαϊδὴ 8ἃ16 80 ϑΒ.ΓΟΏΡΙΥ υδεά, ἴμαὶ 1} Ϊ5 
ὨΘΟΘΘΒΑΙΙΪΥ ΟΑΣΤΙ65 1.8 ΟἹ ἰηἴο ἃ ἰδίου ΠΤῚ6 
ψΏΙΟ. Πδὰ Ιοϑβῖ 411 ρχγοάυςξῖίνα Ῥγσορῃοῦσαδὶ 

6γ,᾽ 

ὟΝ ἄο ποῖ δηά, ὄνθὰ ἴῃ ἴῃς ἢτϑί ρατγί, 
ΔῺΥ Ῥτζοοῖ οὗ ἀδρομάβφησα οὐ Νοιοιηδῃ ; 
Ῥυὲ τὴ6 ιι56 τηδάς οὗ ᾿ουϊοσοηοΩΥ δηᾶ 
7οτουυδῃ ἴῃ ἴῃ6 δτιβδὶ βεοοῃ, δῃὰ οὗ 
1534] Δῃ ἴῃ [86 Β6οοηά, 18 ΒΟ ἢ 858 γοΘ8 ΔΓ 
ἴο ͵υξεν [ῃ6 σομο 5 Ώ]Οἢ ἘΠΖΒΟΒΟ 
᾽).458 ἀσγανγῃ, 
ΤΟ 5ἰ}] τὶν Ὀδίνθθη Βασυςῖ 1, 15-- 

ἰΐ, 17 διθὰ Τδῃ16] ἰχ, 7-10 15 ἴοο ουϊάθῃϊ 
το Ὀ6 ἀφηϊεά, δηά ἴοο αἷοβε ἴο Ὀδ6 δος" 
ἀεηΐϊαῖ, ὙΤμὲ ὕνο ραϑϑᾶϑοβδ ἃ16 80 τυ ἢ 
ΑἸΙΚΟ, ποῖ ΤΏΘΓΕΙΥ 1ῃ δἰηρίὶα Ῥῆγαβοβ δηᾶ 
δϑηΐθησοθϑ, Ὀυϊ ἴῃ (ῃ6 ὙΠῸ]6 οουγβα οὗ 
(πουρῆι, ἴμδἴ πο ομς σὴ ἨεΙρ Αϑϑυσηϊηῦ 
8. Ποῃθχίο Ὀεΐνψαοῃ ἴδοεη. Βυΐϊ 116 
ΠΥ δα τπηρς [15 σοπηοχίου, Ἐδυβοὶ 
(π|6Ὲ8 ἴο τηδίηίαῖϊῃ [6 ροηυηθηθβ5 οὗ 
ΒΑΓ ΟΝ ὮΥ͂ βυρρεβηρ ἰμδὶ μα, δῃὰ ποῖ 
ὉδΔΏΪΟΙ, 18 ἴῃς οὐρίηδὶ δυΐμοσ. [Ι͂ἢ 500- 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΑΒΌΚΗ. 

Ῥοτῖ οὗ ἢ15 ΟΡ᾿πΙΟΏ ἢ Δρρδαῖ8 ἴο (ἃς 
ἴτοσυθηῖΐ σοϑοι Ὁ]Δηὴο6 ἰὼ ραϑϑαβθβ οὗ 
7εγεν δ, δηα ἀσρυθβ ἐπαὶ (ῃ6 ῬΥΔΥΘΊ, 
οοτηροθοά ΕΥ̓͂ Βαγυοῖ, ΤΑΥ͂ Ὦᾶνα ΠΟΙΏ6 
Ἰηἴο φοηθσαὶ 056 δΔιηοηρ [6 ἴθ ἴῃ 
σΔΡΕνγ, ἴο ψΏοβς οἰτουμπηβίδηοοβ δηὰ 
δεἰηρε ἰδ 18 ΘΙ 5ι δ ῦ]6, δηᾶ τἢ8 15 
ἰδηρυάρα ν͵ὰβ δἀορίοα ὉΥ Τδηῖοὶ πῃ ἢϊ5 
ῬΓΔΥΘΙΒ, 8ἃ5 4150 ἴῃ ““(ἢ6 ῬΥΔΥΟΣ οὗ (ἢ 6 
Τῆγος Ομ] άγοῃ ἴῃ ἴΠ6 Εὐγηδοε." 

ΤῊΪΚ ἀτρυπγχοπῖ, 1 γὲ}} ἐουπάεᾶ, νουϊὰ 
6 τόσα οἴἴοοϊυδι ἴθ ἀσϑσογίηρ {86 
ΘΟ 6μ 655 οὗ 4816] [Δ ἰῃ ΘΙ 0115}- 
ἱηρ ἴῃδὶ οὗ ΒαπιςΟὮ, 
Α Τοσ Στ ρατῖ 4] Ἰπᾶάρτηθπῖ οὐ ἃς 

τοϊδθοη Ὀοίψεθη Βαγυςῆ δηα Ὁ δη16] 15 
Χρσοβϑεα ὈΥ οΠο5 Κα Ἐπ ίζϑοῖα δηᾶ 
Κηρύοκοσ, Ὧο ἀΘΗΥ͂ ἴΠ6 αὐ ΠΟ Ὁ οὗ 
ὈοΙΔ  ΑἸ|Κ6. ΤΏΘΥ “ οδῃ δῇοσὰ ἴο 866," 
8ἃ8 τ. Ῥυβοῦ 84γ8 οὗ ἘΠΊΖΒΟΒΟ, “ δῖ 
[ὴ6 Βοοϊκ οὗ ϑδηὶοὶ νγᾶ3 ᾿ι56α ἢ 1η Βαγιςῖ, 
ου δοςοουῃῖ οὗ ἴδε ἰαΐα ἀδία αϑϑοϊσηθά ἴὸ 
[ἢ6 ἸΔίίοΣ. 

Ὅτ. Ῥυβογδβ οσῇ Ἱπάρτησηΐ 18 Ὅοο νδ]ὺ- 
ΔΌΪΕ ἴο Ὀ6 οτχρἱἰδἀ : “ὙῺ στοαῖ ὈΓΆΥΟΣ 
οὗ Τδηϊοὶ 15 πηδάδ [6 Ὀα515 οὗ ἴῃ 6 ΘΑΙΥ͂ 
Ῥοσίοῃ οὗ [86 Ῥγᾶυοσ ἴὼ Βαιιοῦ, .. 
ΤὨΟ δρτεοιηθηξ 15 ποῖ [ἢ ἔοσταυΐδ, Ὁ ἴῃ 
ἍΟἷΘ νο β68, δηᾶ [δὶ ἰῃ ἴῃ 6 βδῖηθ οσάδσ. 
ΝΟΥ οδῃ ἴΒεσα Ὀ6 ΔηΥ ἀουβί, ἴζδὲ ΤΔη16] 
15. [ἢ6 οτρίηα), ὙΒΙΟΏ 5 8116 ὉΡ δηά 
εχραῃαθα ἴῃ Βασι. ὙὍΤη6 ῥσαγοσ οἵ 
Ῥδη16] 18 ομὔα ὙΠοΙΪς, τόθ ἱμϑρίτο 
τῃμουρ 5, πὸ ἴΠο56 ἴῃ ἴῃ6 Ῥβαΐτηβ, ἢᾶνα 
ἑοττηϑὰ [πε ἀδνοῦοῃϑβ οὗ 2300 γθᾶσϑ, ἜΣ 
συβῃϊηρ ἔοσί ἴῃ τοηονθὰ ἤ1] 655. 9 . . 

“οφ. ΤΠ6 ΡῬΓΔΥΟΙ ἴῃ Βασυςὶ, οὐ ἴδς 
ΠΟὨΙΓΑΙΥ, 18 8 τηοϑβδαῖς ἔοστηθα οὗ ᾿εννοὶβ 
ἔτοτα Ὠδηϊεῖ, ΝΠ ΘΔ (0), πα ΠΤ γαυ δῇ, 
δΙεηἀοα τορείποσ, γοῖ ποῖ ἑοσταῖηρ ομὸ 
ἀϊξιϊποϊ γ8 016.) (“[,(βοῖυτεβ οἢ Ὁ δΔ}16], 
Ρ. 362.) 

δ . ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΤΑΝΟΌΑΟΘΕ, 

Τῆσεος ἀἰβδγοης ΟΡΙΙΟΩ5 αν ὈΘΟΏ 
614 σοποσζηίηρ [Ὠ6 οτἱρίηδὶ ἰδησιασε οὗ 
τῆς Ῥοοϊ : (4) ἴδαὶ ἴῃς Οτοεκ ἴεχὶ 15 
τὨγουρθου ΟΥἹΡΊΠΔ] ; (δ) ἴῃδῖ ἰξ 15 [Ὡσουρῃ»- 
ουΐξ ἃ ἰδ} 5] ΔΈΠ0} ἔγοιῃ Ηοῦτον ; (Ὁ δὶ 
(86 ρατΐ 1. 1---ἰἰ. 8 'νὰ8 ΟΥἹΡΊ Δ} τὶ Ώ 
ἰπ Ἡοῦτον, δηά 111, 9-ν, 9 1ῃ Οτρεκ. 

11 1} Ὀ6 ἀδβίγαθ]α ἴο οοηβίαεσ ἴῃ6 
ἰδηρυαρα οὗ ἴΠ656 {π1||ὸ Ῥδσίβ βερδγαίοϊγῃ, 1 
ὈΘΙΏΩΣ ὉΠΙνΟΥΘΑΙΥ δατηϊοα [μὲ [ΠΟΥ ἀο 
ποῖ σοηίδίη 6641} βίσοηρ δνάδηςα οὗ ἃ 
ἩΘΌΓΣΟΝ οΥρίηΔ]. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΑΒΌΚΗ. 

ἴῃ 1». 14 [6 διιμοσ, την ἴῃ [6 ὩΔΙῚΘ 
οὗ τὴς. Ἐχ1165, ἀϊγοοίβ (δῖ ἢ15 ὈοΟΐ 5841] 
Ὅ6 τοδὰ φυῦ] οἷν ἴῃ ἴῃς Τερὶς δἱ 
7επιβαίεα, ΤὨ]5 οὗ οουτοα ὑρρῤέίξε ἰῃαὶ 
(Π6 ῬοΟΐϊ ἴο Ὀ6 50 τεδᾶὰ νψὰ8 ᾿τι 6 ἸῺ 
Ἡδῦτον, δηῃὰ [6 ονυϊάθηοα γουἹὰ Ὀ6 οοη- 
εἴυπῖνα 1 6 Ιηἰτοἀποῦοι (1, 1-14) ΤΟΤΕ 
ἴῃς χεηυίηθ σοῖς οἵ Βασθοῦῃ : δνθ ἃ 
Ἰλίου δ ΠΟΥ ΤΏΔΥ πᾶνε ἰηἰθηαςα ἢ15 
ῬΓΑΥΘΙ ἴο Ὀ6 ιι56ἀ ἴῃ ρου]. ψοσϑἢΐρ, δηὰ 
ἯῸῈ 4.6 “ΠαγαΐΪγ 75 6 ἃ ἴῃ ἀβϑυτσαϊηρ [815 
αἰγεοοη ἴο θῈ ἃ τῇοσε δοίοῃ "ἢ (ΕἸ112- 
8086). ὙΠ6 στρα] δνϊἄάθηςθ, ΠΟΤΕΥΕΣ, 1168 
ἴῃ ἴΠ6 Ιδησυάᾶρα οὗ τῇς Οτοεῖὶς ἴοχὶ 1156]Ὁ, 
δηά ἰῃ 115 τεϊδιοι ἴο [6 Ηθῦτον 50 ΠΡρ- 
ἴυγτε5 δῃά ϑορίπδριηῖ. 

11 τᾶν Ὅς δαπηίοα (παῖ ἃ ἘΓΔΏ5]4- 
ὕοῃ ἕο Ηδῦτεν τὶρῃξ ῬΡΟΒΘΙΟΙΥ Ὁδ 
ψτὶ 6 ἴῃ 80 ΡΌΓΕ ἃ 5[7]6 ἃ8 Ἀοῖ ἴο Ὀ6 ἀ15- 
ἘΠ 5ΠΔ0]6 τοὶ δὴ οὐἱρίῃδὶ σοῦ ἴῃ 
Οτοοῖ ; οἵ, οὐ ἴπη6 οἴδεῦ ἢδηᾷ, 4 Ὀοοϊς 
ψῇτίδη ἴῃ Οτδοὶς ὉΥ ἃ [ενν, δοουδίοτηθα 
ἴο {ὰῖπῖς δῃμὰ σπϊα ἴῃ Ηδῦτον, τϊρηϊ 
ὈΘΑΓ ἴδ Δρρϑάσαῃοθ οὗ ἃ [τδῃβδοη 
ἴτοτὰ Ἡοῦτγον. 

ΤΗς αιοσύοη 15 ἰπεογαείοσα ρὰϊ οἢ ἃ 
τῖσς Ὀ4515 Ὀγ ΕΠ ΖΒΟ 6 ἤδη ἢ6 54 γ58 [δ 
ανθ βἴτοηρῦ ΕεΡΓΣαιϑτηβ ΤΩΔΥ ἱπαϊοδίθ 
ΟἿΪΥ ἴμαὶ (Π6 ἩΤΙΟΙ γὰ8 4 76, ποῖ π6- 
ΟΟΘΘΑΓΙΥ͂ ἃ ᾿Γδηβἰδῖου ; “Ὁυϊ [6 αιοϑοῃ 
15 ἃ8 ἴο (86 πδίισα οὗ ἴΠοβ6 ΗΘΌΣΔΊΒΓΩ5 
διὰ οὗ ἴῃς ψἢ01]6 τοῦ, ΠΟΙ ἃ πλ]Δ}}8 
(ουρἢῖ5 δῃὰ τψοσαᾶβ στὰ Ὁδοῖς δ οὔοδ 
Ἰηῖο Ηροῦτον, ὙΏοτα τὰ βηᾶ νἢδὶ 15 
ΔὈΘΟΙυΐοῖν σοι τ ἸοΙΟΥΥ ἴο [6 σοηϊι5 οὗ 
Οτζοεῖ ποῖ ἀἸβθηριυ Ξῃεα ΠΌτΩ [6 οσοηίοχί, 
δῃηὰ οδῃ ἀἴβοονοσ ΟὨΪΥ ἕδίης οοἰουπηρ οὗ 
δεπυΐηα Οσεοκ, τ 816 οἱ ἴΠ6 οἴου μαπά 
σοι  ἀογα Ὁ ] 6 Κηονεαρε οὗ Οτεοὶς δοοὶ- 
ἀδῆος δῃά, ἰῇ ἃ τηθδϑῦζο, οὗ ϑγηίαχ 15 
5μοῦσι,---[ἤοτα τ(ὯὨ6 ὙΠῸῈΡ τσὶ Ὀ6 ἃ 
(τδῃ 5] διίοη, Ὀδοδιϑα οἴδογυγίβα (18 ΘΙ 
Κηον]θοάρσο τηϑὲ μάνα Δα ἃ τόσο ἀδοϊἀθα 
Ἰηθπδηοο, δηα [86 Δρρθᾶσδῃσθϑ σᾶ ΟἿΪΥ 
6 ΕΧραϊπθά ὈὉΥ [τἢ6 τεβίσαϊηϊ ὑϑιοἢ 
ὨΔΙΏΡΕΟΙΒ [η6 ΤΟΣ. Απηά [15 ῬΣΠΟΙΡΙΘ 
15 ΔΡΡΙΙΟΔΌΙ6 ΠΟΙ : [Ὧ6 Βαοὕοῃ 1. 1--}}}. 8 
ςοηϊαίῃβ Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἱμάϊνιπ41 ΘΧΑΙΏΡ]65 οὗ 
βίτοῃρ; ΗἩΘΌγαίϑη, Ὀυϊ 15 αἰγηοβίὶ Ομ Ἔ}ΕΓΟ 
Ἡδοῦτσαίβι, δῃὰ τοδαβ 16 δῃοῖθοσ [Δ }5- 
Ἰαϊίομ ἴῃ [86 ϑεριυδλρίηϊ ἢ (Ρ. 71). 
γε ριοοθοᾶ τὸ ποῖῦοβ ἴῃς βρβεοΐδὶ 

Ἰηϑίδῃςε8 δ] ερεᾶ ἴῃ ῥγοοῦ οὗ ἃ ΗΘΡΓΕΥ 
οτἹ 

(4) Τῆς σοπϑίδηϊ 086 οὗ καί (ΗΕ. 1) 
δῖ τὴς Ὀερίμηίηρ οὗ ἃ βοῃΐθῃςς, ὙΏΘΩ ἴῃ 
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ΟΥ̓ ΏΔΙΥ Οτεοῖκ βολθ οἴδοῦ σου ΠΟ ΟΣ 
νου] Ὀ6 υϑεά, 

(δὴ ΤΏ τεϊδῆνε Ὁ] οσνεα ὈΥ ἃ ἀδιηου- 
β(γδῖνα, ἃ5 ἰὰ Ηδθῦτον ( ). 

Ἷ. 4, οὗ (διέσπειρεν) .. , ἐκε, ὙΤΠς 
ΒΆ1Ὼ 6 ΠΟΠΒΙΓΙΟΠΟΏ ΟΟΟΌΪΆ 4150 ἴῃ 1. 13, 
20; 111. 8. ΑἹ] [Π656 ραββϑᾶρϑδ τὸ ἀδηνθα 
ἀἸΣΘΟΙΥ οὐ ἸΠα ΙΓ Εν ἔγοτα Πδυϊ, Χχχ. 2, 
 οτο [6 ΤΧΧ. να [86 βδῖὴθ οἷοβα 
Ἰταϊ Δ οΣ οὗ ἰπ6 ἩδΌτεν, 

1, 26, οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐπ᾽ 
αὐτῷ: ὙῊΙ5 15 ᾿κεὴ ἴτοιῃ Ὠδῃ, ἰχ. 18, 
ΘΧΔΟΙ͂Υ 845 ἴῃ ἴῃ ΤΧΧ, 

(ὦ 1. 15, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτης ΤΏΘ 584116 
ῬὮΓΣΑΒ6 15 ταρθαϊθα 1ἢ 1, 20 ; 11, 6, :σ, 26, 
ἴῃ 811 οὗ ὙΏΙΟΣ ΡΪδοα5 11 15 'ἴΏ αυοία!] ἢ 9 
ἔτοσῃα σδῃοηϊοα] ὈΟΟΪ5, πᾶ ἄρτθθβ στῆ 
[Π6 τοηδοσίηρ οὗ ἴῃς ΤΧΧ, 
ΤῺ ᾿ῃβίδμοοϑ ρίνθῃ δῦογε 816 6 ῃδ- 

ΤΑΙ δοοορίθα 88 ὑτστοοίβ οὗ 4 ΗΘΌΣΟΝ 
οὐρα] (Επίζβοῃθ, Ἐσδυβοῦ, Ι͂Ὼδηρο, 
Καδιοῖκοσ), [1 ΤΠΟΙΣ ονϊἄδηος 15 βοιδ- 
δὶ το κοηθα ΌὈΥ {ΠΕΙΣ οσοσυττομος [ἢ 
οἰϊδοῃηβ ποὰ ἴ6 Ηδῦτον ϑοσρίυγοϑ 
δῃηὰ {ΠΟΙΣ οἷοβα δρτθοωθης στ ἰτδς 
ϑοροιαριηΐ, 1 15 ἢ ἴΠ6 οἴμοι ἢδηα ΜΟΣΓΩΥ 
οὗ ποϊίοα [ῃδιὶ [86 ἰαΐϑὺ ββοῦοῃ οὗ Βαπιοὴ 
158 δἰτηοϑβῖ, 1 ποῖ δι  σοῖν, ἔτεα ἔτοσὰ (ἢ 656 
ἴοττῃβ οὗ ΗθΌσδί 9). 

ΙῺ 1. 1ο, περὶ ἁμαρτίας, ταρϑῃὶπρ “ 510 
οΒδυίηρβ," 15 ἃ ῬΏΤαβα ΜὮΏΙΟὮ ΤΏΔΥ δᾶνε 
Ὁδοοὴθ {Δ}. ἰη ΗΘ] ηϊδς Οτθοκ 
ἔτοσα 115 58 ὉΥ ἰῃδς ΤΧΧ,  δηά ἰὴ ἰΪ. 25 
[ἢ βἴσαηρθε ι.536 οὗ ἀποστολή [ΟΣ “ Ρεϑ5ῖ- 
Ιδῆοα ἢ 18 Οἰοβεὶν Τσοππῃοοϊοα τσιςἢ Το, 
ΧΧΧΙΙ, 46. 

Μοτὰ ἀθοϊβῖνε ουϊάθηςα οὗ ἰτδῃβϑἰδοη 
ἔἴτοσα ΗἩΘΌΣΘΥ 15 ἰουπα ἴῃ ἴῃ6 ΓΟ] 
Ῥᾶϑϑαρθ5, δῃᾷ ἀϊδοιδοοὰ ἴῃ ἴῃς ποῖεβ ΟἹὨ 
[Β6 1 :-- 

ἱ, το, μαναά, βαϊά ἴο Ὀ6 υβθ64 ἴῃ ἴΓ8}}5- 
Ἰαιοη 5 ΟὨΪΥ, ποῖ ἰῇ ΔΗΥ͂ οτἱρίηδὶ δ ]]θη- 
δὶς την. 

1ϊ. 18, ἐπὶ τὸ μέγεθος οΔῃ,, 845 1ξ 56 6.18, 
ΟἿΪΥ Ὀς6 οΘΧρ͵αϊποὰ 85 σοργεβοη ην 5οὴδ 
Ἡοῦτον ποσὰ ΜΒΙΟΝ 845 ὈΕΘῺ ταὶ δα ΟΣ 
τηϊδυηἀογβίοοά, 

Οἱ 13, 29, βόμβησις, διὰ Εἰ. 4, τεθνηκό- 
των, 566 (86 Αἀαϊθομαδι Νοίδ8. 

ἴῃ τῖ8656 δηά ΟἿΟΣ ρᾶϑβϑᾶρθβ 6 ΙΩΔῪ 
τοοορηίβα ἴδ6 τα οὗ ΕΠ ΖΘΟΒ6᾽Β τοσμδυῖς 
(δῖ, ἰῃ [Π15 ἢχϑί βθοῦοῃ, “ [ἴῃς νΕΙῪ 1Ἰτοταὶ] 
τδηβἰδίίοι 84]|1ο8 [86 ἐχαοῖ ἩΘΡΙΘῊῪ ἴο 
εἴδατα ᾿σουρἢ,ἢ 
Α ἀὐτδος ὑσοοῦ οὗ ἴῃ6 οχίϑβίθηος οὗ ἃ 

ἩΘΌΙΟΥ Οτχίηδὶ 18 ἡουπᾶ ἴῃ (ἢς6 δεῖ 
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τη οηΘαΔ ΌΥ δομῦγος (΄ εβοβίοδῖα ἃ. 
Τι 4. ψοῖκας 1πὶ Ζειϊίαϊτεῦ [651 ΟὨσβι; 
Ῥ. 724), ἴῃαῖ ἰὼ ἴῃς Μιδὴ Μ. οἵ [ῃ6 
ἩδΧαρ δῦ ϑυτίας ἴῃογα 15 ἃ τηδύρίηαὶ ηοΐβ 
αἱ 1. 17 δΔῃα 1]. 2, “ΤῊΝ 15 ποί ἰουηά ἴῃ 
ἴῃς Ηδφρτον." 

ἴῃ [ὴ)6 5θοοηᾶ ρατΐ (11. 9--ν. 9) 
ΚαραοΪκοσ ρῖνο5 ἃ ἰοηρ [151 οὗ Ἡ ΕὈΓΑΙ5Π15, 
Ιηοϑὶ οὗ ΨΏΙΟὮ ἃτα 50 [ποσοιρὮὶν παία- 
ΓΑ] 564 ἴῃ δ Ι]εηϊβίῖς ατϑεκ, τῃδῖ [ΠΟῪ 
Ῥῖονε ποίπίῃρ σοποοσηϊηρ ἃ ἩΘΌΓΟΥ 
οΟσὶ ρίηδὶ :-- 
1, 11. προσελογίσθης μετὰ τῶν εἰς ᾷδου, ἃ οἰϊΔ- 

ἰίοη τοι "5. ἰχχχνἹ), 4. 
1, 24. οἶκος ὑπον ἴογ ““Ὠδάνβῃ :᾽᾽ 566 ποΐβ οἢ 

ἱ. τό. 
1ϊϊ. 21. οὐὖκ ἔστιν ὃ γινώσκων. 
111,23. ὁ ἀποστέλλων τὸ φὼς καὶ πορεύεται. 
1... 3ς. λογισθήσεται πρὸς αὐτόν. 15 ποὶ [ἢ]15 

σοοά Οτεεϊ ὺ 
ἷν. κΚ. λαός μου. 
ἷν. 158, 21. ἐξελέσθαι ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν. 
ἷν. 2ο. ἐν ταῖς ἡμέραις μον. 
ἷν. 26, ν. 56. ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν. 866 

Μαῖϊ. νἱ1}. 11. 
ν. 3. τῇ ὑπ᾽ οὐρανὸν πάσῃ. 

4. 
ν. 4, καλεῖσθαι, ἴῃ ἴῃΠ6 56η56 ““ἴο Ὀ6 ς᾽ ““(ὮΥ 

Ὠδλτὴδ 514}} Ὀε οδ]]ςα.}} 

δα [κκὸ χνῇ], 

ΘΟ ΘΧΑΠΊΡ]65 ΔΙῸ ΔΓ ἴοο θα ἴο 
Ρΐονγα ἃ ἩδρΌσγον οτὶρίηαὶ, αηα οαηηοΐ 
6 σοϊῃηρατοα ἴο ἴἢ6 ἰπμϑίδηςθς οο]]θοϊεα 
ἔτοσὴ ἴῃς ἢχϑὶ ρατί. 

Τῆς (οἸ] ον ηρ ἀγα ποτα ἀθβοσνίηρ οὗ 
οοηϑδιἀογαϊίοη, τπουρῇ ἴα ἴτοπὶ Ἴοη- 
νἱηοηρ :- 

111, 17. καὶ οὐκ ἔστι τέλος. (οτηράατζεα ΝΗ. 11. 9 ; 
1... 3,0 ; 158. 1]. 7, 'χ. 7 ; Εσς]. χὶ!. 12. 

2. 18. καὶ οὐκ ἔστιν ἐξεύρησις. (οιηραῖα [οὉ 
ν. 9; Ῥ5. οχὶν. 3; ΡῬιον. χχν. 3; 
ἙἘπςο]. νπ, 16 ; 15. χ)ὶ. 28. 

ἦν. 22. τοῦ αἰωνίου σωτῆρος. 9366 [Π6 ποίᾳ, 
ν. 6. ὡς θρόνον β σίλ ἰμὲ 566 ἴῃς ποῖδ, 

ΤῊ ΙΠΒΌΠΠΟΙοηΟΥ οὗ [6 ουϊάθησθ 
ἀοηνεα ἤοπὶ ἴπεβε ἩΌγαϊβηβ ἰὴ [ῃ6 
ΒΘΟΟΠΑ ᾿αγῖ 15 δαιηϊτοα ἀνοη ὈΥ ἴμ6 
δανοσαῖο5. οὗ ἃ ΗδΌτον οτὶρίημαὶ, ὍΠΟΥ 
Δοϊκηον ρα αἷἶσὸ {μας ἴῃ6 Οτοοκ κιγ]ς 
αἰ ἴοτβ ἴτοπὶ ἴπ6 Ἰαησίιαρα οὗ ἴῃ6 ΘΑΠ ΘΓ 
σμαρίοιβ, Ὀεδίηρ Ῥυγοι, πιοτὸ Ποντηρ, 
ΠΟΤ σἤοϊοα ἴῃ ραγίίσυ ας ποσὰ δπα 
ῬΏγαΞΟΚ. 
Το σοηίρηϊθ αἶ50 γα τῇοτα ΟΥΡΊΠΑ]Ι, 

πα “1 [ῃ6. ἀρρτοσίαϊίοη δηα ἰσοαίϊπηοηΐ 
οὗ οἱ οσ ὑγόρμοῖῖς δηὰ αἰ ἀαοιίς ραβθαρεβ 
(τὴς. αὐτοῦ) 5Π0ν 5. ἃ ςοτίαϊη ἱπάθρεη- 
ἄθδησς δηὰ ψουβα  γ, μα Πετο πὰ ἢ ΓΟ 
νι σδηηοῖ ἀθὴγ ἴο ἢϊπὶ ἃ σοτίαϊη Ροοίϊο 
ἴογσγοβ δηᾶ νἱνι ἃ σοργοβοηίαϊίοη, (οπ- 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΑΚΌΚΓΗ. 

ῬᾶΙΘ, 4.5., 11Ϊ, 15, 24, 32; ἷν. 5, 23, 30, 
46" (Κηδυςοῖκου). ' 

Οη ἴῃ ψ}0]6, γχ1ὲ ΤΥ 56] Υ οοποϊυα 
τῃδὲ 1ῃ6 ονΙάξηος οὗ [τδῃϑ]δίίοη 15 δἰπηοϑὶ 
ἰγτ ϑ 5 1016 ἴῃ [6 ἢγβι ραγῖ, Ώ116 ἴῃ [86 
βοοοηα ἰἤεῖθ 15 ΙὩΟΤῈ ῬΓΣΟΌΔΌΪΠΥ [ἢ 
ἴανοισ οὗ ἴῇς Οὐεοκ ἂς οτρίῃαὶ. [ἷἿ}ὴῃ 
τ. Ῥυβου 5 Ἰυπάρτηθης ἴῃ Ἰαϊζοσ μαι 
ὈΘΑΥ5 “ΠΟ τδῖκϑ οὗ ἃ ἰγδηϑίατίοη ἢ ( 1.80- 
ἴσο 5 οὐ Ὠδη16],᾽ Ρ. 261) 

δ Ι. ῬΕΟΒΑΒΙΕῈ ΠΑΤΕ. 

ΤῊΣ τραῖκοά αἀϊἤεδσθησα Ὀεΐνεθη ἴῃ6 
ἴνο ροχίίοηβ οὗ ἴῃ6 ὈοοΚ, Ὀοίῇ ἴῃ 5:}]6 
δΔηά οοπηίεξηϊβ, οαϑίβ της ἢ ἀουδὶ ὑροη 
1ὴ6 ὉΠΙῸΥ οὗ δυιῃουβηϊρ, δηὰ τρδκος ἱΐ 
ποῖ ᾿ρτο Δ Ὁ]6 ἴμαὶ [ἢ6 ἔἴνο ραγίβ. ὙΘ’Ὲ 
σοΙηροβαα ὃγ ἀϊεγεηΐϊ δυΐποτϑ δὲ ἀἸδσγθηῖ 
{{π|65 : Ὀὰϊ ΜΏδη, οΥἮἩ ὈΥ ΜΏοΙΩ, ὰ ἢᾶνα 
ποῖ [ῆ6 τηθδηβ οὗ ἀδοϊάϊηρ. 

ἘλναΪὰ δϑϑίρηβ δὴ θαυ ἀαία ἴο ἴῃ6 
ἢιοὶ δϑοϊϊοῃ οὗ [τῇς ὍοΟΚ,--- πτιτῖθη 
ἀυτίηρς 1ῃ6 ᾿ἰαϑῖ ρεγιοᾶ οὗ ἴῃς Ῥεχβίδῃ 
τ ]6, ἂἃ5 [6 σογη 1165 1 δηᾶ διουηᾶ 
7ετυβαϊθηλ ΕγῈ ὈΕΟΟ Ωρ ΠΟΙ ΓΕ5[1655 
δηά ἀϊξαβεςίεα ἰονατας [ῃ6 οχί βίης Π}]6, 
δῃᾶ, οὐ ἴδ οἴθου παπᾶ, ἴῃ 6 σοπΊΓ}η]- 
τἰ65 ἴῃ [6 Εδαϑί νεσα ἔδατίησ, αηα ρευῃδρϑ5 
Παά δοίυ δ} Ἔχρεγθησβα {Πογε Ομ), ρτεαῖ 
1] ΤΥ ὈοΓἢ ἴο {Πποτάβεϊνες δηὰ ἴῃ6 σλυβ8 
οὗ τῃὴς6 ἴτὰδ τε] ρίοι ρθηθγα  γ." ( Ῥτο- 
Ρμεῖβ οὔ [6 ΟἹ Τεβίδιηθηι, ν. :ορ.) 
ΤῊ οαὐν ἀαΐϊθ 15 ἀξοϊατθα ὈΥ 

Κηδυοκοῦ (Ρ. 55) ἴο Ὀ6. ““ΔὈ5ο] υῖΕ]Ὺ 
ἸΠΡΟΚ51016," που ΔΎ τράβοη δχοθρῖ 
[μαΐϊ 1 15 ΟρΡΡοββᾶ ἴο ἢϊ5 πε οῦ οὗ 86 
ΪΙαῖια ἀαίϊα οἵ δηϊθῖ, ἘΠίζθομθ, δΡ- 
ῬαΓΘΏΓΥ ἴου (Π6 58 ΠΊ6 τεαβοη, 85510ὴ5 (6 
σοΙηροβίίίοη ἴο ἴῃ6 ἰαΐδ Μδοοδαῦθδῃ 
Ῥετὶοά ; ψΏΠῸ ΚΆΘΌΟΚΟΥ ὨΙΠΊ5ε] 15 υη- 
ΔΌ]6 ἴο τθοοησιὶς ἴῃ6 σοηΐθηϊς δηᾶ ρυτ- 
ΡῬοϑ65 οὗ ἴ6 θοοΚκ ΜῈ ἴῃ ΟἸΤΟυΠησίδησ 65 
οὗ ἴῃς. 7δνν5 ἴῃ ΔΩΥ ΡῬεΠΟΩ ῥσῖοσ ἴο ἴῃ6 
ἀοϑίσυστίοη οὐ 76πιβαίθσα ὉΥ Τιΐυ5, 
Α.Ὁ. 70. 

ΤῊς φαυ!εῦ ἀαῖα δεϑιρηθα ἴο 115 ἢγϑδὶ 
Ῥοχίίοη οὗ ἴῃς. θοοκ ΌὉγ Ενναϊὰ Δρρθδῦβ 
ΤΠ] ΠΟὮ τογα το ΔΌΪ6 : [Π6 δγριιπθηΐβ 1η 
ἔλνοισ οὗ ᾿ξ ἃτθ υετῪ ΤΌΓΟΙΌΪΥ κἰαϊοα ὈΥ 
ἘνΑΙὰ ἴῃ “ΤΏ ἩΗἰβίουΥ οὐ 15τδ6]}, ν. 
Ρ. 207 (Επρ]. Τα), ἀπ δραϊῃ ἴῃ ἴῃ6 πόοσκ 
αυοϊοα ἀρονϑ. 

Ιῃ τορασὰ ἴοὸ τῇς ϑβεοοῃᾶ δδβθοῖοῃ 
(111. ον. 9), Ἐννα] 5. ἡπάρστηδηι, [μα “1Ὲ 
Ροϊῃὶ οὗ ἅρθ, βδυθ)]θοῖ, ἀπ Ρυγροβο, 85 



ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΑΒΌΚςΗ. 

Ὅ6]] 45 ατΊ δῃᾶ Ἴχϑουζτίοῃ, [ἴ τγ85 οὐ ρΊ Δ} 
ἃ ἀϊδεγοηϊ ῥἱθοα," Μ}}} Ὠδταϊγ Ὀς α11685- 
Εἰοηθά ὈΥ̓ ΔΩΥ οὴ6 ὙΟ 15 ποῖ ἰηϊογοϑιθα 
ἴῃ τηδι ηἰδιηἰηρ ἴ[μαἰ [6 ψΏΟ]6 ὈοοΪκ 15 [Ώ6 
ξομυΐης νος οὗ ΒΑΤΊΟΒ. 

ΤὮΏΘ ὈΠΟΘΙΔΙΠΤΥ 85 ἴο ἴῃ6 οΥρΊΏΔ] 
Ἰδηρυάᾶρε οὗ [15 βεοῖίοη ἱποζθᾶβθβ [ῃ6 
ἀπ που οὗ δϑϑὶσαίηρ 1 ἴο δὴν ἀδἤηϊϊα 
Ρεποᾶ, Ὧτ. Ῥυβευ, βρθαϊεῖηρ οὗ [Π6 Ἰαἰ[6Γ 
Ῥοστίοη, βαῦϑ, “"1ῃαλϊ τ ΞΕ οὐ ΡΊ ΠΑ] δηὰ 
Ὀδδυτπι] βθοϊΐοη ὰθ ΡγοῦδΌΪΥ τυ τδη 
ἢοῖ 50 ἰοηρ δἴϊζοσυ [Π6 οἷοβε οὗ ἴῃ6 (δῃοη, 
1 15 ττιτῖοπ ἀπά ἤΟρα5 οὗ ἃ βρεθαν 
τοϑϊοσγαίοη, Ὀυὺΐ ᾿Π ἃ σα] τὴ αἰπηοσρΠοτα οὗ 
τυυϑῖ, ἴῃ [Π6 σομβοΙ ΟΊ 5Π655 Οὗ ΠΟ ἴσοι! Ὁ 65 
Ὀογοπα ἰῃοβα Ὡ]οἢ πεσα ἴΠ6 ταβ]ῖ5 οὗ 
ἴῃς (αριντγ, απα ἢ ΠΟ ἀητοὶραίίοη οὗ 
[λ6 αἰΞξίτοϑϑες οἵ ἴῃς ΜαἼσσαῦδθδη ρετγὶοα, 
τ νᾶς, ἴδῃ, ἀοι 1655 τη ὈΘίουο 
Απίοςσμιβ ΕΡΙΡΏΔη 65." 1 Πονθνοσ, ἴΠ6 
Οτοϑεῖς ἰεχὶ ἰ5 ἴ[Π6 οΟΥΡΊΠΑ], [ἢ6 σοτηρατα- 
νεῖν ἰαΐϊα ἀαΐϊε οὗ [6 σομῃροβιίίοη 15 
Το ἀοσεαὰ ργοθαῦϊα ὈΥ 115 ἀδρεμάθηοθ 
ὍΡΟΙ ἴῃ ϑερίυδριηΐ, Ἰῃ 5 Οἢ ΘΧΡΙΘΘΒΙ ΟῚ 5 
85 ἐνωτίσασθε (111. 9), τί ὅτι (111. 10), τῇ 
ὑπ᾽ οὐρανὸν πάσῃ (ν. 3); Δηἃ ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ 
ἴῃ 186 ποτάς εὐπρέπεια δόξης (ν. 1), ἀηὰ 
εὶς ὁμαλισμόν (ν. 7), Οἢ' ΠΟ 566 (Π6 
Ὠοῖα5. 

ΘΟδῦγοι (Ρ. 724) 5665 ἃ ἀδοίϊβινα ὑγοοῦ 
οὗ γχὺ ἰδία ἀαΐθ ἴῃ 1Π6 σειηαγκαῦ]α 5ἰπηϊ- 
ἸΑτῖγ Ὀεΐνγεεπ Βαγιοἢ ν. ἀπα Ῥβα]πὶ οὗ 
ΘΟΪοσηοη χ. ὍΤῃαῈ Ῥϑβαϊπὴβ οὗ ϑοϊογηοη 
ΜΟΙ ποῖ γςς6 {1} αὐτοῦ (ῃ6 ἀδαίῃ οἵ 
ῬΟΙΏΡΟΥ (Β.ο. 48), ἰῃαΐ δνεπὶ Ὀείηρ 
δταρ ἢ ἢν ἀδβου θα ἴῃ ῬΆ. 1]. 30, 21. 
Βυῖϊῖ ἴΏεγ 15. πὸ ευἱῆοϊεπίὶ ονιάθπηος {παῖ 
ΟὟ δυΐμπου Ὀοιτουεὰ ἴση (15 ἰαΐς 
ῬΞδίῖοσ. ἘΕΤΟΠῚ ἃ σατοίαὶ δχαπηϊηδίϊοη οὗ 
186 5: ΠῊΠΔΥ Ῥαϑϑαροβ, 1 566 ΠῚΒ ΤΠΊΟΓΘ ΡΓῸ- 
ὈΔΌ0]6 τΠδὲ θοΐῃ Ὀοτιγονεα ἱπάθροηάθηιν 
ἔτοτῃ {πΠ6 ϑοριπαριηΐ, 

ΙΝ ΒΕ 

Ἐοτ [ῃ6 Ῥυτροβα οὗ {Π15 (ΟΠ ΠαΓΥ 
τ ὙΠῚ θὲ βιπίοϊοης ἴο πιοηίίοπη Ὀτιεῆν ἃ 
6 οὗ [Π6 οἤϊεῖ δος Που 65 το ΠΟ ν᾿ 6 
ΤΩΔΥ ἤδνε Οσσαϑίοη ἴο Χο ίου ἴῃ αἰἸἰβο 55] ηρ 
ἴΠ6 τῇοτε ἱπηροχϊίαης ναγαῖ θη. οἱ {ΠῸ 
Οὐτσοεκ τεχί. 

Ι. Τῆς Τοχίις Ἐδοθρίιβ 15 σοπίαϊποα 
ἴῃ ἴῃ6 εὐϊτίοη οὗ {πΠ6 ϑερίπαρίπε ραὉ- 
ἸΙσῆθα αἱ Ἐοπὶς ἴῃ 1587] ὈΥ δίπουν 
οὗ Ῥορε 5᾽χίι5 Ν., ἀπά Ῥαβεὰ προη (ἢς 
ἔδτηοιι Ν᾽ αἰίσαη (οάθχ (Β). ἼὙΠα ἰοχί 
οὗ (ῆε Ἐοχηδη δα] οἢ ννὰ5 5θν γα] {{Π|65 

2:1 

ΤΟρΡυΠ5η θα ὈΥ Τιβομβοηάδοτχέ, δηὰ ἃ εἰχίἢ 
δαϊοη ὈΥ ΝΕ5116 ἴῃ σ88ο, ΜΠ Ῥτοϊερο- 
τάθηδ, οδιηδηάαδίίοῃβ, δηάὰ [ἢ6 γψδυίοιις 
τοδαϊηρβ οὗ [Π6 οἸάδϑβι τπηςοϊὰ] Μ595. 

11, Τς Μαϊτδῃ (οάεχ (Β) οὗ τῃ6 
141} σοηΐυτσν, εὐϊτοὰ Ὀγ Ψοτοθ]]οηα δηὰ 
Οοζζὰ (“ ΒΙ]οσπιὰ ϑδοσοσιπὶ ρτάθοιβ 
ςοάεχ δ αιοδηιβ,, Ἀοπιδε, 1᾿ϑ868--τ18)ς, 
τοπ]. 1.-ν.). ὙΠῸ ΒοΟΙΚ οὗ Βαπιοὴ ἰ5 ἴῃ 
[86 ἐου ἢ νο]υπη6. 

ΠῚ, Οοάοχ ΑἸθχαπάτσίπιβ (Α), οἵ 1ῃ8 
δίῃ σδηΐαγυγ, ἴῃ ἴῃ6 ΒΘ ΜΒΘΙΠΊ, 
οαἀϊεα Ὀν αταθε (Οχοη. 1707--17 20) πᾶ 
Ὀγν ΒΑΌΟΓ (1812--1:828), 15. ἴῃς Ὀαϑὶβ οἵ 
τῃὴ6 εὐἀϊοηῃ οὗ ἴΠ6 δαρίυδριηϊ ΡῈ Π5η6α 
Ὀγ ΕἸΕΙά (Οχοη. 1859), αἱ ἴῃς οοβί οἵ [ῃ68 
ΘΟΟΙΘΙΥ ἔογ ἴῃ6 Ῥτγομπιοίίοη οὗ (γι βίίαῃ 
Καον]ραᾶρο, 

ΤῊ6 (οάοθχ Πα Ὀδθὴ τΘΟΘΠΕΥ ΡὰὉ- 
ΠΙ5Π6 4 ἴῃ ἃ Ῥῃοίορταρῃϊς ἔδο-ϑί πο. Α 
{111 αδσοοιπηΐ οὗ ἴἴ 15 ρίνεπ Ὀγ ΤΊβοπθη- 
ἀοτί ἴῃ ἴῃ6 Ῥτγοϊθροιηθμα ἴο ἢΠὶ5 βάϊπίοη 
οὗ [ῃ6 ϑερίπαρίηϊ (ΡρΡ. 111.--1Χ}}.).Ψ 

ΟΥ τὰὴ6 ναϊια οὗ [ῃ6 ἰεχίὶ οὐ 1ἢϊ15 
ἰατηοιῖ5 πηοῖαὶ ἘΠ Ζβοῆς (Ρ. νἱ.) ξῖνεϑ 
16 [Ο]]ονηρ Θϑιϊπηδίθ :---- τϑαΐου αἰίθη- 
[0 Πὰ5 Ὀξθὴ ρίνθηῃ ἴο ἴῃ6 (οάοχ 
ΑἸΘΧΑαΠ ΓΙ Π115 ΟὨΪΥ ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο 5ῃδιν (Παΐ 
1 15 στθαῖ]ν Τνεγνα]ιθα ; ἀπα ποίν!ἢ- 
βία π]ηρ 115 ΔΗΓ4ΟΥ, 1 οὐρῆϊ, ΜΠ 115 
τη Δ 6-Ὸρ ἰοχί, ἴο 6 πι86α ΟὨΪΚ ΜΠ στραῖ 
οδυςοη.᾽ἢ 

Ϊὴ τῆὴ6 ροτϑαΐ οὐῖσαὶ δαϊίοη οὗ {6 
ϑαρίπαριης Ὀγ ἩοΪπιεβ ὡηὰ Ῥδύβοῃβ 
(Οχ. 17γ98--ι827), ἴῃ6 ναγίαϊίοηβ οὗ 
Ὀνδηΐϊγοῆνα ΠΊΔΠΙΙΒΟΙΙΡί5 ΔΙῸ σοΙραγθά 
ψ ἢ τῃ6 Μαϊίζσαη Ταχὶ οἵ ἴῃς Βοοκ οὗ 
Βασοῃ. ΑΠΕΙ σοϊῃραγίηρς ἴΠ6 56. ναγῖὰ- 
ΓΟΠ5 [ἢ {π|τίγ- ΟηΘ. Ραββαροβ, ΚΠΘΊΟΚΕΓ 
(Ρ. 97) ἴπ8 5ἰαΐθϑ ΠῚ56. ΘΟΠΟ] Ι5ΊΟῊ :--- 
“ΑἸ ΠΟΙρΡῊ ἴἢ6 οΟΥρΡμα] ἴοχὶ οἵ 1Π6 
ατοςκ Νοβίοη 15 ἰο πα ἴῃ πῸ οὴς Μϑ. 
ΘὨΓΓΟΙΥ ΡΌΓΟ, γαῖ 1 τηαν Ὀ6 τοοορηϊβοα 
αηα χαϑίοσεα ἢ σου! ΘΥΘΓΥ ΏΘΓΘ, 
Θχοθρίὶ ἴῃ 50ΠῚ6 ἰΟὉΓ ραβϑαρθδ [1]. 10, 18, 
20, 31], τοπὶ ἴη6 Ναίϊσαη Οοάθχ ἢ 
ΠΕΡ οἵ ΟΠ τπαηιβοῦρίθ, οἱ Ψ ΏΙΟἢ υέ 
ΔΥΘ 5 {ΠοΙΘηΐ ΤῸ ἴΠ6 ῬΌΓΡΟΒΘ,---- ΠΑ ΠΊΕΪΥ, 
ΠῚ, (Δ16χ.), ΧΙ]. (Μαχο μα] δη 5), 22, 

233, 230." 
ΧΙ]. Οοάοχ Μαγομα]απιϑ (ν᾽ αἴ. 2125), 

ΔΠ ὉΠΟΙᾺΪ οὗ ἴῃς 61ἢ οὐ γιἢ σεπίαγν, θὰϊ 
οὗ Π0 ρσϑαΐ οὐ σα] να]μ6. 

2323 (Ναῖ. 2067), ἃ οὐτϑῖνε οὗ [ηΠ6 σζίῃ 
σρηΐατγΥ. 

2320 (Βοίϊορῃα 641) 15 ἀαἰξα το46 Α.Ο, 



252 

ΤἼΘ656 [χε Μ59. σοπίδιῃ ὈοϊΪὰ Βασυςἢ 
ΔηἋ 16 ἘΡΙ5116 οὗ ΓΤ υθ ,γ. 

22 (ΒΠΈ5. Μαυβει), ἃ ουγοῖνε οὗ [6 
ΣἼἰἢ ΟΥ 121 σοηζυτσΥ, σοηίδιη5 Βασι ἢ, 

ΤΗ15 Μ9, δηά 233 τὰ βαἹὰ ἴο “ θεοηρ, 
δΔΟΟσοΙα ηρ ἴο ἃ τεοθηΐ ἀἸβοονεῖῦ οὗ ῥαυΐ 
ἄς Ιρατάθ δηᾶ Μτ. ΕἸο]ά, ἴο ἴῃς τεοεῃ- 
ΒΟ; οὗ ἴῃ6 τηδτίγσ Τ,ποῖδῃ τηδάδ ἴῃ [Π6 
4τὰ (Ρὴ) σεηΐαγ "ἢ (10Δῆρε, Ρ. 61). Τῇε 
ΤΟΟΘΠ 500 ὨΕΙῈ τηδδηΐ 5665 ἴὸ ὃς ἴῃς 
Του 56 ἃ νεϑυϑοῃ οὗ [6 ϑερίιαρίηϊ τα 
ὈΥ Ἰλιοῖδῃ ἴῃ τῃ6 41} ΟσδηΐΟΣΥ : 566 
“ῬΙΟΠΟΏΔΙΥ οὗ ΟΠ βίη ΒΙοΟρτΑρΡἢΥ;; 
Τυςσιάνῦϑ (12). 

ἘΠίΖβοῆα (ρ. 174) ρῖνεβ ἴῃ6 [Ὁ]: ρ 
οἸαϑϑιποδίίοη οὗ ἴῇ6 Μϑ5. οο]αῖϊθα ὉΥ 
Ἡο]μο5 δηᾶ Ῥδίβοῃβ ἴοσ (6 Βοοῖκ οὗ 
Βδτυςῇ :- 

“ (1) Τὸ ἴδ ἢτεὶ ο1455 θοΐοηρ 22, 48, 
51, 231, 62, οόΟὅ. Τῃεβα ἄρῖξα ΟἹΟΞΕῚῪ 
[πτουρῃουΐῖ, δηὰ οἴἴδῃ βίδηα αδἷοηθ, Ὀυϊ 
6 δἰνανβ σίνα Δυθ  ΓΑΤΥ σἤδηραβϑ ; ΖΦ. . 
ἴῃ 1. ο ἴΠΕΥ ρῖνθ, ἴῃ ἀρτθοχθηΐ σ ἢ [ἢ 6 
ϑγτίδο, καὶ τοὺς τεχνίτας, ΔΠ. ἸηΟΓΡΟΪΔΟΙΏ 
ἔτοσὰ 76 γ. χχῖν. α (ΘῈ). 

“ὁ Τὴ ρἝῆρΓΑὶ δρτθοηθηΐ ἢ [656 416 
αἶθο 326, 40, 26, το8 (τεδοῃιηρ ἴο 1Ϊ. 10), 
Δα 229. 

“(2) ΤὭδ 5εοομά ο]455 σοηῃϑβίϑίβ οὗ (6 
Οοάοχ ΑἸοχδηάσηιβ, 22, 70, 86, 8), 88, 
00, ΟἹ, 228, 223, 2290. [Ι͂ἡ [15 οἷδ585, 
Ποόνγανοῦσ, ρα  Ου]ΔΥ αἰ σρθῆςε5 ἃΥῸ ΤΟΙ 
(τραυθπῖ. Τῇ ΑἸοχ, βίδηας οὔἴδῃθγ 
ΔΙοῃΘ, δῃὰ ἤΘ͵Ο, 85 δἰβθῃοΓο, ἰδ 15 ΒΏΘ ΤΏ 
(δὶ 15 ἰοχί 15 8η διηθη θα οὔθ, ψ]ο ἢ 
οχίϑίθα βἰϑοσῆοσα ἴῃ ἃ Ρυχοῦ [ΌΤΙΩ. 

“1 4ϑι]γ, ἘΧΙ]., 22 [Ν επείι5, δῃ ποῖα] 
τηαυκοα ΌΥ ἩοΪπιε5 δηα Ῥδιβοῦβ 85 ἃ 
Οἰγβῖν6], δηά τού ἃτὲ οὗ ἃ νεῖν τηϊχϑά 
Ὠδίυγο, ἈΡΊΘΕΙΩΡ βοιῃθίτηθα ἢ [Π6 ἢχϑοῖ 
ΟΪ455, βοηθί θα ψ] τ ἴ.6 βθσοηᾷ.᾽ 

Τῆς Ἐξεςεϊνοα Τοχί 15 δοκηον)οαροα 
ἴο Ὀ6 δὴ Θϑϑθῃ τ 8} γ ροοά οπα: [6 ἴνο 
οἷα5565 ἰῃῖο ψῃϊοῃ ἘΤΖοῆς αἰνι465 [Π6 
ΜΟό5. τεργϑϑθηΐ ἴψὸ τονβοηβ οὗ 1ἴ, ποῖ 
5(ΓἸΟΤΥῪ Ἰηἀεροηάεδηΐ, γεῖ οἴδῃ ὑσθϑοσνίηρ 
[Π6 οτἱρίμαὶ] γοδα!ηρ, ἜΘ ΡΟ ΟΊ} }γ ἤθη ΓΠΕῚΓ 
οἰ] Γ 6 5565 ἄρτθα. 

ΤῊΣ (οάοχ Θιη δ σι 5 (ΕἸ ἀοσσο-υρτι5- 
ἴλη115) δηᾶ ἴῃ6 ἔδπουβ σοάοχ ΕΡθσδοσα 
ΘΥΓ ΤΟϑοτρίι5 (() ἀο ποῖ σοηΐδϊη Βασγυοῇ 
ΟΓΥ ἴῃ6 ἘρΙιδι]6 οὗ 7ετθπηγ. ΕῸΣ [656 
Ὀοοῖ5 ΤΙ ῃοηοτγί σομηρᾶσοβ ἴπ6 Ἐοχηδῃ 
Τοχὶ «ἢ ἴμ6 αίσδη δηα ΑἸοχαηάπηδ 
Μ55. ΟὨΪγ, τα κίηρ ΠΟ 56 οὗ ΨΟΙΒΙΟῺΒ ΟΥ 
ἙΆΓΒΘΓ5 (τόθ. Ρ. ΧΧΙ].). 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΔΕΌΚΗ. 

Ὑ “ἴο)15. --- 6 δηῃσίθηξ ψϑυβ ΟΏ 8, 
Ιδἴίη (2), ϑυγίδς (2), Αταδὶς, ΖΕ Ὠϊορίς, 
Οορίίς, Αὐηθηΐδη, ἃτὰ 81} τηδάθ ἔτοπὶ [6 
στεεῖς. 

ΤΠῈ 1 διη Μογθίοη δἀορίοα 1 τὰς 
ψυϊραῖε (Κείμς Ζαξ, α) 15 ρατῖ οὗ [6 5ο- 
(4116. Τίαϊα, ἰῇ υ586 Ὀδίοτο ἴ6 ἔτη οὗ 
7εῖοσηθ, ψγῆοὺ αἀἰϊά ποῖ ἱποϊυάθ εἰ ποσ 
Βατιςοἢ οὐ ἴῃ6 ΕΡΙΞΕα οὗ 7 ΥΘΙῺΥ ἴῃ 15 
ΤΟΥ] 5] Οη. 
1 ἰδ δῇ Θχίγο6} 1ἰτοταὶ, ον ἢ 56 γυ ]6, 

τοηἀοτηρ οὗ ἴ[ὴ6 Οτεεκ : ἘΠΊΖΒΟΒΘ 068 
ποῖ ᾿ιεδίϊαϊθ ἴο ο8}} 1ὲ δἷϑο “ἃ ραῖοϊϑ 
[11 οὗ ῥτγονῖπο δ] ]5τὴ5 Δηα ΡῬΙΤΑΙΤΩΤΩΔΏΟΔΙ 
ὈΙυαηάοτ5,, Κηδιοκοι, ψῆο ρῖνεβ ἃ 
ἀεφίαι!οα δοοουηΐῖ οὗ ἰῃ6 τεδαϊηρβ οὗ [ἢ15 
ΨΘΙΒΙΟῚ (ρΡΡ. 141-151}, σοποὶϊυάδς τἴμδὲ 
“ΤῊ οἷά [14], ἔοσ [6 Βοοῖκ οὗ Βατις ἢ, 
ἢα5 [Ο]]ονοα 4 Οτεακ τοχὶ ψΏΙΟἢ 15 ποῖ 
σοηἰδίποα Θησα ἴῃ δΔὴγ οὗ ἴῃς Κποσῃ 
Οτϑοῖς Οοάϊςο5, τὶ ἢ ἀτα αἷϑο δἰοσεῖθοσ 
οὗ Ιαῖοσ οὐἱρίη,---α τηϊχϑα ἰοχέ, ὙΠΟ ΤΑΥ͂ 
Ρε ἰτδοϑδὰ τωοβῖ γεαυθηῦ (αρατὶ ΠΌμὰ 
[86 αϊΐοδη (οάεχ 11.) ἴῃ ἴ6 Μϑ5, 62, 
46, 111. (Α16χ.), 48, 241. 

ΤῊΝ Ξθοοηα [δῆ Ν ἐγβίου (Κα. Ζαΐ, δ), 
ἢχϑὶ Ῥα ] 5 η6α δὲ οιηβ ΕΥ̓͂ ΤΟΠΊΠΙΔΞΙ, 
τόδ88, ψχὰ5 τε-εἀϊτεα ὈΥ ϑαῦδίεν (΄ ΒΙΌ]:» 
ΟἿ δου [,πᾶ6 ΜΟΙΒΙΟΠ 65 
Απῆφιδε᾽)), δηὰ (πουρῃϊς ΕΥ̓͂ τὰ ἴο 
τορτοβοηΐ [Π6 ϑδυ]δοὶ τόση οὗ [86 Πζ, 
Ὀυϊ 15 ἀδοοροα Ὀγ ΕΠ ΊΖΕΟΒΕ 85 ἃ 1658 
116 γα] δηὰ ποτα ἰδ η15ς4 ταρτοάποξοῃ οὗ 
Κα. Ζαξ, ὦ, ςοἸ]αϊοα σιτἢ 4 ατοοκ ἐσχί. 
Α [ἢ] δοςουηΐ οὗ [ῃ6 ϑγγδο δῃά οἵδοσ 

δηοίθηϊ νευβίοηβ 15 ρίνθη ὈΥ̓ ΚΊΉΘΌΟΚΟΣ, 
Το ἘΠ ΡΠ 5 ΑὐἰμοηζΖεα Ν ΘΒ οἢ ἄρτθθϑβ 

ΘΘΉΘΓΑΙΥ ὙΠ τῃ6 ψαιῖοδη Τοχῖ; ΠΟΤ 
115 αἸΒο ας. τιδίθυ!ν ἔἴτοια ἴῃ6 ΑἸοχδη- 
ἄπηθ, οΥἩ ἔτοτῃ ἴῃ68 1,4, [6 τοδαάϊηρβ οὗ 
[Π656 Ἰατίοσ Ψ1} 6 ποιϊορα ἴῃ [ῃ6 (ου,- 
τηθηΐατυ, θυ ταϊηαΐα ταχίυα] ΟΠ ΠΟἴϑα 15 
ποῖ στρ ρσχαςβά ἴῃ [ἢ6 ρῥ͵δη οὗἉ [15 σου, 

ὃ 111. ῬΙΑΟΘΕΊῚΝ ΓΑΝΟΝ. 

Θἷ, ΓΤ ΕΙΟΠΊ6 ἜΧΡΙΘΒΘΙΥ δίαίεβ [μΒαΐ ΠΕ ΒΟΥ 
[86 Βοοκ οὗ Βαγιοῇ ποῦ ἴθ6 ἘΡΊ5116 οὗ 
ΤΕΙΘΥ δα ΔηὴΥ ρΐδοθ ἴῃ ἴῃς Ηδρτον 
ΟλΠΟΩ ; ΠΟΥ 15 ΔΗΥ͂ ροσίίοη οὗ δἰ 6. σψοσκ 
Θχίδηϊ ἰῃ ΗΘ Ρτον. 

Ου τῃῇ6 οἴδεσ Ὠαπᾶ, 1ἰ 15 βἰαϊδᾳ ἴῃ [86 
ς Αροβίοϊιοδὶ (οῃβεοη5,, ν. χχ,, ἰηδὶ 
τῆς 168, “' Ἔνθ ΠΟῪ Οὐ ἴΠ6 ἴδῃ ἄδγ οὗ 
της τιοητῇ σοτρίδειι5, ἩὨΘΏ [ΠΟΥ Δ5ΘΘΓΩΌ]6 
ἰορϑίῃοσ, στοδα τἴμ6 Ταιηθηϊδοηβ οὗ 76τθ- 



ἹΝΤΕΟΌΘΟΤΙΟΝ ΤῸ ΒΑΚΌΟΘΗ, 

τα ἢ ἢ (1ν. 20), ““ἀπἃ Βατγιςῃ, ἴῃ τ ΒΟτα 
ἷξ 15 συτϊίθη, ΤΠ 15 οὖσ αοά, το," (Βαγ. 
1, 36). ὙΠΪ5 κἰδίειημθεηΐ τηΔΥ ΡΟ: γ 
ψός διΐίβϑῃ του ἴῃς αἰτθοίίοη 1ῃ 1. 14. 

Ιη ἴῃ6 ατεεῖκ ΒΙΌ0]6 θοῇ σου κ5 816 
οἰδοβᾶ διροηρ ἰῃ6 συϊτηρβ οὗ ΤΘυετηϊδῃ : 
Δηἃ ἰπ (6 Μαίζσαπ δπὰ ΑἸθχαπατσηα 
Μ99., 45 4150 ἴπ' {πε Ἀοιηδη βαϊίοῃ, ἴΠ6 Ὺ 
βἰδπὰ ἴῃ ἴῃ6 [Ὁ] ον ηρ οτάεσ : (1) 76το- 
τοϊΔἢ, (2) Βαπιοῖ, (3) 1 ἀτηθηΐδιοηβ, (4) 
ἘΡΊ5Ε16 οὗ Τοτετην. 

πῃ [86 1Δῃ ΒΙ0]6 45 τενὶβεα Ὅν 51. 
]οτοσηθ, Βαγιςῃ πὰ ἴῃ 6 ἘΡΙ51168 ἀγα Ῥοΐῃ 
οἴηϊτιοα ον ἴῃ6 τβάβοῃ αὔονε βἰαίβα, ΠΟΥ 
μᾶνθ [ΒΕΥῪ ΔῺΥ γΡΐαςς ἴῃ {Π6 οἰ 6ϑβί ΚΠΟΨῃ 
Μ5. οὗ ἴδ6 ψυϊραίς, ἴῃ6 Οοάθχ Απηϊα- 
ἄηι5, 

Ιη [86 ΟἸοσηθηίίπθ, απ οἴποσ δα! ΠΟ ἢ5 
οὗ 6 ΜΝυϊραίε, “16 ῬΙοόρπθοΥ οὗ 
ΒΑπιςὮ,᾽" Ἰπο]αἀϊηρ ἴῃς ἘΡΊ5116 οἵ Τεγοτην 
85 ΟἾΔΡ, Υἱ.) 15 ΡΙαςοα αἴεσ 1 πηδρηΐα- 
ΠοΏ5. 

Αἴ ἴδ6 Οουποῖ] οἵ Ττεηΐ 1 γα5 τεσορ- 
Ὡ1564, δ΄ηοηρ ἴῃς οἴπετ ἀδυςεγο- σα ποηϊοαὶ 
ὈΟΟΚβ, 45 Ῥατί οὗ τῇς ΟΙα “Γεβίατηβηΐ 
Οδθοη (’ σομο. Τα. 5, 4, ἐἰκῦ, αἱ κα. 
δ ρέ,, οἰϊδα Ὀγ Ἐδιυ5ς ἢ). 

Ιῃ [86 ἘΠρΊ5ἢ ΒΙΌΙ6, αἵ {Π6 {ππ6 οὗ 
ἴδε Ἐσδίοστηδίοη, ἃ γαϑ τουιονβα τὸ τῆς 
Οἶδοθ ΘΟ τὸ πον ἢπά 1 ἀιποηρ ἴΠπ8 

ΑΡοσΥρΒᾶ. 

ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ; ΤῊΝ ΤΊΙΤΙΕΒ ΟΕ Ὁ. 
ΙΝ ΒΑΒΌΟΘΗ. 

τ 15 ἰηἰογεϑίίησ ἰο ποίϊσα ἴπ6 56 οἵ 
ἀϊβεγθης 6165 οἵ αοά ἴῃ αἰἤδτγεηΐς ρατίϑ 
οὗ ἴδ. ὈΟΟΚ, 

Ιὰ [6 ΕἸἰτβϑί ϑϑοίίοῃ, 1. 1---1]1, 8. :- 
4) Κύριος ἀτιἃ 115 σα565 Μιποιΐ {Π6 

ΔΙΏΟΪΘ κἰδηᾶ δ'ομα ποῖα πῃ ΘΠ 
ἔτη65, ἀηα Μ]} [Π6 ἀττϊο! 8 ν]ο6 (11. 9,17). 

(ὁ) Κύριος θεὸς ἡμῶν αὐουξ ἢν {{Π188 
(,, 18, 19, 22; 11. 5; 111, 8). 

Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν (Ἰσραήλ, αὐτῶν) 
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δθουΐζ ἴδῃ Π͵Ώ65 (1. 10, 13, 21 ; 11, 11,12, 
18. ποι ἂν, τ η}. δὴ 

ὃ Κύριος θεὸς ἡμῶν (1. 13, 15; 11. 6). 
(ῶὼ Κύριε παντοκράτωρ ὃ θεὸς Ἰσραήλ 

ἰξ τ, 3). 

Ιη {Π6 ϑ'εοομά ϑϑοίίοῃ, 111. 9--νν. 9. :-- 
(α) Κύριος ΔΡΡΑΙΘΏΓΥ ἄοαβ ποΐ οσουΓ 

δῇ 411, Ὀμΐ ΟἿΪΥῪ θεός, ΟΥ ὃ θεός, ἃ5 ἴᾺΓ ἃ 5 
γον 

(ὁ) Τῃ ἵν. 8 αἰώνιος ἢγϑί ΟσΟυΓ5 ἴῃ [Π6 
σοΙηἱηδίϊοη θεὸν αἰώνιον. (ΟΙΡΑΙΕ 158. 
Χ], 28. 
2 1π|υλιο, Σὰ), 80, 85. {81:88 Ῥὰσί), 

24, 35, Δα ν. 2, ὃ αἰώνιος 566Π15 ἴο Δ Κα 
[πΠ6 ρίαοβ οἵ Κύριος 45 ΤΕρΡΙΘϑθμ τη [ῃ6 
58 ΓΘ αὶ Πατη6 [ΕΗΟΝΑΗ, 

ΑΙ50 ἴῃ ἴῃ8 Ἰαζίοσ ρατί οὗ ἱν. 22 (παρὰ 
τοῦ αἰωνίου σωτῆρος ὑμῶν) 1 ΡΓΟΌΔΌΙΥ Πα5 
1ῃὴ6 βδ1ὴ6 56η86, “ἼΠΕ Ἐογηα] γΟυ 
ΘΑΝΊΟΙ,᾿" ΟΟΥΓΟΒΡΟΠαΙηρ ἴο “ ΤῊῺΘ Τ,ΟᾺὉ 
(ΤΕΗον ΑΗ) γουγ ϑανιουγ" ἴῃ 158. χὶϊχ, 26; 
ἴχ, τῷ, 

(4) “Ο ἅγιος, “ὙΠΕ ἩοΙν Ομ6,᾽ 15 ποΐ 
[ουπά ἴῃ ἴῃ 6 ΕἸτβί ϑθοίοη : θαΐ 1ἢ ἰν. 22, 
47 δΔῃά [πῃ ν, αὶ 1 βἰαῃαᾶβ δίοῃε, 85 ἴῃ 
δα, ΧΙ, 25. δηά ἘΓΔΌ;. πὶ, ἃ: Τὰ ἔπ 
ΟΔΏΟΠΪΟΑΙ ὈΟΟΚΘ5 1 15 σΟΙΏΠΊΟΗΪΥ ἰοππά 
ΪΠ σΟΠΊΙΠδΙΊΟη ΜΠ ΟἾΠΟΥΙ ψοτάβ, ἐν. 
“(ἢὴ6 ΗΟΙΥ Ομ οἵ 5γ86].᾿ 

ΤὮῊΙ5 τοιηατκαῦὶα αἀἰδγεποα Ὀεύνθαι 
([ηΠ6 ὕνο ραζγίβ. οὗ ἴπΠ6 ῬοΟΚ ἴῃ ἴπ6 νογαϑβ 
564 ἴο τρργθϑθηΐ [ῃ6 ϑδοῖθά πᾶπηδ 
ΤΕΗΟΥΑΗ 5665 5.ΓΟΠΡῚῪ ἴο σομῆτγῃηχ {Π6 
ΟἴΠΘΙ δνιάθποβ μαΐς (Π6 ἴνο ραγίβ Πδᾶ 
αἀἸΠδυθηΐ δι ΠΟΥ ΟΥ {ΓΔ 5] ἴου5. 

ΕῸΥ 106 βἜΠΘΓαΙ ἀγριπηθηΐ ἃ πηα ΤΔ1η 
ϑ ϑίαποθ οὗ 115 ποῖβ οἡ ἴπ6 {{|165 οὗ 
(οά, ἀπ [ΟΥ̓ νΘΥΥ να] ]8. οΥ ΙοΙϑὰ Οἡ 
ΟἾΠΕΙ Ρατίβ οὔ {Π15 σΟΠΊΠΊΘΗΪΑΙΥ ΟἹ 
Βδιιοῇ απά {Π6 ἘΡΙ5116 οὗ ΤἜγειαγ, 1 δὰ 
ἸἹηαθὈ θα ἴο ἴπ6 Ἀδν. Ρ. Η. Μαβοῃ, Β.}Ὁ)., 
Τυΐοῦ, Ῥυδϑιαθηΐ, αηα Ἡθῦτονν ΘΟ σΟσ 
οὗ 51. Τομη᾽ 5 (ΟἸ]]ορα, (αι άρϑ. 

ρα: 



ΒΑΚυςη. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ 1. 

1 Δδαγμελ τυγοίς α ὀοορ ἐπ δαὀγώηι καὶ 714 
τὸς ἐλέγε τοοῤὲ αὐ ἐδε γεααΐηρ οὐ. 7 1Τἢ 
σεπαῖ γιορόν αμαά ἐΐᾷς ὁοοῖς 19 ἐὰς ὀγείλγερε αὲ 
γι αίεηι. 

ΓΟΗΑΡΤΕΒ Ἱ. 

1-14. ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΡΒΕΕΑΟΕ. 

Οη 86 οοηΐρηίς οὗ ἴΠ 656 νϑῦβθβϑ 966 ἴδ [η- 
ἰτοάἀιςίοῃ, ὃ 1. 

1, “μά ἐδοῖε ἀγὸ ἐδὲ «υογά.] ΟΟτλραγο [εγ. 
Χχίχ. σ, “Νον ἴποϑβε ἅτ {86 ψογὰς οὗ {πῈ 
είν, ὥς. ὙΠ6 σοη]ιησῖίοη ᾿Ρ}165 [παῖ 
[(ῃ6 Βοοκ οὗ Βαγυςἢ 15 ἴο Ὀ6 σοηποοϊεα ἢ 
(6 ψτιτρ8 οὐ [Θγεπλδἢ, ἢ οἢ 1 ἕο] ]ονν8 
ἐπι Ἰίο Υ ἴῃ (6 δησίοηξ Μῖ55. (δεε [Π6 
[ηἰτοάυςίίοῃ, ὃ ν11}.) 

ἐῤεέ “οπ οΥὶ Νεγίας, ἐδ σοῦ Ὁ. ΜΜαα.ΐα..} 
Οοιηραγο |ογ. χχχὶϊ, 12. ὙΠῸ δᾶπιῈ ἀθβοθηΐ 
ἰ8 Δϑοῦι θα ἴῃ |οτ. 11. 59 ἴο δεγαίαῃ, Βαγυς 
Ὀτοίμοσ, 0 νγᾶ58 (06 ςΤπῖοῦ ἘΠ δου δίη οὗ 
Ζεάοκίδη, δηὰ ννεπὶ ἢ Ὠϊπὶ ἴο Βαθυ]οη. 
ΤῊηῖ5 Μαδϑίδβ, οὐ Μίδῃβεγαῃ (Ηεὺ. ΠΌΠ), 
8 ποῖ ἰο 6 σοηξουπάοά ψΠΏ [ῃ6 Μαδϑβείδῃ 
(Ηεῦ. ΠΡ )5) ψῆο ἰ8 πιθηϊϊοπθὰ ἴθ [6γ. 
Χχχν. 4 δηά ἴῃ 2 (ἤτοῃ. χχχῖν. 8 458 "" ῬΟΥΘΓΠΟΥ 
οὗ {πε ΟΥ̓ 1η τῆς {ἰπ|6ὸ οὗ οϑβίδῃ, ποῦ ν ἢ 
1η6 Μαρϑειδῇ ἴῃ [6γ. χχῖχ. 21. 

ϑεάεεία..Ὶ ὍΤῊΣ παηὴθ 8 [6 58Π|6 85 Ζϑάδθ- 
κίαι, θυ ([ῃ6 ρογϑοη ἤεῦο τηθδηΐ ἰ5 ηοΐ ἴο ὃ6 
[Ιἀφπεβοά (45 ἴῃ ἴπ6 ὁ Ὠ᾿ΊςΟπατΥ οὔτμς ΒΙΌ]ς;᾽ 
τί. “ ϑεάθοιαβ᾽᾿) ψι [Π6 ἴα]56 ργορῃσί ἴῃ [6 0. 
ΧΧΙΧ, 21, 22 : 566 [ΠἸ6 ργθοθάϊηρ ποΐρ. 

“4:«4ϊ5..7 ὙΠῸ παᾶῆλθ, ποῖ [6 ρϑύξοῃ, 18 
(Π6 54 Π|6 45 'πΠ 1: Οἤσοῃ. ἰἰ]. 2ο, “ Ηδϑαδάϊδῃ." 
Τῆς ϑγτγίδο ψογδίοη ρῖνοβ “' δαγαῖα, [τῸΠ ἃ 
τηϊδία κα Ὀθίννθθη ἴννο 5: ΠΥ Ἰο [6 Γ5. 

Οβοϊεῖα.. ὙἘ6 βαπὶα ὩΔπΊ6, ἴῃ ἴπΠ6 Η Ότονν 
ζογπι, νγὰϑ θοσγης Ὁγ ΗΠΚίαῖν, [Π6 ἔδίμοσ οὔ Ε]1α- 
ΚΙΠγ, δ ν ῆ0 ννὰβ ΟΥ̓ΟΥ ἴἢ6 Ποι5ο ΠΟ] "ἢ οὗ Η 62Ζ6- 
Κιαὶ (2 Κίηρβ χυ!. 18, 26; 158. Χχί!. 20, 
χχχνυῖ. 2); ὑὉγ ΗΠΠΚΙαν, {πὸ Η ἸΡῊ Ρχιθβί τη τῃ6 
γοίβξη ΟΥ̓ [ βία (2 Κίηρβ χχὶὶ 4); δηά ὃγῪ 
]ογο Δ 5. (αἴ Π6Γ, οὴς “οἵ (ῃ6 ῥγιοβδίβ {παῖ 
γγογο ἴῃ Δμδίβοῖι ἢ (τ. 1. 1). 

Τίις ΟἹ 1, αἴπι (Ὁ) αὐ ἀ5. δου ἴη6 πδπὶθ οὗ 
ΟΠ οἶα5. “ΟΕ {πὸ ἴσιο οἵ δπίθοη : δυΐ νψν6 
ἤανο πὸ Ῥγοοῦ οὗ [Π15 βίδίθυηθηΐξ ἴῃ {Π6 ρθηθ- 
αἰορίθθ, ΟὨΪΥ͂ ἃ Ὀᾶγδ ΡΟΘϑι ΠΥ Ὀεῖηρ ἱπλρ! ρα 

ΝῺ {86 ἅτ 1ῆ6 ψογάςβ οὗ (ἢ 
θοοκ, νος ἢ 4 Βαγυς ἢ τῆς 50 “ 7ετ. 36. 

οὔ Νετγίαβ, 18 βοὴ οἵ Μδδβίδε, {με ἢ 
80η οὗ δεάεςϊ48. {πΠ6 8οὴ οὗ Αϑβδάϊδ8, 
{86 5οη οἔ ΟΙεῖςϊ85, νγγοῖβ ἴῃ Βαδγίοη, 

2 ἴη {πὲ Ηἢ γεαῦ, ἂπά ἴῃ τἢ6 

ἴη [86 ἔδλοεϊ ποίϊςοά ἴῃ 2 (ἢγ. χυ. ο, [Δΐ ΞοΠπι6 
οὗ 16 {δὲ οὗ διπηθοη Ἰοϊηθα {πεπηθεῖνος ἴο 
7Τυάδῃ δηὰ Βεη᾽δηιίη ἴῃ ἴμ6 τεῖρτ οὗ Α538. 

Ιπ [6 ψοσκ Κπονῃ 48 “Ἴδε τεβϑί οὗ {86 
ὑχογάς οὗ Βαγοι ᾽ [Εγετη Δ ἢ 18. οδ]θὰ ἃ ὑτιοβῖ, 
δηά Βαγις ἃ [,ουϊΐθ. 

“ΤῊΘ βεἴγδηρο Ἀδθθιηῖς ττδαϊξίοη (ᾶγρζον. 
ἐΤηττοά. ἰη 10. νεῖ. Ταβῖ. [ογεπι᾽) [πδῖ εἰσ 
οὗ [Π6 ρειβοῃβ πιοβῖ οπβριςιιοῦβ ἴῃ [Πα τοὶῖ- 
εἴοιιβ ΠΙΒΈΟΥΥ οὗ [15 ρεσίοά {(Ἐγεπηδῇ, Βαγυςι, 
ϑογδίδῃ, Μδϑείδῃ, Η Πκίδῃ, Η δηδπηθ6) Η υ] ΔῈ, 
584}1π|}) γογο 411] ἀδϑοθηάδα ἔσοπι ἔπ 6 Βαγοι 
Ἀδῇδῦ, ΠΙΑΥ ΡΟΞ5ΙΌΙ]Υ͂ πᾶνε Ὀδεη ἃ ἀϊδίοστίοη οὗ 
{π6 ἴαςξ τῃαἴ {Π6Ὺ ψεσς σοπηροίοα, ἴῃ 5016 
ὙΑΥ ΟΥ̓ΟΙ ΘΓ, 85 πιο πΊθεγ5 οὗ ἃ ἔλ"]γ" (΄ Η1ο- 
Εἰοηᾶτν οὗ [π6 ΒΙ16]6;,᾽ τί. ““ [γοπιῖδῃ Ἶ). 

ἐπ Βαῤγίοπ] Οπ ἴδε σπαυεβίίοη ψΠΕΒΟΣ 
Βαγυοῖ νγὰ5 ον ἰὴ Βδδυ]οη, 566 [πιίσγοάυσς- 
[οη, ὃ 11. Ρ. 24.5. 

4. 716 3} γεαγ.] ΤὨς ἀδῖε ἔγοπι ΒΓ ἢ 
1Π18 “ΠΡ γεασ᾽ 8 ἴο θ6 τεοκοηβα πιυϑῖ, οὗ 
σοῦγβο, δ6 σαί μογοὰ ἔγοπι ἰὴ6 οοηΐοχῖ, δηὰ 
ΔΟΟΟΓΟΙΏΡΙΥ σα 6 πο οΟἴδασ ἴδῃ [6 Εἶἰπιο 
Μη “τὰς ΟΠ δ ἀθδηβ ἴοοῖς εγιιβαίεη δηὰ 
δθυτγηῖ ἴἴ νυ ἤγο," 26. 5.88 Β.0.Ψ 

ΎΒΟ ρῥτοροβαὶ ἴο τείογ [δε ἀδίε ἰο ἴῃς ΒΒ 8 
ΥϑαΥ οὗὨ [πὸ Ἔχ ]α οὗ ]Θῃοϊδοἢϊη, Β.Ο. 595, ἰ5 
αυϊῖα Διδ ΓΑΤΥ, δηα ΟΠΙΥ 56 ἴο τϑΚα ἃ 
ἀἸΒΠοΌΠΥ νιθτο ἤοη6 ΓΕΔ ΙΪγ οχἰϑίβ. 

ἐπ ἐδ σευεηΐ δ (αν 9 ἐδὲ »ποπΐ ὁ. Αςοογάϊηρ 
ἴο 2 Κίηρβ χχυ. 8, ΝοὈυΖαγδάδη σΔΠΊ6 “ το" 
Τετγυβαίοπι ἴῃ ἴΠς6 ΠΗ πιοπίῃ, “ οἡ ἴῃ6 βϑυθῃῖ 
ΟΔΥ οἵ [Π6 τποπίῃ :᾿ δοςοσζάϊηρ ἴο ΘΓ. 11]. 12, 
ἢ σϑιηο “ 2π|0᾽ Τογιβαϊεῖα ἴῃ ἴῃς ΠΕ τλοη ἢ, 
ἢῃ (Π6 τοηῖῃ αἀΑΥ οὗ [86 τηοηῖῃ. ΤΕ 
δεγπὶπς οἵ τς οἰ, ἡ ὨΙσἢ ΤΟ] οννεάᾶ, 15 ποῖ 
᾿Ἰπτοὰ ὈΥ οἰἴθεγ οὗ 1πε686 ῥραβϑᾶρθβ, ΠΟΥ ΚΥ 
Βατιςὶι, ἴο οπ6 Ῥαγι συ τ ἀδΥ ; ἴμ6γα 15 Γμογὸ - 
ἴογο ἼΩ ὨΘΟΘΘΘΑΤΎ αἸβΟσΡΔ ΠΟΥ. 

11 15 ῥονἐῤίς (45 ΚΠουοκογ βυρροϑίβ) [μα 
1ῃ6 οΥἶριη4] γολϊπο ἴῃ Βαγυςἢ ννᾶ5-τ ἢ τΠ6 
ΠΗ͂. γεαγ, π΄ (6 ΠΗ͂Ι. τιοηῖδ, δηάὰ ἴῃ τδ6 
βϑύθητ ἀαΥ οὗ [6 τηοηῖῃ . δηὰ (ῃδῖ τῃ6 
ΒοςΟηα οἴδυ56 ὈΘΙΏΡ᾽ 50 5:Π|}|8 Ὁ ἴο ἴῃς ἢγϑί νυᾶ8 
ΔΟΟΙΔΘΠΓΔΠΥ οπλ θὰ, 485 ἴῃ ἘΖΟΚΙΘΙ χιχίϊ. 17 



4 Ου, 
γορεῖ». 

ν. 35.--).] 

βανεηῖῃ ἀΔΥ οὗἉ (ἢ πιοητῆ, τ παῖ {{Π|6 
48 {ἴῃς ΟΠ δ ἀδεδη8 ἰοοὶς εγιιβα απ). 
δηὰ δυγηῖ τ τι ἢτα. 

4 Απά Βαγιςῆ ἀϊά τοδὰ {Π6 ὑγογάβ8 
οὗ τη18 Ὀοοῖς ἰπ ([Π6 Πελγίηρ οὗ Ϊ6- 
ςΒοηίδ8 τῆς βοη οὗ "] δοίη Κίηρ οὗ 
7υάα, ἀπά ἱπ τῆς εατϑ8 οὗ 411] τῃς6 
ταί τπδξ σδπιε ἴο ἤδᾶγ πὰ ὈοΟΚ, 

4 Απά ἱπ τΠ6 Πελγίηρ οὗ τῃ6 πο- 
δ|ε8, δηά οὗ (ἢε Κίῃρ᾿8 80η8, δηὰ [ἴῃ 
186 Βεαγίηρ οὗ τῃε εἰάετβ, δηὰ οἵ ]} 

οοπιραγοὰ ἢ χχχὶὶ τ. Βιυῖ [πδΐ [6 οοη-» 
Ἰοεΐατο, (που Ροϑϑίθ]θ, 18 ὩοΣ ὨΘΟΟΒΒΆΤΥ, 18 
δῃιετγη ἴῃ ἴἢ6 ποχῖ ποῖρ. 

«αυὐδαὲ ἐἰγπεὲ α4.7] 1 1ΈΟΓΑΙΪΥ, 6 Ὁ ἐμ 9 508 801 
ἴῃ ψἈ10}." Ὑῆθ 58Π16 ρἤΓΔ56 15 ιι564 Ὁγ [Π6 
1, ΧΧ, ἴῃ θυ, χυὶ. 6, βογα ἰτ ἰ5 βίδίθα οχ-ς 
ῬΓΟΒΘΙΥ ἰμδῖ ἴΠῸ Ῥάᾶβϑουεγ ἰ8 ἴο δὲ βδοσβοοά 
“ δὲ ἐυδῃ, δ ἴῃ 6 σοίΐης ἀἄονη οὗ [6 5υη,᾽ δυῖ 
ἴ!6 τιοητῃ δηὰ ἀδῪ οὗ (ἢ6 πιοηίῇ ἀγὸ ΟὨΪ ἀ6- 
βησά ὉΥ ἴπε ψογάϑ8 “αἵ ἴπθ βοάϑοὴ [ἢδί ἴδοι 
ςᾶπιεβῖ ἔοστί οι οἵ Εγρί. 80 ἢετγο, 266 αν 
οὗ [86 τροηῖ 18 ἜΧΡΓΟΘΘΙΥ διαϊοα, ουΐ (ἢς 
τοοηῖῃ [561 δΔηὰ τῆς γοᾶσ, ἅἄγα Ὀοῖ ἀδβηοά 
Υ͂ τεΐδγεηςθ ἴο “(ῆς ϑεάϑοὴ ἰῇ ὙδΙΟἢ (δ6 
μ᾽ ἀθδηβ δυγηΐ εγυβδίθπι τὶ ἤγο.} “ὍΘ 

ται ὕγδηςς οὗ [ες ἀσδιγυςίοη οὗὨ [οτυ 84] θη 
τηυϑῖ πάνθ Ὀθθ Θϑρ ΟΠ υἱνίἃ αἱ [18 ϑεδϑοῦ, 
δηά (πεγοίοσε {ποὶγ ἤοαγῖβ ρθου Δ ΪῪ 5ιδοορ- 
Ἐ]6 ἴο δλάπιοπίοη " (ΤΊΣ ηι18). 

8. ἐπ δε δεαγίηρ. 1,1{ ΓΑΙ, “ ἴῃ [ἢ 6861," 
85 ἰῃ [6Γ. ΧΧχυΐ. 6, 1ο, 13, 14) δηὰ ἔΓδα ΘΟ ΠΌΤ. 

«Ἰεεδοπῖας δὲ “οη οὶ Ψοαοδϑη.}) 1.4. Ϊεϊιοΐϊδ- 
ς«δίη 5οὴ οὔ [εποίΐδκιπι (2 Κίηρ5 χχίν. ό, 1:5 ; 
]εγ. χχῖν. 1ἱ, χχνίϊ. 20). 

ἐδαὲὶ εαριὸ  ο δεν ἐδὲ δοοξ.Ἴ Ἱ,1ἘΕΥΔΠΪΥ, “1πδὲ 
ἙοΔπιῈ ἴο ἴῃ6 Ὀδοοϊ." Τῆς ἴοδηϑβο ἰπάϊοδλίεβ ἃ 
τορεδῖθα ςοπλίηρ, 45 ἰἢ ἴῇς Ὀοοκ ψογὰ τοδά 
“ ΔΑΥ ὉΥ ἀδΔΥ,᾽ 25 ἱπη Νεῆ. νἱϊϊ. 18. 
Το ἰάθα {παΐ “τῆς Ὀοοκ οὗ (δα Ἰανν᾽ 15 

τιοδηΐ, δηὰ (Πδῖ ἴῃ [}|5 γα πογίης οὗ [ἢ ρβορὶς 
ΌΥ {Π6 τἰνον- 8:46 "τὸ 5866 [6 οτὶρίπ οἵ τῆς 
[ἐν ἰϑἢ δγηάροχζυο, 85 ἢο0 ἔουηάδίίοη ἴῃ ([μ 8 
Ῥαϑϑᾶρο, βογα “16 Ὀοοϊκ᾽ (τὴν βίβλον, ςξ. 
᾿ξ ὡδὴ 1) 18. ου ἀθ!Πγ [6 δαπηα 848 ἴῃ [ἢ 6 

ἰηηίης οὗ [86 νεῖϑε (τὸ βιβλίον). Βοῖ 
ἴ!ε ΟΥεοκ νογάβ ἀγα υϑεὰ ἴο ἰγαπαίδίς [ἢ 6 
δάτης Ηεῦγενν ποσγὰ (ἼΒὉ) ἴῃ [ετ. χχίχ. αἱ; 

ΧΧΧ, 2; ΧΧΧΙΙ, 10-12. “ὝΠΟ δοοϊ οὗ (ῃς ἴανν 
οουϊὰ ποῖ, ἱπ (8 οοηῖοχῖ, βανθ Ὀθθη ἀ6- 
δ. οἱ 5] ΠΊΡΪΥ 45 “189 Ὀοοκ,; νους ϑοπὶ 
δααϊοη, 

4. δε ποδί». “186 οὶ ΚΕ πὴ} (τῶν 
δυνατῶν), 848 ἴῃ τ΄. 9. 

δὲ δἰπρ᾽. “οη..} “ἴδ Καῖ ἢ αὶ δ᾽ 50η5,7 δοοογά- 
ἴῃς ἴο [ῃ6 δειῖεν σοδάϊης οὗ ἴδε Νιίοδη (ο- 
ἀεχ, 2:2. ἴῃς ργίηςοϑ οὗ [ἢ6 πους οὗ Ὠανία, ποῖ 

ΒΑΚΌΚΦΗ. 1. 

1Π6 ρεβορΐο, ἔτοπὶ (ἢς ἰονγεβὲ υπίο (Π6 
πἰρηαβῖ, ἄνθη οὗ 411 τπθηι τῆδὲ ἀνχεῖῖ 
δῖ Ἵγ 80 ΒΥ τῆς τῖνογ ϑυά, 

5 ὙνΒεγευροη {ΠπῸὺ μερὶ, βϑιεα, 
᾿ληά ργδγεά δείοσε {πε Γογα, 

6 ὝΠΕΥ πιδάε 4150 ἃ ςοϊ]εςτίοη οὔ“ 
ΠΊΟΠΕΥ Δοςογάϊηρ [ὁ δ ΓΥ πιδη 8 
ΡΟΜΕΓ: 

7 Απά {ΠῈΥ 8επῖ ἰξ το Ϊεγυβαίεμῃ 
υηΐο ᾿ΠοΔΟ πὶ τῆς ΒΡ ρτίεβϑῖ, {86 Το τ, 
80 οἵ ΟΠεϊΪςΐ45, ϑοη οἵ δαίοπ),, δηά ἴο 

8005 οὗ [εποίδοἢίη. 866 ἴδ ποίδ οἡ Ϊ6γ. χχὶὶ. 
40, “ Ὁ γτιΐο γα 1818. τηδη Ἂἢ 1655," δῃὰ οοπλ- 
Ῥρᾶγο ἴΠ6 Ὄχργοββϑίοη “ ΟἿΣ Κίηρβ ἢ ἴῃ υ. 16. 

ἐδὲ εοἰάογ.) Ὑθοθο ἅγὸ τηεηςοησὰ (ἢ 
[Π6 ὑγίεδίβ δηὰ [6 ργορῇοίβϑ) ἰῇ [Ὁγ. χχίχ 1 
88 “δ τεβίάυς οὗ 16 εἰοσβ ψἢϊοὴ ττοτο 
ΟΑΥτῖοα ΔΥΝΑΥ͂ σδρίϊνς.᾽ 

οι δὲ ἰοαυε!! ὠπίο δὲ δίδει! “' ἔγοταῃ 
(ἢθ 1οδδὲ οὐϑὴ υηΐο ἴπ6 πτοδίουσι," 8258 ἴῃ 
ἦεν. ΧΙ. Σ, οὐ ΚΘΟΘΗ 81.811 διὰ βτοδί," 5 
ἴῃ 2 Κίηρϑ ΧΧΙΪ, 2, ὑσβογα [ἢ6 58Ππ|6 Ἰγοσδβ ἃ1Ὸ 
υϑεὰ ὉΥ τς ΧΧ,, τηοδηΐης “ θοϊἢ γουης 
δῃὰ οἱά, 

28. γίυεν ϑμ4.} ΟΥ̓́ (818 Υἶνοῦ ποίπίηρ ἰδ 
Κηονη οχοορὶ ἔγοπι [ἢϊ5 ραβϑᾶρθο. 6 ΠΊΑΥ͂ 
ἱπίογ τδὶ ἰἰ νᾶ8 ποῖ δ δοπὶ Βαῦγίοη, δυῖ 
Ὀεγοηὰ [ἢ 15 [Π6 ἐΠ11658 ςοη᾽θοΐιγοβ σοηοογηϊηνσ 
115 ροϑιἴοπ ἄγὰ οὗ ΠΠ{π|6 υ.56. 

δ. Ἡῥεγεωμβοη, 45..] “ Απὰ {ποὺ τπορί δηὰἃ 
[λοϊοὰ." ἐπα τ ὁ ὅιι 1.12. ὙΠΟΕΕ 

[ηϑἰοδὰ οὗ ἴδ Ἄοοηίεηϊ8 οὗἩ δα ὈοοΚ δοίης 
ξἴνεῃ ἰοσο, 858 γγὸ της πᾶνς ὀχροοῖϊοα, τῃ6 
εἤεοῖβ οὗ [Π6 τοδάϊηρ δὸ ἤγϑι δίδίοα. 

από ῥγαγοά.] ὙῈδ τεπάσγίηρς ἰῃ ἴπ6 τηλγρίη, 
“ὁ γονγοα νον, τοργεϑοηΐίβ {πὸ τοδάϊης οὗ ἴῃς 
ΑἸΙοχαηάσίπο δηὰ οἵδε Μ998., νησὶ ΤΊΔῪ πᾶνο 
Ὀοοῆ 80 δὰ ὉΥ ἰδς πιεπίοη οὗ οδετίηρ5 ἴῃ 
νϊαΐ ἕο οννβ (υν. 6, το). 

Θ. “εεογ ἐπ 10 φΌεν »ιαηἶἾ βοαυεγ. 1, 1ῖὸγ- 
ΑἸΪΥ, “ δοςοσγάϊης 45 δᾶ ἢ ἀφι Αι ρεῖ Ἵ αὐϊο." 
8η ονἱάδηξ Ηεὐγαῖίβπι. Οοσήρατο Π οι. χνΐ. τὸ 
(ϑορῖ.) δηὰ 17 : “ ΘΥΘΣΥ τηδῃ 8}|8]} γίνε 458 ἢθ 18 
τβι ες ΤΆΔΓΕ. “δοοογαϊης ἴο ἴδ6 »ἱῇ οὗ ἢἰδ 

7. “εηῷἴἮ 4.1 ΤΒο “11 βῃουϊὰ δα ἴῃ [{411ς8, 
θείης τ ΜΕΥ δυρρ! ἰοὰ, ἃς 18 δοθῆ ἔγοπὶ υ. 1ο. 
Εν 4148 τεηάογίηρ “ ϑοηΐ δίρ, ἰ.6. Βαγυςῇ, ἰδ 
1658 ῃδίυΓα!, 

«.οσεδὶν»ε ἐδὲ δὲσ ῥγὶδε!, ἐδε σορ 9 Οδεϊεῖα:, 
“05 ΟΥ 8α͵ο».} ἘἈλεδά, ““ [οδο πὶ δ9 ὑτὶοσῖ, 
δοι οὗ ΗΣ1ΚΙ ΔΕ, βοὴ οὗἉ 88.411 1). οδοἢ πὶ 
18. ἢοῖ Πογε οδ δὰ τς Ηρα ΡῬυτίοϑί, δυῖ 5'ΠΊΡΙΥ 
89 γ»χίοσιὶ" (ὁ ἱερεύς), θείης ἴπυ5 ἀϊκί!Π- 
ἰδ ἔγοπι [π6 ζϑεηθγαὶ ὈοαΥ οὗ ῥχἰοβίβ, ὑγο- 
'γ Ὀεσᾶυϑα ἢ6 ννᾶ8 (ἸκῈ Ῥαβῆυτ, [6Γ. Χχ. σ, 

δηὰ Ζερἠμιδηϊδῃ, εγ. χχίχ 25, 26) ἴδε “ οἰϊεῦ 
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τδς ργε8[5, δηά ἴο 411} [Ὡς ρεορῖὶε τ ας ἢ 
ψγεγα ἰουπά τ ἢ Βίπα δὲ [εγυβδίεπι, 

8 Αε {6 84π|ὲ {πὸ Βεη ἢὰ Γα- 
ἐ Είωρε φεἰνεά ὄτῃε νεββεῖβ οἔ τῆς ἤουϑε οὗ 
5 ξκοα, τς 1 ογά, ἰδὲ σεγα ολγγιεὰ οὐξ οὗ 

τς ἰεαρὶε, το γεΐυγῃ (πθπὶ ἱπῖο [86 
ἰλπά οἵ 1υἀ8. τ86 ταπτὴ ἀδγ οὗ 2.4 
"πομτ δῖνδῃ, παπηιεὶγ, 8. ]ναῦ νεβ86 18, 
τ ὩΓἢ ϑεάεςϊαθ τΠῈ βοὴ οὐ 0οβ8123 
κίηρ οἵ ]υἀὰ Πδά πιλάς, 

9 Αἤεγ δὶ ΝΑδυςοάοηοθϑοσ ἰηρ 

ΦΟΥΘΤΏΟΥ ἴῃ ἴῃς δουθε οὗ (ὨῈ 1, οτὰ," δηὰ 
τὨοτοίοσε πὸ ΡΓΌΡΕΙ ῬΕΣΒΟΩ ἴο σϑοοῖνο [86 
ΤΏΟΠΟΥ. Οομραα ΕΖγὰ ΥἹἱΐ. 29, 13; δηά 866 
ΤΏΟΣΤΕ ΟἹ [8 Ροϊηΐ ἰπ [δς [πιτοάυςίίοῦ, 
ὃ 1, Ρ. 246. 

«υδίοϑ φυεγε ὕοιρά «υόδ δίρι.) Οοτηρατε 
841). χἰϊϊ, 1 5," δηάὰ 5401} πυπηθοτεὰ [ἢ 6 ρβορὶς 
ἐδωξ «υεγὸ ργοβοηΐ (Πλζ. “ ἔουηα, ΠὈΕΧΧ. τὸν 
εὑρεθέντα) ὙΠ1Ὰ Ηἰἷπι,ἢ 

8. 4) δὲ «α»ιὸ ἐΐπὸ «αὐδὲπ δὲ γεεενυεά. 
Οὐ ἴδ ννογάβ “δ [86 βδπὴς {1π16, ψΈΟΣΒ 
ἅτ ἢοΐῖ Θχρτεββϑδὰ ἴῃ ἴπΠ6 Οτεοκ, ὩοΓ τοηυϊγοά 
ἴη [86 Επρ δῆ. Τθδ Ρεγβοη τηθδηὶ 18 ον" 
ἀσπΕ ποῖ Τοδοδίπι, Ὁ δε 15 ἀεβοσί δε 85 
Ὀεΐηρ αἰγεδάν δὲ [ογυβαίθπι, θυΐ ἴα “μοῦ ρετ- 
ΒΟΏ ὈΓΟΘΥΙΟΟΞΙΥ͂ τηοπίϊοηοα, ὩΔΙΊΟΙΥ͂ Βαγυςῆ, 
Μΐο δοίης αἵ Βαῦγοη (18 5] ἃ ἴο ἢδνυθ) σὸ- 
οοἰνοὰ [Π6 ν6856]8 ἴῃ οσάδσ “ἴο σεΐζυσῃ ἴθο 1 
ἰηΐο ἴῃς Ἰδληὰ οὗ [τἀ Δ.᾽ 

ἐδε ἐεπρὶ..1 ΤὮς βαποίυδτυ, οσ ΗΟΙΥ Ρίδοε 
(ό ναός), ἀἰδιῃρυϊϑηοα ἔγοσα “ 186 Βοιι58,᾽ 25 ἃ 
ψποἷς, δηἀ ἔγοτι “ἴδε ογδοὶς" οὕ ΗοἱΪγ οἵ 
ἩΟοΪΪ65: 8:6 Σ Κίηρβ νἱ. 3, 95. 

ἐο γείωγη δεν. Τῆς Οτεεῖςς σνογά (ἀπο 
στρέψαι), Ὡοΐ ΥΕΓΥ ΘΟΙΠΊΠΟΙΙΪΥ υϑεὰ ἴῃ (Πἷ5 
δοδο “ἴο γοϑβίουθ," δοοὴβ ἴο Ὀ6 ἴδκεη πὶ 
11εἰ. χχυΐ, 3, βεῦς Ηδηδηΐδῃ []56} 7 ὑσορῃο- 
δῖ659 (αὶ ψἹΠη ἴννο γεοᾶσα Οοὐα πουϊὰ “ Ὀγης 
ἀραΐη "ἢ 411 [ἢ γθϑ956]5 οἵ [τς 1 οτγα δ δου ἰῃδὲ 
Νοδυςδαάηοζζαν πδὰ ἰδίκοη δὐαΥ, ἀπ 4150 
Ὀπηρς Ὀδοκ Ϊεμοϊδομὶη δηὰ 41} ἴῃς σαρενεβ. 
Οοιρατςε εῖ. χχῖχ τὸ δηὰ Βασγυςῖ ἱ, 12. Νὸ 
τοδιογαίίοη οὗ ([{π6 ν6856]5 15 δ βενογε γεοογάδα 
Ὀδείοτε ἴδε {πιὸ οὗ αγτι8. 

ἐδε επί 447 9} ἐδε πιομἱδ δέυα".) ὍὌΒὲ 
ναὶ. Οούοχ 845 Σειουάλ, ἡνὩΪΓοἢ 18 ΡΓΟΘΔΌΪ δη 
ΟΥΤΟΣ ἴον Σειουάν, ἴῃ6 πᾶπι6 οὗ “16 τηϊγὰ 
τοοδίδ, τπαὶ 15 (ἢ6 τηοητῃ ϑίνδη "ἢ (Ἐβίδον γι]. 
9), ΟΟΥΤβροηάϊηνς πολυ ἴο [0η6. ΤῊΘ ψοσάϑ 
466πὶ ἴο δ6 τηϊβρἰδοο Βεῖο, δηὰ ΗΖ {πη Κ8 
τον ἘΓΟΡΕΙ Ρΐίδου ἰ8 ἢ Ὁ. 14. [ἢ τοϊδϊποὰ 
Βεγε, [ΠΥ ἀπο τηοσα οἰ βου [μ6 {π|6ὸ Βεη 
Βαγυςῇ 15 Ξαϊά ἴο ἢδνε “" γεςεϊνοὰ ἴδε ν6556]5.ἢ 
ἘἈ διδοῖ δι ρροϑεβ {μδὲ ἢ 5 ̓ πίοπά δα ἀδρασγίυγο 
ν͵ὼ5 ἀοἰλγειὰ ϑοπὶθ γθ κβ ; δηὰ [Π6 4556 0], 
ὙΠΟ ἰ5 ἴο 6 τεξαγάθα 85 ἱγητηο Ἰδίο Υ ὉχῸ- 

ΒΑΆΚΌΚΗ. 1. [ν. 8--το. 

οὗ Βαγϊοη δά ολιτίοἀ ΔΆ [ες Ἐο- 
πἶδϑ, δηά τΠ6 ρῥγίηςεβ, δηὰ πὰς 'σδρ- ! ον, 
εἶνο8, ἀπά τΠ6 τΐρ  πηεπη, δηὰ τε 
Ρεορίς οὗ τῆς δει ΟἿΣ Γ ἀπύοτ Υδὴ 
δηά δγουρῆς τΠ6 πὶ υηΐο Βαῦγίοη, 

ΙΟ Απά {πεν 8214, Βεβοὶά, τὲ 
ἢᾶνε 86ηΐ γοὰ ΙΠΟΠΟΥ (0 ΕῈΥ γοι 
Ὀυγης οἰεγηρϑ, δπὰ 8[η οὔεγίῃ 3, ι Οσ. οος- 
δηά ἴποδηβ6, Δηἀ ργερᾶγα γὲ ᾿πλδηῃδ, ΤΌΡΕΙ͂Υ ἕοε 

δηά οὔδεγ ὕροη τῆς αἰζαγ οὗ τῆς Τμογὰ ἐμαὶ μα, α 
ους αοἀὰς 

οδάϊηρ ἱξ, ἴοοῖκ ρίδος " ου ἴδε ϑευδεηῖ ἀλΥ οὗ 
τὰς ΒΠῊῈ τροη.ἢ 

“ἴεν σε“... Οὐ (δς δἰΞίογο δ] τόσ οὗ 
[6 δἰδίοιῃηθηξ σοῃοογηΐηρ [686 τ65356}5, 8εὲ6 [86 
[πη ἀιιοϊίοη, ὃ 111. ᾿. 247. 

9. Το τ οἷο υοῦϑο 15 ἌΚοη ἴγοιῃ 2 Κίηρβ 
Χχῖν. 14 δηὰ [67. χχίν. ἱ, ἢ δοπλα σοιδγκ- 
4016 νασιδίϊοηβ, 

ἐδὲ ῥγίπεε:. 
ΤΟΥ δὶ ὈΪοοά, Ὀαῖ {π6 ομίεῦ οβῆοετο οὗ ἴδε οουτί 

(ἄρχοντας, ὩΣ). 
δε εαρὶξυε..] 8εςε ἴδς Αἀαϊείοηλὶ Νοίε. 

δε νι δὲν νη. Οτεεκ, δυνατούς. ΤΠ6θ6 
τοῖς Ὀ6 οἰ ΠοΓ, 85 ἰὼ 2 Κίηρϑ χχίν. 14, "(ὃς 
ΤΟΙΣ ΒΓ πδη οἵ ναϊουσ᾽" (τοὺς δυνατοὺς ἰσχύϊ), 
οΓ οὐ νὰν Δ δός νιν σὺ 2 Κίηρβ χχῖν. 1ς, δ τς 
ταὶ ΠΥ ὁ " (τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς 
ἐκ. Σ τῆς δηὰ ρον ΟΓΩΙ, ξρύλραιι εἶδλβϑβ ψῆο 
ἷἰῃ σ΄. 4 ἅΓ6 (11ς« “ἴδε 200 65" (τῶν δυνατῶν). 

ὙΤὨ15 ἰδίου 8686 8 ἴῃς ΣΟΣα 6, 83 
ΠΟΙΤΟΒΡΟΠΟΪΏΡΣ ΤΏΟΤΘ ΠΟΔΙΙΥ ἴο ἴδ6 δερίυδ- 
εἰπε νεγβίοῃ οὗ [ἐσ. χχίν. σ (τοὺς πλουσίους, 
“ἢ ΣἸςἢ ἢ). 

απ {δὲ ῥεορίε 9 ἐδο ἰαμά.] ὙΠ6βο, ἴῃ σοη- 
{ταϑῖ ἴο “δα τα ΠΥ πιθῃ ἢ ἅδθουα τλθη!οπεά, 
ΟΔἢ ΟἿΪ δὲ ἴπ6 ΘΟπησηοη ῬΘΟΡΪΙΘ ἴῃ ϑεηεΊαὶ : 
ΤΏΔΩΥ ΟὗὨ μεθα ψετὰ οδιτίο ΑΥΓΑΥ ἱπῖο οδρ- 
ΕἸΥΥ ; ἔογ, δοοογάϊηρ ἴο 2 Κίηρβ χχῖν. 14. 
“ὁ 0ῃη6 ΓοΙηδίποα βᾶγα ἴδ6 ροογεβί ϑοσί οὗ ἴδ 6 
Ῥεορὶς οὗ [δς ἰαηὰ.ἢ 

10-14. Α πεββασα βοηΐ ὅοπι ἴΠ6 σἀρῦνεοβ 
ἴῃ Βαῦγίου ἴο [εγυβαίεπι, τ [6 φοϊὰ δηὰ 
86 Βοοκ οὗ Βατγυςὶ. 

10. “ἐπέ γοι "πο" Ὁ} ἐο δὼ γοὼ διγπ οὔεγίπς:.} 

οσ Ἐ8.ὁ ἸΏ ΟΟΥ ὑυγπὶ ΟΒοΣηρ5.᾽ 

εἶπ οδενίπρ..} 1,1 ΠΥ, “ ἔοτ βίη" σῷ: 

χ, 6, 8. ᾿ 
"παππα.} ἘΒολὰ, "6 τοοδὲ οὔοσὶ: β." δὲ 

Μ53. μάννα ἰδ ἃ δεαιεηξ οοιτυρίοη οὗ 
μαναά, ἴῃε Οτεοῖ ἔοστῃ οὗ ἴδε Ηεῦτεν νογὰ 

Ἀολά, “5οηξϊ ππξο γόοιῖ! ΠΟΙΟΥ͂, δὰ ῈΥ γ9 

ἁμαρτίας), 845 ἴῃ 1588. 111}, το; 58. χὶ, 6; 

τοδαϊης οὗ ἴῃς Μδίοδῃ δηὰ ΑἰἹεχδηάγίπβ 

ἴοσ "ἃ τοεαῖ οἤεσίης" (ΠΣ, »νιἰποδάδ): 

ὝΠοΒ6 ἀγὸ ποῖ Ῥγηςο8 οὗ ἴδ ̓  

φ)εν ἐκ. 



γ. 11---1.4.] ΒΑΚΌΚΦΗ. Ἱ. 

Ἐπ. [1 Απά ἐρΓΔΥ ἔογ {τῆς [Πὸὶ οἔὗ Να- 
5.5.7. δυσποάοποθοσ Κίπρ οὔ Βαδγίοπ, δπά 

ἴογ ἴῃς 1 οὗ Βα] ἤαϑαῦ ἢϊ8 8οη, τῆλ 
{ΠΕΙ͂Γ ἀλγ8 ΠΊΑΥ Ὀ6 Ἰροη Θαγἢ 45 ἴῃς 
ἀλγβ οἵ Βεᾶνβῃη : 

12 Απά τε ἴογά ψ}}} ρῖνε ὃ 
ϑΓοηρίη, ἀπά ᾿ἰρῃΐθηῃ οὐγ ἐγεβ, δηά 

μα {τ 804}} ἰἷνῈὰ “υπάεγ της βηδάον οὗ 
»ς ΝΑδυςβοάοποβογ Κίηρ οἵ Βαδυΐοη, 
Ἦν Δῃᾷ ὑπάεγ {πε 5ῃδάον οὗ Βδίτἢαβαγ 

ἢ 80η, ἂἀηά τγὲ 58514}} 8εγνε τἢεπὶ 

(Ορατε 'ἰπ [6 δερίυδριπί |6γ. χυϊ. 26, 
ΧΙ, ς. 

αὔεγ υροη ἐδὲ αἰέαν. 8εε [πἰτοάιςοίίοη, ὃ Εἰ]. 
Ῥ. 246. 

11, [ἡ εσ. χχῖχ. 7, [6 Ὄχὶϊος {ΠΟ πΊβοῖν 5 
ἅτὸ δά θη ἴο 566 Κ1Π}6 ρϑαςα οἵ [Π6 οἰ νυ ΒΓ ΠΟΥ 
ΠΟΥ͂ ἅτ ζςαγτι θὰ ἀνναύ σαρίϊνο, 

Βαϊέῥασαγ δὲς “οπ".}] ΤῊς ΤΧΧ. ἀ86 τπ6 
βᾶτης ΟΥ̓  ἴοστη οὗ ἴΠ6 παπὶθ θοΐἢ ἕογ Βοϊῖθ- 
53:42Ζ8τ (ΠΤ 4η. 1. 7) ἀπὰ ἔογ Βειβῃαζζαγ (ΠΏ δη. 
Υ, 1). ὙΠ15 ᾿αϊίοσ, ἤογα σα] τπΠ6 βοὴ οὗ 
ΝΕεδυς δά ΖΖασ, νγὰβ ἴῃ ἕαςξς 15 βγαπάβοῃ : 
566 ἴῃ6 ποΐδ 5 οἡ ζδῃ. Υ. 2,11. 1η {ΠῸ “ϑρϑακοι᾿β 
(μπηπιοπίαγΥ,, ἀπὰ οὐγ [ηἰτοάιιοίίοη, ὃ 11]. 
Ρ. 245. 

Οη ἔθ τηθδηΐϊηρ οἵ [Π6 Παπὶθ Βε]ϑῃΖΖαγ 
(“ Βεὶ ρτοΐεςΐ {Π6 Κίηρ 7), 5ε6ὲ. 16 Αἀάϊεϊοημαὶ 
Νοῖδ οα [2 4η. 1. 7. 

α! ἐδε ἀκαγ- 977 δεαυεη μῤοη ἐδὲ εαγὶ . Βοίἢ 
δεγα, ἀηά ἴῃ ἴΠ|6 ΟΥ̓ΡΊΠΑ] ράβϑαρσο (οι. χὶ. 21) 
ἴτοπὶ ΒΙσἢ {Π|Ὶ85 ΡΏγαβΘ 15 ἴακθη, (ῃ6 ποῦ 
ἐχασξ στοηθσιηρ 15 “Ὧ5 ἴπΠ6 ἄδγς οἵ {Π6 
ἤραύθηβ 8'ΌΟΥΘ ἴΠ6 δαγί!,᾽" 2.6. 45 Ἰοπρ 45 {πὸ 
ἤράγθηϑ ςοπίϊηια ἴο σου θοῦ {Π6 ϑαγίῃ,-ττῖη ΟΥΠΟΥ 
πογάς, ἴὸ ἴΠ6 οπὰ οὗ {1π|6. (ὡοπίρασο [οῦ 
χίν, 12, “ἘΠῚ {Π6 Πδανθπβ Ὀ6 ΠΟ πΊΟΓΘ, ἴΠῸῪ 
5|8}} ποΐῖ ἀννακο :" 5, ΙΧΧχῖχ, 29, “15 1ῇγοΟηΘ 
85 ἴῃ6 ἀδγβ οὗ ἤδαυθη." 

12. Μπά ἐῤῥὲ Ζιογά «υἱϊ σίυε τς σἰγεησ} 
Οοηρατο 8. χχίχ. 11: “Ὅμὲ 1 οτγά νν}}} σῖνο 
βίγοηρίῃ πῖο 15 ρεορὶθ. ὍΤΠὸ οἴτοϊ οὗ {πὸ 
ὈΓΔΥ͂ΘΙΒ ἕοσ {Π6 Κιπηρθ οἵ Βαθυ]οη νν1}}} Ὀ6 {παῖ 
'π {ΠΟΙΓ ῬΓΟΒΡΟΓΙΓΥ͂ ΤΠΟΥ νν}}} θῈ ἕανουγαῦϊο ἴὸ 
ἴδε σαρίϊν 65, νυ ΠΟ νν1}}} Ἰοπ ρα ἜΠ]ΟΥ {ΠΕ ῚΓ ργοΐθο- 
ἴοη. “[π (ἢ6 ρϑαςε ἱπεῦθοῦ 514}} γε Πᾶν 
θεδος᾽ (ΕΓ. χχῖχ. 7). 

ἐδίοη ΟὩ ἐγε5..1] 1.2. δῖνε τιὶ8 βαίοιυ ἀπά 
ΡΓΟΒΡΟΥ. (οπιραγα ΕΖΙα ἰχ. 8 : 5. ΧΙ, 3, 
χίχ, 8: ἃη ΒΑΓΌΓΗ [1]. 14. 

ἰμυε ὠπάτ 1ῤὲ “ῥαάοαυ ὍΤΠΘ ρτγοϊθεϊοη 
δηϊογϑαὰ ὑπάοσ [πὸ σὰ] οἵ ἃ ρονγογίμ! τποπάγ ἢ 
ἰ5 ςοπῃηραγοά ἴο ἴΠ6 βῃδέον οὗ 4 στθαΐ ἔγϑε: 
τῆι5 ΕΖΕΚΙΘΙ, νν θη ἀθβοσιθῖηρ ἴΠ6 Αϑϑυγίαῃ 85 
“Δ σδάαγ ἴη [Ἁεαποη," 5αγ5 {παῖ ὁ’ ΠΟΥ ΠΙ5 
βῃδάουν ἀνγεὶξ 411} στεαῖΐ ἠδίϊοπβ" (χχχὶ. 6: 

42οε.---- Ἰγοΐ, 77. 

ΤΏΔΗΥ ἄΔγ8, Δηὰ πά ἔλνουγ ἰῃ {δεὶγ 
βίρῃῖ. 

123 ΡΓΔΆΥ ἴογ ὰβ 4150 υπίο τῆς [,ογά 
οὐυγ (ὐοά, ἴογ ννεὲ ἢᾶνε β8ἰπηεά δρδίηβῖ 
(6 [Γιοτά οὖὐγ (ὥοά ; δηά το ἢ 18 
ἄδγ τῆς ἔμγ οὗ τῆς [,ογά ἂπὰ ἢΪ8 
ΓΔ 8 ποῖ τὐγπεά ἔγοηι ι.3. 

Ι4 Δπά γε 514}} γτεδά {ῃϊ8 δοοῖ 
ΜΠΙΟΝ ψγ πανα δθπῖ ὑπίο γου, ἴο 
τ ΚΕῈ σοηΐδϑϑίοη ἴῃ τῆς ἤοιβε οὗ τῆς 
Ι,ογά, ἀροη τἢ6 ἔδαϑῖβ Δη 4 50]6 πη ἀΔγ3. 

σορατο Ὠλδη. ἷν, 12). [{ 5 ἃ αἰ Πεγθηξ ᾿πιᾶρα 
θη 6 54] πλῖϑί βρεᾶκβ οὗ “τῆς δβδάον 
οὗ Οοὐΐβ δηὰ, οὐὗ “"ἴὰ6 βῃδάον οὗ ἢΐ5 
Ψ1η 65." 

“ΕΓ ό ἐδεηι ηαην ἄαγ:.} ἴπ δοσοτάδηςα τυ ἢ 
76γ. χχῖχ, ς, 28. 

18, ἔγαν ζὸγ τῷ αἰο.1] Ἑσνγαϊὰ ἄγαννβ δἰΐθη- 
[οη ἴο ἴῃ6 ἴοπε οὗ βοπιῖπθ ΒΕ ΠΥ ἰπ {Π656 
εν ϑἢ οχῖ]θ5, νν πο, ΚΠ ἃ σοηβοϊοιιϑπθϑϑ οὗ 
{ΠΕῚΓ ΘΓΓΟΓΒ δπα οδἰΔΠ165, β] δά γ δοσορί ἔῸΓ 
{ΠΟ ΠΊ5ΕΪν 65 ἴΠ6 ᾿πεγοθβϑίοη δἵ [Θγιιβα θπ. 

εἰπηπεα ἀσαϊης.}) ΟΥ̓́ΘΕΚ, “' βιἰπηθὰ υηΐο,᾽ 48 
ἴῃ 11. 5; ῬΥΔΥ͂ΘΥ οὗ Μίδηδβϑβοϑ, 7. 

ἦῤὲ γεν οὔ δὲ Πογά ἀπά ῥὶς «υγαὶῤ Βοῖίῃ 
ΟΓ5 1η [ἢ ΟΥ̓ΘΕΚ ΟΧΡΓΘ55 βίγοηρ ἜἙπιοίίοῃ : 
διξ θη ΠΟΥ͂ ἀγὸ αἰβιϊπρι ϑηθά, “ υταῖῃ ἢ 
(ὀργή) 15 ἴπ6 5βειεοα ἔδεϊϊηρς οἵ δῆρεσ, απά 
“ΠαγΥ ἢ (θυμός) 115. Ξπιιάάθη Ὀ].Ζ6. ἼΒΕ αἰ5- 
ἘΙΠΟΓΙΟἢ 15 ν᾽ Ὲ}}] βθθη ἴῃ Εἰ ο]οϑιαϑίίςιιβ χ νυ. 
Ιο: “ἴο Ρῥδον ἴΠ6 ννγαῖῃ οὗ (ηδ 1, οτα 5 Ἰυάρ- 
πιοηΐ θοίοτγα [ἃ Ὀγακα ἔοσγίῃ πο ἔυΓΥ " (κοπάσαι 
ὀργὴν πρὸ θυμοῦ). 

14. τρὶς δοοά.) Τῆς Βοοῖ οἵ Βαγιςῇ, τὸ- 
[ογγεὰ ἴο ἴῃ 1. 1, πὰ ςοηίδιποα ἰῃ ἱ, 1ς5-- 
11. 8. 

ἴο »αζε εοηζειείον.] ΓΓΉΪ5 τηθδηϊηρ οὗ {Π6 
Οτοοκ ννοσγά (ἐξαγορεῦσαι) 15 ἔΠ}}Υ Θϑι ὉΠ 15 Π θὰ 
ὈΥ 15 ιιδὲ ἰπ Εζγα χ, 1, “ῃθη Εἶτα μαι 
ΡΓαγεά, ἀπά ἡ ῃθη ἢς Παά σοπίεββοα (ἐξηγό- 
ρευσε), ΜνΟΘΡΙΠα, ἀηα σαβίϊηρ Πἰπηβο τ ἄοννη ;᾽ 
Δη4 ἴῃ ΝΕ. ἴχ. 2, "βίοοά ἀπε σοηξεβϑθα (ἐξη- 
γύρευσαν) [Π61Γ 51Π5,᾿ ἀηὰ ἰΌ. “. 3. 1{ 15 Τουπά 
αἶθο ἴῃ [6Υ, Υ. 5, ΧΥΪ, 21, ΧΧΥῖ, 40; Νυμῃ. ν. 
“ΣΝ ΘΙ, 4. δὲ ΡΟΣ Σχχῆν τὶ Τ.5πι Ἰχ: 25.. Ἃ 
ΡΌΒΙΠΙΣ σοηἤδϑϑδίοη 5 ἴο θῈ πηαίίο 'π {πὸ ὑϑγΥ 
ννογβ οἵ ἴῃς. θΟΟΚ, νυν] οἢ [Ο]]ονν ἴῃ τ. 15 
ΤῊ πιραηῖηρ δίνη ὈΥ Εγιζζϑοῃθ αδηκ 

ΠΔΠΡ6, ννε Πᾶνα βοηΐ γοιι [15 θΟΟΚ ἴο πιακὸ 
ἴ Κποννη,᾿ 15 ΟΓΥῪ θοῦ ]6. 

ἐπ ἐῤὲ ῥοιμθ οΥΓἹ δὲ Ζογά. 866 ποΐθ οἱ 
τ. το; δηά [ηἰγοκιιοίίοη, ὃ "1. Ρ. 246, 

σοἶογηρ ἀαγ5..7] 1,1ἴ., “ ἄαγϑ οὗ βολξοῃ,᾽᾽ δῃ 
ἘΠῚ151141] ΘΧργθϑβϑίοη : δι σομηραγο Εἰ ς]οϑἰαβ- 
[ἸΟ5 ΧΧΧΙΙ, 8, “Ηδ αζογσραά βοδϑοὴβ δηΐ 
ςαϑίϑβ." 

9 
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“Ῥαη.9. Ιζ Απά γε 5[4]] 8ᾶγ, “Τὸ ἴδε [ογά 
ες ἥξὶς ̓ουγ (ὐοά ὀείοηρεί ἦς τὶρ Ὠῖδεουβποββ, δυῖ 

9. 32, ἃς. ὈΠῖΙῸ 118 {π6 Πσοηδβιδίοη οὗὨ ἔλοεβ, 848 27 
'5 φογδ 0 βῥᾶ:5 1ἢ]8 ἄΔλγ, υπῖο {Πεπὶ 
οὔ [υάλ., ἀπά ἴο {86 :ηΠΔδιιληῖ8 οὗ 
7εγυβαίεπι, 

Ι6 Απά ἴο οὔὖγ ἰκίπρβ, δηά ἴο οἱινγ 
ΡΓΏςΕ8, Δπἀ ἴο ΟἿΓ ῥγίεϑῖβ. ΔΠ4 ἴο οἱγ 
ΡΓΟΡἢεῖβ. ἀπά ἴο ους ἐδ εΓ8 : 

ΒΑΒΌΚΦΗ. 1. [ν. 15---10. 

17 Εογ χα ἢδᾶνε “7βἰπηθὰ δείογε τῇς 7:9 
ΤΙ, οτγά, ᾿ 

18 Απά ἀϊβοδεγεά Πίπι, ἀπά ἢᾶνε 
ποῖ Βεαγκεπθά υηΐο [Πα νοῖςβ οὗ τῆε 
Γιοτά οογ (ὐοά, ἴο νγαῖκ ἰπ τς Ἴοη;- 
τηΔηαἀπηεηῖβ ἴῃ 6 ρᾶνε υβ8 ΟΡΕΩΪΥ: 

Ι9 ϑίπος ἴῃ ἀδγ τπδὲ τῆς [μογά 
Ὀγουρῆς οὐγ ἐογείδιμειβ ουἱἕ οὗ ἴδε 
ἰδλπὰ οἵ Ἐργρί, υπῖο τ} 18 ργεβεπὲ ἀδγ, 

ἷ, 1-ς---ἰἰ. 8. ΤῊΕ (ΟΝΕΈΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΑΡ-» 
ΤΙΝΕΒ ΙΝ ΒΑΒΥΠΟΝ. 

γεῖβοβ 156-18. ΤὮοδε σὑϑῦϑθθ σοστοβροηά 
οἸοβεῖν ἢ [Π6 Ργάυεσ οὗ [δηϊεὶ (ἰχ. 7-10), 
ΜΠ δος ΟΠ 5ϑοὴ5 δηὰ ναγίδίίΐοθβυ ΤΠΘ 
σπλγαςίοσ οὗ ἴῃς νδγιδῖίοπβ 5ῃονν5--- (1) παῖ 
[Π6 Οτθοκ ἰοχίβ οὔ {π6 ἴννο ραβϑαρθβ ἅτ ἴπά6- 
δπάεηϊ νογϑίοῃβ, δηά (2) {παΐ {ΠΥ ἅτὸ ἴδκϑη 
τοῦ ἴννο αἰβογοηῖς Η οῦτονν θοοΚα. Οἡ [Π6 

οἴπονυ ῃδηά, ἴπ6 σουσοβροπάρφηςθ 15 580 οἊἷἶοϑθ 
[παῖ ἴπ656 ἵνο Ηοῦτοιν οὐἹρίηα]5 σδηηοΐῖ ἢᾶνθ 
Ὀδεη ΒΟΥ ἱηάἀορεηάδηϊς οὗἩ ἐδοῖῦ οἴμπεογυ. ὅ66 
[6 [ηἰγοάιυςζοη, ὃ ̓ ν. Ρ. 248. 

15. Το ῤῥε ]ογά οἱ Οοά δείοηφείδ γὶρ ίεοι- 
πει..1] Οοπλραγε δη. ἴχ. 75,;9ςφ. ΤῊ ΑΟΨ. 
ΤΕΥ ΒΌΡΡΙΙ65 ἃ νου ἴῃ [Πη6 ῥγϑϑθηΐ ἴθῃβϑο ; 
ἴον (Π6 τηθδηΐηρ' 15, ηοΐῖ “" Οοά᾽β ννὰ5 [86 τρῃϊ- 
Θου.5 ςδ56" (Ηρ οα 8η16}), θυῖ ““ στιρῃῖ- 
δου ϑη655 ἰ5 {1:6 οἴθυπαὶ αἴἰγτιθυίο οὗ σοά πιᾶ- 
πἰξοσιθα ἴῃ 41} ΗΙ8 ἀθδι!ηρ5 ἢ [5γα6], ονθη 
ἴῃ {ποῦ ἀδοροβί πιϊϑέογίμηθθ. (οιάραγο [(ἢ6 
ννοτάβ οὗ ΑΖαγδβ ἴῃ ΤΠ6 ϑοῆρ οὗ {6 ΤΊΏγοΟ 
ΗοΙΪγ ΟΠΠ]άτεη, νυ. 4, 5: “Εογ ἴδου τί 
ΤΙ ρὨΐθοι ἴῃ 411} (ἢ6 {πἰπρβ [πδὲ ἴῃ Παδὲ ἀοηθ 
ἴο 5: γε, {116 θ᾽ 4}} [Υ ψόσκϑ, ΤΠ ννΑΥ5 
ἃ.6 σὶρ, ἀπά 411 [ΠΥ Ἰπά σπιθηίβ τσ. [ἢ Δ]]} 
ἴῃς {π|πηρ5 παῖ ἴδοιι Παϑὲ Ὀγουρῃῖ ὕροη ι.8, 
αηά ὑροη ἴῃ ΠΟΙ ΟἿ οὗ οὖν ίμοῦβ, ὄἐνεη 
7ογυβαϊεπι, ἐμοὰ παβδὲ Ὄχεοιίθὰ ἔγιθ ἤυάρ- 
πιοηϊ." (ορασο αἷσο Βαγ. 11. ο; δῃ. ἰχ. 14. 

ἐδ εοηζιείοπ Γ᾽ αεο..ὺ Οπιῖ {πΠ6 ἁσίεὶς, 
1} τῆς Ναίςδη Μὅ. 

5 ἐὲ ἐς εονγιο ἰο ῥα.: ἐδίς ἀαγ. Ἰυἱῖ., “45 [15 
ΔΥ ".. Ἐννα 5. τε πα θγηρ--- 5Π4Ππ|6 οὗ ἴαςα 
Ὧονν δὲ 1815 {Ἰπ|ὸ "---ἰβ ἱηδάοαιαῖο; ἴΠ6Γὰ ἰδ ἃ 
ΓΟΙΡΑΓσοη ἱπλρ! 16 ἴῃ ἴῃ Οτροῖ-- -ΤῸ ὃ 
ὈΟΪΟημ5 σοηπβιβίοη οὗ ἕδοθ, 45 115 αν 15 δῇ 
ΘΧΔΠΊΡΙΕ δηά ἃ ργοοῦ. (Οὐοιηραγο 16. 1]. 30; 
[ογ. χχν. 18, χὶῖν. 6, 213; 1241). ἰχ. τς; δηά 
ὀϑρΘοίΠΠν ἘΖγα ἰχ. 7, “δηά ἴο σοῃζμιδίοη οὗ 
ἴδοθ, 88 ἐδ β [818 ἀ8γ." 

μπῖο ἔφο ΥΓἹ σμάα.) 1,1ἴογα! γ, “ἴο {Π6 
τδη οὗ [064}}, 25 Εννδ ἃ σγοηάογθ: δα [Π6 
Πεῦγοενν ννοστὰ (Νὴ 5 οἴθη υδοὰ ςΟ]]οο- 
{ζἰνοῖγ, δηῃὰ τη Ρηχαβ “ΤᾺ 6 τὰϑῃ οὗ [τἰΔἢ 
ΔηἋ [Π6 ᾿πΠαϊταηῖ5. οὗ [6 Γι 5] 6 π᾿ ΟΟΟΓ5 ἔγθ- 
4ησΠΠΥ ἴπ ἴῃ6. ῥγορ]οῖς. ὈΟΟΚ5, ὀϑροσί αν ἴῃ 
7ογοπηίαϊι, ἐφ. Χὶ. 2,9. ὅ.ε Οὐδοηίυ5, ΓΗ εὔγτενν 
Οτ. αὶ τοϑ, 1- 

16. οἱ ἀΐπᾳε) 9.1 ὙῊΘ {|κῈ δπυπλεγδίϊίοη 
οὗ βρεςῖὶ οἰδϑϑθβ, Ὀδριηηΐηρ ἢ (86 Βἰρδοςῖ, 
Δηα 50 5πενίηρ [αἴ ποπθ ἅγο ἴο Ὀ6 δχοθρίοά, 
15 ἐγεαιθηΐ ἰῃ [χει Δῃ, εκ. ΧΧΧΙ. 22 : ἰὴ Πδη. 
ΙΧ. 8, {πΠ6 ῥγεβὶβ δηά ἴῃ ργορμεῖβ ὅγε ποῖ 
τηεηιϊοπαα, δυξ {π6 ΠΙΠ]ΟΥΓ δηυπηογδίίοη ρίνεη 
ΕΥ̓͂ ΟΌΓ δυῖΐῖδοσ 15 ἔουπηά 4950 ἰη Νεῖ. ἰχ. 32. 

απά οἱγ 7αἰ δεν: ΑἸ] ρθῃθσγδίῃβ 85 ΜγῈ]}] 25 
4}1 ςἶ45565 ἂὸ ἰηοϊυἀθα τῇ τἢ6 δυῖῃοσβ τιον, 
νυ Βσἢ οαλῦγαςοοβ [6 ν Πο0]6 ὨἰϑΙΟΥΥ οὗὨ [5γδεὶ 
ἤτοπι ἴῃ σίνίηρ οὗ ἴῃς [νν ἴο ἴῃ ΕΠδ ὕγὲ- 
βεηῖ (υ. 19). 

17. Γὸρ αὐε ῥαυε “ἰππεῦ.}] Κ“ἜῪ τ86ι:" 
σοτηραγο Ὠδη. ἰχ. 8, “Ὀεσδιθ6 χὰ ᾶνο 5ἰηηεά 
δρδίηβδί (ἢθο :" δηὰ 566 {6 ποίς δῖ {ΠῸ οηὰ οἵ 
(Π6 σμδρίοσ οἡ πὸ σσεοκ σοηϑδίγυςθοῃ, δηὰ οἡ 
[Π6 ενϊάεηςε οὗ 4 Ηεῦτοεν οὐἹξιηδὶ οὗ Βαγυςὶ. 

18. “Ἵπώὼ ἀϊποδεγεά ῥὶ»ι.} ΟὟΥ δυῖμοσ δυὸ- 
διτυ165 1Π}15 ἕογ [6 ὈοΔυ ΓΙ] ράβϑαρε ἰη Ὠ δη. 
ἶχ. 9: “Το [δες 1 ,οσγὰ οὖγ σοὰ δεϊοηρ τηϑγοείοβ 
δηὰ ἔογρίνθμθϑδοβ, [που ρῇ ψ͵ὸ Βανο σουο] θά 
ἀρδιηϑδὲ ἢϊπι. Ηονν σδῃ ννὰ ζδ1} ἴο σϑοογηΐῖβε 
Ποῖα ἴῃ6 ἀϊβδγθησο θοΐννθεη (86 σαὶ ὑγορδεῖ 
δηά [6 σοργίϑ ) ὙὌΠα τοπιδίηαογ οὗ ἴῃ 6 σοσϑε 
15 [Δ Κ6ὴ δη γον Ὸπὶ Ὦδη. ἰχ, το, δυξ νἱτῃ 
νΔΙΓΙΔ[ΙΟη5, ὙΠΟ ἹΓΊΡΙΥ δαὶ ἴῆ6 Βοοῖκ οἵ 
ΒΑτιοδ ννὰς ἢγϑέ σοτιρι] δα ἰη Ηρῦτγονγ. 86 
(ῃ6 ποῖδ αδἵ ἴῃς ἐπά οἵ ἴῃς σβαρίθγ οὔ υ. 17. 

ἐδὲ εο»»»ραηάριεη..} Ἰῃ Ῥδη. ἰχ, τὸ ὈοΟΙᾺ 
Ηδεῦγενν δηπὰ Οσεοκ ἤανε “ ἴῃ Β15 ἰᾶννβ: ΟἿΓ 
Δυῖηοτ 5 Ρῆγαδο 18 δβρεοδ! !Υ ἔγεαυεηῖ ἰῃ 
Ε ΖΕ ΚΙΟΙ. 

ἐῥαὶ δἊὲ σανε ὡς οῤεπὶνρ.) ὍἘ6 βᾶπὶὸ νχογὰς 
(ἔδωκε κατὰ πρόσωπον ἡμῶν) ἅγ6 Ὀοί(οΓ Γοη- 
ἀογεα Ιῃ 1ϊ. το ἂδηὰ ἴῃ Ὀδπη|6], “ τ ΒΣοὮ Β6 
Βοῦ ὈΘΙοτΘ 8.8," 2.4. ἃ5 ἴΠ6 γΓυ]ς δηά ρυϊάς οὗ 
οὐγ Ἰ|ξδ. 

19. ΤῊΘ 5'η οοηξεθβοά 15 ὯῸ ΟσοβϑοηΔ) 
{γαηδοτθϑϑίοη, δὰ σοηζίηιι4] ἀϊϑοδοάϊδθησο ἔγομη 
(Π6 ἢγϑῖ ἀαγ οὗ [Π6 παϊίοηδὶ οχἰϑῖθηςο {1} πονν. 
ΕῸΓΣ [ῃ6 ρῆταβθα σοιηραγο 2 84Π|. Υἱϊ. 6, “ βίης ες 
1ῃ6 τἰπὶὸ {πΠ4Ὲ 1 Ὀτοιυρηῖ ὉΡ ἴπ6 σμ]άγοη οὗ 
ἰ5γδεὶ οιἱἽ οὗ Εγρῖ, ὄνεὴπ ἴο 115 ἀδγ;" 2 
ΝΊΩΡΘ ΧΧΙ. 15; [0Γ( Υἱ]. 2ς. 

«υε ῥαπθὸ ὀέὲπ αἰϊδοδεάϊο!.} ὙΠῸ υπυδβιια] 
ἴοση οὗ {πΠ6ὸ νεσὺ (ἤμεθα ἀπειθοῦντες) 6Χ- 
ῬΓΟΒΒΟ5. ΨΕΓΥ͂ ΒΙΓΟΠΡῚΥ 1ῃ6 σοηπίπιιοιβ Ρεγοιϑῖ- 
ἐποθ ἰη ἀϊδοδεάϊθηςε: σοραγο Πϑαῖ, ἰχ, 7, 
4 (ΧΧὺ.β 
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ψὸ ἢᾶνε θεαη ἀϊβοθεάϊεπε τπίο τῃ6 
Ιμογτά οὐγ (ὥοά, δηά νγὲ μανε θεεη 
περὶ ρεπὶ ἴῃ ποῖ Πδδγίηρ ἢΪβ νοῖςβ. 

20 Φ ὟΝ Βεγείογε τῆς εν}]5 οἰεανεά 
γα ΠΠΙῸ 08. Δηἀ {Π6 οἰΓβ6, Ὑν ῃ]σ ἢ (6 

Ιιογὰ ἀρροϊπίεὰ Ὀγ 'Μοβεβ ἢΪβ8 βεγνδηξ 
αἵ τῃ6 εἰπ16 ἕῆδεέ ἢθ Ὀγουρῆϊ Οὐγ ΔΈ ἢ ΕΓΒ 
οὔκ οὗ τῃε ἰαπά οἵ Ἐργρί, ἴο ρῖνε κι 
ἃ ἰληά τη βοννεῖῃ νυ πλκΚ δηά 
Βοησυ, {Κα 85 22 ἐς 10 :66 τ 158 ἀδγ. 

«υὐ ῥασε ῥέεη περ ἰϊσοηὶ ἱπὶ πο ῥεαγίησ. ΤῊΘ 
Οτεεῖκ ννογά (σχεδιάζω), πχεαηΐηρ ἴο ἀο δην- 
της ἴῃ 8 5! ̓ρπξ, σαγα] 655, ΠΟρ] ρα πε ννᾶν, ἀο65 
ποῖ οσοὺυῦ εἰβοσῆογε ἴῃ ἴπ6 ΠΧ Χ, [τ 15 ννῈ]}} 
ττδηβίδίοα Ὺ Εἰνγα]ά, “ ννὸ ννεσα ἴοο σᾶγθ 658 
ἴο Βρασκθη." Α σοιῃρδγίβοη νυν ΤΠ Δη. ᾿Χ. 11, 
“ΡΥ ἀερατίϊπρ (ἐξέκλιναν, 1, Χ ΧΩ τηαΐ {ΠΟῪ 
πὶρῃξ ποῖ οὔδΥ," 5ιδθννβ 1Π6 ἱπάοθροπάθηςθ 
δοίη οὗ ΟἿΓ ὑγαηϑίδίοσ απάὰ οὗ ἢΐβ Ηδῦτγον 
ἰεχῖ, 866 ἴπ6 ποΐδ ου σχεδιάζω αἵ ἴπΠ6 επά οὗ 
ἴ86 ομαρίοσ. 

920. ᾿ῥεγεζογε δὲ εὐυἱἱς εἰραυεά ὠπίο «.} 
Βεῖζεῦ τεηάοσοαὰ ὈΥ Ενναὶά : “80 9719 ΟἸΔΥΘ 
ππίο 085 [19 ΘΥ]18." (ΟΙΏΡΑΓΟ ζΔη. ᾿ἰχ. 11: 
“ὙΠετγεΐοσα (καί, Η6Ό. 1) {Π6 οἴιγβο ἴα ρΡουγοά 
υροη 1.5, αηὰ ἴη6 οαἵῇ {Πδξ 15 νυσιτδη ἴῃ {Π6 
ἴα οὗ Μοβεβ {πΠ6 βεγναπὶ οἵ Οοά." ὍΤῇδ τὸ- 
ἴεγεηςε ἰ5 ἴο ει. ΧΧυΠ,, ὙΥ ΠΟΥ 566 ΘβΡρθο Δ] 
τ. 21, “ὙΠΟ Τοτγὰ 5141} πηακο [πΠ6 Ῥοϑί!θπηο 
αἰδεανα υπΐο ἴΠ δε ἢ (προσκολλήσαι Κύριος); ἀπά 
υ. όο, ““απὰ {ΠΟΥ 5}|8}} οἴθαᾶνθ ὑπίο {πθεὲ ἢ 
(κολληθήσονται ἐν σοῦ). 

ἀρῥοϊπίεδ ὧγ Μο:ε..ἢ ““ἀρροϊηίθα ππίο 
Μοβεβ," 2.2. σοπηπηιαπάθὰ Μοβοβ ἴο ἀξοΐαγα: 
85:6 ἔχ, ΧΥΪ. τό, 22, 34 (ΧΧ.. 

αἱ ἐδὲ πε “ἷπ {89 ἃδΥ:" σΟΠΊΡΑΓΟ 
76. χί, 4: 1) λῃ. ἸΧ. 1ς. 

ἰξε ὡς 1 ἐφ ἰο σε ἐῤὶς 4αγ. “885 ἴἴ 5 1818 
Ὧ8γ:" 566 Ο Ὁ. 15. ἴῃ 61. ΧΙ. 4, 5) ἴΤΌΣΩ 

21 ἜΝ Ονογ ἢ οἾο9 ψ͵ὸὶ ἤᾶνα ποῖ ἡ ὕλη. 9 
μεαγκεπεά υὑπίο τΠ6 νοῖΐςσεα οὗ {πὲ “ἢ 
Τοτά οὐγ (σοά, δεςογάϊηρ τπηΐο 8]} 
1ῃ6 ννογάβ οὗ 16 ργορῃβίβ, ψγῆοπη ἢδ 
86ηΐ τΠἴο 115: 

22 Βυῖ ενεῖν πηᾶη ἐο]]οννεὰ τῃε 
᾿Ἰπχαρὶ πδίίοη οὗ ἢϊ8 οὐγῃ νυνὶ Κεά ἢεαγί, 
ἴο β8εῖνε ϑβϑίγδηρε ροάβ, δπὰ ἴο ἐο 
αν] ἴῃ 1ῃ6 βίρῃξ οὗ τῆς [μογὰ ουγ 
(οα. 

ΥΠΙΟΝ ΟἿΓ ρᾶββαρὸ 5 δυάθπίν ἴακθη, {π6 
οἴαιιβο γοίουβ ἴο ἴπ6 σοπεπαρα ροβϑοββίοη οὗ 
1η6 Ἰαηά : Κη {πὸ ἀΔΥ ἰῃαξ 1 Ὀγουρμς {Πθ 
ἔοσίἢ οὖ οὗ {πΠ6 Ἰαπά οὗ Εργρί.... 1Π4: 1 
ΠΊΔΥ ΡῬογίοστη 1Π6 οαἵμβ νη ϊο 1 Πᾶνα βυνΌση 
Ὀπἴο ὙΟῸΓ αῖῃεγβ, ἴο ρῖνα {Π6πὶ ἃ ἰἸδηά ἤοννης 
ΨΥ ΤΙ Κ ἀηαἀ ΠΒΟΠΘΥ͂, 45 1 15 {15 ἀδυ.") [Ιῃ 
1Πη6 Ρῥγεβεπέ σοηΐοχί [ῃ6 ᾿αδϑὲ οἰδιιθθ 566 ΠῚΒ ἴο 
ΓΕΙ͂ΟΓ το 16 Ὀορίπηὶηρ οὗ ἴΠ6 νεῦβε : ΚΙ δ ΥΘ 
Ὡπΐίο 18. .. 88 ἐὺ ἐ8Β 1ΓὉ815 ἀδΔγ." 

21. Νιευεγι είς... 1 ἸΈΟΓΆΠΥ, “ Απά." ΤΟ 
ψ ΟΣ 5 ἀγ6 ἴακοη ἔτοπὶ ΠΏ Δη. ἰχ, 10, 85 ἰῇ τ. 18 
δῦονο. 

920. Βιεὲεύυεγν απ ζο]]οαυεά ἐδε ἐγιασίπαΐϊοη. 
“Απὰἃτὸ Μ8]ΚΘθα ΘΥΘΙΥ͂ 016 ἰπ {Π6 ἱπηδρὶ- 
παίίοη οὗ 5 ΘΥ1] πεατί." ὍΠδ6 54π|6 Ρῇγαϑα 
(διάνοια καρδίας) ΟσΟΙΓ5 ἴῃ 1ϊ. 8, Δηά ἴῃ τ (ἢγ. 
ΧΧΙΧ. 18, θᾺς ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ ποννῆογο εἶδα ἴῃ τΠ6 
Ι,ΧΧ., ἀηὰ ομσθ ΟΠΪΥ ἰπ {μα Ν. Τὶ (ΤμυΚε 
Ἰ; 51). 

10 “ἐγ. ὍΤΠΕ βαπὶὸ Οσεοκ ψογά (ἐργά- 
ἔεσθαι, “ἴο ννοΥΚ ἢ) ΟσσῸ ΓΒ ὈοΙονν ἴῃ 1ἰ. 21, 22, 
24: “ἴο δεῖνα {π6 Κίηρ οἵ Βαδυϊοη." ΤὍΤΠῸ 
{ΓΑ 5 αἴου οἵ ᾿ογο π δ ἢ δἴοηθ ἀρΡΡΘαΓ5. ἴο ιτ186 
1 ἴῃ 1Π6 86ῆϑ8εὲ οὗ “"βουνίηρ Οοα "ἢ οΥ “"' βεσυ- 
1η Ὁ ἴα ]56 ροάβ᾽" (Χχχ. 8, 9), ἱποιρὴ οἰβονν μοῦο 
Πα τοπάριβ ἴπΠ6ὸ Ηθῦτγονν τοοῖ (Ἵ") ) ὈΥ [5 
5114] αι να]οηξ (δουλεύειν). 

ἐπὶ ἐδὲ σἰσῥὶ, 49 5.75 (πραγ [6Γ. ΧΧΧΙΪ. 20. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΨΕΚΒΕΒ 9, 17, 19. 
9. :᾿ε εαρένοε:.7 ΤῊΣ Ηεῦτονν ννοτὰ (Ἴ3)2), 

ὙΠΙΓΝ 15 σοπάἀογοα ἴπΠ οὐἵγ Δ. Υ. “σι 5, 15 
ΟΥΙΕΊΠΑΠΥ ἃ ΗἸἼἸΡὮΏΙ] ραυίὶοῖρ!θ, τυ ῖσ ἢ ΠθΔἢ5 
“ βαρ ὉΡ,᾿" δἀηὰ 15 τιϑοὰ 45 ἃ ΠΟιῚη ἴῃ ἔννῸ 
56η565: (1) 4 ῥγίδοη, 5. οχ]!. 7; 158. χχίν. 
22, ΧἸ, 7. (2) ἃ «»ηρ, 1.6, Ἰοσ διῇ, 
2 Κίηρβ χχῖν. 14: 6γ. χχίγ 1, χχῖὶχ. 2. [ἢ 
ἴῃῆ6 ἢἤτβε οὗ {π656 ραβϑαρὸβ {πὸ 1,ΧΧ. Βᾶνὲ 
τεηάοτγοά 1 ΟΥ̓ συγκλείων, αηὰ ὈΥ δεσμώτης 
'ἴη θοΐῃ ραββϑᾶρεθβ οἵ ογοπιαῃ. ὙΠῸΒ6 ἅΓῸ, 
δοςογάϊης ἴο Ε ἰγβῖ, [6 ΟὨΪΥ Ρ᾽ασθθ ἴῃ νυ ΒΟ ἢ 
᾿ἴ Οσου 8. 

ΗΘ σίγα βεῆβα (συγκλείων) σΟΥΤΟΒΡΟΠΩ5 
ἴο [6 Ηδθγονν, ἀπά 15 τεαιίγοά Ὀγ {πὸ σοη- 
ἴεχί, ἴῃ νυ ἢ ὍΣ ΘΙ 15 αββϑοοίαίβ ἃ νυ Π, 
“ ΟΥ̓Δ ἸΞΠΊΘῊ ᾿ ΟΥ̓ Δ σαΓρθηΐεγϑ." 

Βυΐ [Π6 {Γδηβιαίοσ οἵ Τογεπηϊδῆ οοὶκς 1 ἴπ 4 
Ράϑϑίυθ 56η568 ---ἰὐ ΟΠ6 "ΠΟ 15 5ῃπ: τρ,᾿ “ἃ ρυ1- 
ΒΟΠΟΥ ἢ ---ἀηά [Π6 πηδι γαπϑαἰίοη 15 γεροαΐθα ἴῃ 
Βατιςῇ. 

Ἀ ΘΌΒΟΝ ΘῈ ΡΡΟΚο5 {Παΐ δεσμώτης 15 τιϑοὰ ὈΥ͂ 
1ἢ6 {Γδηϑίαἴου [ἢ 8 δοίϊνο 5θῆβο (ϑεῤ ον εγ ΞΞ 
Ἰο Κϑπη ἢ}, απὰ ἔπι5 δ θϑεταϊοβ ἸρΠΟΥΔ ΠΟΘ 
οἵ Οτοοκ [ὉΓ 4 πιϊϑία Κοὴ τγεπάθσγιηρ οἵ {Π6 
Ηοὔτονν. 

ΓΠΘ ᾿Πίθγθηςθ ἴῃ ΔΗΥ͂ σᾶβ6 ἰδ οἰθασ {πΠαὶ {Π6 
νοῦ οἵ πὸ Οτθοῖς ἰοχί οἵ Βαγιιςῇ ν᾽ὰ5 οἰ ἴΠῸΓ 
1ΠῸ 54 ΠΊ6 ΡΈΎΒΟη 45 ἴῃ6 [Γδηβίδῖοσ οὗ [ϑγοπΊ 4}, 
ΟΥ̓ δ ἰραϑὲ παά {πὸ Οὐστϑοκ νογβίοῦ οὐ [ογοπλδἢ 
Ὀοίογα 5 ου68. 

[π|ῃ6 1,ατη “ οσιἱποΐοβ ροϊθηΐθϑ "15 {Ποιιρ}Σ 
ἴο Ὀδ6 ἃ σογγιρίίοη οὗ “ σἱποῦοβ εἴ ροϊεπίεοξ, 

Φ. 2 
κ- 

Ὀἰο Ζθα Ὀγ (: ΟΟ ς Ϊ ο 

.“ 
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ΦὍμη.9ο 4 
12, 12. 

[δε οτἱρίηδὶ τννογὰ μανηρ ὕδθ ἀϑεγνυγασγάβ ρυῖ 
ἴῃ ἃ στοηρ ΡῥΪδοε--- ἀὐχίς δο5 υἱηςῖοϑ ἰῃ Βδᾶ- 
ὈγΪοΏοη,.᾽ 

17. ὧν ἡμάρτομεν] ὍΒε οοποαπςου οὗ 
(8ε τοϊαίίνθ 18 ἀΙΒίσαΝ, δυΣ τότ 8 πὸ 
γατϊδίίοη οὗ σεδαϊηρ : (6 σοη͵δοῖυτε ἀνθ᾽ 
ὧν 5 τδογείοσγα ἰηδάπιἷϑϑ θα, 845 μανυῖηρ ὯΟ 
ΒΌΡΡοτί. 

ΕσιίΖϑοδο (Πηκα (δαὶ [6 τεϊδᾶνο, σις ἢ 
δῃουϊά ἢᾶτὸ Ὀδθη ἴῃ ἴα ποιηιϊηδῦνο (οἱ ἡμάρ- 
τομεν), 18 αἰἰγταοίεἀ ἴο ἡμῶν, Ὀυχῖϊ 50 ἢ δῃ 
δἰ γασοη οὗὨ [6 ποσαϊηδίίνς 18 υἱΐευ! ἴῃ" 
δ }5510]6. 

Α δοῖεν σοηπιΓυςάοη 15 ζουηὰ ὉΥ̓͂ τεΐεττιηρ 
ὧν ὈδοΚ ἴο αἰσχύνη ἴογ 115 Ζογογηγηβηῖ--- 
“ὁ 98ῇδπθ ἔὸσ [6 5ἰῆ8 το ψγὸ ἤπᾶῦα ΟΟΠ1- 
τ οὰ. ΤὙμὸ ἀϊδίδηοο, πούνενοσ, Ὀεΐνγοθα 
[86 ἴνο ψοσϑ πηλΚα6β [Πεὶγ σοπποχίοη οὔϑουγο, 
ἃ: ἰῃ 2Υ͂ οδϑ6 ἰΐ τηυκῖ Ὀς δάιη το τΠδὲ [86 

ΟΗΑΡΤῈΚΝΚΝ 1]. 

γ ΣΙ ΤΥ 
ὀγείλγερ ἐπ 7εγωραΐεηξ. 

ΗΒΕΒΕΈΕΟΕΚΕ τε [ογά μα 
ταδλὰς ροοὰ 88 ννογά, ψ δῖος ἢ 

Βε ργοπουηςδά ἀραϊηϑβῖ υ8, ἀπά Δρδϊηβῖ 
οὔὖγ υάρεβ τῃαὲ ἰυάρεά [δβγδεὶ, δηὰ 
ἀραϊηβῖ ΟὍΓ Κίπρϑ, δῃηά δρδίηβὲ οἱιγ 
ΡΓποα5, δηα ἀρδίηϑι [Π6 πηεη οὗ [βγδεὶ 
Δηὰ Τυἀ8, 

ΒΑΒΌΚΗ. 11]. ἷν. 1--4. 

(πδηϑίδίοσ [25 ξίνεπ ἃ ὙΘῪ στάσις ἱπίεγργείδ- 
ὕου οὔ ἴδε Ηεῦγεν (ὮΝ). 

[ποῖολα οὗ ὧν ἡμάρτομεν ἔναντι Κυρίου, ἃ5 ἴῃ 
Βασγυςβ, ἴἰς ΧΧ. κἴνε ἴῃ Π δ8η. ἰχ. 8 οἵτινες 
ἡμάρτομέν σοι. ϑοΙὴε ἐγ 15 (υς [ἄτοννπ ο 
{με ̓οὐὐσιροειοὰ οὗ οὔὖῦγ θοοῖ: ἕογ ἴδε αἱξ- 
ἔοτοηΐϊ τεηάεσηρβ οὗ [δε τεϊφεῖνο 5ονν [δὲ {86 
Οτεεκ ἰοχὶβ μανς αἰβετοηῖ δυΐζθοῖβ, σ ἢ 1] 6 
[δε δισῖμεν ναυϊδίίοῃ ἔναντι Κυρίον ἔργ᾽ σοι 15 
ΤΟΤΕ ἴθδη ἃ ΠΊΕΓα Οἰνογ ΕΥ̓ οὗ ἰτδηβίδἤοῃ, 
δηά ῥσουθβ (ῃδῖ Π6ΓῸ τηυϑῖ ἢαγτα θοοη 4 Ηο- 
γεν ἰοχὶ οὗ Βαγιςὶ αἀἰβογηρ ογε ἔγοιῃ ἴδ 
εχ οὗ Ὠδηίεϊ. 

19. ἐσχεδιάσαμεν} ΤὍΤδε ψοτγὰ 15 υϑοά ἰῃ 
[ἢ δᾶ πι6 56η56, “0 δοῖ σΔΓΕΈ [658]}γ,᾿ ὃγ ΡοΪγ- 
Ὀϊυ5, ΧΙ, ἵν. ὃ 4,) ὑπὲρ ὧν Τίμαιος κακῶς καὶ 
παρέργως ἱστορήσας ἐσχεδίασεν ; διὰ ΧΧΙΙ. ἶχ. 
δ᾽ 12, οὗτοι μὲν ἐσ χεδιιεύτες ἐφαίνοντο τοῖς 
κακοῖς πράγμασιν. 

2 Το δγίῃρ ὕροῦ 8 ργεδῖ ρ]Δριεβ, 
ϑ0 ἢ 45 πΠενεῦ δδρρεπεά υὑπάργ τῆς 
Μ οἷς Ποᾶνεῃ, 48 ἰξ σᾶπηα ἴο ρᾶ85 ἱπ 
]εγυβαίεπι, δοσογάϊηρ τὸ τῆς τἰϊηρϑ 
ἐλ σψεῖα στε ἴῃ τῆς ἴδ οὗ 
Μοβες; 

2 ΤΒδῖ ἃ τηδῃ 8βοιυϊ]ά ὅεδὲ τῃς ἤδ5ἢ Ὁ 
οὗὨ δἷβ ονγῇ 8οῃ, δηά τῆς θεβὴ οἱ δἰ 1 
οὐ ἀδυρ ζογ. 

4 Μογεονεγ ἢε Βδίῇῃ ἀεϊϊνεγεά {ἤθη 
ἴο δε ἴῃ β8ιδ)]εστίοπ το 4411 τε Κίηρ- 

ΓΗΑΡΤΕᾺ 1Ἱ|. 

1. Τρεγείονε δὲ Σογάὰ »παὐς σοοά.} 1ιἴῖ,, 
“ Απά [δε [,οτγὰ 65 δ} 1586. 
ΤΕ νυ Βοος νοῦβα ἰ5 ἴαίκθη, τ δἰ ρις νασίδ- 

[ἴοη8 δηὰ δάάιτίοηβ, ἔγοπι δη. ἶχ. 12, οἱ 
νυ ϊοῖ 866 [π6 ποίε8 ἴῃ {δὲ ὁ δρθαϊκογ᾿ 8 (ὐοπλ- 
ΤηΘΠ[ΔΙΥ.᾽ 

δὲς «υογ} Τῆς ΓΧΧ. ἴῃ ΠΤ δηϊοὶ τεηδοῦ 
186 Ηδεῦγενν 1655 ἜΧΑΓΤΥ ὈΥ προστάγματα. 

ἱμάσε: ἐδαὶ ἡμάρεά Τεγαο.}] ὍΘ πιεδηίηρ 
οὐ “7υάχοβ᾽" ἴὴ ΤΠ. δηῖ6] 1 ἐς. 15 ΤΙΣ ΒΕΥ ἐχραπάθα 
ἴῃ ἴῃς νογὰβ τ Ώ]οΝ ἅγ6 μεῖε δάἀάδὰ ΟΥ̓ ουῦ 
σου Ϊοτ, “ δηὰ δρδίηβῖ οὔῦγ Κίηρβ δηὰ δραίηβε 
οὖν ῥσγίηςαβ." ὸῸσ ἴῃ [ Δηῖ6] ννὲ ἅσγὰ ῃοΐ ἴο 
(δίῃ ΟὨΪΥ οὗ “1ῃς ᾿υάρ65 ᾿ Ξρθοῖ Δ }}} 80 ςδ]]θά, 
που ἰῃ ΟἿΣ ραϑϑαρα ἴδε νγοσγά 15 30 Ππη!θα, 
ΟΟΠΙΡΑΓΘ 1 ὅ84π). Υἱ]. 1ό, 170. ΤῈ ψ 6 Γ 
8656 ΟΟΟΟΣΒ ἴῃ Β5. ἱϊ. το; Ηο5. ΥἱΪ. 7. 

Ὡ. Τὸ ὑτγίπρ ὑβοη τς, 6.1 Ἐχρίαπδοη οἔ 
[ἢε ΨΑΥ ἴῃ ψῖςΒ Οοὐ δΙΙΒΙοὰ Ηἰβ ψνογά. 
Οἱ {15 ἜΧρδπδίοσυ υ8ὲ οὗ ἴδε ΟΥ̓ΘΕΚ ᾿πβηΐ- 
ἔἶνο (1 τοῦ) “ἢ Θρεχοροβῖβ, βοῦς ἴΠ6 8 πρὶ 
ἱπδηϊεῖινε ἢ οσ ψπουϊ ὥστε ταϊρῃς πᾶνα 
Ὀόοη ι5οὰ," 566 ΝΊηοτ, " Οσοοκ Οχ. ὃ χὶῖν. 
Ρ. 41ο, Ε. ΤΥ. ΤΠ 5 σοπϑίσυς! 0 8. ΟῚ 

ςοηποη ἰη ἰἢς ΧΧ,., ὃ σὰ (ἢ 6 ἰηβηϊξῖνα 
ἀεποίίης Ὀοΐ ἀδείρη δηὰ σοπβοαυδποε. 

Ξτεαὶ ῥίαριωει, τω αι πεΌεΡ' ἐπεά, 4952. 
ΤΠογα ἐξ ἐήρευ: οἵ οὐτρὰτι ϑτ α ῥέμυμο κάθ 
τοβυ  ηρ ΠΌΤ ἃ σοι πδοη οὗ ἵνο ᾿Βουρμῖς: 
(1) Ρίαριιοϑ βυςἢ 458 ἤθυοῦ Ββαρροηθά οἰβοίνβοσο, 
δηά (2) 5υςῖ ροίδρυθϑ ΠΕΥΟΥ Πδρροποα οἷςδ- 
ὙΠΟΓΟ 88 Βαρροπθὰ δῖ [εγυβαΐθηη. ὙΠΟ ἰ5 ἃ 
ΒΙΣΉ Δ  πιοάς οὗ Ἔχργοββίοῃ ἴῃ (οἱ. ἱ. 6. 

μεῦ ἐδεὲ «υδοίς δεασυεη.}) Ὠεαῖ. ἵν. το; 
Ώλῃ. υἱῖ. 27; Βασγυςῇ νυ. 2. 

8. ΤὮδ τεΐεγθηοε 15 ἴο [,ον. χχυΐ. 29, δηὰ 
Βεουῖξ, χχυ]]. ς 3--αϑϑᾶροβ ἢ ϊοῖ ἃτὸ τοοϑ θὰ 
ἴῃ [ογ΄ χίχ. 9; οοπῆραγο 1,81. 1ϊ. 2ο δηὰ ἰγ. τὸ : 
“Το παηάϑ οὗ [δε ΡΙΕ{] νγοηθη πᾶν βοάάθῃ 
{ΠΕΙ͂Σ οὐνη σὨ] άγθη : ΠΟΥ ψάγε ὑμεὶγ τηθαΐ ἴῃ 
[ὰς ἀοϑίσυςθοη οὗ ἴΠ6 ἀδυρΉζοεσ οὗ ΤΥ Ῥεθορίβ." 

{δαὶ ὦ γπιαπ «δομίά καὶ, Φ5᾽ε.1 Μοτε ἐΧχδςγ, 
ὙἼΠδΐ ψχὰ 5δβου]ὰ οδί, δας δ σηδὴ [ἢς 68} οἵ 
815 βοῇ, δηά εδοὶ πῆδη 86 ἤδβϑῃ οὗ Ηἰβ8 ἀδυρφἢ- 
ἴεγ." ὙὉὙδὲ Οτδεκ Βεσῦθ [Ό]]οννΒ Οἰοβε}Υ ἴδε 
Ἰάϊοπιδθς ιι586 οὗ [Ὡς Ηεῦγονν πνογὰ ὥνιϑἜΔ, 

4. Μογεουεῦ δὲ ῥαϊό ἀείξυεγεά ἐφόρει 10 δὲ ἐπ 
σμδ᾽εο!ο5.} “ Ἀπὰ Βο πιδὰο ἴπδπὶ δ 0160: 

Όεαυς. 
- 53. 

2 1,Ὧπὶ. 2. 
20. δὰ 4. τὸ 

« Κῖορς-: 
234. Ξ-. 



Υ͂, 5.-- 1. 

ἄοπιβ 1ῃδὲ γε γοιιπά δθοιξ τι8, ἴο δὲ 
βἰ 49. 25 42 Γεργοδοὴ δηὰ “ ἀδβοϊδιίοη ΔπΊοηρ; 

--. 41 τῆς ρεορὶα τουπά δρουΐ, ὑνἤαγα 
ἄμε ῃς 1, ογά ἤδῖὴ βοδίζεγεά {ἘΠ επι. 
τῶ κα Τὺ ψε ἤψεγε οαϑὲ ἀονη, Δπά 
τ ποῖ Ἔχαϊτθά, Ὀεσδυβα νγα ἤανα 5ἰπηθά 

ἁἀραίηβε {πε Γ,ογά οὐγ (σοά, ἀπά Πᾶνε 
ας. ποῖ δεεη οδεάϊδηξ ππίο ἢΪ5 νοΐςα. 

6 “Τὸ τῆς [],ογά οἷὗγ (σοά αῤῥεῖ- 
ἰαϊπεί Υτἱρ Ὠζεοιιβηαβ8 : θυΐ τηῖο 118 
ἃηὰ ἴο ΟἿ ἔδίΠειβ ορεῆ 8Π4ΠΊ6, 48 
αῤῥεέαγείἤ 118 ἀδγ. 

9. ἡ ἄ Ρὸγ 411 τῃεβε ρίαριιεβ. ΔΓῈὲ σοπΊβ 
κτο, ΠΡΟΠ 18, ὙγΠΊΟἢ της Τογά Παῖῃ ρτο- 

ποιηςαά δραϊηϑβῖ 18. 
9 8 ἾὟ εἰ Πᾶνε Ψψε ποῖ ργαγεά Ῥείογε 

τῆς Ιογά, τηδὲ νγα πιῖρῃξ ἴὰγη Ἐν εΓΥ 

σοπρατο Οεη. ἰχ. 2, χὶν. 20 ; Τοϑβδῇ. χὶ. 8, ἄς. 
ΜΠ ογα 16 Α. Ν. τεπάθγϑ “ ἀε]νεσγεα ᾿πηΐο {Π6 
δαηά,᾽" 

αἰ] ἐδὸ ἀϊπισίονις ἐδαὶ ἀγὲ γσομπά αὐομὲ 15. 
Ἐεγρῖ, Αβϑυσιβα, Βαθυ]οη. 

ἰο δὲ α: α σχεῤγοαερι] Οτηϊ “45. ὍΤῇὲ 
ΡΓΙΠΊΔΤΥ Ραββαρθ, [λειιῖ. ΧΧΥΠ]. 37, 15 γεροαΐθα 
ἴῃ ΥΔΓΊΟΙΙ5 ΤΟΥΤΩ5 ἴῃ 2 (ἾΓ. ΧΧΙΧ. 8 : [6Γ. ΧΧΥ. 9, 
11, 18, ΧΧΙΧ, 1.8, ΧΙ]. 18, ΧΙΥ. 12, 22. 

απά ἀεεοἰαΐον.) ἘΔίΠοσ, “ ἀπά δὰ δϑίου- 
ἰδ πιθπί." (ΟΠ ρΡατα [6Γ. χχίχ. 18: κ“1 ΜΠ 
οἴνου ἔθ πὶ ἕο Ὀ6 γεπιουθά ἴο 4]} [Π6 Κη άοπηβ 
οἵ ἴ[ῃ6 ϑασίῃ, ἴο Ὀ6 ἃ σιῦθε πα Δῃ δϑίοη!βἢ- 
πιοηΐ, ἀπά πη ἢἰϑϑίπρ, ἀπ ἃ ΓΟΡΓΌΔΟΝ, ΔΠΊΟΠ 
4}} 1ῃ6 παίΐοῃβ νΠΙΓΠΟΥ 1 παν ἀγίνεπ {Π6πλ.᾽" 
866 ἴῃ6 Αἀάϊτίοπαὶ Νοίϑ. 

«υῤέγε ἐδὲ 7,ογὰ ῥαΐ σεαϊεγεά ἐρενη.} Οοπη- 
ΡᾶγῈ [6Γ. ΧΧΙΧχ, 14.) 18, Χ], 12; Π 8η. ΙΧ. 7) 1η 

ο΄ 8! ψῆϊοῃ ρίδοοθβ ἴῃ6 βαπὶε ΗἩθΌγαϊβπι (οὗ. 
ο΄ ἐκεῖ) 5 ἔουπά ἴπ ἔπε 1,ΧΧ.,, 45 1ἴ 15 αἶβο ἴῃ {ῃ6 

ΟΥΡΊΠ8] ραββϑαρα Πευΐ. ΧΧΧ. 3. 

5. Τριι αὐε αὐεγὸ εατί ἄοαυη.}] “ Ἀπᾶ ΒΘΥ͂ 
ΜΈΓ σασί ἀοννη." (οπλραγα Ἰοιξ. ΧΧΥΠ. 13 
(νπδησς {πΠ6 ννοσὰβ ἀγὸ ἴδῃ, 1ῃ σοηνεῦβς 
ΟΓἀΘΓῚ, ἀπά «Ὁ. 43, “ἴποιϊ 5ῃα]ῖ σοπὶθ ἄοννῃ 
ΥΕΙΥ ἰονν," ἄς. 

απὰ ῥαυε γὸΐ δε οὐδάϊεηέ προ ῥὶς “"οἱσε.} 
Βείζογ τοπάθογεά Ὀγ Εννα]ὰ (Εν. Ττ.): “ποῖ ἴο 
ΒΘΆΤΚΘΠ τπἴο Πἰ5 νοϊςα.᾽ 

6. 866 οἡ ἱ.ὄ 15, ἃΔπἀ σοπΊραγο ΕἶΖΓγὰ ἰχ. 7. 

οῥεη σρανιε.} “οοπξαβίοπ οὗ 800 :᾿" [Π{6- 
ΓΑΙ Ϊγ, κ (6 5Πδπὶ6 οἵ ἴδοθβ.᾽" 

1-17. ΤῊ5 ῥάβϑαρο 15 ἴακϑβη ἴῃ βσοαΐ ραγί 
ἴτοπι ἤδη. ἰχ. 132-18. 

1. 866 16. Αἀάϊποηα] Νοῖθ. [1 ννὰ τοίδί η 
ἴῇς τοδάϊηρ οἵ 6 “ποῦ Μ55, (Ναίοδη ἀπά 
ΑἸεχδηάγη6), νγα ΠΊΔΥ σοηηθοῖ στ. 7-9 ΟἸΟΒΟΙΥ͂ 
ὙΠ ον. 6, ἃπηά γτοπάογ {πῸ νΠΟ]6 ραβϑαρα {Π||5: 

ΒΑΒΌΘΗ. 11. 261 

Οη6 ἤῸΠῚ {Π6 ἱπιαρί παίίοηβ οἵ ἢΪ8 
ννὶς Καά Πεαγί. 

9 ὙΥΠεγείοσγα {ἢεῈ [ογά ννδίςῃεά 
ΟΥ̓́ΕΓ ι18 [ὉΓ εν]], ἀπά τῆς Ι,ογά ἤδίῃ 
Ὀγουρης ἰῈ ἼΡΟΠ τι8: ἔογ {πΠῸ [νογά [8 
ΓΙ ΐθοιιβ ἴῃ ἃ}} ἢϊβ νγνογκβ νυ ἢ Πα 
Πδῖῃ σοπιηπηδπάαά ιι8. 

ΙΟ ὕει νὰ ἢαναὲ ποῖ πεαγκεπεά 
πηΐο Πἰ8 νοῖςθ. ἴο νγαὶκ ἴῃ τῆς σοπη- 
γηΔΠἀπιδηΐβ οὗ {πε Τ,ογά, (δὲ ἢς Πδῖῇ 
861 Ὀείογε ιι8. 

1 ΓΑπά πον, Ὁ [ογὰ Οοά οὔ θαι. ο. 
Ι5γδεὶ, τῃας μαϑδὲ Ὀγοιρῆς τηγ ρεορὶε ἢ 
ουξ οὗ τς ἰαπά οἵ ἔσυρε ψ τ ἃ 
ΠΡ ν Πδηά, δηά ἢίρῇ δἵπὶ, δηά 
ἢ 51:58, ἀπά ἢ τνοπάεῖβ, ἀπά, 
ἢ ρτεαῖ ρονγεῖ, ἀπά ἐῃαβὲ ροίζεῃ το 

“ρΟΙ πα βῖοι οὗἩ ζ8060, 4Ἃ5 ἀρρϑάγοίῃ (ἢ]15 ἄγ, 
(δοοογάϊηρ ἴ0) ψϑδῦ ἴΠ6 1ογὰ ργοποιυπορὰ 
ραϊηβί 115, 41} {πῸ56 θυ ἑ]8Β ψΕΣΟΙ ΓΘ ΟΟΠῚΘ 
ἜΡΟΠ 5,8 ηἃ τὸ αἰὰ ποῦ Θπὐτοδί {89 ἔδ00 
οὗ {πΠ6 Τιογά, ἴ[Πδὲ νγὲ 58οπ]ἃ (ΠΤ ΘΥΕΙΥ͂ ΟὯ6 
ἔγοτα {Π6 ἐποὺραῦβ οὗ 5 ννὶοκοὰ ποασί, απ 
80ὸ ἴπΠῸ 1 οτὰ νναϊομοα ΤΟΥ 89 6υ118, δπὰ 
106 Τιογὰ Ὀσοῦυραῦ ἐμ θπὶ ὈΡΟῊ 115." 

2γοπομπεοά ασαϊπσὶ τ6.1 ΟΟΙΏΡΑΓΟ εΓ. ΧΥϊ. 
το, ΧΙΧ, Ἔξ ΧΣΥ, Σ΄, ΧΧΧΥῪ, 17.) ΧΧΧΟΙ 21ὶ δη 
Οὔβοσνθ {πὸ οἴοϑο ἀδθροπάθηςο οὗ ΟἿἹἿΓ δυο Γ 
ὌΡΟΠ [ογ ΠΊ Δ ἢ 845 νν6}} 45 ἸΡροη Π) 4Π|6]. 

8. φγαγεά ῥεζογε ἐῤεὲ 71.ογά. Μοτο ΠΙΘγαΠγ, 
“ ἃϊᾷ ποῦ Θπύτοαῦ [896 7609 οὗ ἴπΠ6 1 οτά. 
Οοπιραγα {ΠῸ στο πάρ ηρ σίνθη πὶ [Π6 ΤηαΓΡΊη 
(ΕΥ̓ 1 1 Κρ, ΧΠ δὲ ῬΒ, ὌΧΙΧ, 58:5. ἴὲς, 
ΧΧΥΙ, 10; δη( ΤΉΔΗΥ ΟἾΠΟΙ Ῥάββαξοϑ, πο ϊης 
1)4η. ἴχ. 13, ΠΠΌΠῚ ὙΠΟ ΟἿΓ νΕΥβΘ 15. ΨΥ ΠΟΠΥ͂ 
ἴακθη. ὙΠ6 σογγοβροπαϊηρ Ηθῦτονν Ρἤγαβθα 
ἰ5 ΥΘΓΥ͂ ΟΧΡΓΘσϑῖνο,---ἰ βίσοκο (ῃς ἕδος." 

ἡ»πασίπαίοη ἢ “Ὁ ουρΡ 8 (νοημάτων) ;7 
ποῖ {Π6 5ΔΠ|6 ϑνογὰ 85 ἴῃ ἰ. 22. 

Θ. «υαἱεῤρεά οὐδῦ τς ΚΓ εοἹ].1 “ νναϊομποά 
ΟΥ̓́Θ [896 θυ1185,᾽"ὄ 15 ἴῃ [2 4η. ἰχ. 14. 

ἐπ αἰ! ῥὶς «υογᾷς «υδίερ ῥὲ ῥα} εο»υπαπάεα 
.5.7ὺ ΤΔῃ. ΙΧ. 14. ΚΜ ΒΙΟΝ ΠῈ ἀοείῃ: ἔῸΓ ννὰ 
οὈογοά ποῖ 5 νοῖοο :ἢ δὴ δοκπον]θάρπιεπηΐ οὗ 
1Π6 7ιι5ῖ!ςο οὗ {πὸ σῃαβιϊβοσηθηΐβ ᾿πΠϊοῖοά, ΟἿΓ 
Δ ΠΟΥ τοίου 1 τὸ παῖ Οοα Πὰ5 τοηυγοα 
οἵ [5Γ46], ὑνῇοβθ δ ννὰβ αροταναῖθα Ὀδοδιβδ 
Οοά γοατγρα ΟΠΪΥ νυ παῖ ννὰ8 τες ἀηὰ βοοά. 

10. «οὐ δεζογε 5.1 866 οἡ ἷ. 18. 

11, ΤἼηΘ νυ ΠΟΙ νοῦβο 15 ἴα Κη ΠΠΘΓΆΠΥ ἔγοπι 
ΤΠ. πῃ. ΙΧ. 15, ἢ {πὸ Ἰηβοσίοη οἵ {6 νγνογάϑ 
“ η ΠΙΡῊ ἀγπὶ, ἀπά τυ 555, δπάὰ ψτἢ 
ννοπάογθ, πὰ Π στοδΐ ροννοσ," ἔα Κϑη ἔγοπι 
[6γ. χχχιϊ. 21 : σΟΠΊΡαΓΟ 5. ΟΧΧΧΥΪ. 12. 

ῥασὲ σοΐίεη ἐδγοο αὶ παρπθ.1] ΟΟμιραγο ΝΗ, 
χ. το ; ἔχ. χῖν. 18; δηά τηδυρίη, ΠΏ δη. ἴχ. 15. 

ΠΙο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίς 
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" λπ. 9. 
Σό, ὅς. 

" 7ε:. 45. 
4. 

ΓΠυβεῖ ἃ πᾶπια, 28 ἀῤῥεαγειϊ τ 8 
ἀΔγ: 
τ Ο [,ογά ουῦ (οά, ννε ᾿ανὲε 8ἰη- 

ποά, νγὲ ἢανε ἄοης ὑπροαΐγ, νγε ἤᾶνὲῈ 
ἀδαΐι ὉΠΓΙΡ ΘΟ ΙΒ] Υ ἰπ 4]]} τῆϊης οτγάϊ- 
ΠΑΠΟΒ8. 

13 ἽΠ,ει τῆν ψγδῖῃ ταγη ἤοπι υϑ: 
ἴογ ἔννε ἂγὲ δυῖ ἃ ἔενν ἰεῖζ δπιοηρ' τῃς 
Βοαῖῃθη, εγε του Παϑβῖ βοδίοΓεά 15. 

14 Ηδαῦ ουὖυἦ ργάγειβ, Ο [,ογά, δπά 
Οὐ ρεϊοῃβ, δηά ἀεἰϊνεγ υ8 [ῸΓ ηἷπο 
ον 86,ζθ, δπά ρῖνε υ8 ἕἄνουγ ἴῃ τῆς 
βίρῃης οὗ τῆεπὶ σγαῖς ἢ Πᾶνε δά ὃ ἈΨΨΑΥ: 

12. Οοιηραζο ΠΏ δῆ. Ἰχ. 15, 16. 

ἐπ αἱ ἐῤὶπε ογαάϊπαηποες (δικαιώμασι).}] [Ιῃ 
ὨΔηϊθ] [πὰ σοττεϑροηάϊηρ ψοσας ἃ1΄6 ᾿οη- 
ποοῖοα νυν [Π6 ἸΟΙ]οννηρ νοῦβο: “Ο [οτσὰ, 
δοςοταϊΐηρ ἴο 4}} [ΠΥ τὶρῃξθουβηθββ, 1 Ὀοβθ ἢ 
ἴδδα, οἴ 1πϊ]η6 δῆρεῦ δ6 [υὐγηδὰ ἀννδγ. 

Βοτ “ τἰ δου βπ 655 (6 1ΧΧ. ποτὰ γοδὰ 
“ΤΩΕΓΟΥ͂ " (ἐλεημοσύνη), 8ῃ δἀπι55: 0 [6 πχεδη- 
ἴπρ, Ὀυϊ οηθ ἢ ϊοἢ 8ῆθνν5 (ἢδΐ ΟἿΙΓ ΠΟΠΊΡΙΪΟΓ 
υϑοά ῃηοΐῖ τῆς Οτεεὶς νογϑίοη, Ὀυξ τπ6 οτἹρΊηδὶ 
Ηροῦτονν, ἴο ψ ΠΟ ἢ18 ἀγδηβἰ δου δᾶνθ ἃ 
τηοδηϊηρ ἀἰβογεηῖ ἔτοπὶ ἴπαΐ βίνεη ΟΥ̓ ἴῃ6 
.ΧΧ. 

18. 716) 167 «υγαὶῤ ἐιγπ ζγονι 5.1 ὙΠΘΓΘ 15 
ΔΉ ουϊάθηϊς δΟτιιρῖποϑβ ἀπά ννδηΐ οὗ σοῃηθχίοῃ, 
ὙΠΟ 15 τεπιουεά δΥ ἴπε τεδάϊηρ οὗ (οά. Α 
{ππ στραθητο δὴ), ἰῇ ν Πς ἢ δὴ ἀηδννοῦβ ἴο ἴῃς 

εὔγονν Ῥαγίϊοῖθ οὗ επίγεδῖῦ (δὲ2), τεηάεγεα 
ἴη (6 ΑΚ. ““πον,᾿" οὐ “1 ΡῥΧΑΥ͂ Ὧμ66;» ΟΥ̓ 85 
ῃ Δῃ. ἰχ. τό,“1 Ῥεββοοῦ ἴθ. 
Α αυ ἱε αγιοης δὲ ῥεαΐδοη (ομρατα 

Ὠουΐ. ἱν. 27, " Απατῃο 1 οτὰ 5}4]} βοδιζοῦ γοιι 
ἀπιοηρ [ἢ 6 πφίοηβ, δηἀ γε 5}4}} Ὀ6 Ἰεῆ ἔδνν ἴῃ 
ΠΌΡΟΣ ἀηοην ἴῃς Βοαΐδπεη, ν] ἢ ετ {Π6 Ἰοτά 
8041} ἰοδὰ γοιι ;᾽" [,ον. χχνϊ. 21; θυ. ΧΧΥΠ], 
62; 5. χἰῖν. τα; [6Γ. Χ] Πς 2, ΧΙΙΧ. 15; Οὐδ. 2. 

«υδόγὸ ἰφοι ῥαεὲ σεαῤίεγεά 1..}] 80. ἸΧ. 7) 
ΠοΙηρᾶγε Ὁ. 4,) ἀπά “. 29 δθοΐονν. 

14. Ηδαγ ομγ ῥγαγογ, ἢ “Πθασκοι 
ὩΠΤΟ ΟἿΓ ὈῬΣΘΔΥΘΣ, Ο [Δ οτγά, δη ΟἿ δαρ»}1}- 
οδοίΐοι "" δη. ΙΧ. 17; 2 (ἢ. νἱ. 19. 

ῶν ἐϑὶπο οαυη σαξο.)] Ὥδῃ. ἷχ. 19. 

ἰ΄ ΄Ὲ ααυαν.} “οαΥτὶθὰ π8 ΔΎΔΥ Ο08}- 
εἶνο :᾽" 85 ἴῃ ἴθὺ. Χχίχ. 14, δῃα σοῃϑίδῃίγ. 

15. Τραὶ αἱ εἐῤὲ φαγὶ γᾶν ἄνοαυ. 1 ϑαπὴ. 
ΧΥΪΙ. 46; 2 (ἢγ. νἱ. 32, ἃς. 

εαἰρι ὃν ἐῤγ "αρ»ι6.1 “ Απὰ ἐμαῖ ΒΥ πᾶπλθ 
ἐβα οΔ1]|10 6 ὌΡΟΣ [8186] δπΠἃ ὌΡΟΣ Ἀὲδ 
Τ8060." δεὸ [Π6 τηδύρίηδὶ ποΐθ5 ἰη {6 ΑΝ. οἡ 
1) 4η. ἰχ. χ8; |ετ. χίν. οἱ; 2 (ἢ γ. νὶ. 33, ὅς. 

16. “ον ἐῤίηθ ῥοὶγ ῥοις. ΤἸλοιιῖ, ΧΧΥ 15: 
“ἼοΟΚ ἀοννῃ ἔτοσὴ ΤΥ ΠΟΙΥῪ ᾿αυιταϊίοη, ἔγοτῃ 
Ὠοανοη. 

ΒΑΞΚΌΚΦΗ. 11. [ν. 12---1|. 

Ις ΦἼ ἢδὲ ἃ]} {86 βαγῖἢ πιδῪ ΚΠΟΝ ὁ [πὶ 55. 
{παῖ τῃοὰ ἀγὲ ἐμε Τογά ουγ (οὐ ἧς 
Ὀεσᾶυβε ᾿23γδ8] δηὰ ἢΪ8 ροβίεπ πον 
ο8]1εἀ ΒΥ ΤῊΥ παπιε. ταγμόναι 

16 Γοτὰ, “Ἰοὺ κ ἀονγῃ ἴτοπὶῇωι. 9. 
τΠΐηα ΒΟΙγ Βούβα, πα ςοπϑίἀεγ υβ: δ νι 
γον ἀονγῃ τὰϊπὸ εαγ, Ο ] οχγά, ἴο κοις, 
Πδᾶγ 8. ἘΣ 

17 Ορεπ τμῖπε εγεβ, δπὰ Ῥεβοϊά ; ὌΝ 
ογ ἴπὲ ἀεδά τῆδὲ ἅτε ἱπ {πε ρτᾶνεβ, ἃ Ἔ 
ηοβα ᾿50}}15 ἅἂγὲ τἌΚοη ἔτοηι ἐἰιεῖγ ἃ τς ΠᾺ 

δοάϊεβ8, ν7}}} ρσῖνα υπῖο {πε [ογά πεὶ- νὰ 
{Π6Γ ῥγδῖδ6 πού γὶρ ῃϊθοι5η 688 : Ἐραὶυϑ. ΤΆ 

41, 28. 
1 τ. τ τὶ, αν ἰᾺ 

δοαυ ἄοαυπ ἐῤίπε ἐαγ, Ο Ζογά, ἐο δέαγ ἱ. 
ἐΔη ἃ ὮρΑΤΙ;" 85 ἰὴ λδη. ἰχ. τ, αἱ ἸΏ ΟΠ ηΘ (πὸ 
Θατ, δηᾷ πραγ." ῬὍΤῇα οτί αἰπαὶ 8 58. ΧΧΧΥΪ, 
Ι 7: ἐς ῬΓΔΥΟΙ οὗ ΗοΖοκιδῃ δραϊπϑὶ ϑεηηλ 
σμοσῖδ. 

17. (ομρ. 58. ΧΧχυῖ. 17: “Ορδϑη [πὸ 
εἐγεβ, Ο 1 τογά, δπὰ 58εε. ῬὍῇῆδ σεπιδίπάοσ οἱ 
86 νεῖβε ἰ5 ἴδκεη 50 05 ἈΠΕ 8}}7 ἔτοηι [53. 
ΧΧΧΥ. 18, ΗΠ 6 ΖΕΟΚΙΔΠ)᾽ 5 ὈΓΑΥΕΥ ΔΙΗ͂ΘΓ 88 τὲ- 
ΓΟΥ̓ΘΙῪ ἔτοτῖ βίοκηθββ. 

ἐπ δὲ φσταυθι.) [1Λιογαῖγ, “ἴῃ Ηδάο8:" 
οἷ {19 πλ80605 ψΟΣΙὰ." ὙὉὍΤῆς «ομΐς, Ὡοῖ 
ἴῃ Ὀοάϊ65 οὗ ἴη6 ἀφδά, ἄγε οὗ σουγϑο πιϑδηΐ. 
566 (Π6 ποχί ποῖθδ, 

«ὐῤονο σομἶς αγὸ αζεπμ. ““ΜΏΟΘΘ δρίσὶξ ἰ8 
(κθη." ὝὍὝΠο οοηδίχιςϊςίίοη οὗ ἴπῸ τεϊδλᾷνο 
Ῥτοηοιῃ 15 ΟἸΟσΟΙΥ σορίοα ἔσο ἴμῈ ΗἩεῦτεν. 
866 [ηἰτοά. ἃ ν. Ρ. 249. 

7 ονι ἐῤεὶσ δοάϊ4.}ὺ Τῆς Οτεεκ μογὰ 
(σπλάγχνα) τεπάεγεα “ δοά 65" πλεδῃβ τα ῦ 
[6 ΠΟΥ ΟΥ̓Ρ4Π5, ΘΞΡΘΟΙΔΠῪ [ΔῈ ΠΟΌΪΘΟΙ ΟΥ̓Ρ4Π5, 
ἰηρ5, πεασῖ, δηὰ ἰἱνοσ. ὙὍὙῃὲ ἀοδοπρὕοη 
βγη ῖῃοη5 ἴπ6 σοηζταδί Ὀοΐνοθη ἴῃς ᾿ἰνηρ 
Δηὰ (6 ἀδδά, Ψῆο, θείη ἀοργίνοα οὗ ἴδὲ 
ἐβρΥγῖ," μᾶῦθ πὸ ἸΟΠΡῈΓ ΔΗΥ͂ νης ὈΟΘΙΥ 
Ρονγοῖβ ἡ Πογον ἢ οπ εαγὴρ ἴο ργδῖβα Οσοά. 

ΒΥ “δρὶγὶυ" 15 όσα πηθδηῖ “(86 Ὀγερίὰ οὗ 
16 " (Οοηῃ. 11. 7, νἱ. 17, ἅςς.). 

«οἱ! φίυε μπίο ἐδ Σογά πεῖ δέῦ' γαῖ πὸ 
γι διεομαηπεα..} “ΜΔ ποῖ Βῖνε απῖο ἴδε [μογά 
ΕΊΟΣΥ διὰ τχὶρῃϊθουδποϑ5." ὍὙῆΠο ΟΚ. νοτγά 
(δικαίωμα) τεηάεγεὰ “τὴ ρὨϊεουιθη 655" ἴῃ ΑΟΥ̓. 
ΤΑΥ͂ ΠλδδΔΠ, ἃ5 ἴῃ 2 881). χίχ, 28, ἃ “" Τρ," 8 
δῖ οἸαίπη, ᾿ὁηυϊναϊοηξ ἴο “ἀπε Ββοπουτ." Τε 
σογτοϑροηαΐϊῃρ Ηδῦτεν ψοσγὰ (ΠΡ) [45 
(ἢ6 5826 56η56 8150 ἰῃ ΝΟῆ. 1]. 20, διυΐ πιοτε 
ἈΒΌΔΙΪΥ τηθᾶη5. “"}υϑῦςε "ΟΥ̓ ΤΡ ὨΘΟΙΙ5ΠΕ655 
5 θννῃ ἴῃ δεῖ: φοπιραγε Καὶ} β ποῖς οἡ [)8η. 
1χ. τό. ΤῊΣ πιορδηϊηρ οὗ ΟἿΣ ρᾶβϑαρψο τπεγεΐογε 
ΒΘΟΤη5. ἴο 6 ἴο “δβογσίδε ἴο Οοὰ ρίουυ ἃπά 
7υβεῖςε." Ιη ἴῃς ρῆγαβε “Ἅ ρῖνε βίου ἴο σοάὰ " 
ἴα Ηεθτονν ννογὰ αἰνγαγβ υϑοὰ (133) πιεδῃϑ5 
ποῖ ΤῈ. “ ΡΓαΙβΟ ἢ ΟΥ̓ “ τεσορῃϊοη," δυῖ ἰῃΠ6- 
τοηΐ βοσυ. 866 ποΐθϑ οἡ Ἐοπὶ. 1}. 23 ἴῇ ἴδε 



ἴω. 9. 

[ὃ 

ν. 18---21.} 

18 Βυΐ τῆε 8ο}] τῆδλὲ 8 σγεδίὶΥ 
νεχοά, ψῃο ἢ ροσῖῃ βίοορίηρ δηά 
ἔεεδ]ε, ἀπ4 {πε εγεβ τῃαῖ ἔα, δηά 
τς ΒυΠΡΤΥ 800], ψ}}} σῖνα [66 Ρῥγαῖβα 
δΔηά τἱρ ἢϊεοιιϑηεβ8, Ο ]υογά, 

19 ἐ ΓΓΒεγείογε νγα ἀο ποῖ πιᾶῖζα οὐγ 
δυπι8]6 σι ρρ ]ςατίοη Ὀείογε τπεε, Ὁ 
Ι,οτά ουν (οί, ἔογ τῆς τὶρ ῃθουβη 688 
οἔουγ ἔΔΊΠεΓβ, δΔπά οἵ ουγ Κίηρϑ. 

ἐφροΔ κου 5 Οοπιπιθηϊλγυ. Οὐ ἱπιεγρτγεϊδϊίοη 
15 τοῃάογε δ σογίδίη Ὁ" 186 ΤοΙΓΕϑροπάϊηρ 

ἴῃ τ. 18, ΠΘΓΟ (6 ποτα τἰ5ι2] ννοσὰ 
(δικαιοσύνη) 18 ετηρ]ογεά, 
Τῆς ἀοοίσίηο οὗ ἴΠ6 γνοῦβθ σοῃοθγηὶπρ [ἢ 6 

δἰαῖε οὗ ἴῃς ἀεδὰ ἄοεβ ποῖ ἀἰϊδἔῖεσ ἔγοπη παῖ 
αἰ ἰςἢ 15 ἑουηα ἴῃ {Π6 οτρίηδὶ ραϑϑαρὲ ([58. 
ΧΧΧΥΠΙ, 18), δη ἔπΈ]Ι ΠΥ ἰπ ἴπε 54] Π|5. 
Οοπιρᾶγο {Π6 ποῖθβϑ ἴῃ τῆς “ ϑρθάκοι᾿β (οιῃ- 
ΤΑΘΠΙΑΓΥ ̓  Οἡ 55. νἱ. 5, ΧΧΧ, 9, ἰΧΧΧυ]. 10-12, 
αν. 17: 8πἀ 566 [ἴδε βᾶπιθ {που ρῆῃϊ ἐχργεβϑεα 
ἴῃ Εσοϊυ5. ΧΥΙΣ. 27, 28. ΤῊ τηϑδηϊηρ οὗ βιιςἢ 
ράϑβΆ 63 158 νν6}} οἰδίϑα ΕΥ̓͂ (οσηθ} 5 ἃ ἀράς 
Ἰῃ ἢἰ5 " (οπηπιθἴατΥ οἡ Βαγιςῃ, αιιοϊοα ΠΟΓΘ 
ὃγ διδοῖ : “6 ἀοδά, [{ 15 βα! ἃ, ργαῖβο ποῖ 
Οοά, (1) Ὀδοδιβα ἰπ {ΠΟΙ δίαϊθ 45 ἀθαὰ {ΠῸῪ 
απηοΐῖ ργαῖβα Ηΐπὶ ἢ ὈΟΘΙΥ οὐραηβ, [ἢ 6 
που ἀπά τοπσιιθ. (2) ΤΟΥ ἀο ποΐ ργαῖβε 
Οοά [ὉΓ πὸὺνν πλϑυοῖθϑ γοςοϊνοὰ τοπὶ Ηπὶ ἤαγῪ 
Ὁγ ἀδγ 'π ννοηάθγξαὶ ἀθ] νογδηςα ἔγοπι [γοι Ὁ] 65 
358. ὨΑΡΡΟΠ5 ἴο {πΠ6 Ἰἰνίηρ (5. ΙΧΧΧν. 1: 
ΕΠ τοι σηθνν νοπάσγϑ ἴο {πὸ ἀραά ὃ... 
5641} (ὨΥ̓ νγοπάθυβ δε Κηονγῃ ἰη ἴῃ ἀδτκ ἢ απά 
ἴγ τὴ ῃίθουβπθϑθ ἴῃ ἴῃ6 ἰαπὰ οἵ ἰογβεῖξι!- 
η685 }᾽). (3) ΠΟΥ ρῥγαῖβα ποῖ Οοά ν ἢ δυοῇ 
ῬΓΔΙβΟ 88 ἴῃ 6 ΕἸ ΠρΡ ΡΓαῖδο ΗἸπὶ νυν Πα], ΠΟΥ 
ἢ ΘῈ Οἢ ῬΓΑΙΞΘ 45 ἴΠ6 ᾿νῚ Πρ σΔη ἤΘΑΓ ; γΠΟΓΟ- 
ἴογξ ἐπ γερεοὶ οὗ ἐῤὲ ἰἰυΐης ἴΠΘγο 15 ΠῸπι {Π6 
ἀρρὰ ΠῸ ῥγαῖβθ, εὐθὴ ἃ5 ἴποῖε 15. ΠῸ νοΐθθ, ΠΟ 
δον ς 

ΦΈΟΥ [Π6 ΟἹά Τοβίαπιθπε τππάἀογβϑίαπαβ. ὉΥ͂ 
ἴΠ6 ργαῖϑθ οἵ (ὐοά δὴ οιιυναγά ἀπ ρογσθρί ]6 
ῬΓαΐβθ, ὙγΠ]Οἢ τδΥ ΘΙ οἴ ΠΟ 5 δη ποι γαρο 
ἴδηι ἴο Ἰοὶπ ἴπ ἴΠῸ βαπιθ, δ 0ἢ 45 ἴΠ6 ΡὈΓγαϊ56 
οὗ ρεπίϊοπηΐ5 οπίγεαϊτηρ ἀπ ἱπιρ] σης (οὐ 5 
ΠΊΘΓΟΥ͂, ἃ5 γνγαϑ {Π15 ργαῖβθ οἵ Βαγιισῇ δηὰ {Π6 
1ενν5, ψνῃῖοἢ 15 Ργορ αν οα]]θα “ είν! ηρ εἴοτν τἢ 
ἴογ ὁ ΕἸΟΥΥ ᾿ 15 ργαῖϑο δηα σοποννη τηδάθ δαῤίϊε, 
ὙΠΟΓΘΔ5 Ὀγαῖθα ἀπ ΠΟΠΟΙΙΓ ΤΑΥ͂ Ὅδ ΡΓΙναῖα 
δηά 5θογεῖ." 

18. σγεαίἷν σεχεά.] ὝΤΠΘ Οτροκ τπηθδηϑ ᾿ἴ6- 
ΓΑΙῪ “ γνοχϑά δ ἴπῸὸ βσϑαΐπθββ" (ἐπὶ τὸ μέγε- 
θος): πὰ {Π15 τοδάϊηρ 15. {ΠΠ]}Υ διιρρογίθα 1π 
ἴη Μ855, Βιυΐ {ποτὰ 15 δἰπγοϑῖ σογίαι ΠΥ δοῦηα 
(ΟΥΤΡ[ΪΟη, ΟΥ ΕΥΓΟΥ οὗ {γαηϑίαϊ!οη : ἴῸγ {Π6 
[ΟἸ]ονγίης οἶδιισθ, κυ ἢ βοοί σιοορὶπρ ἀπὰς 
ἴθ Ὁ ]6, 15. ἀοβογιρίϊνα οὗ ἴῃς Ὀοάγ, ποῖ οἵ 
“(ῆς 5οι]." 

Ενναϊὰ (τοδάϊπρ καὶ ἴοΥ ἐπί) ΤΟΠΩΘΓΒ: “δ 
βοὰν 5011}, αηά ἐῤὲ ῥγίαε νυ] ἢ μοί δ] ΟΠ: 
γε αηὰ ἰαιπίϊηρ : Ὀυΐ ΠΕΙΙΠΟΥ {Π|15, ΠΟΥ 

ΒΑΞΚΛΌΚΦΗ. 1|. 

20 ἔογ τποὺ Βαϑῖ βθηξ οὐζ ΤΥ 
ψγατῃ δηὰ ἱπάϊρηδοη ὑροῃ 8, 88 
ἴδοι ἢδϑὲ βροκβθη ΒΥ ΤῊῪΥ βεύνδηῖβ [ἢς 
ΡΙΟΡἢΘῖβ, ΒΑ γἹηρ,. 

21 "ΒΟ 5411} της [,ογά, Βον ἀχὸ κὰ 
ἄονγῃ γοὺυγ 5ῃουϊάθιβ ἴο βεγνε [πε τ 
Κίπρ οὗ Βαῦγίοῃ : 80 3584]}] γε γεπιδίῃ 
ἴῃ (86 ἰαπά τπδλὲ 1 ρᾶνε ὑπο γουγ 
[λτῆεγϑ. 

ΔΩΥ͂ ΟΕ Ροβϑίθὶε τηθδηΐηρ οὗ μέγεθος, 5 
βα[ἰϑέδοίΐοσυ. ὍΠὲ ψδοῖα ὑεῦβα 18 ἱπιταϊθα 
ἔγοτπιλ [θυϊ. ΧΧΡΠΪ, ὅς : “ ΝΟΙΓΠΟΥ 5041} [86 
5016 οὗ ἴῃγ ἴοοΐῖ πᾶνε τεϑῖ : δυῖ ἴῃς 1,οτὰ 581} 
εἶνε ἴπθ6 4 {γε ηρ Ποασῖ, δηὰ ἴα] ἶηρ οὗ 
ΕΥ̓́65, δηὰ βοστονν οὗ τηϊηὰ," δεὲ [Ὡς Αἀάϊ- 
τίομδὶ Νοίθ, δηά [π|τοὰ. ὃ ν. Ρ, 249. 

ἐῤε εγε: ἰδαΐ ζα17 (οτήραγε Πουζ, Χχυ]!!. ός : 
“Τῆς 1], οτγὰ 58}4]}} ρίνε {π6Ὸ ἴπογα ἃ ἘΓΟΙΌ] ης 
Πραχί, δηὰ [Δ Π]ΠἸηρ οὗ ἐγε8, αηὰ βοττον οὗ τηἰηά. 
ΎΤΠ6 νογάβ οἵ δι οΓΟΠΟΩΥ ὕχΕσῈ αὐ] ΘΠ Ε}γ 
ἴῃ οἷ δυιῖῃογ᾽5 ΤΠ ΠΕΙῈ 85 ἰῇ 50 ΙΏΔΩΥ Οἴου 
Ῥᾶϑϑᾶρο5 οὗ [Π15 σμαρίεγ. 

ἰδὲ ῥισγν σοι. (ΟΟπιραγα εγ. ΧΧΧΙ. 25: 
ἘΕῸΤ 1 Πᾶν βαϊαἴϊθα ἴῃ 6 νυθαγΥ 501}, απὰ 1 
ΠαΥθ ΓΟΡΙ ΘΠ βῃθα ΘΥΘΥΥ Βουσγοννίι!!} 501}. Εοτ 
“ἐ βούσονν τα} 501} (6 1ΧΧ. τἢογὸ ἢανα 
“ ΠΌΙΠΡΤΎῪ 501}: (Π6 Ηδῦγονν ψόογὰ {ποῦ 
δαῃηά ἴῃ Πειΐ. ΧΧΗ, ὅς (" βοσγον οὗ τηϊπα ) 
ΠΊΘΔΠΙΩΡ ΠΠΘΓΑΠΥ ἴο “΄ ΡΙΠΟ ᾿ἢ ΟΥ̓“ νγαϑίθ ἀνναυ.» 

19. Τρῤεγοζογε «ὐὸ ἄο νιοὶ γπαζο οἵ ῥεριδίδ 
ρῥἠεαΐον δφζογε ἐῤεός.ἢ 1, Δἴογα!ν, “ ἘΟΥ ν 6 
ἄο ποΐ σαϑί ἀόννῃ ΟἿ βρΡ]σαἰίοη Ὀοΐογε (ΠΥ 
ἴλςθ." Ο(Οοπιρᾶσε ἴεσ. ΧΧΧυΥ, 7, ΧΧΧΥΪΪ. 20, 
ΧΧΧΥΡΙ, 26, Χ]]]. 2. Ὠ Δη. ἰΧ. 20. 

)ῶγ ἐῤὲ γιχῥίθοιηιϑις.) 1, 1ἴογα!γ, “ ἀροη 
{Π6 τε ῃΐθοιιβ ἀθο 8," 45 ἃ στοιιπαά οὐ ἔοι πάδ- 
[ΟΠ ΤἴῸΓ ΟἿΓΟ Ρῥείοη. (ΟΙρασε ἴοὼσ {πὸ 
τπουρς οι. ΙΧ. 4-6. Εὲὴν αἱὰ {μῖπηκ5 {παῖ 
84η δ οΠ8] οἰαι5θ, διῇ δἂ9 της ἴῃ Π 4Π|ε6], 
“ Βιΐ [ῸΓ [ΠΥ σγθαΐ τ γοῖο5, μὰ5 Ὀθθη οχγηϊοὰ 
ΠογΟ ; δι ΟἿἿΓ διυῖπου Ροβῖροποβϑ {παᾶΐ ρἰθα {1} 
τ. 22 

-- ἐ . 

20. ἐῤοι ῥαρὲ τοπὶ ομἱ.] Οπηέ “ οι. 

απ ἱπάϊσπα θη.) “ἀηὰ {μὶμθ 

[οη.ἢ 

᾿ΠἀἸρηᾶ- 

ὧν ἐδγ σεγυαπ.. 1ογα γ, “ΟΥ̓ πὸ Ππαηὰ 
οἵ 1Πγ ϑογνδηΐβ," [ο]]οννίης τ Ηθῦτον 
ΟἸοβοῖγ. 

241. ΤΏ νεῦβθ 15 σοπιρι]οὰ ἔγοπι [6 Γ. ΧΧΥΊΪ. 
ἘΠ χ 

Βοαυ ἀοαυη γοι τὐῤοιμίάογα.) “ΒἈΟα] 61." 
ΤΠ Οὐκ ννογά 5. τ᾿ἰδοὰ πογὸ (ὦμος) απά ἰῇ 
α΄. 31 (νῶτος) ἅτ Ὀοΐῇ αἰργοηξς το {Π6 
ννογὰ (τράχηλος, “ πεοκ, Ηδφῦγονν ἜΝ) υϑοὰ 
Ὀν {πὸ 1, ΧΧ. ἴῃ {Π6 σοΥγϑρο πη» ΡαΒΘαΡ 5 
οἵ [Θγοιηιδἢ (ΧΧΥῚ!. 2) 8, 11) 12; ΧΧΝΪ, 12,14} 
ἁποῖμοσ Η οῦγονν ψνογὰ (Π29}) 15 γοργοβοηῖοά 
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22 Βυῖ ἰΐ γε νψ|}} ποῖ ιδαγ τῆς 
νοῖςε οὗ ἐπε [νογά, ἴο βεγνε [6 Κίηρ 
οἵ Βαδγίοη, 

23 Φ1 ν}Ὁ}} σαυβε ἴο οσεᾶβς οὐκ οὗ 
τῃςε οἰτἴε8 οὗ [άΔ, ἀπά ἔἴτοπι ψ του 
7εγυβαίεπι, τῆς νοῖςς οὗ ταϊγῖ ἢ, δηά 
16 νοῖςς οὗ ἴογ, ἴδε νοῖςς οὗ τῆς 
Ὀγίδερτοοπι, ἀπά τῆς νοίσα οὗ {δε 
ὑγίάε : δπά τὴῆε ψ ῃοὶε ἰδηὰ 514} θὲ 
ἀεϑοϊλῖς οὗ ἱπῃδθ Δ Π8. 

24 Βυῖϊ ψεὲ ψουϊά ποῖ Βεδγίζεῃ 
τπῖο ΤὮΥ νοΐςς, ἴο βϑεγνα ἴῃε Κίπρ οὗ 
Βαῦγίοη : ἐβεγείογε παϑὲ που πιδάς 
σοοά σίδε ψογάβ τῆλε ἴδοι βρακοϑῖ 
ΌΥ ΠΥ 8εγνδηΐβ {ἢε ργορῇῃςῶβ, ΠΑΠΊΕΪγ, 
τς τΠ6 θοηδ68 οὗ ουὖυγ Κίηρβ, ἀηά τῆς 

ΒΑΞΚΌΚΦΗ. 11]. [ν. 22---27. 

Ὀοπα8 οὗ οὖν ΔΓΒεῖβ, 5μου] 4 ὃς τακοη 
ουξ οἵ {Πεῖτ ρίδςαβ. 

25 Απάα, ἴο, “ΤΠΕΥ ἅγε οαϑὲ ουξ ἴὸ “ 7ς:ς. 36. 
τἢς ᾿εδὲ οὗ τῆε ἀαγ, δῃά το τῆς ἔοβι ἢ 
οὗ τῆς πῖρῇῃξ, δηά σῆον ἀϊεὰ ἴῃ ρτελῖ 
ΠΛ βεγε8 ὈΥ͂ ἐδπηῖπθ, ΌΥ δυγογά, δηὰ ὉῪ 
ρΡεϑίϊεηςε. 

26 Απά τῆς Βουβϑεὲ ψΒΙΓΒ 18. ςδ] εὰ 
ὈΥ (ΠΥ πδηηθ παϑῖ ἴῃοιι ἰδ ἀ νγδϑῖε, 23 
1 1ς 19 ἐξ σεέμ τἢϊβ ἀδγ, ἴογ τῃε τυ ἱοϊκεά- 
Π688 οὗ [ἢε ἤἢουβε οἵ [β5γδ6] δηά τῆς 
Βοιβε οὗ [υἀλ. 

27 Ο Τ,οτά οὖν Οοά, του δεῖ 
ἄεαῖϊς τυ ἃ δεγ ἃ11 τὴν ροοάῃεβϑβ, 
ΔΠη4 δοςογάϊπρ' ἴο 11 τῃδὲ ργεδῖ ΠΊΈΓΟΥ 
οὗ τπϊης, 

τγουρπουΐ, 45 «150 ἴῃ ἐν: ορίεῖ “5 ἔ- 
ΠεοκΚοα "ἢ (συληροτράχηλος) ἴῃ Ὑ-. 30. 

ἴῃ εξ τταῖ ἀπ᾿ σαητἠἀπὰ ἴο Ὀχίηρς ἴΠ6 
ποοῖς υηάογ [6 γοῖκε οὗ ἴΠς Κίης οὗ Βαῦγ]οη 
ννὰ58 δηΐογοθα ΟΥ̓ [6 ῥγορμεῖβ δυῃθο οδὶ 
δοζίοῃ ἴῃ ρυϊζέίηρ Ὀοηάς δηὰ γοίζκεϑ ὕροῇ 18 
οὐ πεοκ. 

40 “ἐγυε.} [1{,ὈΕΤΑΙ͂Υ, “ἴο ψοτῖκ ἔργ," 85 ἴῃ 
ἰ. 22. Οοπραγα εσ. χχυ δὶ, 14, Χ]. 9. 

“0 “δα]} γε γενιαὶπ ἐπ δὲ ἰαπά.) “δοὰἃ δοϊᾶθ 
ὍΡΟΣ ἴδ Ἰδηά :" 2:4. ἄο ποῖ δἰἴεπιρί ἴο ὀϑοᾶρε 
ἰηῖο Εσγρί. (ὐοπιραγα [εἴ χἸῖ. 1ο, 13. 

48. ΤΠ νεῦβα 18 [Δ Κθὴ ὙΘΤῪ [ΠΟ ΓΑ} ἔγοπι 
Ἶετν. τἱῖ, 34, ννδῖο ἢ Ραββαξα 15 1η ραγί γερεδϊθα 
10 χΥΐ. 9, δηὰ ἴῃ [6γ. Χχυ. το, ἃ οοηίοχί δἰγεδαγ 
αυοΐεά ὑγ ουγ δυῖπογ: ἴπς ἰγδηϑίδιίίοη, Βονν- 
ΟΥΕΥ, 15 ἱπάορεηάεπηί οὗ ΠΕ ΧΧ. 

ἀεεαἰαίε 97 ἐπῥαδῥίαπί,.ἢ 866 ποῖξθβ Οἢ Ὁ. 4; 
πὰ σομραγα [6Γ. χχχῆῖ, 42, ΧΙνΠ. 9. 

44. Βεΐ «υὸ «υομἱά ποῖ ῥεαγζεπ. “ἈΑπὰ τ 
Βοδικοπθὰ ποῖ." ὉὍῆθ ὈΓΟΡΉΘΟΥ Θβρθοίδ}}} 
τηοδηϊ 15 [οἵ. Υἱ]1. 1: ΚΤ ΒΟΥ 584}} ὑσίης οὐ 
[6 Ὀοηδβ οὗ [δες Κίηρβ οἵ [υάδι, δηὰ (ἂς 
Ὀοηδ8 οὗ {πε ῥγίῃοθβθ, δηὰ τῆς Ὀοπαβ οὗ ἴπε 
Ῥυοϑῖβ, δηὰ ἴῃς Ὀοηθβ οὗ {86 ρσγορδοῖβ, δηά 
(πὸ θοη65 οὔΠε ἱῃμδυϊ Δπί8 οὗ [εγυβαίθπι ουΐ 
οὗ [Ποῖγ γγανθβ. 
»ίαεε:. “Ῥ1δ99." 

25. [πϑοϊεδὰ οἵ ςσοηπθδηνϊηρ τς ᾳυοίδι οη 
ἤοσὰ [ογ΄ νι. 2, ““ Απὰ {Π6Ὺ 58}8}} βργοδὰ {πθπὶ 
Ὀεΐογε {πὸ 51η, δηά ἴΠ 6 πιοοη, δηά 41} ἴῃ μοβί 
οὗ πεοάνεπ, ννποπὶ ΠΟΥ πανα ἰονθά," ἄτςς., [ἢ 6 
δυῖΐῖπον ρα5565 ἴο δῃοίθοῦ ργϑαϊςςοη οὗ δἰ} 18 
ἱπιροσί, 

ἐο ἐδὲ δεοαὶ 9 ἐδὲ ἄαγ, απ ἰο ἐδ 7,1 97 ἐδὲ 
πἰσϑδι.) ΟΥὍἍ, “ἴο ἴῃ ποαῖ 7 ἀδυ, δηὰ ἴο ἴδε 
ἴτοϑὲ ἘΥ ηἰρῃϊ." ὙΤδὸ Οτοοκ τνογάϑ ἀγὸ [πὸ 
ΒΑΠῚΕ 848 ἴῃ [6Γ. ΧΧΧΥΪ. 30, γΏΕΓΕ (ΠΟῪ τοοΓ ἴο 
(86 ἀολὰ ΒΟΟΥ͂ οὗ [ἐποϊακίπι. ΤῊΪΐβ οὐνίους 
τεΐεγεηςς οἵ {πε βαββᾶρο 18 ονευ]οοκοὰ ὃν 
Ενναὶά, ννμὸ ἱπιαρίηθβ ῃαΐς [πο ἰ8 Δῃ ΟΣ 5- 

βίοῃ ἴη ἴῃς ἴοχῖ, νυ ῖοἢ 6 νου] ΞΌΡΡΙΥ [808 : 
“δηἀ ἢον ἅγὸ ΠΟῪ οαβϑίὶ οιξ 9 2δεῖγ ρτανεῖ; 
απά ἰδ τωγυξυὶηρ οπός αγὸ ἐχβοσεά ἴο ἴδ6 
οδί," ἃς. 

ἐδῶ ἀϊε4.] ΤΊ 5 τεΐεσα ἴο ἔπ 6 βεορὶε σϑῆθ- 
ΤΑΪΥ, 85 ἴῃ Ἶοσ. χχί, 9. 

ἐπ φγεαὶ γιδογῖ.1] Α ἴτες Ὀυῖΐ ξφοοὰ τεη- 
ἀεγίηρ οὗ [ῃς Οτεεκ (πόνοις πονηροῖς). 

ὁγ ρεε πο] ὙΏῈ Οχσθοῖκ ποσὰ (ὠπος 
στολή ) ΤγΣΔ 8 ὈΓΟΡΕΤΙΥ “ 4 βοηάϊηρ ἔοστὰ .ἢ δυῖ 
Βογο, δηὰ ἴῃ [ἐγ. χχχὶϊ, 16, χῖτ νυϊοῖ ΟἿΓ 
ῬΑβ85Δ 66 ΟἸΟΒΟΙΥ͂ ΠΟΥΓΟΒρΟΙ(8, ἰξ 5 υϑοὰ 85 δῇ 
Θαυϊναϊεηξ ἴο ἴ6 Ηοῦτεν ψογὰ τηροδηΐϊηρ 
“ ΡΟΒΈΪοηςο. ὅ66 186 ΖΏ]1ΕΓ οχρίδπδίοη δ 
[δ ἐπὰ οὗ [Π6 ςπαρῖοτ. 

26. «υδίοδ ἐς εαἰϊεά ὃν ἐδν παριρ.} 116 ΓΑ, 
8ἃ5 ἰῃ [Δῃ. ἰχ. 18, “ὕροη νυ ΒΙ ἢ ΠΥ πᾶπὶς [88 
Ὀδοη οδ θὰ :᾽ Τ᾿ομηρᾶγο συ. 15. 

δασὶ ἐδοι αἰ «υαΖέε, ας ἐξ ἐς 10 δὲ “ἐπ ἐδὲε 
4αγ.ὺώ Τς Οτοοκ πλοδῃ8 5.0 ]Υ, “ Παβῖ ἴδου 
Ἰιδὰρ 86 ἐξ ἰδ μὲ8δ ἀ4γ.} ὅ66 ῃοΐθ οῃ ἱ. Ις. 

ῥοισμε 9 ]εγαο!  “ὍΒδ εν} οὗὨἩ 186 ἢουϑο οὗ 
15Γ261᾽ 15 ἴπ {{κὸ πιΔΏΠΟΣ οΔ]]ο ἴο τοτηστ- 
Ὀγδηοθ ἴῃ θοῦ. χὶ. 17, ἃ βᾶϑϑαρθ ᾿τὶ [6 ΠΟΤῈ 
[ΠΔἢ ἃ δυπάγοά γοᾶγβ δὔῖεγ (6 [21]] οἵ (δε 
κίηράοπι οὗ 5γ26]. (ΟΠΊΡΑΙῸ ἰΐ, Σ. 

27. Ο Σογά οὦγ Οοά, ἐδομ ῥαὲ ἀεαῖ «οἱ 
:...1] “Απὰ γοῖ, Ο 1 οτὰ," ἄς. 

ξοοάπε:..) ὙΏς Οτεεὶς ψογά (ἐπεεικεία), 
ἴῃ 115 ἔοστλ 88 ἃ διιϑϊδηςνθ, ϑθοὴβ ἴο οσοὺΣ 
ΟἿΪΥ Ποῖα δηὰ ἰη ἴῃς Ὀοοκβ νοι νετα τυτὶϊ- 
ἴδῃ ΟΥ̓ ΊΠΔΙΥ ἴῃ Οτεεὶς (ΤΒΘ ϑοὴς οὗ ἴδ 
Τῆτοο Ομ] άγοη, ν. 19, “Ἰονίῃρ- Κη η655 .ἢ 
ν Ἰϑάοσχῃ ᾿Ϊ. 19, ἸΏΘΟΚΏ655 ἢ ΧΙ, 18, “ δαυ γ᾽» 
1 Μᾶδος. [Ϊ. λ2, “λνουγ ;" Χ. 4, “ ΠΊΟΓΟΥ ἢ). 
Το δαϊεςῦνο, Βονγονοσ, 15 υϑοὰ Ὀγ Ὁ ΧΧ. 
ἴο τοηάογ [Π6 ΗἩοῦτγον '᾿νοσγὰ στηθδηϊηρ “ ΣΟΔΑΥ 
ἴο ἔογ γίνε " 1ὴ 8. ΙΧχχυύϊ. ς. 

αερογάίηρ ἰο αἱ] ἐδαὶ σγεαὶ ριόσγῷ 4 ἐῤίπε. 
866 [86 ποῖΐε οὗ σ΄. 19, 8η6 φΠοῃραγε Ὠ δῆ. ἰχ, 1 δ. 
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Ῥευὶ, 

γ. 28--35.] 

28 Α5 τῇοιι βρακεβέ ὈΥ 1ῃγ βεγνδηΐξ 
Μοβεβ 'ἴπ {πὸ ἄἀδν ννῇεπ ποὺ ἀϊάϑι 
Ποπη]8 Π4 ΗΪΠῚ ἴο γυῖα την αν Ὀεΐογε 
{Π6 σὨΠ]άγεη οὗ [βγδεὶ, βϑαγιπρ, 

σι6.. 20 4] γε Ψ}}}} ποῖ ᾿θδγῦ πιγ νοῖςε, 
38. 5ΌΓΟΙΥ ΠῚ Πἰβ νΕΓῪ σγααΐ τ ]ττἀ6 5841] 

,. 86 τυγηεά [πο ἃ 5Π18]] μηδ ΔταΟ Πρ; 
τῆς παίίομβ, μετα 1 ν}}}} ϑβοδίίεγ 
Π6Π|. 

10 Εογ 1 Κπεν {πδὲ {πεν ψου]ά 
ποῖ ἤδδγ πΊ6. Ὀεδοδιιβα ἴς 185 ἃ 58{Ποἅ 

.36. Προ Καά ρεορὶε: διῖ δϊη τἢς ἰαπὰ οὗ 
,ΤΠΕΙΓ σαρΕΙν 1165. ἘΠΕΥ 5}}8}} ᾿ΓΕ θα ῬῈΓ 

41 “Απά 54} Κπον {παῖ 1 δ8η} 
εὴ τῃε [μογὰ τῃεὶγ (σοά : ἔογ 41 ψ1}} ρῖνε 

1Π6πὶ Δη ᾿Πδαγί, Δηἀ δδῦβ ἴο ἤθαγ: 
ΤῊΝ 22 Απά {ΠῈγὺ 5}4]1] ργαῖδβε πὲ ἴῃ 

29. σὠγεγ. Οτεοῖ εἰ μήν, οἡ ΜΜΏΙΟΠ 566 
ὙΥΊΠογ, ᾿ Οσαιηπηαγ οὗ δ. Τ᾽. ΡΡ. 5.53, 627, δηά 
τῃ6 σοτητηθηξαίΐουβ οἡ ΗΘΌὉ. νἱ. 14. 

ἐ ὉΕΓῪ σγεαὶ τ μά εραϊΐ δὲ ἐμγπεά, 
ἈΠ Νουα ΒΜ ΘΥΠΙ 80 ͵θδύ 8Πἃ 80 ΙΒ ΠΥ͂ 
5.2} ἔὰ σπ,,") ἄς, ΤΠδ παίϊοη 15 σοπηραγοά ἴο 
ἃ εῖθαΐ βύγαστῃ οἵ 665, [6 Οτθοκ ννοσγὰ θοὶης 
Ὧη ᾿πηΔῖ1οπ οἵ {ΠΕΙΓ ΠιυπΊτηϊην. Α5 ἃ 5ιὺ- 
βἰδηΐϊνο ἴἴ 15 ἈΡΡΑΓΘΠΕΥ ΟΠΙΥ πἰϑοὰ πόσο, Ὀυΐ 
ἴῃ6. νεσῦ (βομβεῖν) Οὐσσιγβ ἴῃ [6γ. χχχὶ. 35; 
ι Ο(Ἶγ, χνὶ. 32; αηά ἴῃ Ρ]δῖο, " δρ. νἱῖϊ, σός, 
Ὁ. 866 πίοσε ἴῃ {πὸ Αἀάϊτίοπαὶ Νοίθ. 

30. Πάπεαυ ἐῤαΐ δὲν αυομά νοὶ ῥεαν' »16.1 “1 
Κπον ἴπαὶ ΠΥ Ὑ111 ποί," ἄς. Τῇ βαῖὴς 
ἴεπϑε (ἔγνων) 15 ιιδοὰ Ὀγ ἴπ6ὸ ΠΧ Χ, Ἰῃ [6 Γ. χίν. 
20, ΧΥΙΙ, 23, ΧΧΧΊΙ. 2, ΧΙΝΙ, 20: ἴῃ 41} ὙΒΙΟἢ 
Ρίδοος [η6 ΑΔ. Ν', Πα5 {πὸ ργεβθηΐῖ. 

(αῤυ5..Ὶ ΚΟΑΡΟΣΥΣΌΥ," Ὧ5 ἴῃ τ. 32. 
ΤΗΣ Οτοεκ ννογά (ἀποικισμοῦ) 15 ι56ἀ Ὀγ ἴΠ6 
ΧΧ,. ΟΠΙΥ πη Τογεπηϊδῇ, 

“ῥβα]] γεριεγηδογ ἐῤοριεοΐ δ. 1 ΛΟ ΓΑΠν, Κ νν}} 
ΓΕΌΓη ἴο ΤΠΕῚΓ πραγί. ΠΆΠΑ Γ ΡΉΓΑ565 ΟΟΟ ΙΓ 
πῃ 1 Κίηρβ Υἱῖϊ. 47; 2 Εἰ γ. νυἱ. 37;  δῃ. ἰν. 
34, 36. 

31. απ ῥεαγ ἢ 7.6. "4 πρατί ἴο Κῆονν τὴρ "ἢ 
(16γ. χχῖν. 7), “4η υπάογβίδηαϊπηρ ἤοαγι᾽" (45 
50Π|6 Μ|55. Πεῦδ γϑδα): Οὐ εἶβθ "'ὰ πὸνν μοατί "ἢ 
(Ε2εκ. χυἹ!. 31). (ΟΟΠΊΡΑΓΟ θοῦ. χχχὶ!. 29, 
ΠΟΤΕ ΤῸΓ ““ὁπ6 Πρατί " {πὸ 1,ΧΧ, γοαὰ “δη- 
Οἴμοτ Ποαγί." 

ἐαγι 1ο ῥεαγ ΤιζογαΙν, “Ἢ ΠΘΑΥ ΠΡ ΘΔΓΒ :ἢἢ 
ΠΟΠΊΡΑΓΕ ῬΙΌΥ͂. ΧΧ. 12, “16 ΠΕΑΤΙηρ ΘαΓ δη 
ἴΠ6 5ϑεῖηρ Ἔγα. 

38, ἱ πεολ 866 ποῖδβ οἢ τ". 21. 

«υἱεζεά ἀεεάς.1 866 ποίβ δ {πὸ εηὰ οὗ {Π6 
ἙσΠδρῖογ. 

ἐδε «αὐᾶν 9 ἐδεὶγ γαίδεγυ.ἢ 1.6. 1ΏΟΙΓ 6ν}]} 

ΒΑΒΌΘΗ. 1]. β 26: 
{Πε ἰληά οὗἉὨ Ἐπεὶγ σδρεϊν! ἐγ, ἀπά τη ϊπκ 
ΡΟ ΠῚΥ͂ ΠΔΠΊΘ, 

23 Απά τγεΐυγη ΠῸΠπὶ {ΠῸῚΓ 50 
ἔηθοΚ, δηἀ ἔτγοτῃ {Ποῦ νυ Καά ἀδαάϑ: ἔοσ " στ. δαοξ 
ἘΠΕΥ 5}8}} ΓΕΠΊΘΠΊΡΕΓ {Π6 νὰν οὗ {Πεὶγ 
[1 ογβ, ἢ ΊΓἢ δ πηθά Βεΐογε τῆς 1, ογά. 

34 ΔΑΠΑ41 ν}}] Ὀγίπρ {Παπὶ ἀραΐπ ́  72. τό. 
ἰηΐο τῆς ἰαπά ψῇῃϊς ἢ 1 ργοπιίβεά νι Ὁ 
ΔΠ ΟΔΙΝ τιηἴο {ΠΕ ῚΓ ἐδτἢο 8, Αγ ἢδπ). 
Ιβϑαδς, δηά ἴδαςσοῦ, δπά τῆευ 5}4}} θὲ 
ἰογάβ οὔ ἴ : δπά 1 νν}}} ᾿πογεαβα τῃεπη, 
Δηἀ {Πδν 5}}} ποῖ ὃ ἀϊπηϊ Πἰ5ῃεά, 

35 Απά 71 ν}}] πηάκα δὴ Ἴνεγδϑί- 77:τ. 31. 
ἴηρ σονεπαηΐ ψἱτῃ τῆ πὶ το θὲ {Πεὶγ 35) 38, 4ο. 
(:Ὡοἀ, «ἀπά {ΠδῪ 53}4}} θὲ την ρεορίε: 
ΞΕ ΔΠηα 1 νν}}} πὸ πιογα ἀγίνε την ρθορὶα  Τβπι. 
οὔ Ιβγδθὶ ουξ οὔ τ1ηε ἰαπά τῆλε 1 βανε 
δίναη {ΠεπΠ]. 

σοΊΓβο οὗ σοπάιοξ, 45 ἰη ΕἾΖΘΚ, χυὶ. 61 ; Χχ. 41: 
ἜΧΧΎ ἃ 1.4} 

84. ΤἼδ ΡὈΓΟΤΉΪβ6 οὗ γοβζογδ ἢ 15. ΔΙ ΓΘΔΑΥ͂ 
δίνη ἴη ἴον. ΧΧΥΪ. 42-45; Πρδιιῖ. ΧΧΧ. 1-5. 

ἐδὲ Ἰαμα αὐδίεῦ 1 ῥγοριίσοά αὐἱ! απ οαἱ ἢ 
566 Πουῖ, χχχίν. 4. 

355. 7 «οἱ! »ιαζε απ φυεγίασίηις εουεπαηπξ 
αυἱ!ρ ἐῤεοη.) Ιῃ [,6ν. χχνῖ. 44, 45, σοά ργο- 
ΤΉΪ565 ἴο ““ΓΟΠΊΘ ΘΓ {πΠ6 σονοπαηΐξ οἵ {ΠΕ6ΙΓ 
Δηςοϑίουβ." Ηδογο ἴΠ6 “ νου αβίϊηρ σονθηδηΐ," 
5 ἰἴῃ [6Γ. ΧΧΧΙΪ. 40 δηὰ ἔγοαιθηίὶ νυ, 15 [Π6 “πον 
σογοηδηΐ " οὗ [6Γ. ΧΧΧΙ. 31--Ξ. 

1 «υἱἱ] πὸ νιογὲ ἐγίαυθ γεν ῥεοῤίε Ὁ 7εγαεὶ οἱ 
οὔ έῥε ἰαμιά.) ὍΠ15 σοΥγοβροπάβ ἴο [6Γ. ΧΧΧΙΙ. 
41, “1 ΜΠ] ραπέ {ποπὶ 1ῃ 1ῃ15 Ἰα πα ΘΒ ΘΑ Υ͂ 
ὙΠ τὴν γΠΟ]6 Πεατῖ, ἀπά νυ τὴν ὙΥΠΟΪΘ 
5011] ; χχῖν. 6, “1 Μ}}} ρίαπε {ΠπῸπὶ, ἀπά ποῖ 
ΡΟ ἘΠ6 πὶ ὉΡ ;ἢ δπα ΧΙ. το, 1 ΨΜΜ} ρἰαηΐ 
γοιῖι, απ ποῖ ΡὶποκΚ γοι ἀρ." 

ΘΟΠῚΘ. ΠΙΟάογη ᾿πίθγργοΐουβ, λν 116 δοκηονν- 
Ιοάσιηρ {παΐ ἴΠ656. Ῥαθδαρὸβ ὄχρῦοββ ἃ Μο5- 
βίδηϊς. Πορθ, ἀθην {Π6 ΔοςοπΊρ 5ηπιοηΐ οὗ (παῖ 
ΠΟρΡΘ ἴῃ [6515 οἵ Ναζαγρίῃ, δ βὰν {πᾶΐ 1ῃ6 
ΡΓΟΠΊΪΘΘ. Πὰ5. ΠΟΥΘΥ Ὀθθη {{ΠΠ|1|δἀ ; {ΠῸῪ 566 ἴῃ 
1 ποίμιηρ ποῦ {Π8Π ἃ ΡΓΟΠΊΪδο οὗ πηαΐογιαὶ 
ΡΓΟΒΡΟΓΠΥ τα ἴο βϑγαθὶ αἴτοσγ {πὸ ἢθβῃ. 
Οτοίϊιιδ βῖνοβ γαῖθοῦ ἃ αἰ ογοηΐ νῖονν  “ ΤῊ Ϊ8 
οονοηδηΐ νυ] [5γΓ80] σοητππθα πη] Μοβϑίαἢ 
σαπηθ, απα ννου]ὰ πᾶν σοπτπιοά αβουνναγάϑ 1 
{πον Παά τγοοοῖνο τῆς Μοββίδῃ, τα σοπάϊίοη 
ὙΠ ἢ 15 ϑοπηο  Π|65 ΟΧΡΙΓΘΘΘΘα, βοιηθί! ΠΊ65. ἴο 
ὕ6 τιηδογϑιοοί." 

Βιιῖ θοῖῃ {π6586 νἱθννδ ἀγΘ αἰ γοῦν ορροβοά 
ἴο {πὸ απ Πη  ΠἸ5η1ηῦ ΤΠαγασίογιδίς οἵ (η6 
ἑηρνν σονοπεηΐ," {Πα} 1{ 5}|8}1 πανοὺῦ θ6 Ὀτόκεπ, 
845 ἴῃ οἱά σονθηδηΐ ννὰ5 (61. Χχχὶ. 32, ζζο). 
ΤΠ ἀθβοσρίοη οἵ {πΠ6 “πὸνν σονοπαπί "ἢ ἴῃ 
Τογοσλῖα} ἃ5 οη6 ΜΨἜΙΟΝ 5Π|8}} θ6. νυτιττοπ προη 
1ηΠ6 Πραγτί δὴ ΟἿΪΚΥ ΔΡΡΪΥ ἴο {ΠῚ ϑρι τι] 

ἡ ποδὶ (Ὡὡοοσίςο 
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οσογοηδπί νος Οοὐα 45 τηδάς ψ ἢ ἴῃς ἴτυς 
ῖ5γδ6ὶ ἴῃ [6515 Ἑτῖϑί ([38. ἴν. 2; Ηδθδ. νι. 6). 
ΤῊ Μεοβϑίδηϊς ἤορο δὰ 118 τηλΐουϊαὶ 845 

ὙΨῈ]} 45 115 βρί γε] 5146, δηά [πε ἴννο ᾶἀγὲ οἴξῃ 
σοι Πα ἴῃ οἱ νἱενν ΟΥ̓ ἴῃη6 Ρῥσορῃεῖβ, ἰοοῖκ- 
ἴῃ ἔογννασγὰ ἴο ἴῃς τεβίογαϊίίοη οἵ ϑγδοὶ δηά 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΒ ΟΝ 

4. ἀεεοἰαίἑοπ.) Οτ. ἄβατον. ΤῊς οοττα- 
βροηάίηρ Ηδεῦγενν ᾿νογά (Π|92) πιθϑδηΐ οτἹ- 
ΒΊΠΑΠγ, δοοογάϊηρ ἴο Εὔγϑῖ, “" δϑίοηϑησηθηῖ,"» 
δηὰ τἤθη “ ἀεβοϊδιίοη. [11 15 {τδηβίαϊθά ὉΥ 
ΤΩΔΗΥ͂ αἰογοηῖ ψοσάβ ἴῃ (6 ϑεριυδρίηϊ, 88 
Ψ1}} Ὀ6 βδεθὴ ΟΥ̓ τοξογσιηρ ἴο  δυΐ. ΧΧΥΙ. 27; 
 Κιίηρβ χΧχὶϊ. 19; 2 ΟἿ. ΧχΙχ. 8, ΧΧχ. 7; 
76. χνὶ!, τό, χῖχ. 8, ΧΧχυ. 9, ΧΙ, 18. 

Ῥαββαβεβ ἴῃ ψηῖς ἄβατος ἰ5 υιϑεὰ 45 ἴδε 
ἰτδηβίδιίοη οὗἩ ΠΙΡ) τὲ [εγ. χχν. 18, 18; 
Χ]ν, 22: ΧΙΥΙΪ, ο; ΧΙΙΧ, 13,17. 

[0 15 ΟΠΪΥ͂ ἴῃ Τεγεπηδῇ, ἀρραγθηῖ, ἰμδΐ 
εἰἴΠον ΠΙΡΦ οὐ 115 σορῃαίς ΠΟ Θ᾽ 15 τεπάδγοά 
ΌΥ ἄβατος ; ἃ οἰτοιτηδίαποθ ψνῃ1ςἢ ἕανουτβ [6 
ςοηϊεοζαγε [πα Βατγυςσῖ δπαὰ [ογεπλα ἢ ἡνΟΓΟ 
ἰγαηϑαϊθαὰ ἱπῖο Οσθοῖς ΕΥ̓ τῆς βαρ Ρεῦβοῃ. 
Βυϊζ 566 ἴῃ ποῖξ οὔ Ὁ. 21. 

7. ΤΕ τεςοϊνοα σχοδάϊηρ (δῖ. δηά ΑΪοχ.) 
5 8ἃ58 ἴο!]ον5:---ὠΑῖ ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾽ ἡμᾶς 
πάντα τὰ κακὰ ταῦτα ἃ ἦλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς. Τὸ 
ανοϊὰ [86 δρραγθηΐ αἰ ΒΠ σα ΠΥ οὐ ςοπδίγασζίοη, 
τῆς βθςοπά ἃ 15 οὐχ ἀ ἰη (οαά. ΧΙ]., 26,32, 
16, 49, ἄζε. ; ΨΏ116 διότι 158 δι θ5αςταϊοά ἔοσ [ἢ 6 
ἢγϑι ἅ ἰη (οαά. 22, 48, 51) Βυρροτγίθα ὈΥ ἴδ6 
[,.ἴ. φμῖα [πὰ ὅ5γτ. : ΕΥ̓ ΖΒΟΙΘ]. 

Τλα ἰαίον σοδάϊηρ, που ρῇ δὴ ουϊἀθηΐξ ρ͵οβϑ, 
Ῥοϊηΐβ ἴο {πε ἔγιια ἐχρ᾽δπαίίοη, ἴπ6 ἢγϑί ἅ Ὀεϊηρ 
ἃ ὑδ]ά ἰταηϑίαἰϊοη οὗ Ἵν ἢ, νυ ἢ ΠΊΔΥ Ὀε 
ςοπδίγυρα ἴῃ ἵἴψνο νγᾶγ8. ΕἸΤΠΟΥ [τ 15 5: ΤΏΡΙΥ 
τ χοϊαίϊνθ, γοίοστιηρ ἴο σ᾿. 6; ΟΥὉὨ 1 Πᾶ5 ΠοΙΟ, 
85 ἴῃ ΟἴΠΟΓ ρῥΙαςθβ, ἴῃ6 ἔογεβ οὗ ἃ ςοηπ]ιηςσίϊοη 
“(45 ᾽ (Ε ννΔ4), ΟΥ “ Ὀεσαιι56.᾽" Οἡ 1815 υ158ὲ οὗ 
ιν, 566 Οὐ βθηΐυβ, "Η εῦγ. Οτ. ἡ 8 155,1 δπὰ 
4. Εννα]ὰ ορίῃβ ἃ πενν βοηΐθηςς ψ τῇ σ᾽. 7: 
“Α. [(ῃ6 1οτὰ δράκα 81} ἴῃς δν}}5 σοησοΥ ΠΡ 
15 ΗΕ σαπθ ὈΡροΟὴ 15, Ὀιῖ Μὲ αἷἀ ποῖ 
Θηΐγοαῖ ἴῃ ἕδος οὗ {πὸ Τογὰ. ,. “ο (ῃε [οτὰ 
νας θα οΥνοῦ ἴῃ6 ον} ]5,᾽ ἄς. 

18. Τῆς Ἀδοεῖνοα Τοχὲ (ἀλλ᾽ ἡ ψυχὴ ἡ 
λυπουμένη ἐπὶ τὸ μέγεθος ὃ βαδίζει κύπτον καὶ 
ἀσθενοῦν) 15 ΞΒιιρροτίος ὈΥ̓͂ 8}} ἴῆς Μ55., Ἔἐχοθρῖ 
παΐ βδοπλθ ασἰιγϑίνο5. οὐχ ὅ, ἀηα οἴπογϑ, νυν ἢ 
ΤΠποοάογοῖ, ᾿ἰπϑοσὶ πνεῦμα Ὀοίογε βαδίζει. 
ΝΟΙΒΟΥ οὗ ἴποβο σουγοοίοηθ. νου] τολονο 
18. σου] 65 οὗ ἴη6 ράδϑαμο. Νὸὼὸ ΠΟ]ρ 15 ρίνβη 
Ὀγ ἴἰὸ ἔγεθ ραγαρ γαβδοβ οἵ [6 ΓΔΕ] Ν γϑί οῃβ. 

Μοβῖ οἵ πὸ πιοάογηῃ σομηπηοηΐαίοῦβ ΒῈΡΡΟΒ6 
(ῃ4ῖ τ1Π6 Ηφθῦτοιν ἴοχί νυὰ5. [501 σοΥΓγαρῖ, ΟΥ̓ 
ννὰ5 Ππιιϑιιηἀογβϑιοοα ὈΥ {πὸ ΓΥα ἢ 5] αἴΟΥ, 

Ἀδισοῦ απὰ Μασιοκοῦ, τοίουστίηρ ἴο {6 
ΟΥ̓ ΡῚΠᾺ] ραδϑασο 1) οι, ΧΧΥΙΠ]. ὅς, διιγοοβί παῖ 
ΠΟΙ αἶθϑὸ {Ππογὺ ννὰ5. ἃ δ ΠῊΠΔΓ ΠΕ 0515. Ὀ6- 
τννθοη {Π  5οι] αηὰ [ῃ6 θοαΥ, ΟΥ βοιὴθ ρατγί οὗ 
ϊξ, ἐιΖ. ἴῃς Τροἵ. 

ΒΑΒΌΚΦΗ. 1]. 

τοἀοιηρίίοη ἴῃ Εἰ γχϑέ 845 οὔθ δνθηῖ, ἴῃ [ἢ 
ἔοστηθσ, δουνθυθσ, [86 πηδίοσιδὶ ἀϑρεςῖ οἱ [ἢς 
Ρτοϊηΐδα μδά [(5 [τη ροσδὶ δηὰ ϑυγῃθο  1ς2] ἔι}» 
ΒΙπιθηΐ: ἴῃ (Π6 Ἰαιοσ, [ῃ6 βρίγιζυδὶ δ] Β]πηοηῖ 
ἴπ [Π6 ΘϑίδὈ Πϑῃτηθηΐ οὗ (ἢ6 Κιηράοχι οἵ (μτϑὶ 
1ῃ [86 Βοαγίβ οὗ σἼθῃ. 

ΝΕΒΒΕΒ 4) 7) 18, 25) 29, 33. 

ΑΙ! τπαΐ σδὴ δ6 βα:ἃ υὐἱῖἢ ΠΟΥ ΔΙΠΕΥ͂ 15 ἴμαΐ 
{Π6 Ῥρα55ρΡῈ ξῖνθϑ δσίγοηρ ευἱάθηςς οὗ ἃ ἤοῦγεν 
οσἱριηδὶ. 

25. }εεἐρπεο ὙΒδῖ ἴῃς ννογά ἀποστολή 5 
στα υϑ6ὰἀ ἴῃ {Π18 ῬΘΟΌΪΙΑΥ 56 η56 15 ΟἸΘΑΓ ἔγοπὶ 
[ἢ ΡάγΆ}16] ραβϑϑᾶρε ([6γ. χχχί!. 36), σΒεσο 1ἱ 18 
εἸηρίογοά Ὀγ {πε ΠΧ Χ. ἴο ἰτδηβίαϊο ἴῃς Ηδ- 
Ὀγὸν ψοτά (Ἴ3), ννΒῖ ἢ 18. σΟΤΩΠΊΟΠΪΥ͂ υϑεὰ 
[ῸὉΓ “ ἀοσβίτυςοη,, “ἀφδῖ}," ““ροβϑίϊεοηος " 
(θάνατος, [6Υ. χῖν. 12, ΧχΙ, 6, 7, ζζς.). ΑΞ5 ἴο 
(Π6 οΥρίη οὗ ἃ πιρδηίηρ 80 ζογιοίς ἔγοπὶ (ἢ 6 
Εἰγτηο]ορίοδὶ βθῆθ6 οὗ ἀποστολή, “ ἃ 56πάϊην 
ἔοστι," ΕτΖ5ΟΠ6 βυρροϑίβ (παῖ [ἴ ἄγοϑε [πὶ 
τς εαυθηῖ 56 οἵ [6 ρέγαϑθε ἀποστέλλειν 
θάνατον (1,6. ΧΧΥΪ, 25; 2 ΟἾγ. Υἱῖ. 11; 67. 
Χχὶν, το; ΕΖΕΚ. χὶν. 19) 21, ΧΧΥ ]. 21; ΑΠΊῸ5 
ἶν. 10). 

29. »εϊ μά} ὙΠῸ Οτεεκ ϑυδπίδηθνε 
βόμβησις, “ Ὀυ2ΖΖΙηΡ,᾽" 18 βαἱϊά ἴο δὲ υοά 0» 
ΨΉετα εἶδε: (πε Ηεῦγονγ ννογὰ (21) ἴὸ 
ΜΠΙΓἢ 1ἴ σοττοθροηάς (45 βομβεῖν ἴο ΠῸΠ ἰπ 
Ϊ6γ. ΧΧΧΙ. 35; ΧΙΝ]. 36) οσσυτβ ἰῃ τ ΚΙηρ5 
ΧΧ. 13; 2 ΚΙΏΡΒ ΧΧΥ.ΙΙ ; 58. ΧΙ, 4, ΧΥΪ. 11: 
ΕΖεὶκ. Χχχ. 15, Δηἀ 5 νυ ΟΙ 5} Υ τεηάογοά ὃν 
ἴῃς ΕΧΧ. 45 ὄχλος, ἔθνη, πλῆθος. 

Ετοτὰ [ἢ 15 εαυθηζ τ156 οὗ ΘΠ ἔογ “ παὰ]- 
Εἰς, Κηδαςκοσ ἄγριο (μαι “ἴῃς Οτεοκ 
ἰγδηϑίαῖοσῦ Ποῦ σογδί ΠΥ πηϊ5565 ὃοῖμ (ἰε 
56η56 δηᾶ ἴῃς τίρῃξς νοσζά, δηὰ 15 βρυ οἵ 
ἃ τηἱδε Γδηϑαϊίοη." Βιυῖ δὴ δχδιμηδίίοη οὗ 
[6 ράββϑᾶξθβ αυοΐϊεα ἀὔονε ἔτοτῃ [βϑίδῆ ν}}}} 
5ῃ6νν [Παἴ ἴῃ ἢ15 υ8δ6 οὗ ἴπ6 ψοτγὰ ἴπῸ 1άδα οἵ 
“τ 6. 15 ἀεγινθά ἤοσὰ ἴμᾶΐ οὗ ἃ 
(ἐ ΠΠΊΤΗΠρΡ ΠΟ]56. Οὐ δυΐϊμοῦβ δἰζεπιρί 
ἴο τοργοβοηΐ [ἢ]5 οΥὐἹρῖπαὶ τρϑδηϊηρ οὗ [δε 
Ηδοῦτον Όγ ἴΠ6 ἡθνν δι σὶρ ΠΥ ἕογπιοά τνογὰ 
βόμβησις ςαηποῖ 5] Ὀδ ςΑ||6ἀ ἃ πιῖ5- 
{τδῃϑαϊίοη. [{ 15, βονγθνοσ, ἃ βίγοηρ ργοοῖ οἵ 
ἃ Ηοῦτονν οτὶρίηΔ!. 

33. α«υἱεζε ἀεεάς. ἘΟΥ πονηρῶν πραγ 
μάτων, ΜΏΙΓΙ 5 ἴπ6 τεδάϊηρ οὗ ἴε Οοάεχ 
ΑἸοχαπάτγιημυβ, [π6 ναῦςδη ἢ458 πονηρῶν προ- 
σταγμάτων, ἀηὰ {{|5 15 δΔάορίεα ΟΥ̓ ΕΤΙ ΖΘΟΒΣ 
ἴῃ ἴδ βᾷ Πλ6 56 η56 45 “δἰαιιοβ δῖ ννεσα ποῖ 
σοοα " (Ετοκ. χχ. 25). Βα ποσὰ [86 “5ἴδ- 
τυἴ65 "ἢ ἀγὸ στορσγοβθηϊθα 85 βίγθῃ ἴῇ δῆροσ ὃν 
Οοά: Βοτζο, [τὸ ννοσά (προστάγματα) ἷ5 τε- 
ταϊηοα, ἰἃ 5ῃουὰ 6 σοιηραγεά τ ευϊ. 
ΧΧΥΠΙ, 20 (πονηρὰ ἐπιτηδεύματα, “τῆ νιιςκοά- 
ἢ655 οἵ [ΠΥ ἀο!ημ5)}); [670 ΧΧΙΪ, 2, 22, ΧΧΥ͂. 5» 
χΧχνὶ. 2... Α δοῖϊοσ ψογὰ ἴδῃ “ἀδεας᾽" ΟΥ̓ 
“ ἀοἴπγ5᾽ ννουὰ Ὀ6 γ»χδοίΐοθβ," 1.2. δὰ- 
διζιια] ἀθοά5,--οἰιδϊοιης σϑοορξηιβοα δηὰ, 85 ἴἴ 
Ὑνοτο, ΡΥ βου 64 (προστάγματα). 



ν. 1--..} 

ΟΗΑΡΤΕΚ Π|. 

4 74: γε ο7 ἐλεὶ»γ 27γα»67 αγια ερν δ οε {05- 
ἑαϊ»εα ἐρε ἐλαΐξ δοοξ, τυλέελ δαγμεά τοί, απαᾶ 
“εηΐ ἐσ 7εγμσαίο. 40 δ πιιάονε τᾶς σλξιυεαῖ 
,3γπὶ το )αοοῦ, ανκαὶ τύαᾶς σέφηε τῤο»ε ἐδ6 εαγέξ. 

Ο ΓΟΚῸ Αἰπιρμεγ, (οά οἵ 
ἴϑγδεὶ, τ8Ὲὲ 8οὺ] ἴῃ δηρι βῃ, 

1δς ττου δ] εἀ 8ρί τς, σγίεῖ ἢ ὑπο τῆεε. 

ΒΑΚΌΘΦΓΗ. 111. 

2 εκ, Ο [μογά, ἀπά πᾶνε πιεγου; 
ἴογ ἴῃου γί πιεγοῖδι! : δηά ἤᾶνα ΡΠ Υ 
ΡΟΠ ι.8. δεσάιϑα ψὰ ἢᾶανε ἰππεά 
δείογε πε. 

3 Εοτ “τῆου ἐπάυγεβε ἔογ Ἔνεσ, δηἋ “ Ῥε. τοῦ 
ννε ρεγίβαι υζίογὶγ, 

4 Ο [Γιοτά αἰπή ἶτεν, του (ὐοά οὗ 
βγεῖ, ἤδαγ πον ἴῆ6 ρῥγάγεγβ οὗ ἴῃς 
ἀεδά [βγδβ}]1τε8, δηά οἵ τῃδὶγ σμ]άγεη, 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΠΠΙ|. 

1.8. Αη οδστιθδῖ ὑγΑΥΕσ ἴῸΓ ἀο] σοσδῆςθ, 
ἔουπαοα ρου Οοὐ᾽ 5 δησιθηΐ ργοσηῖδα τγοοιϊεα 
ἴῃ ᾿ἰ. 18--Ξ15. 

δοπλα οομῃηπηοηίδῖοιβ γοργὰ [ἢϊ5 858 ἃ 56 ρ8- 
Ιδῖα ὈΥΔΥΟΙ Πσοπῃηροϑεὰ ὉΥ Βαγυς ἔοσ τῃ6 
Ἔχ! ] 65 ἱπάθροπάθπν οὗ [π6 φγεσθάϊηρ σμαρ- 
ἴδγβ, δἰθρίηρ ἰῃαΐ "" δυεῦυ [ἰπηκ οὗ {Πδηβιοη, 
Δηἃ 511}} ΠΊΟΤΘ ΘΥΘΓΥ ᾿ηαϊσαίίοη Ροϊπίηρ ἴο ἴῃ 6 
ΡΓΘοδ αἴ Πρ ΡΓΟΠΊΪΒΘ, 15 νναπίϊηρ "ἢ (Κ δ 150}}}. 
Νο [ππκ οὗ {τγαπϑιίίουμ 15 πϑοάδά, ἴοσ {Π6 

ῬΓΑΥΘΤ ἕο ονν5 αι Παΐιγα! Υ ἀροη {ΠῸ Ργο- 
ΠΊΪ56. 
ὙΠῸ ἱπάϊοδίοηβ ρΡοϊπέϊηρ ἴο {π6 ργθοδάϊηρ 

ῬΓΟΙΠΊΪ56 ΦΓῸ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5, 45 ὙΥ1}} δ ΟἤσΘ ἈΡΡΘΑΓ 
ΌΥ σοιῃραγίηρ τ. 6 υΥἹῚ ἢ 11, 31, 32, 35; Ὑ. 7 
ὙΠ 1]. 321-22 Ὁ. 8 ΜΙ 11. 29, 12. 

Βοβίάθϑ ἴπ656 γείθγθησθϑ ἴο [ἢ 6 ρσογηῖβθ (1. 
28-- 5), ΚῪἼῪΠΕΟΊΟΚΟΙ ἢᾶ5 5σπονγη [Παΐ ΘΥ̓ΘΓΥ νΟΥ56 
ἢδ5 βοῆθ Ῥῆγαβο οὐ {πουρῃς σοππροίιηρ [ἢ 
ὙΠ 1Π6 Ργεσεάϊηρ ρΡογίίοη οἵ ἴῃ ΌΟΟΚ, ]. 
15---ἰ!. 
ΤῊ ν 1} 6 6 πιοσθ ουϊάθης ἵΓ ᾿πϑίθδά οὗ 

φυοίίης ἴΠ6 ῬΑγΆ] 16] ραβϑαροβ ἴῃ [Π6 ποῖθϑ Οὴ 
ἜἐΔῸ ἢ σὑεῦβο, γὸ Ὀγίηρ ἰοροῖμοῦ α ἔοὸνν οἵ 1η6 
ΤΏΟΓΕ 5ίγιΚιηρ ἰηἴο ΟΠ6 υἱθϑυν. 
(οΙραΓα 11]. αν. α ΜΙ 11. 18. 

εἰ, ἀν ΝΣ Ό ὦν αὐ προ ας 
μν ὅ ἢ. Ὑ  , θ. 
ΠΑ κα τον τ ἢ  χϑ; 
5, ὦν δ΄ ἃ Ὑ,τῇ, τῇ,.1Ζῦ, 
1. δον ὦν 18) 18, 41. δὲ, 
“1. Ὁ... ὦ, 1: τό-τοῦ ἃν δ. 0, 
π΄ νς;. 1 ἧς τὸν δὶ ἴα 

ὙΥΉΠῸ ἔππ15 οΟἸοβοὶν σοηποοίθα ἢ {πΠῸ6 ρτο- 
σραϊηρ σμαρίογϑ, {[Π6 ΨνΠΟΪΘ ΡΥΔΥΘΓΙ 15 ΠΊΟΓΘ ἰη- 
ἀορεπάδσηϊζ οἵ οἴμευ θΟΟΚΒ οἵ ϑουιρίαγε; ΠΊΟΓΟ 
Τογοῖθ]θ, [επάθγ, ἀπ θαγηποβί. ΒΥ νυ ΠΟΙΠΒΟΘΥΟΓ 
δηἀ ὙΥΒΘΠΟΥΟΥ σοϊηροβοά, [ἴ ΘΧΡΓοβθο8. {Π6 
ΕΘΠΌΪΠΟ ἴδε! η 55 οἵ {Π6 νυτιΐογ. 

1. ρὲ σομΐ ἴπ απ. “8. 5011 ἴῃ δη- 
Ευ5} : ΠΓΘΓΑΙΥ, “Ἰη δίγαι5." (ἐν στενοῖς). 
(οΙηρΡαΓο 2 ὅΔ4Π). Χχὶν. 14: ϑιΒαΠΠα 22. ΟἸΓ 
ΕΣ ϑἢ γεπάδτιηρ οὗ {Π|5 ννοσά, αηὰ {πΠ6 6481- 
ναϊθηΐ (στενοχωρία, 154. ΧΧΧ. 6; Δ 154. ν. 2), 
ἶ5 ἀογινοα ἔτοπη πὸ Ψυϊραΐία (ἐη ἀηρσι 5). 
866 Ἴτοηςι, ὁ Ν. Τ΄. συ ποηυπΊβ,᾽ 11. 20. 

ἐῤε ἰγομόίεα ρίγ!.] “ἀπ ἃ ἃ (του ] 6 βριίτγι.᾽ 
Το Οτσεθκ ννογὰ (ἀκηδιάω) πιδαΠ5. ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ 
“ ἐρ δ6 που σαΓ6 ΟΥ βούτονν," δικὶ ἤθηος ἴῃ 

115 ἰδΐοσ 156 “Ἅ ἴο 6 ἰῃ5θηβι 16 ἴο ραίη,᾽" ““ἴο δ6 
Ραϑίὶ ἔδεϊϊπηρ," “ ἀδροπάοηϊ, ““ἢϑανγ.»" [Ι{ ἰ8 
ιι56ἀ ὈγΥ {Π61Χ Χ. ἴῃ 158. ἰχὶ. 3, "" βρίσιί οὗ ῃθα- 
ΨΙΏ658 ;᾿ Κ5. ΟΧΙΧ. 28, “ ΤῊΥ̓ 500] τηο]ζοῖ ἢ ἀνΑῪ 
ἔοΓ ΨΕΙΥῪ Βοαυϊη655.᾽ 

2. Α5 ἴῃς νεῖβϑο δίδληάβ ἴη [6 ΑἸΚ., ὕνο 
ΓΟΔΘΟΏ5 1.6 σροὰ ΨΥ Οοάα 5ῃοι]ά 8ῃον 
ΠΊΘΓΟΥ͂ ἴο ἴβγδοὶ : (1) ΗἸ5 οὐνῆ παΐιγε 45 "ἃ 
τογο] σοά "ἢ (θεῖ. ἴν. 21, ἄο.); δπά (2) 
1Π6 5 ΡΡ] αηΐ58᾽ σοπίοβϑίοη οὗ 5ἴη, 45 ἴῃ 58. χὶὶ. 
4, 41 5εϊά, 1οτά, θῈ ππογο ἢ} πηΐο πλθ : ̓θαὶ] 
ΠΑΥ͂ 5011}; ἴογ 1 Πᾶνα βἰππεά δραϊηϑβί {π66.᾽ 

Οπ {Π6 οπἸβδίοη οὗ ἴπΠ6 ννογαβ. “ ΤῸΣ (Ποιὶ 
αὐ πηογοῖ] : ἀπ ἢαγὸ ΡΙΓΥ ἸΡΟη 115," ἴπ τῃ6 
Ναίσαη Μ8., 5666 ἴπ6 ποῖθ αδἵ ἴῃ οπά οὗ {π6 
Παρίου. 

3. Α ἔυσΠογ ἐννοίο]  πηοΐϊνα ἴο σοπιραββίομῃ 
1165 ἴῃ {πὸ σοηίγαβί θοίνγθοπ [Π6 δἴογηαὶ πιὰ- 
Ἰοϑί᾽υ οἵ σοά «πὰ {Π6 ΠοΙρ θβϑηθθ οἵ Η!8 
ΡΟΓΙΒΗΙΠΡ σγθαΐυΓοβ : [58. 1ν11}. 15. 16. 

ἐπάμγευ.) "δὶλο8ύ (ἐπ {πὸ {ἈΤΟΠ6).᾽ 
Οοιηρατε ᾿5, 1Χ. 4, ΧΧΙΧ, 10; [,Ἀ1|. Ὑ. 19. 

φέεγρ εἰογγ .] “810 ῬΘΥΣΒΒΙ ΠΡ [ΙῸΓΣ 
ΘΥΘΙ." ΤΠ ΑΟΥ., ΤΠποιρῊ 1 Πλϊ5565 {πὸ ἔοσοθ 
οἵ ἴπ6 τρίτο “ΣΟΥ ΘΥΘΙ," 56 615 ἴο ΔΡΡΙΥ 
Π6 ννοσὰβ στρ ῃ ον ἴο [ΒΓ 6] δια γιαΐϊογι : ἌΝ, 
(Π6 τοπηπαηΐ οἵ ΤΥ ρϑορίο, [ἰοἵξ ἔδνν ἴῃ πιιπΊ 
ΔΊΟΠΡ; ἴπ6 Ποαΐμθη, ἃ ΡΟΓΊΒΠ Πρ ἴῃ ΘΧΙΪΘ, δπὰ 
ἢ τι ΤῊΥ ΡΘΟρΙΘ [5γ86] νν}}} ΡΟΥΘ ἢ “ΖῸΣ 
θυ 01." (ΔοΠΊραγο [6Γ. Χ]. 15, “1Π6 τοιηηδηΐ ἴπ 
Ἰυύδῖ νει ϑῃ τ" Τόν χῶν, 28 ἢ; Τ)εΌΕ, ΧΥσ, 
χϑ; ζεῖ χχνΗς ΣΟ, 1, 

4. ῥεαν ποαὺ ἐῤδὲ ῥγαγεγ: ΟΣ ἐδὲ ἀεαά 7εγαεί- 
1 ε5.1 5 βίγαπρο ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊ ---- [Π6 ῬΥΔΥΘΥΙ͂ 
οὔ τὴς. ἀοφά οὗὨἩ 15789]᾽""---ῃὰ5 βίνθη σίβο ἴο 
πα ἢ ἀἰἸβοιιβϑίοη. ὁ ΘΟΠΊΘ. Δησίθηΐ ᾿ἱπίογργε- 
[615 ππάογϑιοοα ὈΥ [ἴ, νυν παῖ βϑοὴβ ἴο 6 {Π6 
πιοϑὲ ΟὈνιοιβ πη ηρ, {παὶ Π6 Ρίοιιβ ἀποθ65- 
ΤΟΥ͂Θ ἡμι ἠιόο ραΐγιγε Ῥταγ θα ἴοσ {ΠΟῚΓ παζίοῃ ᾽ἢ 
(ΚΘυβοΒ): απ Ὧη ἄρρθὰ] 6 πηδάθ ἴὺ διοῇ 
ράδδαρ 5 35. 5. ΧΟΙΧ δ. ΤΟ αν Τν.2. Μϑ0ς, 
ΧΗ; αὐ Πρ ΧΥ, Ἐ2; 2, ἴσ ΠΟΥ πὲ ἢ ἃ 
νἰΘὺν σΟΠΟΟΓΠΙηρ πὸ βαϊα οἵ {π6 ἀθαά 15 ποῖ 
οι βυρροσγί ᾿η {πὸ Ὁ. Τ. Α ρίαποθ αἵ 
{π656 Ῥαββϑαοβ ΜΠ] 5μῸν πονν {|| πον 
ΘΙ ΡΡοσΕ τπ6 νἱονν ἴπ αιιοϑίίοη; θαῖ ὄνθη 1 
ἘΠΟΙΓ [ΟΘΕΙΠΊΟΠΥ ὙΜΈΓΘ βίο ΚΟΥ, 1 σοι] ποῖ 
θ6 δεῖ αραϊηϑέ ΟἹ Δ ΠΟΙ 5. οὐνη δἰαϊοπιθηΐ Ἰη 
1. 17: “ΤΙ ἀρδά.. . ΜΡ σιν υὑπίο {Π6 
Ιοτὰ ποῖοι ΡΓαΪδὸ ΠΟΙ ΓΙ ΘΟ Ι5Π655.᾽" 
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ΜΏΙΘΗ ἤανε βἰηπεὰ Ὀείογε ἴΠ6α, ἀπά 
ποῖ Πελγκεπεά πηΐο [ἢ νοῖςε οὗ τῆς 
{Πεῖγ (σοά : ἔογ τῆς ννῃὶς ἢ σάιι8ε ἢεβε 
Ρίαριδβ οἰεανε ὑπἴο 8. 

ς Ἀοπλοπροσ ποῖ ἴΠεῸ 1] 4υ [68 οὗ 
Οὐ ἐογείδίῃογβ : δῖ ΤΠ] ηΚ ἀροη ΤῊΥ 

ΑποῖΠοΥ ορίηΐοη 18 {παῖ [Π6 Ῥἤγαβα τοίουβ ἴο 
[6 ῬΥΔΥΘΥΒ ΒΟ ἢ Τρ θοι 8 τηθη, πόα ἀεαί, 
ΒΟἢ 45 Μοβθβ οὐ ϑαπιυθὶ οὐ δοϊοπιοη, δὰ 
οἤεγοα αἀυτγίηρ ἰδεῖὶγ |ἴὸ (Εχ. χχχὶ. 32:1 
ΚΙηρβ νἱ, 2ς 1.) : Ὀμξ {π|5 Ἔχρ δηδίίοη 15 ὑΟΣῪ 
λτ-ἸοϊοΠοα, δηὰ ἱηςοηκίϑίθης ἢ τἢ6 ρῥἱδίη 
τηοδηΐϊηρ οὗ ἴ6 ννογὰβ “Ηφδσ {πὸ ῥσγάγϑι οὗ 
[η6 ἀθδα," νῃςἢ σδη Παγαϊν ὃς τπάογϑίοοά οὗ 
ΡΓΑΥΘΥ5 οἴσγοα τδηΥῦ σοητυτίθ5 Ὀδεΐοτγα. 
Α τῃϊγτά νίδνν, μβο]ὰ ΕΥ̓ ΠΠΔΠΥ σοπιπιοηΐδίοῦ 8 

(Μαϊάοπαῖιβ, ἃ 1 ἀριάθ, (αϊηιεῖ, Οτοίιι5, 
[1Πογ, Ενναϊά, δυο), ἰ5 πα΄ ὈΥ “16 
ἀεαά οὗ [5γ861᾽ ἃγὰ τιόδηΐ 1ἢ6 διΡρ[Δηῖβ 
{Ποπιβοῖνοβ, νὴ ἴῃ (ΠΕΙΓ ΠΊΙΒΟΣΥ δρθὰκ οἵ 
{πε 5 ο᾽νο5 ΠΥΡΟΓΌΟ]ΙΟΔΙ]Υ 45 “ἴἢε ἀεαά." [ἰ 
5 ἴγ (Πδὶ 1ἢ τ΄. 3 [ΠΟΥ 5ρθᾶκ οὗ {ποπιβεῖνος 
845 “ΡΟΓΙΞΠίηρ," δηά ἰῇ τ. 11 45 “σομηϊοα 
ὙΠ τπθπὶ ἴΠαὶ ρὸ ἀοννῃ ἱπῖο {πῸ οι." δυῖ 
{πο56 Ἵχργοϑβϑίοηβ ἃΓῈ δυἹἀθΠΕἸῪ πιείδρῃουςΔ], 
Δα σδῃ ΟΠΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴο {π6 ᾿ἰνίηρ, ΨΥ 116 Πότ [ἴ 
ΒΘ 6 ΠῚ8 64 114}}Κ οἸοαγ [δὲ ἴῃ6 ρογέεςς ραγίς!ρ]θ 
(τῶν τεθνηκότων, 8ἃ5 ἴῃ 1]. 17) σΔῃ ΟΠΪΥ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο ἔποϑ886 ᾿. 80 ἅτε δοίῃ δι! ἀεδά. 

[{|15, ἴῃ δῃογῖί, ᾿πιρόβϑιθὶο ἴο Πηά ἃ 5α(15ἴλο- 
ΤΟΥῪ οχρίδηδίίοη οὗ 6 ννογβ “ ρσγαγεσ οἵ ἴῃ 
ἀθαά :" {ῆ6 1 τηθδηϊηρ' 15 οἶθαγ, Ὀὰς αιυϊο ἰηδἀ- 
ΤῊ 15510]6 ἴῃ [ἢ ]5 σοηϊοχί, απὰ ἀγχοῦ ορροϑεα 
ἴο Οἷγ δι ουβ σἰαϊοπηθηΐ Ἰῇ ἰὶ. 17. 

ΎΤΠΟΓΕ 15 ὯΟ ΥΔΓΙΟΙ5 Γοδάϊηρ ἰη [ἢ6 Οτροὶκς 
[οχῖ, Ἔχοθρῖ “ ῬυδύοΥβ "ἢ ΓῸΓ ΚῬΥΘΥ͂ΘΥ," νΠΙΟἢ 
σῖνθβ πὸ ἢ6]ρ. Βιυῖ 1 ῥτοοῦ ννοσὸ πϑροάδά [Πδῖ 
{πΠ6 Οτεοκ ἴοχί 15 ποῖ [86 ΟΥ̓ ρΡΊΠΔ], ννὰ ΠΊΔΥ 
ἢηπά ἰΐ ἴῃ ἴπεϑε ννογάϑ. 

Ιη Ηεῦγονν της ἀϊβεγεπος Ὀεΐννθθη κ 1Π6 

ἀραά οἵ [5186] νην» 2) δῃὰ “1ῃ6 88 

οὗ [5:6] " ιν" ΤΩ) [᾿Ἰε5. ΟἿ ἱπ {Π6 
νοννεϊ-ροϊηῖβ οὗ ἴπε ἢἤγϑε Ἰθῖτοσ, απὰ ἰ8. πὸ 
σγοαῖοῦ ἴΠαη {Π6 ἀϊβδγοηοθ δοΐννοθη »ιδέῤῶν 
δη »κη᾽δέγ. Ι͂ὴ τὴ6 Ηδῦτγονν οτὶρίπαὶ οὗ 
Βατυςῇ, νυττἴδη, 845 1ἴ ταιδῖ πᾶνὸ Ὀδθη, ννιτῃούὺΐ 
γον 6]-Ροϊηΐδ, {ΠπΠογα σου]ὰ ποῖ ἤανθ Ὀδθη ΔΗΥ͂ 
55 δ ἃ}} οἵ ἴῃς ἴννο πιϑδηΐηρβ οὗ "32. ΤΠ 18 
ἃἴ ὁποὺ πιαῖκὸβ ἃ ρΡγοῦδθὶς ἴπδΐ ἃ ἰγδηϑδίου 
ἔοσῇ 1ῃ6 Ηοῦτονν ΠΥ ἤν ριΐ ἢ 6 ἀεαά 
Οὗ Ιϑγι0] τηδῖοδὰ οὗ “16 θῇ οὗ ἰϑ5γδοὶ,᾽ 
νΉΙΟἢ Ἰα ΘΓ Γοδα!πρ Γοπιονὸβ {Π6 αἰ] ΠΥ οὗ 
ΟἿΓ Ῥᾶϑϑδζο. 

Τῆς Ργο α ΠΥ οὗἨ [Π15 ἜΧρ᾽ δηδίοη 15 γαϊβοά 
αἰπιοσί ἴο σογίαϊηῖγ, ἤθη ννὸ σοηβίάοσ [Π6 
ἰτο]υθηΐ πηϑῖακοὸσ ἢ ΟὝὙὐοοκ {ταῃϑίαΐοτβ 
αν τπλής ἢ τη οτηρ ἴπΠ6 Ηρῦτονν ψνογά 
(ΘΠ, “πλθῃ Ὅ), δηαὰ δβρθοῖ!! Υ ἤθη κνῈ 
ππὰ {παῖ ἴῃ ἴϑα. ν. 11 ἴΠ6 ϑονυφητύ, δηά ἴη 
158. Χ]}. 16. Δι] δπὰ ΤΠπεοασοίίοη, ρμῖνθ ᾿ἴ 

ΒΑΒΌΞΚΦΗ. 11]. [ν. 5-7. 

ΡΟΥΟΓ ἂἀηὰ ΠΥ πᾶπιῈ ΠΟ δί [}}}8 
ΓΠ16. 

6 Εογ ἔδου αγί {πε [μοτὰ ουὖγ (οά, 
δηά τες. Ο [,ογά, νν}}} νσεὲ ργδῖϑβε. 

7 πὰ (ογ 8 σδυβα ἴδοι ἢδϑῖ ρυΐζ 
ΤΥ ἔβαγ π᾿ ουὖῦ Βοαγίβ, ἴο (ἢε 1πίδηξ 

τῆς τηοδηΐϊηρ “ ἀεδά,᾽" 45 ΟἿΓ ἰγδηϑίδίογ ὅοεβ 
Πογα. 

Εοτ ἃ ὉΠ6Ρ ἀϊδουδδίοη οὗ ἴπ6 5βυδ)]οςῖ, 866 
(Π6 οὐὶςαὶ ποῖος ἂδἵ (86 οπὰ οὗ [πὸ σδδρίοσ. 

αμπά Ὁ ἐῤεὶν εὐἠἰάγεη, «υδιοῦ ῥαυς “ἐπηεα 
δεύογε ἐῤεο, απά ποὶ ῥεαγξεπεά ὠπίο δε οἶκε οὗ 
ἐῤεε ἐῤεὶν Οοά.] Ἐδπάοσ, “πὰ δοιϑ οὗ [89 
ΒΊΠΏΟΣΒ ὑὈείογο (66, ψΒοΣ Βοδικοσοὰ 
ποῦ," ὅς. ““ἼῈΘ δὲ 5 018᾽ πχοδηΐ δ΄ ΞΡΟοΚθΏ 
οὗ ἴῃ {ῃε τεϊατίνε οἴἶδυδαε Ὡς ἢ [Ο]]ονν5 ἴῃ τπς 
1Γἃ Ρούβοῃ, ἀηὰ οἰθαΓΥ ἀϊϑι]ηρυ ςῃοα ἔγοπι [86 
ΒΡ ΙΔπ5 ννΠοῸ Θρθδκ οὗ {ῃμϑηλϑεῖνοβ ἴῃ 186 15 
Ῥογβοη (ἡμῖν). Τδυβ ἴῃ (Π6 ἔοσπιοσ ρατ οὗ 
(ῃ6 νεῦβθ (ΠΟῪ ρῖνο 4 ἰνοΐοϊὰ ἀεδϑοσιρύοη 
οὗ {Πεϊηβοῖνθθ : (1) 85 {πὸ σοιηηδηΐ οὗ [5- 
ΤΓΔ6], δηὰ (2) 845 8505 οὗ {6 βϑίπῃθσβ ἢ δα 
ἀϊδοδεάϊθηςς πᾶ8 Ὀσγουραξ ΟΥἹ ὕροὴ τἢεῖγ 
σὨ]άγεη. ὍΤῊϊ5 ᾿ηϊογργείδιίίοη 15 οοηβστηθά ὮΥ͂ 
οὐ. 5, 7, 8, ἴῃ ψ ΠΟΙ ἴη6 [ΔΙ ΠΕΓΒ ΟἾΪΥ ἃτὸ 
Τηθητ]οηθα 85 βηποῖβ ροίογε σά. Τἢε ὑτὸ- 
5θηΐ ραγίςῖρ]Ὲ (τῶν ἁμαρτανόντων) ΤΆ Κ65 ὯΟ 
ἀἸΠ ΠΥ, ἃ5 1 ηϑινεῦβ ἴο {πὸ Η οὔτονν Ρᾶγ- 
ἘΟΙΡΙΘ, νος ἢ 85 πὸ Εἰδιϊποζίοη οὗ ἴδηϑθο: ἴῃ 
Ὀοῖἢ} ἰαηριαρσὸθ [ἢ 6 ῥδγςρ]6 15 οἴθη 4 {{π|6- 
1655 βιιρβίδηϊινο; δο6 ΜΝ ΊΠοσ, “Οτγ.  χῖν. 7. 

»ῶν ἐῤὲ «υὐδίωρ ἐαισο ἐῤειο ῥίασμε εἶεαυε μπῖο 
5.1] “πὰ δὸ ἴδ0 οΥἱ]α οἷανθ υπΐο 8. 
(ΟΠΊΡΑΓΘ ἱ. 2οβ. [ἴ νν8 ἃ Ἵσδμδγδοίογϑες ἴδ" 
ἄδηοῦ οὔτΠε [ονν5 ἴο {γᾶοο ἴῃ 6 τηϊδέοσίυπο65 οὗ 
ἴῃς σὨΠ]Πάτγδη ἴο {Π6 51η5 οὔ {πεῖν ἔδί μοῦ : ΕΖοῖκ. 
ΧΥΠΙ. 2: Πτη. ν᾿ 7: [67. χχχὶὶ 29; Τοῦϊτ δ. 
35) 4" 

5. Ξογεζαιδεγ..}ὺ “18 ἘΒ9018." 

ἐδίπα ὠροπ ἐδν βοαυεν.) “ὙΘΙΏΘΙΩΒΘΣ ΒΥ 
δῃὰ "" ΠσΟΙΏΡΑΓΘ 11. 11 ; 58. Ἰὶ. 9. 

απά ἐῤν παριθ.)] Ῥϑβ. Ἰχχίχ. 9, οἱ. 8; 158. 
ἸΧ1Π. 12; [6γ΄ χίν. 21. 

Θ. ἐῤεε, Ο 1ογ, «αυἱ}] αὐε ῥγαΐμ..ἢ ΤῊς ἴῃς 
νεγῖοα ογάογ οὗ [ῃἢ6 ᾿νοτγάβ ὑσχοάιιοοβ 8η δ- 
Ρἢαϑῖς ψγ ΠΟ ἢ 15 ηοΐ ἴῃ [Π6 οτἹρὶπαὶ : “το 11] 
ῬΓΔ186 860, Ὁ Τοχὰ." 

7. “πά γον τῤὶς εαισς.71] κ10οΥ ἘΒΘΙΘΖΟΣο," 
1.6. (ῃαῖ ννὲ 5Βῃου]ά ργαῖϑε ΤΠ θ6, ἃ5 15 ὀχρ  αἰηδά 
ὑεῖονν. 

10 ἐφε ἰμοηὶ ἐῥαὶ αὐὸ «ῥομίά εαἰὶ τροη 167 
ηα»:.}] ΟΥ̓, δοοογάϊηρ ἴο [πε Ναίϊςδη Μ5.,-- 
“διὰ (Ἰηδ66 1.5) ἴο 041],"--ἃ Ξεοοηὰ τὨϊηρ 
Ρυϊ ἱπίο ἴῃς ποατί Ὁγ Οοα. 

απά ῥγαμε ἐῤε..}] “διὰ 1 ὙΣΙ1 ῥγαΐϑο 
{Π6 6: παπιοῦ, Ὀθοδιιθ Τῆσουρ ἢ ΤΗΥ͂ βτᾶοθ 
ννῸ Πᾶν τοροηίοα, δοςογάϊηρ ἴο ΤΗΥ Ργοχηΐθο: 



Υ, 8-1ο.] 

(Παὲ νχὲ 8βοιυϊά “411 πρὸπ ΤΠΥ ΠᾶπΊΕ, 
ΔΠΔ ργδῖβε ἴπ66 ἴπ οἱ σδρίίν! : ογ 
ὄγγε ἢᾶνε οδὶθά ἴο πιϊηά 811} [ἢ ἰηϊ- 
4υϊγ οὗ οὔ ἰογείδί ογβ, Πδὲ βἰπηβά 
δεΐογε {Πεα. 

8 ΒεΠοΪά, νγε δγὲ γεῖ {Π18 ἀδὺ ἴῃ ΟἱΓ 
σδρεϊντγ, γπεγα ποι Παβί βοδίζεγεά 
113) [ῸΓ ἃ ΓΕργόδο ἢ ἂπά ἃ οὐτ86, Δπ4 
το 6 βιιδ]εςῖ το ρδυπιεηΐβ, Δοσογάϊηρ; 

(ΟΙΏΡΑΤΟ ἴΐ. 21,32. ΕΓ [ἢ15 ψγα Μ1]] ῥγαῖβα 
ἴμεα ἐυθὴ πονν, γἈ1|6 γεῖ ἴῃ ἜχιΪθ. 

εαἰϊεά ἐο "πὶπά.}] “Ῥυδ ΑὟΤΑΥ ΖΊΟΙΩ ΟἿΓ 
μοδυξ "" 566 {π6 ποΐε δ {πὸ ἐπά οὗ ἴπ ομαρ- 
ἴεσγ, οη πὸ γοδάϊηρ. 

8. ἐαρί τυ. Μόοτε τ γα] ν, “ρίας οὗ 
οὶ] " (ἀποικίᾳ). (ΟΟΙΏΡΑΓΕ [Π. 13. 
ἀπά ἰο δὲ σεδἧεοί ἰο ῥαγηιεπί..} “ ἀπά 

8 ῬΘΙΔΙΓΥ" (Ενν4] 4). ὙΠῸ Οτεὸκ νογὰ 
(ὄφλησιν) ἀοο5 ποῖ σου οἰβονβεσα ἴῃ ἴΠ6 
ϑερίυδριηΐ, ἀπ 115 πηθαπίηρ ΠΟΥ ἰβ ποΐ νΕΓΥ͂ 
εἶδα. ὙΠῸ Α. Υ. 566 πῚ5 ἴο σεῖοσ [ἴ ἴο “ραγ- 
ἰης {δυΐε: Οτοίϊιβ τπάἀογϑίαπβ ἃ οὗ 
“ ἀςδῖ,"» τεΐοσσηρ ἴο Τουζ. ΧΧΥΠ]. 44; οἴ Γ5 
οὗ 86 ρῃ πὰ ρϑηδ!γ οὗ 5ίη ( ειι5.}); 
Καδυςκοῦ {πη Κ5 μας τΠ6 Οτσθοὶς {γαηβιαἴοσυ 
τη στα οὐ πηϊδυπάογβιοοά ἴῃς ΗἩ ῦτγενν ννοσγά. 
Βυΐ, ᾿ποίοδα οἵ γοβογίηρ ἴο τἰπσογίδϊη σοη- 
Ἰεεῖυγο, 1 15 θεϊίογ ἴο ἴακα {πε Οσεοκ ννογὰ ἴπ 
118 ΡΓΟΡΘΥ͂ 56η56 οἵ “ Ραυϊηρ ἃ ΡΟΠΑΙΥ," ἂδπά ἴο 
οοηποοξ 1 οἰοβεὶν τυ [Π6 ννογάβ. νυ] ἢ [0]- 
ἴονυ. Ὗὲ 1Π5 κεῖ ἃ [βοιιρμξ ρογίδοιΥ ἄρρτο- 
Ργϊδίθ ἴο {πΠ6 σοπίοχί, [παὶ (σοαὰ Πα5 βοαϊϊζογοα 
[86 Ιϑγδϑὶ ἴθβ ἀπιοηρ ἴπ6 Πποαΐμοη ἴο θὲ δῃ 
οδήεςξ οὗ τεργοόδοῖ απὰ οὗ οὐγδίηρ, δηα “το 
ῬΆΥ {ὴ9 ῬΘΙΔΙΤΥ 9ΟΥ [ΠΠ1ΟΥΔΙΪΥ, “ Δοσοχαάϊηρ; 
ἴο 411 [Π6 ἱπὶ φυ 165 οἵ {πεῖν δῖ Πογβ. (οτα- 
ῬΑΓῸ 11. 4) δηα ἴΠ6 ποΐθ5 {Π6Γ6. 

ἮΙ, 9----ἶν, 4. 158 ΔῈ], ΑΠΜΟΝΙΒΗΕῸ ΤΟ ΕΤΌΕΝ 
ΤΟ ΤῊΗΕ ΕΟΥΝΤΑΙΝ ΟΕ ΥΊΒΡΟΜ. 

9. Ηεαν, 7ταθρ].}] Αἢ δθοῆο οἵ Τ δι. ν. 1, 
ΟΥ ΓΔΙΠΟΓ οὗ ει. νἱ. 4, “1Π6 Ὀδριπηϊηρς οὗ 
ΨΥ Παΐ 15 ἰθστηθα της δῥ᾽για (“ Ηδαγ ἢ) ἰπ {ΠῸ 
εν 5 βεσυῖςοϑ᾽ (᾿ ϑρεακογ᾽β (ἀσοπηπιοπίδτγυ ). 

εο)γ7:7γιατιἰ»γιοιίς οΥἹ 5.1] ὙΠῸ μοηϊέῖνε οχ- 
ῬΓΈβϑοβ {πΠ6 εἴδεϊ ΟσὐὁΡΈΓΡΟΘΒΕ, ἃ5 ἴῃ Κ οπι. Υ. 
18," }5ε:Ποφίίοη οὗ 11ξ6. (Οὐοταρατγα Ε οπι. τἱῖ. 
1ῖ΄ο, “16 σοιηπηδηατηθηΐς νμ10}] τγᾶὰβ ἀπο 
1176,.) ἀηὰ {πΠ6 ποῖβ ἴσο. ὍὕΠο 5βαπιὸ {Ποιρἢῃΐ 
ἰδ ποτα ΕΠΠΥ Θχρυθθθοά ΟΥ̓ Οὐ ΔιΠου ἴῃ 
Ὁ 

εἶνε ἐαγ ἰο μπάεγείαπά.] ὝΤῊΘ Οτροκ νογά 
(ἐνωτίσασθε) 15 ςοπηπΊοη ἰπ {πΠῸ Τ,Χ Χ. ; ἐσ. ἴῃ 
Εχ, χυ. 26, “πῖνε δὰγ ἴο 15 σοπηηδπαπιρηΐϑ. 
Ηεζο, 45 'π ῥ5. χὶχ. 1, ἃ τίου ἴο ννμαΐῖ Πᾶ5 
ἕοπο Ὀεΐοτε : Ῥομᾶθυ ἔμπθπὶ ἐπ ΥΟῸΙ 6818, 
ἴο ὑυπάοτγβίδης ννἸβάοπι. 

ΒΑΚΌζΗ. 111]. 

ἴο 411 τῃ6 ἱπιᾳυϊῖεβ οὗ οὐγ ἔδΊΠΕΓ8, 
ννοἢ ἀερατίεά ἤοῸπὶ {π6 [ογά οὐ 
(οά. 

9 Ἦδξεατ, [β3γδε], {Π6 σοπηπηδη ἀπηθης8 
οὗ [πὸ : ρῖνε δὰγ ἴο ὑπάεδγβϑίδπά νν]8- 
ἄοπι. 

Ιο ον Παρρεπείῃ ἰΐ, [βγδεὶ], {παῖ 
τοι γί ἰπ ἘΠ] Π6 ΘΠ πλ εϑ᾽ ἰδπά, {Πδὲ 
ἴοι γί νγάχθεὴ οἷά ἰῇ ἃ ϑ8ἴγδηρε 

10, Ησαυ ῥαῤῥέηθὲ ἰ, Ζογαςὶ, ἐραὶ ἐροι ἀγὶ 
ἐπ ἐῤίπο ἐποϑριῖθ᾽ ἰαγα 3 “ ὝΆΥ 15 1ἴ, [5γδεὶ, 
ΨΥ 15 1, {παΐ ποι," ζο. Τῇ δάπιθ σοη- 
βιγιιοίίοη {τί ὅτι) 56 Τουηά ἴπ τ ὅδιη. 1, 8, 
[54. χχὶὶ. ᾿ (ϑεριιαριητ), ἀπά ἴθ Ματγκ 1ϊ. τό, 
[ΚῸ6 1Ϊ. 49, Αςοΐβ ἡ. 4, 9. Μιυοὰ οἵ {πε 
γἰνδοϊγ οὔ Π6 αιιθϑίίοῃ ἰ5 ἰοϑὲ ἴῃ 6 ΑὉΓΠοσϊζεά 
Μογβίοη ὈΥ οπλϊττπρ {πΠ6 βθοοηά ἱπίθγτοβαίίνε 
ἢ Οοάθχ Α απὰ οἴμογ Μ55. ὍΤΠε αἰϊθπίίοῃ 
15 ἢγχϑί τοιιβοά, {πθη αιυϊοκοηρα ὈΥ {πῸ στορεῖὶ- 
το, 845 'π Ῥῖον. χχχὶ. 2: “Υ Βαῖ, πὰ ϑοη Ὶὶ 
Απά νι ῇῃδΐζ, {Π6 δοη οὗ πιῦ νγοσὰ ὁ Απά ννῇαΐ, 
ἴΠ6 50η οὗ ΠΥ νον ἢ ἢ 

ΤΠ6 αιοβίίοη ἱποϊιιάθα τ. 1ο, 11, αηὰ 15 
Δηβυν γα ἴῃ στν. 12, 13: [5 ΤΟῸΓ οἶδι1565 ἔουτη 
ἃ ΟἸΙπιαχ οἵ ΠΊΙΒΟΓΎ, σοπηρὶοἴθα ἴῃ [Π6 ννογάβ 
“ ροιηϊοα ΜΠ ποῖ {παῖ σὸ ἀοννη ἱπΐο 6 
δτανο." 

ἐῤίπδ ἐπερηΐου᾽ ἰΙαπά ὍῊΪ5. σαπηοΐ ΡΟΒΒΙθ]Υ 
ΤΏΘΔΠ, 85 Βνν] ἃ ΘῈ ΡΡΟΒ65, “ ἴῃ ἀηοϊθηΐ ἡδῖϊνα 
Ιαπὰ οὗ βϑγᾶθὶ ἤοῦθ οα]!]δὰ ἃ γογείσ, Ἰἰαπὰ 
(υ. τον, Ὀεοδιιβο κ {πὸ πιοβδὲ υὐτουν ἐΌΓΕΙΡῚ 
Ππαίΐομδβ δπηὰ συ] γ5 πιαγο θα ΟΥ̓ΘΓ 18 501], 85 1 
ἴξ ννοῦθ Θπτγοὶν Ἰοϑί το [5γ86],} ὍὙ15 νϑῦϑο 15 
ἴῃ 15 ρἰαιπ πὰ οὈνϊοιιβ πιθαπῖηρ αϊαὶ θοῖἢ ἴο 
Ενν 15. Τπθοσυ, {παΐ ἴπ6 ϑεοοζίοῃ 111. 9---ν. 9 
ἰῖ5. “ΠΑ ρῥγορμοίϊς 1υγΡῪ οἡ ἴῃς Ὀ4515 οἵ 16 
1,Ὧνν, “ἰπϊοπάρα ἴὸ 6 ιιϑδοά δἕ ἃ ριθ]ῖς 
βούνῖσος οὗ Βυι πη Π]ατοη ἴῃ 1Π6 Τ ΠΡ] δὲ Ϊεγα- 
54] 6 πὶ: “ δη το ΝΟ] οΚο 5. νἱονν (πιο οηθα 
ΌγΥ Κπειιοκοτ) {παῖ [ἴ [5 πη δάγθ85 οἵ “" σοηϑοϊα- 
το ἴου ἴπ6 βγαδο!ος ἰῇ δορά 'ῃ ΠΛΙΒΟΓΥ͂ 
ΔΙοΥ 1Π6 ἀεδδίγιοζίοπ οἵ [Θγυβα οπη.᾿ἢ 

«υαχεπ οἷά (Οὐοπιραγα ΡΒ. νἱ. 7, χχχίϊ. 1; 
Τ,4π|. 11ϊ. 4 ; δηα δβϑρϑοια! νῦν ΤΠ δη. χὶ. 31, νυ ΠΟΥ, 
ἰπϑιοδα οἵ “1411 Ὀν {πΠ6 ϑινογά, δηὰ ὈΥ ἤδπΊο, 
ΒΥ σαρτεἰνιγ, απ ΟΥ̓ 5ΡΟΪ] πιαην ἄγβ," [πὸ 
ψαϊίσαπ ἰεχί οἵ {πε ΓΕ ΧΧ, πιοδηϑβ “πον 5Π8}} 
Δ} ὑρὸὰ ἴπὸ ϑυνογά, απ νναχ ἔδεε [Π|.Ψ 
ἐἐ 914] ὈῪ 1ἴ, ἀπά Ὀγ σδρινιίν," ἄς, (Δοιηραγο 
αἶβο 5. Χυ ]. 45, “ὙΠῸ ϑίγαηβογβ 58}.4}} ἴδ 
ἀννᾶν " (ἐπαλαιώθησαν, ννΏΓΟ, ἃ5. ἴπ 5, Υἱ. 7. 
τὸ ἸΙάοα οὗ ἀδοαν 15 τοῦθ Ργοπληθπξ ἔμαη {Πδΐ 
οἵ ἀγχε. 

Ἡόποο Κριβοῦ απ ΚΠΘΌΟΚΟΥ ἀγριθ {Πδῖ 
{Π6 ρῇγαβθ “ ννάχοη οἱά " ἄοθβ ποῖ πϑοθββαγν 
Ροϊηΐ ἴο ἃ ἰαῖθ ροτοά οὗ 188 (ὐδρεινν : Ὀὰῖ 
566 [πιγοάιιοιίοη, ἃ {Π|. Ρ. 244. 

ἀεἠίεα κυ ἐδὲ ἀεαά.}1 Νοῖ “ ὃν ἴπθ ἀθδά," 
Ὀυϊ “ἐφμα ν «ὐἱἱ πὸ ἀραα." Πὶ5 πλθαηὶης 

Πα θα Ὁγ (ὡοοσίςο 
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« Ῥ,. “8. 

4 Ῥι͵ 8ι. 
13, 14. 

ςουπίγν, [πᾶς τῆου ἃτὲ ἀςεβ]οά σἱτ 
τῆς ἀεδά, 

-. 11 Τ8μδλῖ του «Αγ ἐςουπῖοά στῇ 

τΠεπὶ [Πδξ ρῸ ἀοννη ἰπῖο (Π6 ρτανα ὺ 
12 ἼΤΠου ἢδϑέ ἔογβακδη ἴῃς ἰουηΐδίη 

οὗ νυϊβάοηι. 
11 “ον ἴξ του Παάβι νγαϊκεά ἴῃ 

ΒΑΒΌΘΦΗ. {}. [ν. 11---- 14. 

16 νναὺ οὗ Οοά, ἐδου 8μουϊάεϑὲ μδνς 
ἀννεϊοά ἴῃ Ρεᾶςεα ἔογ δνεῦ. 

14 [,ελγη ΜΠΕΓΟ 18 τ ἰβάοτῃ, τυ ἢογε 
15 βίγεηρτη, μεῖς 18 ἀπάδγβυδηαΐηρ; 
τῆδὲ του πηᾶγεβῖ Κπονν αἶϑο τγἤογε 18 
Ιεηρτῃ οὗ ἀδγϑ, ἀπά 116, σι μεγε ἰς δε 
Ἰτρπμῖ οἵ τΠῈ ἐγεβ, ἀπά ρεβᾶςβ. 

1ῖ5 σεαυϊγεὰ ὈΥ ἴμ6 Οτεεῖὶς (συνεμιάνθης), ἀπά 
Δ5ΤΕ65 Ὀδοιίεγ ἢ (6 ρῥᾶγα}}6] οἴδυϑα νι ἢ 
ἔο!ονν8. ΤὨς ἀςῇίοπιθηϊ πηεδηΐ 18 ΡΓΟὈΔΟΪΙΥ͂ 
{πε Ἄσοηΐδοϊ ψ] ἢ ἰἀΔΟΙΪΔΙΓΥ, ἃ5 11 [6Γ. 11. 21; 
ΕΖοϊκ. χχ. 31. ὍὙδὲα τηϑδηίηρ υμροϑίθα ὉΥ 
Οτοίίυ5, [ῃΐ [Πς [ενν5 ἰῃ ΒδΌγ]οη νοσα τηδάὸ 
ἴο 56γνὸ ἴῃ Ὀυγγίηρ ἴΠ6 ἀεδά, 15 ἃ πεγα σοη- 
Ἰεςζιτε, ανίηρ πὸ ϑδυρροσῖ εἰἴβοῦ τὼ ἴδς 
ςοηΐοχί ΟΥὉἉ ἴῃ ΠΙδίοσΥ. 

11. εομπίεά αυἱὴϑ ἐῥερι ἐδαὶ 5ο ἄοαυπ ἱπίο ἐδε 
5,ατὉ6.} ΤῊς ᾿ἰδηριδρο 15 ἴάΚθῇ ΘΧδΟΙΥ ἔτΤΟπὶ 
Ρ5. Ιχχχυῖ. 4, οχοορί [μαῖ “Ηδαθ5᾽" [5 
8 σετιῖεὰ ἔογ “ἴῃς ρ1. Οοπιραῖε ν. 19 
Ὀεῖονν. 

Εννα]ά ᾿πίογργεῖβ [πῃ 6 Ῥρᾷ554ρῈ πηοῖ δ ΠΟΓΊΟΔΙΪΥ 
οὗ “(ες ἀεαά, 1.6. διιςἢ 45 ΟΥῈ υυἱπουΐ ἴΠ6 
ἴγὰθ Ρυγο [ἰξδ τηθηιοηδα ἴῃ Ὁ. 9, 1.6. δπιοηρ; 
᾿ιοδίπθη δηά υπάθσ {Πποὶτγ σὰ 6, 580 τῃαΐϊ [5γ86] 
8 “ ἰἴ561ξ, 85 ἴἃ ψνεγα, ἀδδά δπὰ ρο]υϊεὰ Ὁγ (πς 
ἀοαά." Βιῖὲξ τῃ6 {ππ6 τηδδηΐϊηρ 15 τῃδῖ ΨΏΙΓΝ 
ἰδ ποσὰ ΖῸΠΥ ἀδνεὶορεά ἴη ἴῃς ᾿ϑβαΐπὶ ἵγοπὶ 
ΜΠ ἢ (ἢ οἰδιιδα 15 συοίοά, 5. ΙΧΧΧΥΙ, 2-ὸ6, 
ΜΒ ΘΓΘ [6 ΘΌΡΡ]Ιδης ἀθϑοσῖθο5. Πιπιβο] 85 Οὴ6 
γόοις ἀοννῃ ΟΥ̓ ΟΧΊΓΕΠΊΘ ΠΛΙΘΕΓΎ, 45 ἴἴ ὑγ ΓΘ, 
ἴο [86 νΕΓῪ οδἄρε οὗ {Π6 στᾶνο, αηὰ Ἵσαϑί δϑιάθ 
{κὸ ἃ πορὶεοῖϊθά σοῦρϑδ. 

12. ΤὭἼΘ 5ρθάκοῦ ννῆο δά άγοβϑβος [3γ86] πονν 
ΔΏΒΨΟΙΒ 15 οὐ αιυδδίίΊοη. [{ ἰ6 Ὀδοδιιδ6 
“Ποῦ πδ5ῖ ἔοσγβακεη {πὸ ἔοιιηίαίη οὗ ννὶβάοπι,᾽ 
ἐε. Οοἀ ΗἰπιβοΙ ἢ, 45 ἢ [6γ. 11, 13, ΤΏΉΘΥ 
αγα ἔογβακθη τῇθ, ἴπ6 ἐομπίδίη οὗ Ἰινίπρ 
νναΐογϑ," ΧΥἹ. 13, δηα 5, χχχνὶ. 9, " Υ ΚᾺ τῇδ ας 
18 ἴπ6 ἐοιιπίδϊη οὗ 11ξ6.᾿ 

Ιη ΕἰςοἸοϑἰαϑίσιιδ ἱ. 5 (Π6 Αὐϊμογζοὰ Ψογ- 
βίοῃ ρῖνοϑ, "ἼΠ6 υνογά οὗ Οσοά πιοβῖ Β!ρῇ 15 
(Π6 ἔοιιηϊδίη οὗἉ ννϊδάοτῃ : "ἢ διιῖ [Π6 νοῦϑϑ 15. ηοΐῖ 
ἰοιηά ἴῃ ἴῃς Ναίοδη (οάοχ, δηὰ ἰ5 ψϑπογα 
Το ραγάθα 845 βρυγίοιβ. Αἰβθο ἴῃ 2 Εἰϑάγαβ χὶν. 
47 (Α. Ν.)}1} 15 βδαϊὰ οὗ σογίαίη θοοκβ: “1ὴ 
{πῸπὶ 16 ἴῃ 6 ϑργίης οὗ υμπάογοίδηδίηρ, τἢ6 
Τουπίδίη οὗ ννδάοπι "ἢ (30. «αριεπέαεὺν : [15 
Βοοκ οὗ ᾿βαγαθ ἀοϑθϑ ποῖ δχίβῖ ἴῃ Οσθοκ, 

Ιῃ ΟΥΙΓ ρᾶθϑαρε 1ἴ 15 σθγίδιη]ν θοβῖ ἴο ἰῃ- 
τογργοῖ “ἢ ἐοιιηΐδ]η οὗ νν]ϑαοιη᾽ οἵ Οοὐ Η!τ- 
δ! ἐ, δοσογάϊης ἴο Εσο] 5. 1. 1: ΚΓ ΑἸΙ Ἰβάοπι 
οὐπιοῖίῃ ἔγτοπι {πὸ [οτά, δηά 5 νυν πὴ [ῸΓ 
Θνογ." Ι5γ46] δὰ ἔογϑακθη Οοά δΥῪ ςοδϑίηρς 
ἴο νναὶΚ ἴῃ Ηἰβ5 ΝΥ, 85 15 δχρίδίηθὰ ἴῃ (μ6 
ὨΘχῖ γοϑῦϑ6. 

18, ἔὸγ 53] Οἱηϊῖ “ον. 
ἜἼΤΓΠΘ ννὰῦ οὗ Οοα 15. ([Π6 ΨΑΥ ἴῃ Ὡς ἢ 

Οοά ἴθδομοβ πιαῃ ἴο νγαὶκ: σοπΊραγα 5. χχνῖ. 
11, Ὁ ΤΟ ΔΟἢ πὸ (Πν νναγ, Ο Τνοτὰ, ἀπά Ἰοδα πὴθ 

ἷπ ἃ ρἰδίη ρα; Μ|οἽδῇῃ ἷν. 2. Οἡ ἴδιο σεδαϊης 
566 ἴ6 Ααάϊείοπδὶ Νοῖδ. 

14. Ζεαγη «υδέγε ἐξ αυἱ“ἄογ.) ϑίηςες ἴδε 
σᾶυθε οὗ [ΠΥ ΤΙ ΘΟΥῪ 15 [πδὲ “ἴῆου Βιᾶβδὶ ἔογ- 
βαίκθη {π6 ουπίδίη οὗ νυϊϑάοῃι (υ. 12), Ἰδᾶγῃ 
ΠΟΥ ΟἿΟΘ ΠΟΙ ΨἯἼὯΟ Ῥοβϑ65565 δη ἰτηρατίβ 
Ἐπ αν, 15, 27, 32) Οοιηρᾶγο [οὐ χχυῖ!. 
12 ἢ. ' 

«υἱπἰον.} ““Ῥτπυᾶθπο9 ἢ (φρόνησις). “ΤΕ 
Ὠἰνίης Ρυιηοίρὶε ΨἈΙΟἢ δίοηα ργοάυςεβ ἴστε 
Ἰ8 ἂπὰ Βδρριῆθββ 18 ἤεσγε ρεγβοηϊβεά, δηά 
σπαγδοίογι θα τη ἴπτεε αἀἰϊβιίηςϊ Εἰεπιεηβ 45 φρό- 
νησις͵ " Ἰη5:»Βϊ,᾽ “ Ργυάξῃηςε :᾿ ἰσχύς, "δε: ΡΤ, 
δηὰ σύνεσις, " υπάεγοίδληάι!ηρ.᾽. .. Βυξ [ὃς 
58 Π|6 ῬΙΙΏΓΙΡΙ6 15 4150 σμαγδοϊοσϑε 5 ΠΊΡΙΥ͂ 858 
φρόνησις (Ὁ. 28), σοφία (νυ. 21), δῃηὰ ἐπιστήμη, 
τύ. 20, 27, 36. (ΕΠ Ζϑςοἢ6.) 

566 Πυγῖποτ, οἡ ἴῃ ἀξ ηςτοη Ὀεῦοοη [Βεϑ6 
τνογάϑ, ἴῃ ἴῃς Αἀαϊτίοηδὶ Νοῖδ. 

“γοηφι δ 1:4. ἴ!6 πιογδὶ δηά ϑρίγίευδὶ 
ῬΟΝΟΥ ΨΏΙΟ ὈοΙοηρ8 ΘΘΘΘΏΓΙΔΠΪΥ͂ ἴο ΚΟΩ͂ΙΪΥ 
νυ ἰδάοπι. (οιηραγε Μίὶς. 11. 8, “ὙΤΌΪ [1 4πὶ 
[μ}] οἵ ροννεσ Όγ ἴδε ϑδρίπε οὗ (86 1 ογὰ, δηά 
οὗ Ἰυάρτηθηΐ, δηὰ οὗ τηϊρῃΐ, ἴο ἀδοῖδγε υπῖο 
Ϊδεοῦ ἢἷ5 ἰΓδηϑβϑργθϑϑβίοῃ ;᾽ [οὗ χίϊ. 13, “ΝΒ 
πὶ 15 ν]δάοσῃ (σοφία) δηὰ 5ἴσοηρίῃ (δύναμες), 
Ἐς Παῖδι σοιληθ6ὶ δηά υπάετγϑίδηάίηρ (σύνεσις). 
566 4]50 Ρχονυ. ἱϊ. 2, 3) 6 ἴῃ τῆς Οτεοκ. 

αἰο.)}) “αἱ 186 δᾶπι0 ζἐτ9." 

ἰεησὶ φΓ ἀαγ5.71 Τῆς Οτεοκ διϊβοίδηξινα 
(μακροβίωσις) 560πΠ|8 ἴο ΟΟΟΙΊΓ ΟἾΪΥ Πότζο. 
ΝΜ ΠΘΌΟΚΘΟΥΙ τουηλγκβα (Παΐ (Ὠ6 δοηλ τς τρλχῖπι, 
“ἦἌ ἢ (ἢ δηςιθηΐ 15 νυ]ϑάοχῃ ; δηὰ ἴῃ ἰδία 
ΟΥ ἀδγβ ὑπάεγβιίδπαϊηρ " (0Ὁ χίὶϊ, 12), [5 Κε8 
ἔἴγοπι ἴδ τεϊρίοιιβ βίαπαροιηξ οὗ ἴ86 [εν τῃ6 
σοηνοῦδο ἕοσῃ : “ἼΤΩ ἔγυε οὗ νυἱϑάοπι (85 
τονδὶ ἴῃ σά 5 Ϊανν) ἰ5 ἴοηρ 11ἴδ ἀπὰ ὨδΔΡρὶ- 
Π655: ἔχ. χχ 12; Ὠδιῖ. ἵν. 6; γον. ἱν. το." 
566. 450 τον. 111. 16, “μεηρῖβ οὗ ἀδγβ ἰ5 ἰῃ 
ΠΟΥ σἰρῃξ μαπα, 

μὴ Ὑσιὰς “1 (ζωή), 85 ἴῃ τ. 9, 15 
Τοτο ἴδῃ πΊΟΓΕ “ ἸΙοησίῃ οὗ ἀδγϑ:" [ἴ ἰ5 πἴὸ 
ἴῃ 115 Θβϑθῆςο 85 ἃ βρί γι] ἔογοθ, “" [86 βίγθηρῖβ, 
[τοϑῆηοθββ, αηὰ δ]οοπὶ οὗ 116. (δυο ῃ.) ΕῸΓ 
[15 Ομ ρῃδίς βθηβε οὗ " 11ἴ6,᾽ σοιίρατε 5. ΧΥΊ. 
11; Ργον. ἵν. 11: “ΚΘΘΡ ΠΟΥ (πϑ Γυςοη), ἔοτν 
8}6 ἰ5 ΤΥ [πὸ.ἢ 

ἐῤὲὸ Ἰσδί ο,.( δὲ ορ6. 1.2. σΒεου ]η655, 
ΠΔΡΡΙΠΕ55 : 566 ποῖβ Οἡ ἱ. 12. 

)έακ..] Ῥτον. 11]. 17: “ 4}} ΠΟΙ ρᾷῖῃβ δ 
Ῥοδος:" 



ΒΑΒΌΞΦΗ. 1Π1.. 

Ις “ΜΈ Βδίἢ ἐουπά ουῖ Βεῖ ρῥἷαςε ἢ 

ν. 15---17.} 27:1 
4 Ἰοῦ ε8. 
12, 80. 

17 ὙΠ τπλὲ δαά τΠεῖγ ρδβϑεϊπια 
οἵ Ψο Βδίῃ ςοπηε ἱπἴο Ποῖ {γεδϑιγεβ ἢ 

ι6 ΝΒεγε ἄγε τῆς ργίηςς οὗ τῆς 
Βελίμεη θεσοπηε, δηά βυςἢ 85 τγυϊεά 
[δε Ὀελϑῖβ ὕὑροῦ [Π6 δα; 

16. Τε ᾳυσβίίοη,  Πετα 15 ΟΝ ἰβϑάοπι ἴο 
6 ἔουῃάἘ 15 τερεαίθα ππάοσ νϑγίουϑ ΤΌΣΤΩΒ, 
Δηἀ ΤΏΔΩΥ͂ ἱππΔ ΡΊ ΠΑΤῪ ΔΏΒΥΤΕΙΒ ἀγα τε͵εςῖοα, δυῖ 
186 ἔγυςε δῆβννεῦ ἰ8 ποί ρίνεῃ [1] υ.. 32 Εἴ 

Οομρασο Ϊοῦ χχυ!!. 12, 20, “ Βοος 
[δὴ οοσηεί νυν ἱϑάοπὶ (σοφία), δῃὰ ᾿βετα ἰ5 
[με ρίδος οὗ υπάειβίδηδιηρ (ἐπιστήμης) ᾽" υ. 
23, “ Οοἀ υῃδεγείδηάεί ἴΠ6 ναῦν ἱπεγεοῖ, ἀηά 
6 Κπονεῖ ἴῃς ρἷδλος [δογοοῦ, 2.6. Βεῦ ἀνε }}- 
ἱηρτρίαςς (Ρ8. χχχυϊ. το). ““ Ὑν βάοτῃ" ἴβ 
Βογὸ υϑεὰ ἴῃ 115 σοι ργ  ἤθηϑνα δθῆ86 48 {πᾶ 
ΜὨΐοἢ οχίδί5 ἴῃ Οοἀ 88 115 ϑουγοῦ, δηα πηιιδί 
δὲ 5ουρδί ὈΥ΄ τλδη ἴγτοπι Ἡ ἴη]. 

[{15 τεραγά δα (1ηὴ [πε 4υσβί 00) ἃ8 ϑοιηθτ πη 
μἰἀάδη δηὰ μαγὰ ἴο δηά : 45 ἴῃ ἴοῦ χχυὶ, 21, 
4115 δά ἔἥοιι ἴ6 6γ68 οὗ δἱϊ Ἰνίης." [15 
Ρίδος 15 Κκηοννῃ ἴο ποηδ δυΐ Οοὐ (Βδν. 11}, 32). 

ἐπίο δὲγὺ Ἰγεσσγε ἢ “ἘτοδθυσίθΒ," ΟΣ 
“ὁ {γρᾶϑιγο- Ποῦ 565." Οοιῃηρατο [οὐ ΧΧΧΥΪΙ, 22, 
“ΦἩΉ45ῖ ἴδου οδηϊογεά ἱπίο [Π 6 ἴγεᾶϑυγεβ οὗ [6 
δον 3, 5. οχχχνυ, 7, “"" Ηδ ὑσϊηρεί [ἢς 
νά οὐ οὗ 5 γοδϑι γ168.᾽" 

10. ἤδεγε αγὲ δὲ γίμοθς ὁ, 
δεεονριφ.)] Οτηϊ “ θεςοπιο. 
Το δυΐμογ ἤγβξε Ὀσίηρβ ΘΧΔΠΊΡΪ65 ἴο ὕσχουθ 

τα ποης ὃυῖ Οοὐ διαῖῃ ἔουηά ἴΠ6 ρΐδςς οὗ 
νι ϑάομῃ. Τὰς επυπηογαίίοη οὗ [ἢ ἀἰογοης 
Πφοη ΠΟΙ, ἀρό5, ἀμ Γάοοβ οὗ πιθῆ δοσύοϑβ ἴο 
τΑλ σον ἴΒ6 ἸΠΟΟΙΊΡΑΤΔΌΪΈ ἡνοσιἢ οὔ τυϊδάοσῃ. 
ἐξ μέν ῖα φΓ 1δε δεαίδεμ.)] ἄαθα ὑσίηοθβ 

ΟΥ̓ (ἄρχοντες) 5ἰδπὰ 858 [6 ἴγρε8 
οὔ δυπιδὴ ρσταηάουσ, ὑχίάς, δηὰ δυο σαῦγ 
ΡΟΥΤΟΥ : ΟΟΠὴ Εσοϊυβ. Χ. 14. ϑοόπῖε ἤηά 
ΕΓ δὴ δ᾽] υδιίοη ἴο (ἢ6 στοδῖ κίηρβ οὗ Βαῦγϊοη, 
δῃὰ ἴο Νεδυςδδάποζζεῦς ἰῇ ἢ 8 658 
(Κπουςκοῦ). Βυΐῖ ἴδς ρμαϑὲὶ ἴθπβοβ, δηὰ [ῃ6 
το]. οοηϊεχῖ, σῆονν ἴδαϊ ἰη ψογάβ δἱ [οϑδϑί 
[86 δυΐδπογ σγεΐογβ ἴο ἴδε τὰ ΒΥ τΌ]εγβ οὗ ραϑῖ 
ζοβ; 00}, [ῸὉΓ οχδρίο, ἃ Νιηγοὰ, (ἢ 6 
ΦΏΡΗΓ δυπίεγ Ὀεῖοσο ἴῃς 1,οτὰ." Τρδῖ 
{ΠΟΤ ΤΏΔΥ δ (ἴ6 δδης τἰπηθ δ6 ἃ νοϊϊοὰ 4}}:- 
58:00 ἴο ΝεδυςΒδάεΖΖδν 8θοτη5 ποῖ τη ργορδῦϊα 
ἤθη νψγὲ ἰοοῖκ δὲ ϑυςἢ 858 [6Γ. ΧΧΥΙῚ. 
6: “Απὰ πον δᾶνθ 1 ρίνθη 41 ἴῆεβε ἰδηὰβ 
ἰηῖο (Π6 δηὰ οὗ ΝΕδυςΒβδάῃοζζασ ἴδε Κίηρ οὗ 
Βδυΐοη, ΤΥ ϑενδηῖ: δηά (μ6 δεδϑίβ οὗ (ἢς 
Βε]ὰ πᾶνὸ 1 σίνθη ἢϊπὶ 4130 ἴο ϑοσνα Ὠἰτη.7 

ΤὮο 586 ναῶν ἊΝ οοποοτγηίης ἴῃς ἀοχηϊηϊοη 
ΟΥ̓ΟΡ ἴῃς Ὀεδδῖβ οὗ ἴῃ6 Πεϊὰ 45 σίνοη ἴο Νεῦυ- 
οἰδάποζζαν ἰ5 ἔουπὰ 4150 ἰῇ δ ΧΧΥΠΙ, 14; 
δι. ἰϊ. 48; [υἀϊ χὶ, 7. 
“8 ας τωϊοά δὲ δεαν1..7 “ἘΒΟΥ 1δδὲ πδὰ 

ἀοταλῃΐὶοη ΟΥΟΣ (ἢ ᾿Ὀοαβῖβ : ἢ σοΟΙΏΊΡαΓΕ ΕΓ. 
ΧΧΥΙΙ. 6: Ὦ δῃ. ἰϊ. 18. 

17. Το δαὶ δαά ἐδεὶν βασένιο «υἱὴό {δὲ 

486 δεαίδεη 

ψ ἢ {πε ον" ]8 οὗ τἢς δἱγ, δηά {πεν (ῃδῖ 
Βολγάβα ὉΡ 831:1νεγ ἀπά γροἱά, τυ ῇῃθγείῃ 
ἸΏΘΠ {γυβῦ, ἀπά πιδάθ πὸ εηά οὗ {ἢεὶγ 
δειίηρὶ 

͵αυ!: οὶ 1δε αἱν.] ΙοὉ χὶϊ, 5: “ὙΠῸ δου 
ἴαῪ σϊτ δὲπὶ 85 ἢ ἃ υἱτὰ ἡ ΟὖΥ νἱἱῖ δου 
ἰηὰ Πϊπὴ ἴον (ὮΥ πιδί θη ἡ " 
ΤΕΣ ϑονθηῖ δεεῖῦ ἴο ἰᾶνα υπηάεγειοοῦ 

Ῥξ, εἶν. 26 ἴῃ [6 5δᾶτης ΨΑΥ: “ὙΒΕΓΕ ἰ5 (Πα 
Ἰενιδίῆδη ννβοπὶ ἴδοι μαᾶϑὶ ἑοππηοα ἴο ἴακο [Ὦγ 
Ῥαϑίμις τ Ὠἷπὶ (δράκων οὗτος ὃν ἔπλασας 
ἐμπαίζειν αὐτῷ). Οτ 1815 (γα! οη8] [εὐὶϑἢ 
ἰητογργοϊδιοη, δάορίεα ΌΥ͂ ϑοτὴς πιοάδγῃ ςοπ|- 
Τηδηϊδίοιβ, 866 (ἢ6 ηοΐα ἰῃ [(ἢ6 “ δροδκεοῦβ 
Οοπλπλεηίδιγ.᾽" 
ΤΒο πιοδηιης οὗ [86 ΔἸ] υδίοη ἴο “1ἢς Ὀεαϑίβ᾽" 

δηά “τῆς ἔονβ οὗἩ ἴῃς αἱγ᾽ 'ἴπ σοπηοχίοη στ 
[ἂς βοασοῖῦ δεν ἊΝ ἰβάοῃι 15 ϑβεθῃ ΟΥ̓ τεΐεστίης 
ἴο βυςἢ ἃ ρᾶϑϑαψε 848 [οὗ χὶϊ. 7: “ Αβὶκ πον [ἢ 6 
Ὀελϑίβ, δηὰ [ΠΟΥ 5.4}} ἰθδοῦ: ἴῃθε : δηά ἴῃς 
ἔοννβ οὗ 186 δἷγ, δπὰ ΠΟῪ 5}|4}} 16}} [Π66.᾽ 
ΤὨο86 ταὶ ΒΥ συϊοῦβ ἴῃ 4}1} (πεῖς ργίάς σου]ὰ 
δηά ποίμίηρ ὈείεΓ ἴο ἀο τῃδη ἴο ἄσηϊι56 [Ποτ"- 
βεἶνεϑ ἢ 800} {{Ππ8, δηὰ γεῖ {ΠεῪ δᾶνα 
Ὡοΐ Ἰεαγῃοὰ τυϊβάοπι ἔγομῃ [με ὈΙΓά5 ψψῆο μάνα 
Ὀτάνεα θὰ 80 Δ δηὰ βθθ 80 στ ἢ : (ΟΠ 
]οῦ χχχυ. τἪι: “ Βυΐ ποῆς ϑδιίῃ, ΨΥ ΒΕσῈ 15 
Οοὰ πὶ Μαΐσ,. .. ψγὲῶδο τοδοβοῖι Ὁ5 ΠΛΟΓΟ 
(Πδη ἔπο Ὀεοαϑῖϑ οὗ [Π6 φαγίι, δηὰ πλλοίἢ τ. 
νου Τ[ηδη [86 ἔοννβ8 οὗὨ Πεάᾶγθῃ ἡ "---α ραββᾶζε 
ψΒο ἢ ΠΥ οἰεγννῖϑε ὃδ6 τεηάδογοά: “ὙΠΟ 
τοδοβοῖ ὺ8 ὈΥ ἴδε Ὀελβθ οὗ ἴῃ φαγί, δηὰ 
ΤΆ ΚΟ. 5 υυνἷδβε ΌΥ ἴδε ἔονν]β οὗ πον." ὅ86εὲ 
Β εἰ ζβοῖ δηά [πὸ ὁ δρθακοσ 5 (οιτηθηΐδτγ.᾿ 

«υδεγεὶπ γον ἐγισί, απᾶ »ηαδδ πὸ ἐπα 97 δεῖν 
σε ης. 1 ΔῸΟΓΑΙΎ, “ υΒογεῖπ πε ἔσαδίοαᾶ, 
διὰ ἔδοτο ἐδ πο οπὰ οὗ {Ποῦ μεϊζηρ." [ἢ 
(6 ἔοπηοσ οἴδιβϑε ἴ86 Οτεοεῖς {Γδηϑίδῖοῦ 888 
ΠΆΝΟΥ εἴνθη [86 μαϑί ἴοπβε: ἱπ [δε ἰαίίογ, 
νυ Πῖοἢ ΤΕργοβθηῖβ ἃ σοϊάπιοη Ηοῦγανν ρἤγαβο 
(παῖ [25 ἢο τοῦὺ ὄὀχριοββοῦ, ἢ6 86θη|5 ἰπδα- 
νοΥ ΠΥ ἴο πᾶν υϑεὰ [86 Ῥτεβεηΐ (ἐστῶ. 
Ιη 188. ἰϊ. γ (6 ΧΧ. τ υϑὲ (ἢ ρμαϑὶ 
ἴδη86 (οὐκ ἦν ἀριθμός). ὍὨΘ 8οῆδε δηὰ ἽἿοῃ- 
ὨοΧίοη ἃτὸ οΟἰθα ν θεν ἴῃ [6 ΑΟΝ. : “ {8 ῈῪ 
(δὶ Ποαγάθα ὉΡ 5ἰΐνογ δηὰ γμοϊά,. . . δῃά 
Ταδάθ ἢὸ οπὰ οὗ {δεὶγ ρεϊίης." Νεϊβου 
{πεῖς δὐρβοϊυῖϊα ρόονοῦ, ΠΟΣ [μοῖγ θουπά 658 
τίςπο5, οουἱὰ εἶνε νἱβάοπι ἴο ἴθοθε ῥγίποθβ 
οἵ τδὸ Βεοδίδβεη. Οη ἴῃς ΗἩδθθγαίβπιβ οὗ 1.18 
δηὰ [6 ποχὶ νοῦϑο, 8ε6ὲ ἴδε [ηἰχοά. ὃ νυ. ἢ. 250. 

18, 19. ΤΏετς 5 βοπὶε αἰ ΗΠ ΟΥ̓ ἴῃ ἀεῖετ- 
τηϊηΐης ἴῃς 8θῆϑε δηὰ ἼἿοῃϑίισυςσθοη οὗὨ [Π|656 
γοΙϑο8, δπὰ {πεῖν τοϊδίίοη ἴο ἴ6 ρῥγεοθαΐηρ 
εοπίοχι. Μυςὰ ἀοροηάς ὕροη (6 πιραπίης 
οὔ 16 Βγεὶ οεἴλιβο, ννϑϊς ἴῃ ἴπ6 Νυϊγαῖς (φ 
αγεπδρ ζαὀγίοαπ!) δρᾶ ΑΟΝ. 15 τείειτεὰ ἴο 
τῆς 5:Ἰνεγϑ 8, ἀηὰ τῆοτα Ῥαγ οὐ] Υ (88 
Καπδυοκοῦ {ὨηΚ5) ἴο ἴθ τρᾶκοῖβ οὗ 5ἰϊγεῦ 
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18 Εογ δε τ[μλΐ ψγουρῆξ ἴῃ 811ναγ, 
Δηἀ4 γψγεγε 80 Ἴοδγεξι), ἀπά ψἤοβε νοῦ 8 

᾿ ὯΓΕ ὈΠβεΑΓΟΠΔδίε, 
Ι9 ΤΏΟΥ ἃἵα νδηϊβῆθά δηὰ ρῸΠπ6 

ἄονγη ἴο ἴπ6 σγᾶνε, δηά οἵδεῖβ ἅγε 
ςοπα ὉΡ ἴῃ {πεῖν 8.6 δας, 

20 Ὑουηρ πε δᾶνε 8εθη Πρ ἢ ϊ, 
δηὰ ἄνες ὑροη τὴ φαγί: δὺς τῆς 

ἰάο]5, {π6 ναΐυς οὗ “στ ῇοϑε του κΚ8 15 ““υἢ- 
ΒολγοΠΔ0]6 ἢ ἔτοπὶ ΠΕΙ͂Γ ἡυπιῦοῦ ἀπά οχςοὶ- 
Ιοηςθ. Τάκορη ἴῃ (85 56ῆ86, Δῃά ἰῇ σοηποχίοῃ 
σι σ΄. 16, 17, [6 φοηογαὶ τηδδηΐϊηρ οὗ 186 
Ῥᾶββᾶρε 111 δε, {πΐ ποῖ ΟὨ]Υ [86 παρ Βγ δηά 
{86 σις, Ὀυῖ ἴῃς 5Κ|}} γι ιϑῖβ ψοϑὲ ΟΣ Κ8 
ΕΓ 50 ὈΓΘΟΙοιΙ5,---4}} ἀγὸ ζοηα. 

Οη ἴδ οἴδοῦ βδηά, ἰξ τουδὶ 6 οοηδιἀεγοά 
ταὶ ἴῃς Οτεςεκ ποσὰ (τεκταίνω), (δοιιρἢ ποῖ 
υποοιηπιοη ἰη ἴΠ6 ἰηἴ, Θ66Ὦ18 ΠΟΥΘΓ ἴο 
δὲ {πόσο υδοὰ οὗ »παζεγίαί, Ὀὰπξ ΟΩΪΥ οὗ "πογαΐ 
ννοσκίηρ. Δι (6 υ50.8] πιραπίηρ ““ ςοῃ- 
{τῖνε "ἢ οὗ “"" ἄονϊβ6,᾽ 2.2. ον ἴο γεῖ, τῆς. ΒοΪῈ 
ρᾶϑϑᾶρθ, υυ. 16-19, ΤΏΔΥ 6 ἴῃ τεηάετοά: 
“ὙΨΏΉΠΕΟΥΟ ἅγὸ ἴδ σΌϊοσα οὗ [6 παςίομ δ, δηά 
ΤΟΥ [8Βδῖ δὰ δου ΐηΐοι ΟΥ̓ΘΣ ἴΠ 6 
ὉΡοη [86 δαί ; [ΠῈῪ [δῖ Ρ]αγοὰ τ 189 
τὰ οὗ Ἀθδυθα, δηά Ὠοαγάδα Ὁ 5|νὸσ δηὰ 
βοϊά ψῇῆηετγοίη θη ἐσαδίοᾶ, δηά 8670 Ἧ88 
πο ἐπά οὗ {πεῖς γείίηρ ᾿---ΕΟΥ (ΠΟΥ τα 
ντουρηϊ ἴο ροῖ 5ἴνεσ, ἀηὰ ψ σα 7.11 οὗ 
οδτο, δηἃ ννἱοθε ΨΟΥΚΘ ἀγ6 »δδοῖ πάϊς 
οαΐξ, {Π6Υ ἃγὸ νυδηϊβῃθά, ἄζε. ᾿ 

866 [86 Αἀάϊ[᾽οηΔ] Νοῖδ ἔἴογ ἃ δι ον ἀΐϑου5- 
δἴοη οἵ ἴ86 β6ῆϑα δηά Ἴςοπησχίοη οἵ ἴ86 016 
Ῥάβϑᾶξδ. 

186. .-ο εαγεβ ὙὍὙΠο βᾶπὶὸ ψογὰ 845 ἴῃ 
Μαῖι. νἱ. 14. 

«αυδοιε «υογἃ: ἀγὸ ὠππεαγοῥαδὶ..)] ΤῊΘ ὑσγο- 
ὈΔΌΪΘ πιοδηΐηρς 15, “νι οβο ἰαθουγα ἅγὸ ἰηῇ- 
ηἰϊο. Ο(Οὐομρατο ἴῃ (86 ΟΥοῖκ 58. χὶ. 28: 
“ {ΠΟΓῸ 18 ΠΟ βοδσοίηρ οὗ 58 υηδογβίδηαιπρ." 

4Ο, 21. Οτε ρεηογδίίοῃ δΕἕῖοσ δηοῖθμοῦ 85 
[αἰἰθὰ ἴο Βηά νυιἱϑβάοιῃ. 

20. 7ομην νιέη ῥίσυς “ἐϑη δι. “ ὙΟΌΏΘΟΣ 
Τῆδη ἤανα 86θὴ ᾿ἰρῃῖ ; 2.2. ἢαγθ Ὀδθη Ὀογῃ 
δηά ᾿ἰνοεά. Οοιιραγε [οῦ ἱϊ. 1ό: “"Ἰηΐδηῖβ 
ὙΠΙΟΝ ΠΕΥ͂ΘΓ βανν σης" 

ΒΥ “ἴδ6 νΑΥ οὗ Κηονίεάρε᾽ δηὰ “16 
1ἢ5 [ποτοοῦ 18 πηϑδηῖϊ πε νὰ [παῖ 6245 ἴο 
πον]οάχε (ἐπιστήμη, “ β8είεηςςε,;» Αγ ϑίοί.) : 

80 ἴῃ συ. 23, 27, 11), 26. 

41. ποῦ ἰαίά δοίάδ 97 3.71 Ὄθοθ6 τποσάβ8 
βδου]ὰ θορίη ἃ ἢδνν ϑεηΐθηςο: " οΣ ἀἱὰ Ἰποὶτ 
“ῈῈ 147 Βοϊ]ᾶ οὗ Βο1, [ΠΟΥ ψδηδοχοᾶ ἔαν, 

ο: 
ΤΣ ἐδα! «υ4γ.ὺ 1 ἸΟΤΑΙΪΥ, “ ἔσοπι [86 ννᾺΥ 

οὗ {π6πὶ "ἢ (αὐτῶν), ψὩϊςοΒ ᾿ς ὙΝ εἴία οχρίδὶη8 
8ἃ8 πηοδηΐηρ “6 ΜΑΥ οὗὨ {Βοῖσγ δῖ Πογβ "ἢ (1. 
33): [86 ΤΠ άγεη ναηάδετεὰ νὰν ὥσ ὃ6- 
γοῃά (πεῖν ἔδίογε. 

ΒΑΒΌΚΦΗ. Π{Π|,.. ἶν. 18---22. 

ΑΥ οἵ Κπονίεάρε πᾶνε ΠΕΥ ποῖ 
Κηόνψη, 

21 Νοῖ υπάετγϑβιοοά [δε ρδῖἢ8 ἴδεγε- 
οἵ, πογ ἰαϊά Πο]ά οἵ ἴξ : {πεὶγ ς] άγεη 
ΕΓ ἐγ ΟἹ ἴτοηὶ (Πδῖ νψᾶγ. 

22 [τ Βαῖῃ ποῖ Ὀδαη δεαγὰ οὗ ἴῃ 
Ομιαπδδη, “πειῖθεγ μαι [ δε 8εεη 715. 49. 
ἰηῃ ΤΠεπλη. 

Ιἴ νουϊά Ὀὲ 5ἰπιρίεγ ἴο σεῖεσ αὐτῶν ἴο 1δς 
ΟΠ] άγθη ἐΠεηλ861γ65--- [807 Ὑδηὰδοτοὰ ἤὺὶ δ᾽ 
ουΐ οὗ τ᾿Βοὲἱσ τδγ," .6. οὔ οὗ ἴδε τίρῆϊ νγᾶὰν 
ἴῃ τ ΒΊΟΝ ΒΟΥ 5δουϊὰ ἢᾶνο βουξὰϊ ΝΥ Ἰϑάοηι. 
(οπιράγε Τοῦ χυῖΐ. ο, “ ΤΏς τὶ ίεου 4150 5388} 
μοϊἃ οπ [15 ΜνᾺγ ; Ρτονυ. υ. 8, “" Ἀείγονε ἴἢ 
ΨΨΑΥ ἴᾺτ ἴτοτῃ ΠΕΣ :ἢ χ, το, “ Ηςε [παῖ ρετνοσί 
815 τψᾶῦ5 584]} Ὀ6 Κποννῃ :7 χὶ. ς, " Τῆς τζαῖ- 
Θουβῃ685 οὗ [86 8.:8}} ἀϊγοςσὲ ἢ18 ΨΥ : ἢ 
χίχ, 3," Ἴ Β6 [0Ο0]}15}|η685 οὗ τηδῃ ρεγνοσίεςἢ ἢϊς 
ΨΑΥ ἢ Χχ, 14, “ Μδηδβ ροίΐῃρβ ἃτὰὲ οὗ ἴδε 
Τιοτά: δον οδη ἃ πιᾶῃ ἴποη υηδογοίδπα δἰ5 
ΟΥ̓ ὙΨΑΥ͂ " "ἢ 

Ἐνεδῃ [15 τοπάρθγιηρ ΤᾺ ὃς 4υσϑοηρα 
οὐ ἴπ6 τουηάᾶ [δῖ τῆγουρμουϊ (ἢ 6 ψ0]ς 
Ῥαβϑαρὸ ἰΐ ἰ8 "τς ταῦ οὗ κηονεοάςε " (δαΐῖ 15 
τιοπιοηθα: συ. 23, 27), 11, 36. ΕΠ ίΖοοδο, 
Κουθοῖ, δῃηὰ Κηρουοκοῦ Γ ἴῃς ναγίουβ 
τοδλαϊηρ (αὐτῆς ἴοΣ αὐτῶν), ΜΜΒΙΟΝ Πᾶ8 [{|6 
ΔυϊΒο ΤΥ. 

42, 8. “Ἠς δηυπηογδῖοβ [ἢ6 παίίοης {παῖ 
τε ἀδα {πο βϑοῖνοβ οἡ υυνἱϑάου᾽ (Τ βεοάογεῦ). 

Δ. Οδαημααη. Ασςοσγάϊηρ ἴἰο ἴϊπ6 ]Ἰαΐεσ 
υβᾶρο οὗ [6 πδπιθ, (δηδδῃ τοίου ἴο (6 Ρῇα"- 
πἰαδηβ το ἀνγεϊξ οἡ (ἢς 56α-οοδϑῖ (ΖΟΡΆ. ἱϊ. 
ς; Μαῖϊ χν. 22), “᾿βοβα πλογοπδηΐϊϑ ἃ 
ῬΓησε5, Ώοβ6 ἘΔ ΚΟΥΒ ἀγα ἴπ6 ΒΟΠΟΟΓΔΌΪΟ 
οἵ ἴῃς φαγί (138. χχιὶ. 8). (Οοηήραγε 2 Οἢγ. 
11. 7, δηά ἘΖεῖκ. ΧΧΥΪ. 3-, γῃοσε οὗ “ (ὃς 
Ργίηςε οὗ Τγτε "ἢ 1 ἰ5 5δϊά : “" Βοβοϊά, ἴοι ἅτὶ 
56. τὴ ΓΔηΐ6] ; ΠΟ 8 η0 βεςσεῖ ἴμαῖ 
(ΒΟΥ οδὴ δἰάθ ἴτοπι (πδε : ἢ ΠΥ τϊβάουη 
δηὰ ἢ {Π|πὸ υπαάογεϊδησίηνρ που πδοῖ ροίζεη 
ἴΠ66 τὴς δε5, δῃὰ μαϑὲ γοϊζεη ροϊάὰ δηά οἶνον 
ἱπίο ΠΥ ᾿τγδάβϑυσεβ: ΟΥ̓ [ΠΥ δτεαῖ τυἱϑάοιῃι, 
δηά ΟΥ̓ (ὮΥ ἰταβῆς, μαϑὲ ἴῇου ἱποτοαϑθὰ [ὨΥ͂ 
τὶ 65, ἄς. Οομρατα Ζεςῆ. ἰχ. 2, 3. 

“ Τποιηδη, οΥΓὁὁ Τοηλδη, ἃ αἰϑιίσιςῖ δηά αἰΥ 
ἴῃ ἴῃς βου οὗ Εἄοπι, ννᾶβ ἃ5 ἕδτσηουβ ἴογ 
υυϊϑάοσῃ ἴῃ σουη58ε], δηὰ ἴῸΓ ργουογῦ!δὶ βαγίηρε, 
48 (δηδδῃ ἴοσ ἃζίβ δηὰ σοϊησλεγοθ. ἴδσ. χ]ὶχ. 
γ: “(οηοεγηΐηρ Βάοπι, ἴπ8 54 ἴΠ6 Γιοτά 
οὗ Βοϑίβ, [5 νίϑαάοτῃ 20 ΤΊΟΓΟ ἴῃ Τοηδη ἡ [5 
οουη86] ρογβῃοα ἕγτομι ἴῃς ὑγυάδηϊ ἡ [5 (πον 
νβαάοτι νδηϊϑηοα 2" (Οοιραγε Οὐδά. 8, 9. 

48. δὲ Αραγεηε. “16 8018 8180 οὗ 
Ἀᾳδι," ἐμε. ἴὰε 5) π|86}1ὲ5 (Οδη. χυΐὶ. 1:5: 
ΧΧΧΥΪ, 25; 8, ἸΧχχι, 6). 

ἐδαξ “εεῖ «υἱτάονε ὠῥοη εαγί δ. Οδφη. χχχνυῖϊ. 
25: “ ΒεΙιοἸὰ 84 σοι ΡΔΩΥ͂ οὗ [5ῃηλδο 165 σΔπΘ 



γ. 23--24.} 

22 Τῆς Αρᾶγεηθϑ ἴῃδε 866 Κ νν]8- 
ἀοπὶ ὕροπ εἀγῖῃ, τῆ6 πηογοῃδηῖβ οὗ 

ΒΑΒύΚςΗ. 11. 

δίδπάϊπρ ; ποης οὗ {π686 ἢανε Κποννῃ 
[Π6 νᾶΥ οὗ νυ]ἱβϑάοη), ΟΓ ΓΕΠΊ ΠῚ ΕΓ ΠΟΙ 

10ἐν. Μη δηά οὗ ΤΠεπηδη, ἴδε ᾿δυτοσθ ραῖθβ. 

τ 

᾿ οἵ 68]ε5, δηὰ βεάγοῃεῖβ ουξ οὗ υπάεγ- 24. ΟἾἴ5γδεῖ, μονν ρτεδῖ ἰ8 τῆς μουιβ8 

τοῦ ΟἸοδά, τ (ΠΟΙΓ σδπλοἶβ Ὀοασίηρ 5Ρ1- 
ΟἿΥ δηὰ δαἰπὶ δηά στάγτγγῃ, σοίῃρ ἴο σΔΓῪ ἰξ 
ἀοτῃ ἴο Εργρι. ὙΠοβ6 {γλυθ] ]!ηρ του δηῖβ 
ἅ6 ΟΙΘ Τοργοβθηϊδα 85 “᾿ϑϑοκιηρ τυἱδάοτῃ 
ὕροη εδτῖμ ἢ οἡ ἴδε ῥγηςῖρὶα {μαῖ Κηονίεάρο 
8 ἱπογθαϑεὰ ΟΥ̓ ἰγαυο.Ό ὍΤῃθ ϑᾶπ|6 ννοσγάὰ 
(σύνεσις) 18 ἴῃ [Π18 γεῦϑβα ἢγδὶ στοηδεγεᾶ 
“πἰϑάοιι,} δηα ἴμοη (45 ἰπ οὖ. 14) “υηάοΥ- 
«ἰδηάϊηρ :Ὁ [ὃς Ἰαϊίοῦ βῃουϊὰ δὲ υ5εα ἴῃ Ὀοϊῃ 
Ρίδοε5, [πουρ ΠΕΓΕ 8 ὯῸ επιρῃδϑὶβ οἡ [86 

56η86. 
θη ἴδ γεδάϊηρ 566 ἴῃς Αὐἀάϊτίοηδὶ Νοῖδ. 

ἐδε πιογοδαπιῖ οΥΓἹ εγαπ. ὍΤῊΘ πάτο “ Μο- 
ΓᾺἢ Ὁ 15 ηοΐῖ ἔοι πα οἰϑαννῃογο, δηά 15 που ρἢΐ 
ἴο δ6 4 ςοτγγτιυρίίοπ, [ΠΟΙ Ρἢ ΠΟΥ 15 ΠΟ ὙΔΓΙΟΙΙ5 
τοδάϊησ. ὙΠῸ ποδί ργοῦδῦϊς σοπ]θοΐζιγα 15 
(δὲ Ἢ [25 Ὀδθη δι δϑβιίζυϊεά ἴογ Ἵ ἴῃ {πὸ 
Ηεῦτονν ἔοσγπη οὗ ἴῃς παᾶπὶὸ “ Μοάδη," ννῃϊοῃ 
ἰη ὅξη, ΧΧΧΥΪΪ. 36 15 βιιρροβεά ἴο δε δρρὶϊεά 
ἰο ἴῆς ΜΙαϊδηϊε5 (τ. 28) ΟΥ 5) γη8 6} 165 
νἣο θουρμς [οβορῃ. “ὙΠῸ ἀϊβοθγεηΐ ΠΑΠΊ65 
εἰνοη ἴὸ ἴῃ6 {ςΓαάθτβ ἄο ποῖ δ'ονν παῖ {Π6 
δοοουπὶ ὼ85 ὕὈξδοη ἄἀγανη ποπὶ αἰΠογοηΐ 
ἰορεηά5, δυιξ [παῖ {π656 {065 ννογο οἴθη σοη- 
ἰουπάεά, ἔτοπα ἴπ6 ἔαςξς {παΐ ΠΟΥ σβοθ] θα 
ΟἿΘ ΔΠοΐποι 50 οΟἴόβοὶγ, ποΐ ΟΠΪ ἴῃ ἴΠΟῚΓ 
οοπμπηοη ἀδθαοπί ἔγτοπλ ΑὈγαματῃ (Ὁσεη. ΧΥὶϊ. 
[ξ: ΧΧΥ͂, 2,  Μεοάδη δηά Μ|ιάϊδη,᾽ Ὀοΐῃ 50Π5 
οὗ Κείυγαῃ), δι 4150 ἴῃ {πὸ 5: π}} γι γ οὗ 
{ΠῈΣ τιοάθ οὗ 1 δηά Ἴοηπβίαπε οἤδηρο οὗ 
δδοάς, τί ΞΈΓΑΠΡΟΓΒ σοι] Παγάϊν ἀἸβΈ ΠΡ Π5ἢ 
ἴποπὶ, Ἔβρθοῖα  Υ ἡνΠθη (ΠΟΥ ἀρρεαγεά, ποῖ ἃ5 
{πθε5 Ὀυϊ 45 Ασγαδίδη τπογο δηΐβ, 510 ἢ 45 ΠΟΥ 
ἅ8 Ποῖα ἀδθϑβοσιθθαὰ 25 Ὀεϊηρ, “ ΜΠ ΙΔ ΠΙ5} 
ΠΠ6Π, τη το πΐβ᾽᾽" (ΚΕ «πὰ [εἸΖϑο ἢ οἡ 
ὅεη. χχυ. 2). ὙΠι5 “16 πηϑγοῃαηΐβ. οἵ 
Μεάδη" ψο γεγο 50η8 οἵ Κ᾿ οίυγαῃ ἀγδ ΝΟΓῪ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ τηθπίϊοποα ἴῃ σοπποχίοη υνἱἢ [ἢ 
κἰ 50Π5 οὗ ΑΡαΥ ἢ ΟΥ ΙΞῃπηδε 65, 85 1Π (ΘΠ 65|5. 

απά 9, ΤΡενιαν».) ΓῊΪΒ 15 ποΐ ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΪΥ 
1ῃ6 παπὶθ οὗ ἴΠ6 βαπὴ6 ΡΘΟΡΪΘ 85 ἰῇ “". 22. ΤὴΘ 
Οτθοῖς πᾶπὶθ (Θαιμάν) ΤΟΡΓΟΒοηΐ5 ἴννο αἰ 
ἴσης Ηθῦτγονν ΠαπΊθ5: “ΤΠ Θπηδη ᾿ οΥ “Γε- 
τῆδη ἢ (Οδη. ΧΧΧΥΪ. 11}, σγαηάβδοῃ οἵ Εβαι 
δηὰ “ Τοπηδ,᾽ 5οη οὗ 15ῃπι86] (θη. χχν. 15), 
ἸηοπΠοηρα ἴπ [οῦ νΥἱ. 19, 6. χχν. 23, [58. 
ΧΧΙ, 12, 14. ὙΠΟ Τηοάρθγη Παϊὴθ 15 “ΟΥΠΊᾶ 
( Βιςοπασγυ οὗ {πῸ ΒΙΌ]ς ἢ). 

Ἴδε αμίδογς 977 αὐ ..3] ὝΠεΕ Οτθοὶς ννοτά 
(μυθολόγοι) ἰ5 ποῖ ἔοιιπα Εἰσοινῃογα ἴῃ {ΠῸ 
Οὐκ ϑογιρίιγοβ, αηὰ μῦθος ΟΠῪΥ ἴῃ Εἰ Ο]5. 
Χχ, 19, ΤΟ]]οννεα ΟΥ̓ παραβολὴ ἴῃ «. 20. 
γΑγοβ πηθδηϊηῦ5 ἅ1Ὸ6 Ποῖ Ρτοροβεά. 

Εννα]ὰ υυτιΐεβ.: “ Τ ῊΪ5 ἀπάοιθίοα!ν τοίου ἴὸ 
ἃ ἰϊτογαΐισο οὗ Ιοροηβ δηα ϑἴογιθβ, πλιοὶ γοδὰ 
ἃ 1πδὲ {ἰπ|6, ἀπά νυ ἢ βργοαὰ ἔγοπὶ {Π]15 

“120οε.---- Κγοῖ, 77. 

ΡΕΟρΙΘ οὐδοῦ ἴπδ ννῇοϊα δαγίῃ, ἃ ὑσγδουσθοσ οὔ 
ῖμ6 ἰαῖογ “ΤΒοιβαηά δηὰ Οης Νιρηϊβ,᾽ ἄζο." 

Τῆς οἹάεσ. σοχηπιοηΐδίοσβ {πῖηκ [δὲ ἷΐ 
Τηοδη5 ἴποϑε ψῃη0 ἴῃ ΟΥθηίδὶ ξβϑῃίοη οἱοίμεὰ 
{πεῖ τΒουρῃῖ5 ἴῃ 20165, ραγδῦϊθϑ, οσὐὁἨ ρσο- 
γογὺβ: δι.9. ΕἼΕΚ. χυὶϊ. 2; ΧΥ, 2,3. Οοπι- 
ῬᾶΓο 58. χίῖχ. 4, 41 Ν}} ἸποΟ]Ὼ6 στη Θἂσ ἴο ἃ 
ΡάγΔΌΪΟ: 1 11 ΟΡΘΏ ΤΥ ἀΑΥΚ βαγίηρ ὕροη 
[Ὠς ὨατΡ ;᾿" ᾿ἰΙΧχυ]. 2, “1 Ψν}} ΟΡΘΏ ΤΥ που ἢ 
ἴῃ ἃ ρΡαγδῦϊο: 1 Ψ1}} υἱέοτ ἀατκ βαυηρ8 οἵ οἱά ; 
ΜΠ ΠΙΟἢ νὰ δανα ἢεατὰ δηὰ Κηόοννη, δηα οἱιγ 
ἔλῖϊθοτθ αν το]ὰ υ5, ἄς. Οηἡ {δῈ ἢ0}} 
τιαθδηϊηρ οὗ Μδ9ῃαὶ, σοτηραγε [ον (΄ δδοσγεὶ 
ῬοεῖγσΥ οὗ ἴη6 Ηδφῦτγοννβ,᾽ βοςῖ. ἵν. Ρ. 42): 
“ΦΤΠῊΘ Ῥογβίδηβ, ἴΠ6 Ασαῦ5, απὰ τδηΥ οὗ ἴῃς 
πιοϑδὲ δποίοπί οὗ {πὸ Εἰαβδίθοσηῃ παίϊοηβ, ρτδ- 
ΒΟΥ ἴῃ υοῦθο {ΠΕΣ ΠΙβίοσυ ἂἀπα ρος 5, 48 
ὙΥ6}} 45 [6 ῬΧΙΠΟΙΡΙ] 65 οἵ γε] ρίοη δηκ πλογα 5." 

σεαγοῥεγς οἱἱἱ 9 μπάεγείαπάϊι. ὙῊΙ5 δάάϊ- 
[Ομ] ἀδβουὶ ρίοη σοΟπἤσΙη5 ἴΠ6 νἱονν ἡνΒΙ ἢ 
νν6 ᾶνὸ Δ κϑη οὗ ἴῃς ργθοράϊηρ οἶαλιιθθ 1, 45 
Βιβῆορ ον τ βιιρροβίβ, {Π6 ἰθβθηἀαγΥ ἰοσα 
᾿ποἀθα ὑπάθῦ {Π6 παῖπθ Νίδϑμαὶ οιηδγαςσοὰ 
“6 4}} βδείθηςθ, μυιπιη «πὰ αἰϊνῖηθ," {ἢ 656 τὴγ- 
(ΠοΪορ  δῖβ τ ρϊ ννῈ}}] Ὀ6 σα] ]οα ᾿ΠΠ]ΠΠΓΟΓΒ αὐτοῦ 
ΥΩ ΟΠΊ, ΟΥ̓ ὁ 5ΘΏΓΟΠΟΙΒ Οὐ οὗ τππαἀογβίδπαϊηρ. 

πη οὔ ῥεῖ ῥάυε ἄποαυ».} ΤΑίογδ!γ, “θα 
Π0 ΨΑΥ οὗ ψὶβᾶάοπι ΓΠΘΥ μαυο ποῦ Κποννη.᾽ἢ 
ΤΙ σοηϑίγιος οη 15 ἰσγοριἑαγ, δι [Π6 πηθδη- 
ἱπρ ποΐ οὔβειιγο : ΤΠ βοη5 οὗ Αβαῦ δηά πιοῦ- 
σμδηΐβ οὔ Μράδη απὰ Τοιηδη πᾶνὸ Ὀθθη α}}1- 
Βοηΐ ϑθαγοΠοΥβ αἰζου Κπονν]οάρμο ἀθοιῖ φασὶν 
{Ππ|πρ5, γεῖ πον πᾶνε ποῖ ἑοιπηὰ πὸ νναΥ {παῖ 
Ιοαά5 ἴο {Γπὸ τυϊϑάοτη (σοφία). 

Οη ἴπΠ6 σοῃϑίγισιοη δηαὰ γοδάϊηξ, 56ε6. ἴΠπ6 
Αἀαϊτίοπαὶ Νοῖθο. 

9.4-.9.8. ἴπ {15 {Πιγὰ ρατγὶ ΟΥ̓ 1ἴΠ6 ΒΟΥ ἴο 
{Π6 φιιοβέίοη, Δ πὸ παῖῃ ἔοιπὰ οὐἱ {πΠῸ Ρ]αςοὸ 
οἵ ΔΛ ᾿Ιβάοπι (τ. 15)} 1πΠ6 δυῖποΥ ρα5505 ἔγοπι 
{Π6 σοπϑιάθγαϊοη οὗ ραγίσι τ οἰ. 5565 οἵ ΠΊΕΠ, 
[η6 πῆ ἃηά τις (1τ6--ι9), ἴΠ6 δησίθηΐβ 
«ηα {ΠΕῚΓ εἰοοοοπάδηίβ (20, 21), ΠαίίοΠ5 πιοβῖ 
[ἉΠΊΟΙΙ5 ἴῸΓ ΘΠΙΘΓΡΓΙΒΘ, ΠΟΙ ΠΊΘΓΟΘ, αηα 1η16]}1- 
αρηςο (ΡΟ οἰαη5. ἀπ ΑὐΑθΙΔη5), Δπηα ΤΙ565 
ἴο ἃ ΠΙΡΠΟΓ ποιιρμῇῃϊ {Πππ| τη ἴΠ6 ἡ  μο]6 στγραϊοα 
ννοσ], σγοδαΐ 85. 1ἴ 15, ΔΚ ἸβΒάοπΊ 15 ΠΟ ΠΟΙ ἴο 
ὕες ἔοιιπά, Ἔχοθρῖ 'ῃ ΗΙπὶ η0 5 “πὸ ἔϑιη- 
ἴα!η οὗ νυ]ϑάοπι ᾿" (τυ. 12). 

“Ὁ ΉΗ πΠοσίο π6 Πὰ5 βαιά {παΐ φασίῃ]υ τηϊρηΐ 
δΔηὦ ΤἹΟΠῸ5, πὰ Πιιπηὰη στιν ἀπα βραγοῇ, 
σαπποΐῖ ὈΓΙηΡ ΠΊῸη ἴο τῆς αἴϊαϊητηθηξ οὗ ννῖ5- 
ἄοπι; [ἢ6 ποι μη πονν ἴακοβ {πὸ τΓη {παῖ 
Βυπηδη σἰγοησίι (γα) εῖνὸβ πο ο]αὶπὶ ἴο ἴΠ6 
γΓοσθρίίοη οὗ νυ" ]ϑοπΊ,---ἰμαϊς ἴῃ ἱπηιραγίης 1 
Οοα πὰ πὸ γοβαγαᾷ ἴο ροννοῦ δηκὶ χρ}ῖ.᾽" 
(Ἀ δι ι5. ἢ.) 

Τ 
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474 
οἵ Οοὐ  δηὰ μον ἴγρε 8 [86 ρἷδςς 
οὗ [15 ροβϑεβϑϑίοῃ 

25 Οτεδῖ, ἀπά μδίῇβ ποης επᾶ; 
διρἢ, ἀπά υπτηδδϑυγδῦϊε. 

26 ἽΓΒεγα ψεγα τῆς ρδηΐβ ἔλπηοιβ 
ἴτοτι {86 θερὶ πηΐηρ, ἴπδῖ ἡψεγὰ οὗ 80 
δτολῖ βίδζιγε, Δηἀ 80 Ἔχρογί [ἢ ννᾶγ. 

27 ΤΠ οβε αἀἰά ποῖ {δε [ογὰ σἤοοθϑα, 
πεῖτῆογ σᾶνα ἢς (6 Υ οὗ Κπονϊεάρε 
πηῖο τΠδηλ: 

ΒΑΒΌΚΦΗ. 1Π]. [ν. 25---20. 

28 Βυῖ {πεγ ψεῖε ἀεβιγογεᾶ, δε- 
ολυβα [ΠΕΥ δὰ πὸ νυἱβϑάοηι, δπὰ 
ΡεΠΒἢ δα τὨγοιρ ἢ (ΠΕΙΓ οὐσῃ ἔο0]158- 
ΠΕ688. 

29 ὟΝ δο Βδῖῃ ροης ὑρ ἱπίο μοᾶ- Κ Ὅσαι. 
γνεπ; ἀπά τακαη Βεῖ, ἀπά δγουρῆς Ποῖ ἕο. 

6, 7. ἄοννη ἴτοηι [δ ο]οιιάϑ ὁ 
40 ὟΝ[ο μιδίῃῃ. ροῆς ονεσ [ἢ 568, 

δηά ουπα ἢογ, δηὰ νν}}} Ὀγίπρ' ἢ ἔογ 
Ρυγε ροϊά 

44. Ο Πεναε]. ΤὍΒε τιοῖϊνε οἵ [815 ἄρρϑδὶ 
156 οχρίαἰηθὰ ΟΥἩ συ. 36. ΤΟ ἰδοιραῖ τδδῖ 
Οοὰά 25 πιδάε Ηἱἰβ νυἱϑάομῃ Κποννῃ ἴο [5γδοὶ 
ΤῊ ΕΒ Δἰγοδαν ραβϑίηρ [σγουρὰ ἴθ6 Ἡττὶ[οὙ 5 
ταὶῃ 

᾿ Ὧδε δοιμε 9 Οοἀ4.1] ὙΤἨΐβ ρῆγαϑε, τ] οἢ ἢγϑὲ 
ΟὐουΓ5 ἰη Οεη. ΧχΥυΠΐ, 17, 183 Αἰ νγαγ 5. ἀρρ]εά ἰῃ 
τς Ο. Τ. ἴο ϑ8οῃῖς ρῥἷδοα οὔ Ὀυμ]άϊηρ ᾿ΠΕΓα 
Οοὰά ρςτγαηίς ΗΪ5 ργεβθῆοθ. Βαῖ Ποσγε 18 τη Δ" 
ἵηρ ςᾶπηοῖ θ6 ᾿ἰπηϊοὰ ἴο Δῃ ΘΑΓΙΒΙΥ 5δησίυλγ, 
ὮΝ τουὰ ποιοῦ δὺ}ϊϊ τῇς ἀεβοσρίίοη 
ἷπ τ. 26, ποῦ ἴδ τηθηζίςοη οὗ ἴδε γίδηΐβ ἴη 
τ. 2]. ΝΟΥ 065 ὙΟ΄. 27 Αἰἴονν υ}8 ἴο ΔΡΡΙΥ [11 
ἴο “16 Πεοαυθηβ᾽ 485 (οαΐδβ ἀνε! ηρ-Ῥὶδςο. 
(αομΡ. “ς Μυμπάϊ ορῖξ,,᾽ ὃ 7.) [ἴ πηυδῖ Βᾶνα 
[6 ψΙοΥ τηρδηΐηρ ἴῃ ΜψδοΒ ῬΒ]ο- [υὐδοιδ 
(' ἀε [ποοστ. Μυπά!, ὃ 21, θεῖον δέ τι μέγεθος 
ὁ κόσμος καὶ οἶκος θεοῦ αἰσθητῶν) ΔΡΡ]165 1ΐ ἴο 
(δ6 ψΠΟ]6 ογοαϊοα υηΐγετθο. [{ 18, Πού Υοσ, 
Ροβϑίθ]ς τῃδίὲ 115 ἰάθα οὗ “τὰ υὑπίνογϑε᾽" 15 
ἜΧΡΓοσϑο ΌΥ Τοπ)δἱηΐηρ ἴ[ἢ6 ἔνο οἰδυβε8 οὗ 
1ὴ)6 νοῦβο, ἴ6 μβοάυθη ὑείηρς “86 ουδὲ οὗ 
Οοά;," δηὰ εδγίῃ “(δε ρίαςε οὗ "8 ἰοη. 
ΤΕΟ ἰδίου ρῆγαβθα 15 1]υκίταϊεα ΟΥ̓ ΡΒ. εἶν. 
24: “ΒΕ ολγίἢ 15 [01] οὗὨ [ΠΥ σίο 68 (κτή- 
σεως, ἴ!6 ποτὰ πεῖὲ γεηάδογοα “ς ροϑϑθβϑίοη ἢ). 

45. ΤῊ (Βουρδῖ οὗ [6 ἱπιπη θη 5 Ὑ οὗ τις 
ΟΣ ἃ βοσγοβ ἴο σοπεσ Οοὐδδ νου ἴο 
15τ86] (ῃ6 τῆογε οοηβϑρίουουβ: “ὙΠΟ δαγί ἢ 15 
(86 οὐδ, ἀπὰ ἴδ6 ἤ]η655 ἰδβογοοῦ: [86 
ψοϊα, δπὰ ΠΟΥ Ππᾶὶ ἄννε}}] (δεγείη " (5. 
χχῖν. 1); δπὰ γεῖ “ΗὌἊδ βδῖῃ οδοβθη Ϊαςοῦ 
Ὀηῖο ΠἰΠΊ56 1, δηὰ Ι5γδο] ἔοσ [5 βδου δῦ ἰγθδ- 
δυγε" (65. οχχχν. 4). 

46. Τῤέεγε «αὐεγε {δὲ σίαπί:, 45.2.1 ΤῊΘ 
δυῖθοσ ἔοϊϊοννβ ἴ86 ϑορίυδρίπί νεγβίοπ οὗ 
Ο βῆ. υἱ. 4 πιοσε οἰ οϑεὶν ἴδῃ 15 Βοσα βῆθιννῃ ἴῃ 
86 ΑΝ. “ὝΒοτΙε γογὸ ἴΠς ρἰδηΐθ ΒΟΣΏ, Ψ 80 
ὍΟΣῸ ἔζοπι [6 Ὀδρί ΠΗ τ1.91 ΟΥ̓ ΣΘΠΟΨῚ, 
οὗ ρτοδὶ βίδίυγο, ἐχρεσί ἴῃ νγασ.᾽" ΟἿΒεσ σεΐοσ-. 
ΘΏς65 ἴο Οθοη. Υἱ. 4 ἅτ ἔουπὰ ἴῃ Εςοϊι5. χΥὶϊ. 7: 
ἊΝ ̓ἰϑάομι χὶν. 6. 

ΑἹ. Τοιε ἀϊά ποὲ ἐδε Ζογά εδοο..ὺ “οΐ 
(8989 ἀἱὰ Θοὰ οἰοοκο." Θυβοἢ τοῖοτβ ἴο 
Πουΐ. ἱν. 17: “ Βεοδυβε Βα Ἰονεὰ ἴῃΥ δίμεσβ, 
(Βογοίογο ἢ6 οἤοβο ΠΟΙ͂Σ βοοὰ δῇἦοσγ ἴπεῃι,. .. 
ἴο ἀγῖνο ουξ παίΐοηβ ἔγομι Ὀϑίοσγο ἴδε ρσεδῖου 
δηὰ τη ρ τοῦ [ΠδΔη ἴπου τ ;ἢ δηά ἄγριι6β [παῖ 
οὖγ αὐἴδογ 15 [ΒΙΚΊιηρσ Ἔϑροοῖ!γ οὗ ἴδ κίδηϊ 

8005 οὗ Απακ, δηὰ {86 Βδρ δαῖτ, θοοδυθε ἴξ 
Ὁγ45 ΠΊΟΓΕ αἰγοσ ΕΥ ἴο ἔποπὶ Ππᾶὶ [5γδοὶ τνδ8 
Ργοίοστοά, Βαυῖ ἴδε δ] υβίοη ἴο [Πα γίαπίὶ σὰοθ 
οὗ [δε νόσ]ὰ δοΐοσε τ[πῸ ΕἸοοὰ 18 πιογὸ ἴῃ 
δοοογάδηος 1} [Π6 ]ὰδ βοορα οὗ ἴδε πῆῖοὶς 
Ῥάᾶβϑᾶρο (υῦυ. 24-10), δηὰ [86 στδηάδυγ οὗ ἴδ 6 
(δου 8 σι Ὡϊοῖ 1ξ ὈΟΙΤΟΥΤΒ ἔγοτα (86 δῃοίθηξ 
ϑοιρίυγαβ. 

28. Βιὶ δὲν «ὑεγε ἀεεϊγογεά, 6 “8Βο 
ΒΟΥ Ῥοεϊδμοϑὰ, Ὀεσδιβεὲ ΠΟΥ δὰ ὩῸ ϑσυ- 
ἄθπο9 (φρόνησιν) ; ̓ΠΕΥ͂ ρεΓ5Πε ἃ Ὀθ6 8889 οὗ 
{πεῖν ξοΟ 5Πη655. ΤῈ ᾿δηρσυδρο 18 ποῖ 80 
νῈ}} βυϊξεὰ ἴο [6 (ὐδηδδηϊΐοβ 0 αὐέγε ἀδ- 
“ἰγογεά ΌὈΥ 15Γ8ε], 85 ἴο ἴῃ Ποοὰ οὗ νγαῖετϑβ “"1Ὼ 
τῆς οἹά ἔπηο, ννβθη ἴῃς ῥγουὰ ρἰδηῖβ ρευιβῃοαὰ Ἢ 
(ν]βάοπι χῖν. 6). 

29, 80. Τ6 ἰδηρυδρο 15 Ὀοττονγοὰ ἔτοση [ἢς 
ἀεϑοτιρίίοη οὗ δε Ὠἰνίηθ σοπλπιδηάπηοπί ἴῃ 
Βευῖ, χχχ. 12: “ ὟΝ ΒΟ 5881} σὸ υρ ἴοσ υ ἴο 
βοάνθη, δηὰ ὑσίης ἰἴ υὑηΐο υβὴ ... ὟἘο 
ἘΠ3}} ξο οὐδὺ ἴδ 568 ἴοσ ι.5, δηὰ Ὀγίης ἰξ υπῖο 
ι-ς} 3 

Βιυὲ {πε Ἰδησυδξο 15 Ὡοΐ υϑεά ὈΥ͂ ΟΟΓ ΔυυῖποΥ 
ἴο δηΐίοσοθ (86 βϑδπηθ διριχηθηΐ 845 ἰπ Ποουῖοσ- 
ΟὉΠΟΙΥ. Τόεγε ἴῃ6 ΡυΓΡΟϑο 18 ἴο 2 Κο [5.6] 
ἴδε! (δὶ [6 νυ ͵ἱδάοπι οὗ Οοὐ δὲ5 Ὀδθη Ὀγουρῆς 
ὙΕΙ͂ ΠΟᾺΓ ἴο ἴδοῖη, Ἔἐνεη ἴῃ {πεῖγ ποατὲ δηὰ 
ςοηβοίθηςο, δηἀ {πετοῖοσε περ ποῖ ὃς βξουρεΐ 
ᾺΥ ΟΗ͂, “ἴπ ποδυθῃ, ΟΣ “'ουοσ ἴῃς 802.) ἤδγε 
[06 τηεδδηΐίηρ 18, ἴδ πῆδὴ οδἢ ποΥὸσ ἢπὰ 
νυ ϑαάοπι ἴῸσ πιο, ποῖ ουθὴ ἰἔ Ὧθ οουϊὰ 
τιουηΐ ὉΡ ἴο Βιοανθῆ ΟΥ̓ ἙΤΌΒ85 ΟΥ̓ΟΥ ἴῃ6 568. 
ΟυΓ δυΐπογβ υ8ὲ οὗ ἴῃ6 ρᾶβθαρὸ ἴδυ 2}}5 Ὡσ 
8βοσί οἵ [παῖ ἄδξορ εἰρηϊῆοδπος ψΒιοἢ 81. Ρδὺὶ] 
αἰδοογηθά ἰη ἴ (Ε οπι. χ. 5-9).. Ὑε δα ἀϊτίου 
οὗ [6 'ννογβ “ Ὀσχοιυρῆςτ μοῦ ἀἄονῃ ἔτομι ἴδς 
εἰου ς᾽" ταῖῃοσ ροϊηῖβ ἴο ἃ σοηῃποχίοη οὗ ΟΣ 

5 ἢ Ενςο]υ5. χχῖν. 3,--- σβοσγε ἈΝ ̓Ιδάομι 
5ΑΥ5 Οὗ Πογβοὶξ: “1 οδπὶε ουὔΐ οὗ [86 πηοιῖῃ οὗ 
(86 τηοβὲ Ηἰρῆ, δηὰ ςονογοὰ [Π6 φαυἢ ἃ9 ἃ 
οἷουά. 1 ἀννεὶὶ ἴῃ ΠιρΡἢ ρ]δοαβ, ἀπά τὰν ἴἄγοης 
8 ἴῃ ἃ ΟΙΟΟΥ͂ ΡΠΠ14Γ. [δομε Ἴοοπιραβϑοὰ [ἢς 
εἰγοι οὗ Βοάνθη, δπὰ νυαϊκοὰ ἴῃ {πὸ Ὀοϊζζοπι 
οὗ {86 ἄεερ. Ὅδο σοποϊυβίοη οὗ τῃδῖ ραϑϑαρθ, 
88 Οὗ ΟἿΓ ΟΥΏ, 15 [δὲ ΟΝ Ιβδάομι οουἱὰ πὰ πὸ 
ταϑιίης -οἶδοε ἐχοερῖ ἴῃ βγεῖ. (οιηραγε αἶϑο 
7]οὉ χχνιῖὶ. 14. 

80. ρκγε φοίΔ.} 1 11ετΆ !γ, “ ὁ ο169 φοϊὰ : "ἢ 
σοιηρασα ἰοὺ χχυη[δ, 15--19. 

ἘΣ, 13. 
το. 



Υ. 31--36. 

231 Νὸὼὸ πιᾶπη Κπονγεῖῃ ἢδΓΓ ὙγΑΥ., ΠΟΥ 
τὶ πΚεῖῃ οὗἩ Πεγ ρᾷῖῃ. 

32 Βυῖ Βα τἢδλι Κποννείῃ 81] πη ρ8 
Κπουνεῖῃ Ποῖ, δηά ἤδίῃ ἐοιιπά Πεγ οἷ 
ΊΤἢ ἢϊ8. ὑπάογβϑιδπαϊηρ : ἢδ τΠαΐ ῥΓα- 
Ραγεά τῆς δαγῖῃ ἰῸΓ δνεγηογε ἤδίἢ 
ΠΙΙεἀ τ᾿ τ ἐουτίοοςεα Βεδβίϑ : 

33 Ἦε τῇδλι βεπάειῃ ἔσσῃ ἸΙρἢϊ, 
ΔΠπα ἴξ σοεῖῇῃ, σα] 6ῖἢ 1τ ἀραΐπ, ἈΠ [ΐ 
οὔαγείῃ Πἰπὶ νγ] ἢ ἔδδγ. 

ΒΆΒΌΚΓΗ, 1ῃ]. 

34 Τῆς βἴδιβ ϑβδῃϊπεά ἴῃ {δεὶγ 
νγαῖσ 68, δηά τε]οϊςεά : ἔνβεπη δε μέντα 
σΦ]]ἜῈἢ τΠαπη, {ΠΕ 5αγ, Ηεγε με θὲ ; 
ΔΠᾺ 80 ϑγ τ σΠθογβι! 685 {πο Ὺ 5μθννεά 
᾿τρῆξ ἀπῖο ἢϊπὶ τΠδὲ πηδάς τΠθτη, 

35 ΓΒ 18. οἱἵ (σοά, δηά ἔθεσε 
8.4}} ποηε οἵμεγ θὲ δοσοιιηϊεά οὗ ἴῃ 
σοπηράγίβοη οὗ Πἰπ,. 

36 Ηε Βδ1ῃ ἔουιπά οἵ 811 {πε νγὰῦ 
οἔ Κπον]εάρε, δηά Πδῖῃ ρίνεη ἴξ απο 
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51. ΝῸ »παη ἀποαυεὶ δ. “ἼΆΘΙΘ ὲβ ΠΟῚΘ 
τ 8ξ Κπονγείῃ.᾽" 

ῥὲσ ῥαὶδ.)] 1.6. 106 ραΐῃ ἐπαΐ ἰφαάβ ἴο 
ψυξάομῃι. 

82. Μμὶ ῥὲ ἐραὲ ἀποαυεῖ αἱ! ἐδίγισε ἐποαυεῖ 
ῥέγ.) Ὅς σοπηραγαΐϊνο ρονοσίν οὗ οὐσ ἰδη- 
ξύδξο πᾶ κο5 ἴἴ αἰπηοϑὲ ᾿πηροβϑί]ο ἴο Γοργοάιϊιοθ 
ἴῃς αἰϊδεϊποίίοη Ὀεΐννθθη 1Π6 ἴνγο Οσθοκ ννοτάϑ: 
Οη6 οὗ ψ ΠΙΟῆ (εἰδώς) ταργοϑθηΐῖβ {πὸ νοῦς 
Ργεβθηΐ Κπον]θάρο οἵ Ηῖπὶ “ μας Κηοννοῖῃ 
8}1} τπΐηρβ: νι }]6 τη6 ΟἿΠΟΓ (γιγνώσκει) 
Δϑοτῖθε5 ἴο Οοὐ {ΠῸ 58π|6 πηθηΐα] ργΌσθ55 ὈΥ 
ὙΒΙΟΙ ΙΏ2Π με: 10 ἀἄποαυ ΜΠαΐ ννᾶ8 ποῖ 
ΡΓεν ΙΒ ν Κποννη ἴο πὶ. ὅ66 {π6 Αἀαϊξοπαὶ 
Νοΐθβ. ὌΠ ἰαΐζογ ἰάθα 15 ἀθυρὶορθά ἰῃ ἃ 511} 
ΠΊΟΓΕ ΔΙ ΠΓΟΡοΟΙ ΠΟΥ Ϊς ἰβϑῃίοη ἴῃ {Π6 ἕο ον - 
ἱπρ' νγογάβ: “αηὰ δαίῃ ἴουπα ἤθσ οὐδ ἢ 
μῖ5 υπάογβίδηαϊπρ." 

ΤὮὭς ἀεβογιρίίοη οἵ (σοά᾽5 ογοδίίνα δοίίοη 
85 οχίοπαϊηρ οὐ 4} Ηἰβ ψΟσΚΘ 5ΟΥυ 65 
ἴο σοπῆχγπι ἴπῸ {γαῖ {πᾶς Ηδ τη Κπονν 
αν πὸ ννὰν οὗ νυϊϑάοτη, ἴου ΟΠΪΥ ὈΥ νυ ]ϑάοτη 
μαῖῃ Ηὸδ πιδάφ {Πεπὶ 4]]1. ΤῊΪ5 ἀγριπιθηΐ 4150 
ἰῖ5 ἵδκϑη ΠΌπι [Ὁ ΧΧΥ]. 23, 24 ΗΕ [Ι{ βοῦνοβ 
ἴο εχϑδαὶὲ τἴῃ6 βίοτυ οἵ ΗΙπὶ, ῆο 15 ἴῃ 8 
ἜΞΡΘΟΙΔ] 5θηβα ἴῃς Οοά οἵ [β5γδ6], ὈΥ ννποπὶ 
πε σῃόβεη παίΐοη ἢ85 Ὀθθη 50 Βίβα Ϊγ ανουγρα 
(υν. 35, 36). 
͵ῶγ ευεγηιογε] (ΑΟΠΊΡαγΘ ἘςοΪϊθ5. ἱ. κα: 

“ Οπα ξβεπογδίίοη ραββοῖῃ ἀνναῦ, δηκΐ δηοῖθο 
ΒΈπογαδίίοη σοτηθίῃ: δι [Π6 φαγί ΔὈΙἀθῖἢ ἴῸΓ 
εὐοσ." ὙὍπΠι5 {πὸ φασί τηαὺ 6 σα]] αὶ δἴθυπαὶ 
'ἰπΠ ΠΟΙΠΡΑΓΙΒΟη ἢ τηδη απ Πὶ5 ογΚϑ, δα 
16 πσίαϊοιηεπί πηιδὲ ποῖ δ Κη 'πΠ δὴ 
ΔΌβο εἴα σεπθθ. Ὑπὸ ἀπγαίίοη οὗ (σοῦ 5 ννοσῦκϑ 
Ἔχδ ῖβ ΗΙἰ5 ροννευῦ. 

935. ΒΥ “ΠΡ μΐ ἢ βοπηθ πασα τππόογϑίαπα {Π6 
μὲ οἵ [Π6 δι1π, «πὰ οἵἴποιβ ᾿ἰρπῖησ, [Ιπ 
ἕλανουσ οὗ 1Π6 [ὈΥτηΟΥ ΠΥ τοίου το [οὉ Χχχί. 
26: “ἸΕΙ Ῥεμ 6] ἃ {π6 ϑη (ππαγρίη, “ΠΡ 7) 
γε ἴἴ βῃϊηεά." ΤὍΠΙ5 βθοπὶ ἴο δὲ {πὸ 
ΟἾΪΥ Ραββϑαρθ ἰπ νυ] ἢ {πὸ ἩΘΌγονν ννογά [ῸΓ 
ἘΠ ΡΗς (ΟἾΝ) 5 γδηϑδίαϊθαὰ “"ϑιιη" (ἥλιον, 
Ι,ΧΧ.), του οὗ σοῦγϑβοὸ ᾿ἴ οὔθ τηθδηβ {πὸ 
ρῆξ οὗ {πὲ 5ιιη. 
Ὁ ἴδε οἵμου Παπά, “ Πρμς (ΟἾΝ) 5 πἰδοὰ 

ἴον “" ΠΡ ΠΙηρ ᾿1π [οὉ ΧΧΧΥΪ. 30, 32, ΧΧΧΨΙΪ. 
3, ΣΙ, 15; ΠΤΌΤΩ νΥΠΙΟἢ ράϑϑαροϑ ἴπὸ ἀθϑουρίοη 

ΒΘΕῈΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἴακθη. (πραγ [00 χχχυῇ!. 
35: “(ὑδηβί ἴβοιι βεπάὰ Ἰἰρῃτηϊηρ5. ἐμδὲ ΠῈῪ 
ΤΊΔΥ ρον 

«υἱῷ γεαγ.] ὙὍΠ6 ἸΙρμέπίης ἰβ ρεγβοηϊῆρά, 
ΔΠη4 ἀθβουθοα 85 σοηβοίοιιβ οὗ (ὐοα 5 ροννεγ 
Δ ηα ςοπιπηδηά. 

84. Τρὲ τἰαγς σῤΙίηεά ἐπ ἐῤεὶν αυαΐεῤες. 
(ὐομραγσα Εο]ι5. ΧΙ. το; Αξ [Π6 ςοπὶς 
τηϑηἠπιοηΐ οὗ [η6 ΗΟ Οης πον Ψ}1}} βἰαπά 
ἴὴ {πο ῚΓ ογάου, δηα που ἔαϊπξ ἴῃ Π ῚΓ νναΐςῃθς. 

“ΛΑ τηϑίδρθου ΠῸΠῚ 5βο]ΐθυϑ Κϑορίηρ νναΐςῃ : 
ἴογ [6 βἴαυβ ἅγὸ πε Ποβί οὔ ἤθάνθη ᾿((οσποιἰιιβ 
ἃ Τρ 46). ὙὍὴδ οἱά σοιητηθηίαΐϊογ ἴῃ ἢ 8 
ξΟΟά ποία δηζοϊραῖεβ {μΠ6 ροεῖ 5 1πουρῃῖ: 

“ἼΤὮΘ 56 ηΈΠΕ] βίδτβ βεὲ ἐμ εῖσ τναίοῃ ἰπ ἴῃ 5Κγ.᾽ 

ἀπά χεγοίςεά.1] (ΟΟμηρατο Ὁ χχχυῇ! 7, 
“ΤΗΣ πλογπίηρ βἴαγβ βαῆρ ΤΟΡΈΓΠΟΥ : ἢ δπὰ Ρ8. 
ΟΧΙΨΠ. 3,“ ῬΓαῖβα Πἰπη, 4}} γὸ βίαγϑ οὗ Πρῃϊ:» 
ἈΠ 8} ΚΒρθαγοβ δ᾽] δίοη ἴὸ {πὸ ΌΠΠΟΓ 
Ράββαρθ (" Μεγομαηΐ οἵ γ᾽ βηϊσο, νυ. 1): 

“ΕἼ ΓΒΟΓο 5 ἢοΐ {6 ϑπια]]δοὲ οὐ νΒ]Οἢ ἴμοὰ Β6- 
ΠοΙ] δεξί, 

Βαϊ ἴῃ ἢϊβ τηοίΐοη {16 ἃπ ΔΠρΕ] 5ἰηρϑ, 
5111] αυϊγίησ ἴο {πΠ6 γοπηρ-αγοα σΠογα ἰτη5.᾽ 

«υδέμ δὲ καἰ ἐρερ.] Ῥ8. οχ]νὶ. κα; 
[58. χὶ]. 26. 

Ἡέγὲ «ὐθ᾽ δ6.}1] (ομιρατο ἴο χχχυῇ! 3ς: 
“ (δπδῖ ἴποιι βοηά [μη ϊηϊηρ5, [Πα ΠΟΥ τᾶν 
80, ἃηἀ 54Υ υππίο ἴπθο, Ηδῖθ ννὸ ἃγθ)᾽ 
Τά ἴχ. 6. “ὙὝΠΘΥ 5ρακὸ ποῖ δγννοσγά, δεῖ 
Ὀγ ἀδεὰ " ((ογποῖιιβ ἃ 1, ἀρ᾿ 46}. 

355. (ἀοπιραγο 58. χ]ν]. 14, “ΤῊ Οοά ἰς 
ΟἿ Οοά [ὉΓ ΘΥῸΓ πη δυύοὺ ; δη4 οχἱ. ς 
“ἌἍἌΠΠΟ 15 πκὸ υππΐο πὸ 1νοσγὰ οὐσγ Οοά Ὁ 
ΙΒ πη ν Οοα, [πὸ ΜΙΆΚοΥ οὗ [πὸ νου], 

ἴο ΨΠΟΒῈ ῬΟΥΤΟΥ δηα νυ]βάοιη 41} 1ῃϊηρ8. ἴῃ 
ἤράνθη ἃ πα φαγί ῬΘΔῪ νυ ἸΠ655, 15 1Π ἢ Θβρθοίδὶ 
56 Πη58 ΟἿΓ σά, Μνῃοτη ἀπὸ νγῈ ννόγβῃὶρ, δη 
ὙΠῸ Πια5 Ὁβόβθῃ τι5 ἴο θ6 Η 5 βϑοι]ίαγ ρθορῖδ. 

356. ΤΊ αιοβέϊοη οὗ «". 1.5 πονν γϑορῖνοβ 5 
[111 ἀῆϑννοσ. Οὐοά αἱοῆθ μαὰβ5 “ἔοιιπά ουἱ ]} 
{ΠῸ νΥΑΥ͂ [ΟἹ ΓΑΙΠΟΙ κ ΘΥΘΙΥ͂ νᾺΥ οἵ Κπονν- 
Ιοάρε.; 

(ΔοΠΊραγο ἰοῦ χχυ . 23: “Οοα υπάοτ- 
βία πάρι πὸ ἂν {πογθοῦ, ἀπά πὸ Κποννοίῃ 
(Π6 ρίας {πογθοῦ Ὁ" 2.6. οὗ νυ βάοπ). 

ἡ 

ἡ ἐσαδνν (Ὡοοσίο 

279 



ΒΑΒΌΚΗ. 11... ν. 37. 

27 ᾿ΑΙΠογιγαγὰ ἀϊά ἢς βῆενν ἢἰπιβο [’ Ρτον. 8. 
ὉΡΟη εἌγῖῆ, πὰ ςοηνετβοὰ ψῖτἢ πλεη. Ἶοδη τ. τς. 
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7λςοῦ ΐβ8 βεγνδηΐῖ, δπά το 1ϑβγδεὶ ἢΐβ 
θεϊονεά, 

αμπά ῥαϊδ σίυεη 12 ὠπίο ὕαεοῦ ῥὶς “εγυαπὶ.) 
Ῥβ. οχἰνὶὶ. 19: “ Ηδ πονεῖ ἢἰ5 ᾿γογὰ υηΐο 
δοοῦ, ἢὶ5 δίδϊυϊοβ δηὰ 198 Ἰυάρτηθηῖβ ὑπο 
βγδεὶ, Ηδς δίῃ ποῖ ἀ68]ῖ 830 1} ΔΩΥ͂ πδί]οη; 
8: ἃ 88 ἔοσ 15 ἰυάρτησηῖδβ [ΠΥ μάνα ποῖ Κηονσῃ 
1μοπι." (ΟΙρασο αἷσοὸ 88. χ]ῖν. 1ἱ, “" [δοοῦ 
ΤΩΥ δεγυδηΐ, δηά [βγδοὶ βοπὶ 1 μάνα σΒβοϑθη;" 
δηά Πουῖ. ἵν. ς. 

δείουεά. 8εςε Ὠευΐ, χχχὶϊ, 15, η ς ΟυΧΧ. 
(ἐλάκτισεν ὁ ἠγαπημένος). 

87. Αβεγαυαγδ ἀϊ]4 δὲ “ὅξκαυ δίνει ὠῤοη 
εαγ!.] “Αϑογνναγὰ 886 ἯΔ8 δ005 ὈΡΟΩ 
εατῖι, "Ὁ Νο βυῤ]οςῖ ἰ58 ἀχργοϑϑεᾶ 'ἰπ ἴδε Οσοςοκ, 

Ὀυΐ ἴδετο οὯπ ὕε δο ἀουδὶ (δαὶ [6 εἰδλίοπιοοϊ 
τοίου ἴο “ Κπον]εάρε" (ἐπιστήμη, υ. 36), ποῖ 
ἃ5 ἷῃ ΑὌ , ἴο σοά. Οοιηρᾶγο Εςοϊυ5. χχῖν. 
8: “80 ἴΠ6 Οτοδῖοσ οὗ 8]] (ἢίηρβ ρᾶνὸ πιὸ ἃ 
ςοιητηληθτηρηΐ. ... 1,οἴ (Ὦγ ἀννεϊ!ηρ Ὀ6 ἴῃ 
]αλοοῦ, δπὰ [δῖπθ ἰῃμοσίϊίδπος ἴῃ ἰϑγβδοῖ. .. 
δηὰ 580 ννᾶϑ8 1 65] 15πἃ ἴῃ δίοῃ ἢ (υ. 10). 

ἀπά εοπυεγιεα «ὐδὲδ νποη.ἢ ἴῃ Ῥχονυ. υἱῖ!. 
31 Νν ̓Ἰβάοπι βρθᾶῖκϑ ἴδ οὗ Βεγβο: “ Ε ο)οῖο- 
ἴηρ ἴῃ ἴδε Βαδιῖδθ]α ρατὶ οὗ ἢἰ5 εατί : δηά τὰῦ 
ἀεἰ δῖ εσὸ τ ἴῃ 6 Β0η8 οὗ τη. 

Οη ἴδε βυρροδοὰ γεξεγοηςο οὗ [ἢ}8 γϑῦβο ἴο 
[Π6 Μοβϑίδῇ, 566 ἴῃς Αὐἀὐάϊοηδὶ Νοῖο. 

ΑΣΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ΟΝ ΨΕΝΒῈΒ 2, 4) 7) 12, 13, 14, 18, 23, 32, 37. 

4. ΤΊιε ναίίοδη Μϑ. οπνβ ἴῃς ψογὰβ ὅτι 
θεὸς ἐλεήμων εἶ " καὶ ἐλέησον, ΜΜὨΪΟΝ ἀγὲ ἑουηὰ 
ἴη ἴῃς Αἰεχᾶῃ ̓ πὸς δηὰ τιοϑί οἵμοσ Μ558. δηά 
Μεγβίομβ. ΤΕΥ ἅγὰ στεϊεςϊθα ΌΥ ϑοπλθ της τ 
σοπιηδηϊδίοῦβ, δηὰ Κηθυσκοῦ ἀγρυθ8 [δὲ [ἢ ς 
ΒυΡΟΙΠΌΙΥ οὗ τοσγάβ ἀοοβ ποῖ 5ιυϊ [6 ἄδερ 
ἐπποῦοη οὗ ἴῃ6 δι ρρ ϊδηΐ ; ἃ οὐ ἰςῖϑπ ἩΒῖ ἢ 
'ἴ6 ποῖ οοηνϊηοίηρ. 

4. Τα στολῖ αἰ Ὁ οὗ [πὸ ἐχργοβϑίοη 
ΦἩρᾶγ [πε ῥγᾶγογβ οὗ ἴε ἀοδὰ [5γδο] 168, 
ἴῃς σοπιρ]εῖς τεμονδὶ οὗ [πε ας Υ ν τις 

οπιδηάεδίίοη “16 ὉΤΑΥ͂ΟΣ οἱ τῃς 
ΤᾺ 9: 97 Ι61890], δηά [ἢς σἰ ΣΙ κιηρ ὑγοοῦ Ὡς 
1:6 βυρροβεὰ τχηϊσίαϊκο αἴογάβ οὗ ἃ Ηθῦσγοιν 
οτίρίηΔ],---4}1} ταλῖκο ἴἃ ἀεβιγαῦϊς ἴο Ἵχδηηΐηθ 
ΠΔΥΘΥ [ἢ ΑΥ ἴῃ τσ ἴῃς ΠΧΧ, σοηάογ 
(δε νογὰ Ὁ ΠΌ, δηὰ 115 ςοπβίσυςς ἢ. 

ΤΠε ψοσὰ ἤγβε οσουγβ ἴῃ ἴπε ρῆγαϑθε "Ὁ 

ἽΒΌΡ, “τηδθῇ οὔ πυπιθοτ, "ἢ ἐ.6. “ ἔδυ ἴῃ πυτα θεν ἢ 
(Α.Ν.), πλθη δδϑὶὶυ οοιιηϊοά (εὐαρίθμητοι τινες). 
ΤῊ ἔοστῃ δ ρος εν σεη. κα δ 10 

ὀλιγοστὸς ἐν ἀριθμῷ); ἴῃ Ῥειιῖ. ἵν. 27 (ὀλίγοι 
ἀριθμῷ) τ ΟὨγοηΧΥΐ. 19 (ὀλιγοστοὺς ἀἁ ἰθμῳ} 
Ρξᾳ. ον. 12 (ἀριθμῷ βραχεῖς ὀλιυυστούτ: 6 
δος. τΠδὲ ἰη ἴπε Οτοοκ ἰγδηβίδιίοη ἢῸ ἴγᾶςς 
ἈΡΡΟΔΓΒ Οὔ (86 οτἱρίηδὶ πηοδηϊηρ “ πλ6Ώ; δηά νυ 
8.12}} πη ἔυΣΠΕΓ σεάϑοη ἴο ἀουδῖ Ἡπεῖμοσ τἢς 
ἰγδηϑίδίοῦβ μδὰ ΔῃΥ ἱκποννεάρε οὔ {15 πιεδηίην. 

ἴη Ποιυῖ, ΧΧΧΙΪ, 6, “1,οἴ ποῖ [15 θη 
δὲ ἕν" (Ἰἰογαγ, “ἃ πυπιῦεγ Ὁ), [δε 
[ΧΧ. εἰνε καὶ ἔστω πολὺς ἐν ἀριθμῷ. ἴη 
Ὠ ουΐϊ. χχνὶ. ς δηά χχυ[. 62 τγὰ πηὰ δηῃοίποσ 
οοπλδἰπαίίοη, ΡΨ "ΠΏΣ; πηεδηϊηρ [ΠτΈγα]Υ 

“ὙΠ πιοη οὗ ἔδυνηοβϑ," δηὰ γοηδογοά ἴῃ θοίἢ 
Ρίδοοβ Ὁγ τς [ΧΧ. ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ. 

ἴπ 41} [686 ραβϑαρὸβ ἴῃς 1468 οὗ ἃ “' 5π12]}} 
Ὠυμλθοῦ ἢ 5 Οχργοβϑοὰ ΟΥ̓ ἴῃ6 τποσὰβ ἢ 
νν πο ΤΠ ἰ5. σοπιθίηοα, Ὀυΐϊ νγᾶβ ἀρραγε ΠΥ 
αἰϊδοῆοά ὃγ ἴῃς Οτεεκ ἰγδηβίδίοσα ἰοὸ ἐδδὶ 
ψογὰ 56. ὙΒδ ἴῃ 158. χ]ὶ. 14, “ Εδαγ ποῖ, 

οὗ [Π6 νογἱ]ά;," 

ἴπου ψόττ Ϊαοοῦ, δηὰ γε πιο οὗ 15γδε],᾿ 
[6 1 ΧΧ. δᾶνὰ ὀλιγοστὸς Ἰσραήλ, δηὰ [ἂς 
τολγρίη οὗ ἴῃς Α. Ν. εἰνεβ 85 δὴ δἰϊοσηδῖνο 
“ ἴενν τηϑῃ οὗ 5γδεὶ. 

ΤὨὮο τηϊϑίδκθη ποοη οὗ ἴῃς 1,ΧΧ. θοςοοιηο 
δρραγεηΐ ἤθη ψγὰ ἴυγη ἴο Ῥδ55δρῈ5 ἴῃ ΒΟ ἢ 
{πογα 15 ΠῸ ἰάθα οὗ πυσηδεοσ ἰπ 16 Ηοῦτον. 
ΤΗυ ἰῃ Ϊοῦ χί. 3, “ 5δῃου ά τῊΥ 1165 ρυῖ τηγθῆ 
(Ὁ) ἴο 5.:Ἰεπος ἡ ἢ ἘΒΕΥ 8θετα ἴο 
ἴῃ τοδὶ ἀδγίκηθϑββ, νυτιπρ εὐλογημένος 

ναικὸς ὀλιγόβιος, δηὰ 511}} Ορτην ἴὰ τῆς 
ἴδει νογὰ ἴο {ΠΕΣ οστοσ. 8111} πιοῦσα σεοιηαγὶκ- 
ΔΌΪς 15 {πεῖ τοπδοσίηρ οὗ 8. χυΐ!. 14: “ ΕΤΌΤΩ 
το ΨΏΪΟΝ ἅγὸ ΤΥ Βαπά, Ο 1 οτγά, ἔτοτὰ τγθῃ 

ετε ὉΠ 15 ἔγϑὲ ἰσδη5- 
Ἰαϊοὰ ἀπὸ ἐχθρῶν, δῃὰ ἴδε ϑεοοηᾷ [ἴἰπ6 ἀπ᾽ 
ὀλίγων (οὗ ψοΟἢ ἀπολύων, (οά. Ναῖ,, ἰ5 ἃ 

ἰξοβὲ σοστυρι! ο}. 
ΤΒΟ δὴ ἱρῃογδηςς οὗ ἴδ6 {γιὸ τηϑδηΐϊηρ οὗ 

[ὃς ψογὰ ἂρ ἴῃ οἴβοσ ραβϑϑαρθβ: [)ευῖ, ᾿. 
1421}..6.; Τοῦ χὶ, ΣΙ, ΧΙΧ, 19, ΧΧΙ͂Ϊ, 1 ς, ΧΧΙΥ. 12, 
Χχχὶ, 21: 5. ΧΧΥΪ, 4; [58. ἶἰϊ. ἃς, Υ. 11. 
416 811} [6 ραϑβαρθβ ἰῇ νος [Π6 ψογὰ ὀσουγα, 
δοοοσάϊης ἴο Εὔγϑ 5 (οηοοσγάδησε  δηὰ [ὃς 
ΟἿΪΥ οπα οὗ ἴπεπὶ ἴῃ τ οι ἴπ6 Οτρεκ ἴσαηϑ- 
Ἰλίοῦβ τῃδῦῦ ὈῊὲ (δβουρῃΐ ἴο μᾶνε Κπουγῃ [5 
ταοδηΐπρ 15 ον Χχὶ! 15, ΒΕΤα ΠΟΥ [ΣΙ 
“νυῇ]οκεά τηθη " (Α. Δ.) ἰηΐο ἄνδρες δίκαιοι. 

ἴῃ 158. Υ. 13 {ΠεῪ πᾶνε οοηίουηάεά "ΠΏ, 
“γηρη, ἢ ᾿ΠΌ, “ ἀεδὰ " (νεκρῶν), Βανίησ 

τυγηρά “πιοη οὗ ἔλπγίης " ἱπῖο “ ἀδδὰ σου ρἢ 
ἔλυλίηθ.» 

[{ 15 ΓΟ ΊΑΣ Κ20]6 [παὶ [6 βδτηθ ςοηξιβίοη ἰ8 
δ66Ώ ἴπ [6 1,40} τοηδογίηρ οὗ ἀποίδεν ραββᾶξο 
αυοϊοα ἀθονο.---Ἴ58. Χ]Ὶ, 14, “γε πιδη οὗὨ [5τδοὶ,"» 
--3Ἴλμδῦσ Ὡς ἢ ψὲ Βηά, φιρ »πογίμὶ δὲ δὰ Πγωεῖ, 
ὙὨὶ ἢ 15 ἀογινοὰ το (ἢς Οτοοκ νεγϑίοη οὗ 
Αφυϊδ (τεθνεῶτες) οΥ Τπιμεοἀοὔοη (νεκροῦ). 
ὙνῈ τμε86 ῥγοοῖβ οὗ ἴῃς οοηδιβίοῦ οὗ ἴδς 

ἴνο σογάβ, ἴἴ ϑθθπιβ ἱτῃροβϑίδὶα ἰο ἀουδὲ δὶ 
ΒΟΤῈ 4130 ἃ ᾿γδῃβίαϊου 5 τηϊδίδκε [5 ρίνθη τ. 



ΒΑΚΌΘΗ. Π1. 
“(ἢς 
[ςγδε]. 

Μγ. ΟΒεΈγπα, ἴῃ ἃ οὐ ς 4] ποίθ οἡ 58. 11]. 
25, οὔϑετσεβ [παὶ ὮΙ “ἱπηρ}1ε8 ἀερεπά- 
δῆς6 ΟΥἹὈ ῬνΘΔΚη655." Ηδηςθ ἢδ σεηάογϑ 1 ἴῃ 
ΧΙ. 14, “γε Ῥεῖ ΓΟἹΚ οὗ [5τ26]." Βιῖ ἴῃ ἴδεϊ 
δὲ ἰάο4 οὗἨ ““νεα Κ 655" 566 15 ἴο ὃ6 4υϊΐε 
οχουάοα ὈΥ 86 ΡΑτγα δ] ἴσπὶ οὗ [ἢ ἴντο οἰδιι565 
ἰπ 58. 111, 25: ΤῊΥ ταθῇ 584}} [8}} ὈῪ {πε βινοσα, 
δηὰ [ΠΥ τ ΡΒ ἴῃ ἴΠῈ ννὰσ. Οοπιραγο [οὐ 
χι. 3. ὙΠ ΠΟΙ 15 ΩΟ Προ ἴο δ55:116, 45 50ΠῚΘ 
ο, [αὶ [6 Ηοῦχον νοσγὰ ᾿ἴ5861 85 σοτὴθ ἴο 
ςοηποῖς “ ἔξννηθ55᾽᾿ ΠῸΠπὶ [18 ἐγεαιιθηΐ οσσυγ- 
ΓΟΏΟδ ἴη (ῃς σοτηδιηδίίοη ἽἼΒΟ "ΠΏ, ““πθη οὗ 
Πυθοῖ, ἐνς. “ἴεν. ὅ8εὲ Πεἰϊέζϑοι, δηᾷ 
ΚἈοϑοηση ΠΟΥ οἡ 158. Χ] δ. 14; δηὰ οἡ ΒΑγιΟἢ Ἐ}]. 
4. ν εἰἴϊς, ΗΙἰΖίρ, Κπεουςκοσ, δηά Κδθυϑ5. 

7. Τῆς ΑΓ. (“ εαἰεα το »ιεὶμα 7) τερσγεβϑθηῖβ 
ἴδ γοδάϊηρ οἵ (οὐ. ΑἸεχ. δηὰ οἵἴμεγ Μϑ95., 
ἀπεστρέψαμεν ἐπὶ καρδίαν, ἴοτ ΠΟ (Οοά. 
Ἧαϊ. [45 ἀπὸ καρδίας. ὙΠ6 Μυϊραΐθ εῖνο5 
ἘΠ ΣΤῚΣ) αὖ ἐπι ἑαίς ῥαΐγιι. 

ἀοδὰ οὗ 15:26] ᾿ποϊοδὰ οἵ "" ἴπ6 τηϑῃ οὗ 

12, 14. ΤΊ Δι ΠΟΥ τ1565 ἴΠΓΘΟ ΘΥΠΟΠΥΤΗΒ ἴῃ 
[815 βεσίίοη, νυ ΠΙΟἢ πιαγ Ὀ6 ΤΠ 15 ἀἸ5Ε Πρ 5Π6 6: 
“ὁμηάἀοτγοίδηαϊη ν᾽ (σύνεσις) 15 ἃ ῬΌΓΕΙΥ στ τἰσΑ] 
[δου γ ; “ Ῥγυάθηςο "ἢ οΥ “ ἀἰβογείοη ᾿ (φρό- 
νησις} 5 ῬΓΔΟΙΟΔ] δηα αἰγεοίϊνα ἢ ἀηα {Π656 
οί Πανθ 45 {ΠΕ Ὶ Γ οὈ͵θςοξ ἐπ] πη 5 Πυπηδη ἀπά 
ἰππρογαὶ : ἡ ἢ 116 ὁ’ νἸβάοπι ἢ (σοφία) 15 “16 
ρΡεστίεςϊ σοπιδὶηδίϊοη οἵ βείδιιςθ (ἐπιστήμη) ἀπά 
᾿πῖ6 Πρθησο (νοῦς), Πανὶηρ ἴογ 115 οὈϊοοΐ {πὸ 
Πἰρῃεϑὲ παΐυγοβ" (Ηαπιράεη, “ Ἐδίποτθ οὗ 
Οτεοκ ῬΗΠΟΞΟΡΒΥ,᾽ Ρ. 145). Οὐπιρατο Ατὐὶϑί. 
ἘΠ. ΝΙο.᾽ νἱ. 6: εἴη ἂν ἡ σοφία νοῦς καὶ 
ἐπιστήμη, ὥσπερ κεφαλὴν ἔχουσα ἐπιστήμη 
τῶν τιμιωτάτων. ὅϑ.Π0]. τιμιώταται δὲ αἱ 

ἀρχαί. 
138. ον εὐεγ] ΤῊΣ ΑἸοχαπάγιπο δηὰ ΠΊΔΗΥ 

οἴϊεν Μ|4898. τοδά τὸν αἰῶνα χρύνον, Δ5 ἴῃ τ. 22) 

153. ΧΙ. 20, χὶν. 2ο. ΕῸΓΪΓ διῇ δαϊοοῖιναὶ τι56 
οἔ αἰῶνα, 5.6 Μδίίη., “ΟΚ. Οτ. τ. ὃ 429, 4. 

18. ον ἐδὲν ἐδαὶΐ «υγοισὲ ἐπ οἰθεγ.}), ἴ8ς 
οὗ τεκταίνω (-ομαι) ἴῃ ἴῃς 1,Χ, :-- 

Ῥτον. 111. 29. μὴ τέκταινε ἐπὶ σὸν φίλον κακά. 
νἱ. 14. τεκταίνεται κακά. 

ΧΙ. 20θ. δόλος ἐν καρδίᾳ τεκταινομένου 
κακά. 

χίγ. 22. πλανώμενοι τεκταίνουσι κακά" 
ἔλεον δὲ καὶ ἀλήθειαν τεκταί- 
νουσιν ἀγαθοί, 

ΤΠῈ ΡΟ ΡΠ οΥβ5 ΡΙουρμοα (ἐτέκ- 
ταινὸν οἱ ἁμαρτωλοί) ὉΡΟῺ ΤὨΥ͂ 

Ῥαςκ. 

Ῥς. οχχῖχ. 2. 

Ἐχεῖς. χχὶ. 36. τεκταινόντων διαφθοράν. 
ὉΙΓΆΘΙ χὶ. 32. πονηρὰ γὰρ τεκταίνει, 

χχυϊὶ. 22. τεκταίνει κακα, 

ΙΏ ποηθ οὗ {πο56 ρβαϑϑαῦοθ 1ἴ5 ἵποῦθ ΔΥ͂ 
δυρροτγί ἴοσγ {πΠ6 ΑΟΝ΄. “ τοι ῃϊ 1η διἰνεσ." 

ἴῃ οἰδϑϑῖσαὶ δι ΠΟΥ ἴπΠ6 σεγ Ὁ 15 ἴοι πα ΟΠΪΥ 
ἴω ἴῃς ΜΙάάϊε νοῖςθ, ἀπά τἴ5 πηθαηϊηρς {“ ἴο 
θυ} 15 ΘΧΡΥΘβϑν αἰἸβΕ ! Πρι 5Πη 6 ἴτοπὶ {ΠῸ 
Βοίΐοπ οἵ «υογζίησ μη γιοίαὶ Ὀν ῬΊαῖο, Το ρα. 

ΨῊ], 846 Ε : μηδεὶς χαλκεύων ἅμα τεκταίνεσθω, 
μηδ᾽ αὖ τεκταινόμενος χαλκευόντων ἄλλων 
ἐπιμελείσθω μᾶλλον ἢ τῆς ἑαυτοῦ τέχνης. 

Ὗνε ἴδυ 5εεπὶ ἴο δὲ ἀγίνοη ἴο δάορι ἴῃ6 
τηοίδρῃοσίοδὶ υ56 οὗ ἴῃς ψοτὰ, τ ϊοῖ δίοπο 15 
ἔουπά ἰη πε ϑοριυδρίηϊ: ἴῃ 1158 86ῆ86 11 18 
τοηδογοὰ “ ἄδνϊδα᾿ 1ῃ σου. 111. 29, νὶ. 14, 
χῖν. 22; δηά ἴῃ {86 ἰαϑῖ οὗ [π686 βαϑβϑαᾶρεβ ἴ{ 18 
Ἰτατ θα Ἰδίοὶυ ἰο]]οννεὰ ΟΥ̓ μεριμνῶντι, ἃ5 ΒΕΙδ 
ΌΥ μεριμνῶντες. ὙῈ πηοδηΐηρ Μ}1}} [ΒΘ ἢ δ 6---- 
“{Π6γ (ἢ ἀἸἀ ἀδνῖδε 2ο χεΐ 51 6 γ, δη ἃ νγῈ γα 50 
σΑΓΘΕΙ] :᾽ δηά τ} 18 15 ἴῃ 6 πιθδηϊηρ ΡΟΏΘΓΑΙΙΥ 
δαἀοριοὰ ΌΥ͂ πιοάδγῃ Τοτϊητηδηϊδίοιβ, ἃ5 ΕΥΙ[Ζ- 
806, Ἀδυβοι, Εὐνναϊά, δηὰ δα. 

Βιιΐ Δποίβμιου. αιιθδίϊοῃ σοτδ] ἢ5 σΟΠΟΟΓΠΪ Πρ; 
(Π6 σοπηοχίοιι οἵ συ. τό, 17 ΜῈ νύ. 18,109. 
ΕΥΈΖΒΟΠΘ ΞΌρΡροβαεβ {παΐ 186 Ἄπϑοσ ἴο [Π6 
4ιυοβίϊοπβ ἴῃ σὺ. τό, 17 15 ποῖ Ἔχργεβϑεα δυῖ 
ππαογοίοοα δΕῸΥ ὖ. 17: “ὙΝΠΟΣσΟ ἂγὸ ἴδ 
ΤΑΙΡΗΪΥ δηά δὲ σις} “ὙΠΕΥ δῖα βοπα. 
ἈΑπά {Πδη {πὸ ρτγοοῦ οὔ [15 βι ρρυοϑβθθα Δηβυνοῦ 
[Ο]Ιονν5 ἴῃ αν. 18, ΠΟΥ νὰ Πᾶνα ἃ ΥὙΘΓΥ͂ ἴσα 
ΓΟΡΌΪΑΓ σοπϑίγιισίοη, 4 Ποιηϊηδίϊννα ΔὈβο]ΐα, 
[ο]οννοὰ ὈΥ ἂῃ δροάοβιβ ἱπίγσγοάποθα ΕΥ̓͂ ἃ 
ΘΙ ΡΟΓΠΊΙΟΙΙ5. καί : “ ΕῸΓ ΠΟΥ ὙΠῸ ἀεδνιβοὰ ἴο 
ποῖ 5ι]ν τ, ἀπά ννοῦο 50 σδγοῖμι] ---Π6 1 ννοσ Κ5 
416 πούνθογο ἴο θ6 ἰοιιπα." ὍΠΘη «". 19 ἰΟΥΤῚ5 
ἃ ϑοραγαΐβ βεπίθποθρ [{ 15 οὔνϊοιιβ {παῖ {}15 
ΘΠΓΙΓΘ βθραγαίίοη οἵ συ. 19 πη κοϑ {Π6 σοπϑίγιος- 
τἰοη οὗ “΄. 18 ΥΘΓΥ Παγϑῃ, δηα [6 ΡΈΠΟΓΑΙ οοῦ- 
ΠΟΧΙοη 15 Ὀδίο  γοργοσθηϊδά ἰὴ ἴπ6 Α. Υ, 

243. ΤἼδ τοδάϊηρ οὔ ἴπὸ ομοῦ Μ595. (οἱ ἐπὶ 
τῆς γῆς) Εῖν 65 ΠΟ βαιβίαςϊζογυ βθηβθ. Εσ Ζϑοῃς 
πα διδοῖ οπῖξ {π6 οἱ, νυν] ἢ δἰ Χχ ΟΥ βϑύθη 
Οὐγδίνοϑ: [15 ργόβοησο ἴῃ πα οἱάογ Μί55, 15 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἄτι ἴο ἢ ἀποῖοπί ΟΥΓΟΥ οὗ Γγϑηβοτρ- 
[ἰοη, οδιιϑοὰ Ὀγ 16 Ρῥγονίοιιβ ὁσσιγγθησο οὗ 
16 ϑαπὶδ ννογὰ ἴῃ [Π6 ΘΠ ΠΟΥ ρατί οὗ ἴΠῸ νϑῦϑβθ. 

[ῖπ ὁδὸν δέ. . . ἴῃς. οπηϊδδίοη οἵ δέ ὈΥ͂ 1π6 
ΑἸΘχαπάσιηπθ πὰ οἴμοῦ Μ|55. 15 ἃ πιδηϊΐοϑι 
αἰϊοπιρί ἴο σοτγοοῖ ἃ σι ρροβθα οστοσ οἵ σοῆ- 
βίγιςίίοη. Βαΐ [Π15 τιδὸ οἵ δέ 1πΠ ΔΡΟΔΟΒΙ5 15 
ποῖ τπποοππποη ἴῃ ρΡοοά Οτοοὸκ δυΐμοῦβ, ἀπά 
15. ΠΟΘ Ἰπιϑεϊῃοα Ὀγ 16 τπιρὶ θὰ σοηϊταβιὶ οὗ 
(ῃ6 βοηΐθηςο: {πὸ ϑϑαγομ γα. ΠΟΥ ΝΒ ΟΠῚ 
γεὶ Βανὸ ποΐ ἰοαγηθά." 866 ϑομάξοσ, "ΑΡΡραγ. 
Πλοιποϑίῃ., ἡ ἢ. Ρ. 448; ΝΥ ΊΠΟΥ, ᾿Οτδγημι., ἡ Ρ. 
όφᾳ. ΤΠ Ἰἀϊοπηαῖϊς τι οἵ δέ 15. ποῖ {πο ῚῪ 
ἴο παγὸ Ὀδεη ἱπἰγοάιιοθα τηΐο ἃ ἰγδηϑίατ θη 
ἔγοτμῃ Η ῦτονν. 

39. ΚαριοκοΥ ἀγριιθ5 [ῃδΐ εἰδώς 15 ΠΟΙΘ δὴ 
ΘΓΓΟΥ οὗἉ {γα Π5]δίΊοη [ῸΓ ἰδών, Ὀδοδιιθο {πο ἰατίοῦ 
νἀ Πᾶν ΟΧΡΓΘΒΒΟΩ ᾿ποῦδ σογγθοῖν {πὸ 
τηθδηϊηρ οὗ ἴῃς Ηθῦγονν ἴῃ ἴοῦ ΧΧΡΙΠΙ. 24 
(ἢ 5661}: δι Π6 ἀγριπιοηΐ 5 ποῖ σΟΠΟ] Π5ΙΚ6, 
Θ'ηο6 {πὸ διῖποῦ ταῦ Πᾶνὸ ἴακοη εἰδώς τομὴ 
{πὸ Πηϊῖο νοῦῦ (οὐδεν), ΏΙΟἢ ἴπΠ6 ΕΧΧ. 
ΘΙΠΡΙΟΥ͂ 11 τ. 23 ἴο {γαπϑίαῖϊα ἴῃ Ηρφῦτγονν 
νπ, ὙΠ ἢ “Ἰπο]άθ5. {πὸ αοίίοη οὗ Κπονν- 
ἴησ Ὀοῖῃ ἃ5 σοπηπιθποίηρ, ἀπ ἃ5 σοπιρίοἴρα ᾿ 
((ὐφβεπ 5). 
ἘΓῊΡ ἀπαῖΐγϑὶβ οὗ ἴπ6 ΤΠ Ίνη6. ννϊὶβάοπι 5 

Ὦργδ Ριβμθα ἴο δ οχοῦβθα: σοά ἡηες νυ]ϑάοπη 
γ γιδαης 9 ΗΒ τη! Προηςα: Ἰηδίοδα οἵ ΒΑ ΥΠΠΡ 
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Εἰ ΡΪΥ (δδὲ Ηδ δἴοπε ροββϑεϑ965 [δὶ ψ Ὡ]Οἢ 15 
ἀεηϊοά ἴο πιεη.ἢ (οι 55.) 

87. “βεγαυαγαά ἀϊά δὲ τδεαυ δίνμισεῖ ὠϑον 
εαγίδ, απδ εοπυεγεά «υἱόν»ιεη. ΤὨΪ5Β ρᾶϑϑᾶρο, 
υηάογοϊοοά οὗ Οοὰ 85 18 βυδ)]εςῖ, 15 ΘΟ 5 ΔΠΠΥ 
ἰϑεὰ ΌὉΥ (6 Οτεοῖκς δπὰ 1, ἘδίθοΙβ ἃ8 ἃ 
ἀϊδίίποξ ΡΓΟΡΒΘΟΥ οὗ ἴῃ6 [πολτηδίοη, δηὰ ἃ 
ργοοῦ [δὲ ΟΠ τσὶ 15 σοὰ. Οπὸ ἘΧΔΠΊΡ]6 ΤΔΥ 
Βιῆἔςε : “ΤῊΘ ῥγορδεῖ αἷ5ο, δπιαζοὰ δὲ Ηὶ5 
στοαί βοϊοἰϊυἀδ οἡ δεμαὶέ οὗἨἩ ἴδε ννοτ]ά, οτοὰ 
οιξδ- οἶοαῦ δηά Ἰουά ἰῃ ἴποϑο ψνογάβ, “Ουγ 
Οοά ν»δδλιυ 5δθθὸη ὑὕροῦ δαί, δηά Ἴοπγυογβοα 

᾿" (αὐγϑοβί. “ Ἐείοχα, Ηοπι. 

θαΓρΟσε. ἜοΣ ὲ 
Ακαϊηϑδὶ ἴῃ6 τόσο παίυγαϊὶ ᾿Ἰηξεγργείδεοη οὗ 

[Π6 γεῦϑ6 45 γοίοσγίηρ ἴο ἴῃ 6 δϑϊάδϊηρ δηὰ ὑγὸ- 
δύοββῖνα σγονοϊδίίοη οὗ Ὠινίης τυ ἴο 5γδοὶ, 
Κηδυςῖκοῦ ἀγρι68 (Ρ. 312): “ον οου]ὰ [ἢ6 
δυΐῖβοσ ἀδβοσῖθε [ἢ15 85 " ΝΥ ̓Ιϑάομῃ ἂρρεάγίηρ 
δηά ναὶ κίηρ διηοὴρ τη ᾽ [ΙΓ ὥφθη τηρδῃς 
δηγτίηρ αἱ 81}, 1 τηθδηβ ἃ υὐοίδίο ἔοστῃ (Δραϊηϑῖ. 
ὙὨΙΟΝ ἀνθ Δῃ ἅρΡρδδ] ἴο Ὁ. 22 οδηηοῖ 4741]}), 
δηὰ ἱηάδοὰ ΌὈΥ͂ νἱτῖυς οὗ [πΠ6 ννοσάϑβ " ςοηγεγϑθά 
διοηρ πλοη, α διραπ ζογηι (ῬὮ]]. ἢ. 7), δῃηά 
ποίδίης ἴο ἴδ ΠΟΠΊΓΑΣΥ ἰ5 ργονεὰ ὉΥ βυςἢ 
Ῥᾶϑϑδρθβ ἃ5 ἴ,6Υ. χχυΐ. 12; 2 58η1. ΥἹ]. 7.7 

ἴῃ δῆϑννεσ ἴο [15 1ἴ 18 ἐπουρὴ ἴο 52} ὙΠ 
ΒΙδθορ Ηοσβίου (" ΒΙ δ]᾽ςαὶ Οσςΐϑπι, 11. 64) 
τηαὶ “ Ὠινίης Κηονϊοάρε 15 Ῥογϑοηϊβοὰ ἰῃ 1}}}5 
ἀἴδοουϊξο;" δηὰ “ἴπδὲ "Κηον)εάςξε᾽ 15 τῇς 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΙΝ. 

: 712 δοοξ οΥ εογο»»απάρεοῖς ἐρ ἐλαΐξ τυῤάονε, 
τυὐτελ τυᾶς εορεμοροζαὶ ἐπε λέ 70»: ἐλαῤέεγ. 
25 724 Ἴεῖυς αγεὲ »ιουεαῖ ἔρ ῥαξίεηεέ, αμα 29 
ἀοβε 0» ἐλε ἐἀἐεϊσεγαμες. 

ΒΑΒΚΌΘΦΗ. 1[11Π1{.1νΝ. ν. 1. 

υς 5υδ᾽εςξ οὗ [6 νοῦθβ ἴῃ (ἢ]5. 171}. νοῦϑο, 
ΔΡΡΟΔΓΒ ᾿ΠαΙΘΡΟΪΔΟΪΥ ἕσοτῃ ἴδ 15ἴ νοῦβε οὗ [6 
Το] νης σμαρίον, πος ἢ Ἔχρ δῖπβ ον Κηονν» 
Ἰεάρε τνᾶϑβ ϑεθῃ ὕροὴ οαγίἢῃ ΟΥ̓ πηϑδῃ5 οὗ ΟΣ 
Τοοηγεύβδίίοη ὙΠ πιο ἢ (8ὲ [εν δὰ 
᾿ιϑροηβδθοη. 
ἌΝ Βδῆ ἃ ρουβοηϊποβδίίοη 15 ετηρἰογοὰ, ἴπ6 

ἰδησυδρο »εσὲ πειδσαγὶ 6 βυςῇἢ 45 σψουϊὰ 
ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ υδεδίε δερπαη ἴοττη : δὰ ἴδε εν]- 
ἄεηοε οὗ 115 ἀβογάεά ὈΥ Ὁ. 22 (ὥφθη) οληποῖ 
δε δεῖ αδϑάθς ΟΥ̓ πιεσε δϑϑειί θοῦ, ΒΟΨΕΥΟΣ 
οοπἤάρηϊ. 
[ ΥὩΔΥ Ὀς6 νὰ] ἴο σεῖεσ ἴο ἴδ τἱεννβ οὗ 

δοῦλε οὗ ἴῃς Ὀθεσῖ Ἀοηηδη Οδίμοϊ!ς ςοπιηθη- 
ἰδλΐουβ, ἃ5 τεργεϑεηϊεὰ Ὁγ Ἀδυβοῖ. “ Μαϊάο- 
Ὠδῖυ5, Οογη. ἃ 1 αρὶάς, απὰ (εἰπιεῖ, ΔΙ ΠουΡ ἢ 
ΠΟΥ͂ ἄρτεὸ τ 1}}15 (ἴ[ῃ6 Μοβϑίδηϊς) ἱπῖοτ- 
Ρτγείδιίοη, γεῖ τεπιαγκ τμδὲ ὥφθη αηὰ συνε- 
στράφη "47 4150 θς τεΐεσγγεά ἴο ὟΝ ἰϑάομι ; δηά 
δοσοσζσάϊην ἴο ἴδε οοῃίοχί 1 966 πΠ|8 ἴο πῆς 4υϊε 
ἰηδά τη! 5510 16 ἴο γίνε [Ποῖ ΔΩΥ͂ ΟἴΠΕΣ σεΐεγοησε : 
ἴῃς τοῖο ρσθοθαϊηρ βεςίίοη ἔγεδίβ οὗ ΥΝ Ἰϑάοπι; 
σοφία 8 Θαυλ}ν ἴΠ6 ξόποσαὶ βυδ͵οςξ οὗ [π 
ὙΠΟἷα ΘοΟΌοη : 1 8 ὈΓΟΙΘΞΘΘΩΪΥ ἃ ἀϊβοουγϑο 
ςοποεγηίηρ ὟΝ ἰϑάομι, ἴοσ ἴἴ ἰ5 οἵ ἢεσ [δῖ (ἢς 
ἱπαυ ΓΥ νγᾶ5 τλδάθδ ἴῃ Ὁ. τς ; Οοὰ ἰ5 πιδητοηοὰ 
ΟὨΪΥ οἡ δοοουπί οἵ ἴῃε Τφοπποχίοῃ ἴῃ ψΐοἢ 
ΟΝ Ἰϑάομι βἰδηβ ἴο Η'π|.0 Μογεουοσ χὸ τοδὲ 
᾿ατοἸδίοΥ ἰῃ ἴπ6 ΤΟ] ονσίηρ υεσθα πάντες οἱ 
κρατοῦντες αὐτήν, 85. σοφίαν, πετε γαίῃ 

δῦ εςσξ οὗ ἀἰδοουγϑο 18 ὟΝ ἰβϑάομι ; δηὰ ἃ 
οοπποχίοη ἢ νῆδὶ ΤΟ]]ον5 οδπ ϑολσ εν ὃς 
ἐβιδ  ἰϑπο, ὉΠη]68588 νὰ τοίοσ (ἢ]8 υεῖϑα ἴο 
γν βάση." 

ἌἍΗΙΘ τὺ στρ ΕἾ ἀοίορηδίην (86 τὰς 
δτδιαμδίῖςὶ ἱπίογρσείδιίοη, ἘἈσυβοῦ δο] 5 
ταὶ ἴποσα 15 51}}} δὴ ἱπιρι!ςϊς τεξεσεηος ἴὸ [6 
Μεβϑίαῃ, ἰηῆ ψ ποῦ ΚἸη (6 ἢ ]οϑῖ 56 η536 
νυ δάσια ἀρρεαγοὰ ὍΡΟΣ οἀτῖδ δηὰ ναϊκοά 
ΔΙΏΟΠΡ τη η.᾽ 

ΓΗΙΘ 5 τῆς θοοῖϊ οὗ τἢς ςοπ- 
ΤΑΔΠαἀμηεηῖβ οὗ Οοά, δπά τὴς 

ἴδλνν τῃδί βηά γε ἔογ ανεγ : 8411 {ΠῈῪ 
(ἢλὲ Κεερ [ἃ «λα εοπθ ἴο 1 ξὸ ; δυῖ 
8 ἢ 45 ἰεᾶνε ἰξ 5}4]] ἀϊε. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΝ. 

ΤὮο πον Ομαρίοσ οὐρῆΐ ἴο δορί τ Ὁ. 5, 
ἔον ἰξ 15 Ἔυάδης (δῖ τ΄. 1--4 ἅΓ6 ΟἸΟ5ΕΥ οοη- 
ποοίοά νὰ τῆς ἀσδδογ ρΡὕοη οὗ “ ΝΥ Ιϑάοιῃ ἢ 1π 
[86 ργθοθάϊηρ σπδρίοσ, ἀπὰ ἔοσπι [6 ῬγοΡοῦ 
ζοποϊυβίοη οὗ ἴπε ἀγραπιεηΐ ἱηϊγοάυοεα ἴῃ 
111. 9. ΕῸΣ ΨΈΣΘ ἴῃ 11}. 36, 37 [86 τῃουρῆϊ 
[25 Ὀδεδη βἰδίεα ἰῃ 8 ρεηογαὶ ἔοιτῃ, ἰδδὲ [5γδοὶ 
18 [6 πδίΐοη ννῃϊοῖ Οοά [45 ἀϊδιιηρσυϊδηοα ὈΥ͂ 
[6 »ἱῆ οὗ ν!βάοιι, [με ῥγδςῖ!ςοδὶ δρρὶιοβιίοῃ 
οὗ [6 ΠΟΙ] ἀγρυπίθης 1165 ἰη {Π6 ἰαςΐ (δαί 
[15 Ὠίνίηθ ΝνΊβαοπι ἰ5 Ἰἀοηβοὰ τ (ἂς 
[ν᾽ οὗ Μοβοβ, δηά τῃδὲ ἰ5γδϑὶ οδὴ 6 σοβίογοά 

ἴο ἴσυς ΠΔρΡίπεϑβ δῃηὰ ῬγΓοΟβΡΟΥΥ ΟἿ]Υ ὃγ ἔϑ!ἢ- 
[0] οὐὔϑεσνδηοο οὗ (ἢς 1,δὺ7ὺ] (υν. 1--4). ᾿ 

1, Τὶς ἐξ δε δοοξ, 45 ς)7ὴ Τρὶς Ν βάστα 
οΥ Κπον]θάρε (11, 36), νος Οοά [85 μίνεῃ 
ἴο ϑγδοὶ, “15 16 Ὀοοῖ οὗ ἴῃ σοπιπηδηάπηρηῖβ 
οὗ Οοἀ." ἔογ ἴῃς πιοάς οὗ Ἔχργοββίοῃ οοχῃ- 
Ῥαγὸ ἔςοϊυβ. χχῖν. 23, ποτα ὟΝ Ἰϑάοτλ Ὠογβοὶ 
δρεδῖκβ : “411 [μεϑὲ (Ὠίηρβ ἅγὲ ἴδε θοοκ οὗ [6 
οονθηδηΐ οὗ [6 τηοϑῖ ΗἸρὰ Οοά, ὄνθὴ ἴῃο ἰδὺν 
ΠΟ Μόοβοβ σοσηπιδηθοα," ἄς. ὙἢῸ ὈοοΚ 
οὗ ἴπ6ὸ 1ἂνν ἰ5 ἴῃ6 δεῖιδ] ὀχργοββίοη οὗ ἴδὸ 
νι ϑάοπι ρίνθη Ὁγ Οοὰ ἴο Ιβγδοὶ. ΤὨΐβ νγὰβ 
[δε ἐουπάδθοη οὗἉ 8]} τεϊρίου ἔογ [86 [ενν5, 
δῃὰ ΟΥ̓ ποῃε οὗ ἴδοπὶ νγχὰ8 ἴῃ ὈοοΚ οὗ {86 [ϑᾶνν 



ΒΑΚΌΘΦΘΗ. 1ἹΨΓ. 

2 Τυτγη τπεα, Ο [ἀςοῦ, ἀπά τὰκε 
σἐδε Ἡ0]ὰ οὗὨ ἴἴ : ννδῖΚ πὶ της ργεβεηςα οὗ 
ἐὰς τὃῆ6. Ἰίσῃς τῃεγεοί, τΠῖ τῆοι πηαγαϑῖ 
. δὲ {Πυπιϊ παῖδά. 
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4 Ο ἴβγδεὶ, ΠΆΡΡΥ δῖε ψε : ἔογ 
{Πἰπρ8 (Πα ἅγε ρ᾽εβαβίηρ το (ὥσοά ἃγα 
πιδάα Κπονγη τΠΐο 118. 

2 ὍΟἴἷνε πο τῆϊπα Ποποι ἕο Δποίμεγ, 
ΠΟΙ τῆς ἐπ ποβ [Πδτ ἅγα ργοῆίδθ]α υπίο 
{πεε ἴο ἃ βίγαῃρε πδίϊοη. 

ς Βε οἔ ροοά Πἤβεῦ, ψΥ Ρεορΐς, 
{Π6 πιοπηογίαὶ οὗ [5γδεὶ. 

6 αΥὙε ψεῖβ 8ο]4 το τῆς ΠΔΙΙΟΠ8, “ [ξαΐ. 50. 
ποῖ ἔογ [γοιγ] ἀεβιγιςστίοη : δὺς Βε- 

ποτε ΒΙΡΉΪΥ τουεγοηοθὰ οὐ ποῦ αἰ] ΠΡ ΈΠΕΥ 
βιυσϊοα πη ὈΥ (ἴῃς Βαυ]οπίδη Ὁ 5ρεγβίοη. 
Ἐ Βεη {πὸ ἴνανν πα 8] 6 πη ἱπίο οΟὈ]ϊνίοη, [ἴ 
745 τεξίοσε Ὀγ ΕζΖγαὰα οἵ Βαθυίοη ; ἤθη ἴΐ 
νγ)25 ἃ βεοοπά {{π|6 ἑογβοίϊίζεη, Ἡ 1116] {η6 Βαδγ- 
ἰοπῖίδπ άπ δηά τεοουεγοά [ἃ ; δπὰ ἤθη γεῖ 
4 ἴϊγα ἔπη ἴξ 611 ᾿ηῖο οὈ]ϊνίοπ, ΚδΌΌΙ (ἢ ϊ)4 
ζἄπ6 ἔτοπι Βαῦυ]οη απ βανθ ἰἃ Ὀαοκ ποθ 
ΤΊΟΓΟ." (ϑωζεορ 20 α, αποϊεά ὈΥ τ. ΕδοΓ5- 
μοῖπι, " [6515 [6 Μοββίδῃ, 1. 12.) 

ἐδὲ ἴατυ ἐδαὶ ἐπάμγεῖρ ΚΓ φυὸγ ἢ (ΟΟΙΡΑΓΕ 
Ἐςοΐα5. ἱ. 15: “516 (ΝΥ ]5άοπι) μαίἢ Ὁ} δη 
ἐνογ  αϑίϊηρ Τουπάδίοη νυ ἢ πΊθη, δη 516 5}|4]] 
οοηξϊίπιιθ υνἹἢ {ΠΟΤ βορὰ." [Ι{ 5. πὸ ἀοιθὲ 
ἔγιθ, 345 τ Ζϑομα οὔβεγνοβϑ, (Πδΐ {πὸ [εὐν]δἢ 
ΒΕ ΙΘΕ “πη [Π6 οἴογηδὶ ἀυγαίίοη οὗ {Π6 1νἂνν 
295 8 ΓΟ5Ϊς οὗ {ΠεῈ]Γ ὙΠδοσγαῖς. πηοάςθ οὗ 
νἱοννίηρ ἴἃ: Ὀυΐϊ (15 ἀο65 ποῖ αἴδοξ {π6 γαῖ 
οα νυ Ιοἢ {Ποῖγ ΒΕ ΘΕ ννὰ5 τοι πάεά. 

Ἀδιβοῖ αιοΐοϑ νυν ἢ Ἰπ5ῖ ἀρργοναὶ ἴπ6 ἀ15- 
Ἐποῖΐοη ἄγαννη ὈΥ Ασιῖπαᾶβ, αηὰ δοσ πἰτη ὈῪ 
(ογηθῖηι5 ἃ 1, αριάθ, (Παι “16 1ἂνν 15 ἴῃ 1ζ5 
ΠΊΟΓΑΙ Ργϑοθρίβ υϑο] ον εἴθγπαὶ, θὰ ἴῃ 115 
ΠΕΓΕΓΠΟΠΪΔΙ ΟΥ̓ ΠΔΠΟ65 δἴεγηδὶ ΟΠΙΥ͂ ἴῃ 50 ἴαγ 
88 ΠΟΥ͂ ἅτ σοπηρίοῖθα ἀπά ἢΙ]Π]]δα 1π {ΠΕῚΓ 
ἈπΠΈΓΥΡΕ: ἔοσ ἴῃ {πὸ ποὺ Τανν, [Παΐ 5 ἴῃ (Π6 
τυγϑίθσιεβ οὗ (Ὁ γίϑὶ «πὰ οἵ Ηἰβ πυγςῇ, [ἢ 
ἤξυγτες πο ἔογοβῃδάον θα {πὸπὶ σοπίϊηιιθ 
δηὰ αὐτὸ 1 Π]16ἀ." (οπιραγο Κ5. οχῖχ. 44, 52, 
89, 96, 144, 152; Μαίί. ν. 18 ; {μιΚὲ χνΐ. 17. 

ἐρὲν ἐδαΐ ἄεορ 1 “ἴμον {παΐ Κορ Βοϊ]ὰ 
οὗ Βοσ:" Ρ5. ΙΧΧΙΙ. 23, ὙΠοι αἰάδε πο] ά πιὸ 
ΕΥ̓͂ ΤΥ τῖσῃΐ μαπα " (ἐκράτησας, 1,ΧΧ.). 

δμξ σωορ ἂς ἰεαυὸ 1.1 “ὉὈπὺΐ ὉΠΟΥ͂ ὑπ δΐ 
ΖΟΥΒΒ ΚΘ ΒΘΙ:" ΠΟΠΊΡΑΓΟ {Π]. 12. 

2. οΥἠἢ “οἵ μοι." 
ἐδαὲ ἐδοι ηιαγεςέ δὲ ἐἰϊμηιναϊφά. ᾿ΤῊΪ5 οἰδιιβα 

Ϊ58 τηϊβρίδοθ, ἀπᾶὰ ὑθσυ ἔγοοὶνγ Ραγαρῃγαβθα, 
᾿ ἐπᾶδοσ [Π6 ραβϑᾶρο {Πι15: “ἀϊτσϑοῦ ΤΥ ὙΆΥ͂ 
τοσατὰβ ΒΟΙ Βῃϊηΐηρ, ἴῃ ἴΠ6 ργόβεποθ οὗ 
Β6Σ ᾿ἰρσμῖ." ὍΠ6 ἴννο οἰδιιδθθ ἀγὸ Ραγα]]εὶ, 
85 ἴῃ 58. ἰχ. 3: “ΤῊΣ ΟὐοπΈ 65. 5}4}} οοπλθ ἴο 
τῆν ᾿ἰρἢϊ, ἀπά Κίπρϑ ἴο {π6 ὈΓΙΒἴΠπε55 οἵ ἴπγ 
τίϑιηρ." ὙΤΠΟ ἤριγε οὗ νναἰ Κίηρ. ΌῪ {πὸ Ἰρῃξ 
οὗ ἃ ἴογοῇ Οὗ ἰππῈΡ ἰ5 Δρρ θα ἴῃ ἃ β᾽ ΠΉΠΑΓ ννΑΥ 
ἴῃ ΙοὉ χχῖχ. 3: “Δ Βοη 15. σαηάϊς βῃιηθά 
ΡΟῚ ΤΟΥ͂ οαὰ, ἀηὰ νυ πο ὈΥ ΠΙ5 Πρ πε 1 νναὶκοά 
[Ὠγουρἢ ἀδγκηθ55.᾽" 

3. ἐρίπε ῥοπομγ ἢ “ἸΠΥ ΘΙΟΙΥ;" 2.6. {Ππ6 
ΞΡΘΟΙ4] Ὀγίνιθρε οἵ ἰσγαθὶ ἴῃ θείην {Π6 δοὶα 
ῬΟΒβοββοῦ οἵ Οοάΐδβ ἰὰνν (111. 36}: σοπηραγα 
Πεαΐ. ἵν. 6, “ὙΠΙ5 15 ΟΣ ψν]ϑάοπι πὰ Υ̓ ΘΓ 

ὈΠ4ογϑίδησίηρ ἴῃ Π6 δἰβῃς οὗ (6 παίϊομϑ ;ἢ 
5, ΟΧΪΥ". 19, 20 ; Εσο] 5. 1. 19. 

4. (οιήραζα εξ, ΧΧΧΙΪ. 29: “ ΗΔΡΡΥ ατί 
ἴῃοι!, Ο [5.86]. 

,) ὃν ἐῤρίησε “ ἴοσ 86 {Πϊη55,᾿ ὅζα. (ΟΙΏΡΑΓΟ 
ἴοῦ τε τὨουρ! 6, ΟΧΙχ, Σ, 2: Εσ χν 26: 
Δ Ίβάοπι ἰχ. 18, “Μέρη ννεσὸ ἔδυρης {Π6 {Πηρ5 
[ΠΔξ ἅγὸ Ρῥ᾽θαϑίηρ ὑπο ἴπθθ, αηὰ ψμεσο βανοὰ 
τχοιἢ υ]ϑαά μι. 

γ. 5--ν 9. ΟΟΝΒΟΙΑΤΙΟΝ ΑΝῸ Ενοοῦ- 
ΒΑΘΕΜΕΝΤΥ ΕΟΒ ΙΒΒΑΕΙ͂, 

5-8. Τ,εἰ {π6 ρϑορὶς 6 οὗ βροοά Ἴσουγαρο, 
ἴῸΓ {Π6ῚΓ ΤΔΡΕΝΥ 15 ποΐ πιραηΐ ἴῸΓ {ΠῸῚΓ 
ἀοϑίγαςοίοπ, θὰ ΤῸΓ ΤΠ αϑι ϑοπλθηΐ. 

5. Βε 9} χοοά εὗεογ.) ὍὝΤΠπε Οτεεκ ννογὰ 
(θαρσεῖτε) 15 ἴῃς 54π|6 νυ] οἢ 15 {Π115 {Γαδ αιθὰ 
ἴπ ἴῃ Νὸνν Ταβίαπηεπί: 1ἴ 15 ᾿ιϑθα βοπηθί! ΠΊ65 
Ὀγ {86 1, Χ, ἴοὸ τοργοβοηΐ ἴῃς. Η γον νῃ] ἢ 
ἰ5. ΠΊΟΥΕ ΘΧΔΟΙΪΥ τοπάογεὰ ἴῃ {πΠ6 ΑΟΝ, “ Εφαγ 
ποί." 

γῃ} ῥεοῤί.. ΟΑὐοά ἰ5 Πεῦθ [6 βρθάδκου. 

ἐῤε γιϑριογιαἱ οΥΓἹ 7εγα ἢ ὍὙΠΟ τοπιηδπῖ 
ὙΠ ἢ ΚΟΟΡΒ. αἰϊνο {Π6 γΓοΠΊ ΠῚ Όγαησς οἵ {ΠπῸ 
ΠΑΙΙΟΠ 15 ποτα σα] θα 115. “τηθιηοσγι].᾽ ΤῊΪ5 
τιρδηϊηρ οἵ ἴη6 νοσγὰ (μνημόσυνον) ἴο]]ονν5 
νΟΥΥ ΠαΐΈΓΑΙΥ ἔγοπὶ 115 156 ἴπ 500 ἢ Ῥάββϑαρ 5 
88 8. ἶχ. 6, ΧΧΧΙ͂Υ. 16, ΟΙΧ, 15, ἴῃ ἩνΒΙςἢ [Π6 
αἰΓΟΓ ἀοδίγιισξίοη οὗ ἃ ῬΡθορὶα 15 ἀθβογιθθα 85 
αι{τπηρ οΟἿΤ᾽ {ΠΕῚΓ ““ πη ΠΟΥ]. [ἢ [Π15 ᾿ΔΓΟΓ 
ΜΑΥ πὸ νοσὰ 15 τιϑϑὰ νον οἰΐθη ἴῃ ΕἰσοΪθ5]- 
αϑίϊςιι5. ΤῊ 5δουιῇο αὶ] σθηβ6 οὗ “ πηθπλοτδὶ ἢ 
(1μδν. ἢν. 2, ὅζο.) 15 [655 Δρργοργίαΐθ πϑσθ, (ποι ρὴ 
δάορίοα Ὀγ Εὐννα!ά, ννιοβο ὀχρ δηβίϊοη 15 γαῖ. 
ἔλθοι} ; “ ΤΡοι ἐιεοησετ- οἤεγιησ Ζεγαθὶ: ἴλι15 ἃ 
Ροοῖ οὐ ὈοϊΪά βρϑάκοῦ τῖρῖ ἀθπογηϊπαῖο {Πα 
παΐϊοη ννἤο56 ννΠμοΪ ΠΠπὸ (πὰ τπογοίογο ᾿ἴβοὶ ἢ 
π᾿ ἃ σουΐδιη 56Π56) οΟἰμἢϊ ἴο θ6 σοπΠιΑ}]}Ὺ ἃ 
βυνοοῖ οάοιι ἰοῦ {πὸ {σὰ Οοά,᾽" 

Θ. 7 «υεγε «οἷά ἰο ἐδὲ παίοησ.ἢ “Ὑ6 εγὸ 
50] ἃ το {πὸ Βθδύμθη,"-- λό. βίνθη ΟΥ̓ΘΥΓ ἰηΐο 
Ὀοηάαρθ ΟΥ ΤΑΡΕΙΥΠΥ, 245 1Π [,ον. χχν. 29: 
Τοιῖ. ΧΧνΠς. 68 ; πα πιρίαρ μου σἈ}}Υ ἴῃ Ἐ ΟΠΊ, 
Ὑ]1. 1.4...“ 50] πη 0 Γ 5ἰη.᾽ 

γιοὶ 70γ [ γομγ) ἐἀεείγμεοπ.)] Οτηϊὲ “γουτ." 
ΤΠῖ5. δα πτοπαὶ (ποις ΟἸΘΑΥΪΥ ὁπονν5 {παῖ 
{πὸ διυιῖ που Π85 Ὀογγοννθα ἢΪ5. ἰδηριιαρο ἔγοπι 
ἘΒΊΠΟΥΓ νἱ]. 4, ἦννα ἀγὸ βοϊὰ ἴο θὲ ἀδϑίγογϑα," 
--Ἰ ΠΤ γα Πν, ΚΟΥ ἀοβύσα οὕϊοι," {πὸ Οτθοῖὶς 
ννογ5. θοῖηξ ἴῃ 6 ϑᾶπη8 ἃ5 ἤοσὸ (ἐπράθημεν.... 
εἰς ἀπώλειαν). 

ἐπ σϑϑι (Ὡοοσίο 

52. 3. 
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οᾶυϑε γε πιονεά (σά ἴο ψτδῖῃ, γε 
γεγα εἰ νεγεά ἀπο ΤΠ 6 ἘΠΘΠ1165. 

7 Ἐογ γε ργονοκεά ἢϊπὶ ἐἢδὲ πηδάς 
γου Ὁγ ὅϑδογι βοίηρ απο ἀεν]5, δπά 
ποῖ ἴο (οὐ. 

8 Ὗε πᾶνε ἰογροϊζεῃ τἢς δνεγὶδϑί- 
ἴηρ; Οοά, τπ4ὲ Ὀγουρῆξ γου ἃρ; δηά 
γε ἴᾶνε ρτίενεά [εγυβαίθτῃ, [πδξ πυγβεά 
οι. 

᾿ 9 ἔογ ψῆεπ 81ε 8δᾶὰνν [6 ψγδῖῃ οὗ 

ΒΑΚΌΘΦΗ. 1Ὁ. [ν. 7η--11:. 

(ὐοά ςοπιῖπηρ ὑροη γοι, 8ῃε βαϊὰ, 
Ηδάγκεη, Ο γε τδὲ ἀνε δϑουϊ 
δίοη : Οοἀ Βαῖῃ δγουρξ προη τὴς 
δτοδῖ τηουγηϊηρ; ; 

ΙΟ ἔογ αν [6 σΔραν"Υ οὗ ΤΥ 
80η8 Δηἀ ἀδιιρῇῆζεῖθ,  ῃῖ ἢ τς Ενεῖ- 
ἰαδῖίηρ ὑτουρἢξ ὑροη τΠεηι. 

11 ΜΙ ἸΟῪ ἀϊά 1 πουτβϑ} τπεπὶ ; 
δυξ βεηῖ τπεπὶ ΑΨΔΥ τ πυδερίηρ 
Δη 4 τηουΓηΐηρ.. 

δι. ὙΤῆα σοπ]υηςκίοη (δέ), ᾿πουρὴ οπ τε 
ἴη ἰῃ6 Τοχίυβ Ἀδοερίυ5 (ΤΙομβεηάογῆ), 15 
ὉΠαουδίοαΥ ροπιῖηθ, δηὰ βἰσοηρίῃεηβ [ῃ6 
ΔΓ Π6515 ἴο {86 ἡσραίΐνα εἴδιι5θ, “ποῖ ἔου 
ἀεοίγυςοη," [{ 15 ἴΠ15 ΟἸΘΑΓΙΥ ᾿τρ] δὰ τπαΐ 
[Π6 ΟΔρΡΕ ΝΥ 15 πιοδηΐ ἴο θῈ ΟἿΪΥ ἃ [ΕἸΔΡΟΓΑΙΎ 
ΟΠ δϑ ϑοπηθηῖ. 

ἀεϊυεγεά πο ἐφὲ ομθριὶθ5.} “ ἀεϊνετοά 
ΟΥ̓́Θ᾽ ἴο ΥΟῸΣ δᾶάνογβαῦἑο8᾽ (ὑπεναντίοις, 85 
ἴῃ Ϊοβῆ. ν. 11; [58. 1. 24). 

7, 8. Ῥτγοοῦ οὗ [6 σβαγρο ἰπδὲ [5.46] Πδά 
“ ηονοα Οοά ἴο ψταῖῃ." ὙΠ ἀεδογιρίιοη οὗ 
Οοὰά 85 “ δἴπὶ τπαἴ τηδάθ γοιι," δηά ἴῃ υ. 8 85 
Ἀϊπὶ “(Πα Ὀτουρῃΐ γοὰ ὉΡ,᾽ οὐ πυϊυγοά γου 
(τὸν τροφεύσανταν, 5εγνε5 ἴο ἀρρταναίς {86 1η- 
σταῖς οὗ Ηἰ5 ρεορὶθ. ὙΠ ἰδηρυάᾶρε οὗ [ἢ ς 
ἵἴνο γεῦθο5 ἰβ σι εν ἴάκοὴ ἤποπὶ Πευῖ. χχΧί!. 
15-18: “Ηὀ ἔοσβοοϊκ σοά ν ϊοῖ πιδάθ Ὠϊπὴ 
.νον ΤΕΥ Ργονοκοα ἢϊπὶ ἴο ἸΘΔΙΟΙΞΥ . . . ἴΠ6γΥ 
βϑογβοθα υηΐο ἄδν}]5, ποῖ ἴο σοά ... ἴδοὰ 
μϑὶ ἑογροϊζθη Οοά {παῖ ἑοττηεα [ἢςε.᾽ 

7. ἀπίο ἀευϊίς, απά ποὶ ἰο Οσοά.] Βεϑι ες 
Πουῖ. χχχὶὶ. 17, σοτηρατγὸ 5. χονῖ. 5, “ Εογ α]} 
ἴῃῆ6 κοάξ οὗ [86 παίίοηβ ᾶἀγὸ 140]5 (δαιμόνια, 
ΧΧ.ὺ; ον]. 37, “ὝὍἶοα, ΠΟΥ 5δογΠορα {ΠΕΙΓ 
80η5 δπά {πεν ἀδιρηογβ Ὡηΐο ἀθν}}5:᾽ τ οΥ. 
Χ, 20, Οἡ ΨΏΪΟΝ Ῥᾶβθαρο 566 {86 ποῖθ ἴῃ [86 
“ϑρθδίκοσ᾽ 5 (σοτηπιοηΐδυγ.᾽ ὙὍὙΠ6 ἴΓ6 ΤΊΘΔΠΙΠΡ 
οὗ τὸ οτγίριηα] ραϑϑαρμὸ οὗ δι ΓΟΠΟΙΩΥ 15 
εἴνθη ἴῃ ἴῃ6 τηάγρίη οὗ ἴδ Α. Ν., “ ἀδν:]ς5 
ψ]Οἢ ψεγα ποῖ Οοά;," απὰ ρίασθα Ῥεγοπά 
ἀουδὲ ὈΥ “. 21, “1μαῖ ΜΒ] Οἢ 15 ποῖ Οοα "ἢ 

(ιν, ἐπ᾽ οὐ θεῷ). Ἐεπάον {Πεογοίοτε 
᾿.6γ6--- υηΐο βοῇ 08 διῃ! ἃ πὸ Θοα." ὍΤΠε 
βυὈ σις οη οὗ “ ἀδθιμοῖ 8᾽" ἴον ““ ἀ6ν}]5᾽ 15 
τοαυϊγοα ᾿γ τῆς ἕαοϊ (Παΐ “ἀδν}} ἢ (ὁ διάβολος) 
15. ἃ πᾶὴθ Δρριορσχίαϊβα ἴο “ἴῃς Ῥχηίηςε οὗ {πὸ 
ἃ δ θτὰ ΟΠ 8," δηὰ {πΠ6 Οτροῖὶς ννογὰ 15 ΠΘΥΟΣ υδοὰ 
8ἃ5 ἃ 5υῤδίδηϊίνε ἴῃ 16 Ρ]υΓ8]. (ΟοἴΏραγο 
Ατομθρ. ΔΝ μαΐοϊγ, “"σοοᾶ δηὰ Εν} Αηρε]5,᾽ 
Ρ. 88. ὅ8ὲὲ ἴῃς Δἀάϊτοπαὶ Νοῖς, 

8. ἐδε ευογἰασίίησ Οοά.1] 58. Χ]. 28; 815. 
υὉ΄. 42. 

ἐραΐ ὀγοισῥί γομβ μῤ.] 1,11 γα]]γ, “ πυγβοα 
γοι:" τς ΧΧ. ΄ι5ὸ ἴπὸ Οτεοκ νοχά 
(τροφεύωλ) οηΐγ ἰπ ἔχ. 11. 7, ΟΥἩ Μοβοδ᾽ ΠπυΓ56. 

γε ῥαυε χγίοπο σοεγμααίοηι, ἐῤραὶ πισσσεά γομ.} 

7εγυβαίεπη 15 ρειβοη θὰ 845 ἴπ6 τοῖος δηὰ 
ΠυΣΒ6 ΟὗὨ ΠΟΙ ΡῬΘΟΡΙΘ: σοιήρασε 58. ᾿ἰν. 1-ό, 
11: [ἅτὴ. 1. 5, τό; ΤΟΙ ΧΙ. 9. 886 τηουσης 
οΥ̓ΘΥ ἴΠ6 5ϊ1π5 ψῃϊο πᾶν ἀσίνθη ΠΟ ολ] ἄγοη 
Ἰηἴο σδρ Εν Υ͂, δηά πιδάθ Ποὺ ἀδϑοϊδῖο. 

9-16. Τογυβαὶοτη ἀρρεαὶβ ἴο ΠΕΡ περ θοῦ 
ἴο σ᾽ Ριϊγ. 

9. ον «αυὐδὲπ “0ὁὲ “ααὺ ἐδε «αυγαΐδ᾽ οΥἹ Οοδ 
ΠΟ ὩΡΟΣ γομ, σφ “αἰ4.7 “ἘΡ0ῸῚ ΒἈ9 δὲν 
ἴῃ6 νυγαῖὰ οἔ Οοὰ ΨΈΙΟΒ Βεὰ Θοσὴθ ΡΟ 
γοιυ, δπὰἃ 5414. Ὅδα οαυ5ςε οὗ {πε στίεῖ οὗ 
Θγυβαίθηι ἰ5 οἰδίθα ἴῃ 6 ρυηςῖραὶ βοπῖθηςς 
ΟΥΟΥ 880 Βα ἴπ6 νψσαῖῃ οὗ Οοά:" {τ} }ς 
{πογϑίοσα στηυδὲ ηοΐῖ 6 τεάυςοά ἴο ἃ βυθοχαϊ- 
Ὠδῖς οἰδιι56, 85 ἴη {6 ΑΟ ΝΡ. 

Ἠεαγζεη, Ο γε ἐῤαῤ ἀκυεῖ αδομὲ δ᾽οπ.) Οὐοσ- 
ῬᾶγΘ Ὁ. 14, Δπα Ὑ. 24 "6 το [ἢ6 54Π|6 ννογάβ (αἱ 
πάροικοι) ἅτε ἰγαπϑίαϊθα “" (Π6 ποῖ ρῃθουσε οἵ 
ϑιοη.ἢ [Ιἢ {15 [15 οΥἹρίηδὶ] δηὰ ϑἰτηρὶο πχθβϑη- 
ἴῃ {86 ννογὰ 15 υϑεὰ ὈΥ οἰαβϑίςδὶ τυτιΐοσς, δηά 
ὈΥ ΑΔΘβοΟλΎ]ὺβ (Ῥεγβδα, 869) 15 Δρρ] ἰθὰ, ΧΟ Εν 
5 ἰΐ 15 Πεσθ, ἴο περ θουσίηρ οἰτ165 ΟΣ βίδῖδ : 
σοηραα εγ. χὶχ, 18; 1. 40, “ ϑοάοπιὶ δηά 
(σοπλοστδὴ δπά [Π6 ΠΘΙΡΏΟΙΣ οἰ[165 ἘΠογ ΟΣ" 
ΤΠ6 πλοῦ σοππΠΟη τηδδηΐϊηρ οὗ ἴδε ννογὰ 
(πάροικος) ἴῃ ἴ!6 ΕΧΧ, 15 “δίγδηροσ᾽᾿ οὗ 
“ἐ δο]οι ΓΠΟΓ.ἢ 

Οοά ῥαὶῤ ὀγοισδὲ μῤορ γι σσεαὶ ηιοιγτιέσες.] 
Μοβρῖ οἵ {με Μ55. δηὰ γϑυβίοῃβ ἰηϑοσγὲ “ ζὸσ " 
(γάρ) ἴο πηΆΓΚ ΠΟΤΕ ἜΧΡΓΕΒΘΙΥ {Π6 σατσς Οὗ ἴδε 
ἈΡΡΘδΙ, ΠΟ ἢ [ΘΓυ 5416 πὶ τη κ65 ἴο ΠῸΡ πεῖσἢ- 
ὈουΓ5 ἴογ βσυμηραΐηῃγ. Βυΐ ἴΠ6 σοπ)]υποῦοα ἰ5 
Ποῖ Ὠδοσββατυ, Δηα 15 ὙΘΓῪ ἔγχεα  θ  ηΥ οπιεῖεὰ 
αἴεγ “ἨδαγΚθη ἢ ΟΥ “Ηδφαγ." ἀοπιρᾶσγε 
ι Οἤγοη. ΧΧΥ]. 2 ;--.-2 ΟἌγοη. ΧΙ. 4, ς ; χν. 2: 
ΧΥΙΙ, 18 ;---]θ. ΧΧΥΙΠ, 22; ΧΧΧΙΙ, 9, το; ΧΧχῖχ. 
5 :-ι ΘΓ. νἱ. το; -πΑπιοβ ἢΝ. ας ἵν. ας ν. τ 
1. τό, ὅτε. 

10. ον 7 «ατὺ, ἢ “ἘοΥῚ] Βδνθ δθθ5 
[Π6 Παρ. ΝΥ οὗἉ ΠΥ 50η5 δῃά ἀδιυρῃζογο, ψ Ὡς ἢ 
{πὸ ἘΤΘΙΙΔῚ Βαΐὰ ὈὉσοῦρ δ ὑροὴ {δεση." 
Ηοτο, 45 ἴῃ [Π6 ἰαϑῖ εἰδιιδο οὗ ν. ο, ἴῃ 6 δογιϑῖβ 
ΤοΙοστηρ ἴο δυθηΐβ βυρροβοά ἴο ὃ6 τεοθηΐ ἃσὸ 
Ὀοϊίογ γοηάογοα Ὀγ ἴδ6 ροεγίέδει. 
ΤῊ ΑἰἸοχαπάγιδη οάσθχ δπὰ ἴδε Ψυϊραῖε 

ἰπβογί “"ΤῊΥ Ρθορὶε ἢ (τοῦ λαοῦ) Ὀεΐογε “ΤΩ 
50Πη5 Δηἀ ἀδιιρηζοσβ,".--τὰ ἢθθα]θς5 ρ]οββ. 

11. 7 70γ.] “Ἔοτ ἢ 1ογ.᾽ 



ΒΑΒΚΌΚΦΗ. ΜΡ. 

οὗ ΤΩΥ 80η8 Δη ἀδιρἢζεγβ, τὶ ἢ τΠς 
Ἐ νεγίαϑτηρ Βδῖῃ δγουρξ ἀροη Βεπι. 

15 ΒΓ “ἢ6 Βαῖῃ δγοιυρῆϊ ἃ παιίοη “θοὰς 
ἀροη μετὰ ἤοπὶ ἔτ, ἃ 85Ππγ6]εϑ5 πᾶ-΄ το 
τίοη, δπά οὗ ἃ βίγδῃρε ἰδηρυᾶρε, ψν ῃο 
ΠΕΙΠΕΓ τεανογθησθὰ οἷά τηδῃ, ποῦ 
Ριτἰεἀ ςἈ}]4. 

16 ἼΠεβε ἢᾶνα οδιτίεἀὰ δυγὰΥ (ἢς 
ἀδαγ δεϊονεὰ ΤΠ] άγεη οὗ τε ψίάονν, 
ΔπΠ4 ἰεΐςξ Πεγ τπδὲ νγὰβ δίομε ἀδϑοϊδῖε 
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12 [,εἴ πο πηδῃ γα]οῖςε ονεγ π|ε, ἃ 
νϊάονν, ἀπά ἰογβακεη οὗ τηδηγ, Ψῃ0 
ον τῆς 8:η8 οὗ πὴγ σμ]άγεη δπὶ ἰεῖ 
ἀεβοϊδίε ; Ὀεσδυβε ΠΟῪ ἀερατγίθα ἔτοπὶ 
τις ἰδνν οὗ σσοά. 

11 ΤΠΕΥ Κπονν ποῖ ἢὶβ ϑβἰδίιζαϑ, 
ποῦ νγαϊκεὰ ἴῃ [πε νγᾶγβ οἵ ἢἰ5 σοιυ- 
τπΔηἀπηθηῖβ, ΠΟΥ δον ἴῃ πὰ ρδῖῇῃϑβ 

Λα τέκῳ ἐ οὗ ἀἸ5οἸρΡ πα ἰπ ἢ 5 Τρ πεδοιδη 688. 
απ. Ι4 [,εἴ {Πδη [Πδὲ ἀννε]} δροιι δίοῃ 

ςοπηα, Δηὰ γελοπλθεῦ γε [6 σΔριν!Υ νους ἀδιρῖεΓβ. 

φεπὶ ἐδεηε σαυα7.1 12. ἰηῖο σΔρΡ ΝΥ : οοπι- 
ΡᾶΓΟ υ. 23. 

14, γείοίοε ουέῖ' γπε.}] 1.6. ἐχυϊο ἴῃ ΤΩΥ πλῖ5- 
ἰογζυῃοβ, ἃ8 ἴῃ Ὁ. 21; Μίς. νἱῖ. 8; Οδδά. 
σ. 12. 

α αυἱάοαυ.) ΤὌὍῇε ΟΥτθεκ νογά (χηρά) 
ΘΟΠΊΘΕΠ165 ἢ85, ὈΟΓΊ π΄ ΟἸαβϑισαὶ ἀπά ὈΙΌ]1ς 4] 
υϑΔρθ, ἃ ΡΒΈΠΟΙΓΑΙ ΠΊΘΔΗΪΠΡ, “ ἀδβοϊαΐθ ἡ ΟΥ̓ 
“θεγεῆ." [Ι{ 15 1Πτ|5 δρρ θὰ ἴο [δγιιβα]θπη ἴῃ 
ἶ53. ΧΙΙΧ. 21: “1 αν ἰοβῖ ΠΥ ΟΠ] ἄγη, δἀπά 
ἅτ ἀεϑοϊαίο "ἢ (χηράν) ; σοΙηραγο στ΄. τό ἀπά 19, 
[,τὴ. 1. 1, δηά {πῸ6 ορϑηϊηρ [1πῈὸ5 οἵ Η ὔοΓ 5 
“Ῥαϊεβεῖπο :᾿ 

“ Ἐροί οὗ [ΠΥ 5οῆϑβ, απλϊα την ἴοσϑ Του] ογη, ᾿ 
Μουτη, νἱάον ἃ Οὐδεη; ἰοισοίΐθη Ζίοῃη, 

Τ᾿] ΟΌΓΙ.᾽" 

[ἴ 15 ποῖ πδοδβϑασ {πογοΐοσα ἴο Ῥγεβϑ 16 
ΤΩ ΘΔ ΠΙ ΠΡ “ ἕογβακεη οὗ Οσοα." 

«υδο. .. κα» ἰφ ἀεεοίαϊς.1Ὶ ᾿ ἙΟΥ͂ [Π6 51η5 
οὗ ΠΥ ΟΠΠάγοη ἅπὶ 1 ἰοῆ ἀδϑοϊαΐθ." ὙΠῸ 
ῬΓΟΡΟΙ σοηποχίοη οὗ {Π15 νυ {Π6 ΤΟ] νιν 
εἶδυϑε Ῥγέϑεσνεβ ἴἢ6 Ῥάαγα}}6] ἀὐταπροπιθηΐ οὗ 
ἴῃ οΥἱ βΊπ8]. 

ἐεραγίεά.) “τατποὰ δδἰᾶθ:" ΙοὉ χχχί. 
7; 8. ΟΧΙΧ. 51, “ ἀθο]πηθά." ὝΦὝΠδΟ οἰδιιθα 15 
ΚΟ ννοσὰ ἴοὺυ ννογὰ ἴτοπὶ ἴοῦ χχχίῖν. 27, 
ὙΒεγε Α. Ν Πδ5 “ τυγηθα θ4ςΚ.᾽" 

18, ἄπεαυ πο) "“οοπβίᾶοτσθα ποῖ" (οὐκ 
ἔγνωσαν; 1.ε. ἀἸά ποῖ ραῖνο Πορδα ἴο τἱιπάογϑίαπά 
δΔη οὔβοσυθ ἴπΠθπΔ0 ὍΤῊΪ5 οἰδιιβθ, Κὸ 186 Ἰαϑῖ, 
6 ἸΔΚΕΠ τνοσγὰ ΤῸΓ ννογὰ ἔγοπι [00 χχχὶν. 27, 
εχοορὶ {παΐ ποτ ἴῃς 1,ΧΧ. Πᾶνε ἐπέγνωσαν, 
ἐγ ουαὰ ποΐ σοηϑιάογ,᾿ ΑΝ. Ηδτὸ {πὸ τοδά- 
ἴηξ οὗ (σά. Α (ἐφύλαξαν, “ Κορί ᾽)) 15 ἃ 5]055. 

δὲ: σογγιγγιαπαγιειί..ἢ “ἘΠ 6. σοπιπηδηἀπιθηῖϑ 
οὗ Θοα," ἀδοοοτγάϊηρ ἴο {π6ὸ Ὀοζίογ σοαάϊηρ. 

ἡγοά ἐνὶ δὲ ρα! .. Οπιῖῖ “ τη. 

οΓ ἀϊπείῤίιιε ἐπ δὲς τὶσῥίεοισπ ἢ ΤΠΘ 
ΟΓάβ. ΤΑΥ͂ θῈ σοπποοίθα ἴῃ ἴννο ννᾶγϑβ: “ οἵ 
15. αἰϑοῖρ! πο ἴῃ τρβϊθοιιβπθββ ((ὐα80), οΟΥ 
“ἐοΥ ἀΙἸ5ΟΡΙΙΠ6, ἰῃ 15 τὶρβῃϊεοιιβπθοϑβ." ὙΠῸ 
ἴογπηοῦ τηϊρῃξ ὃ6. }ι5ι1Πε ὈγΥ Εἰσο]ι5. 1. 27, 
“ΤΏς ηϑίσιοζίοη {παιδείας οὗ ππαάοτϑίαπαϊης 
δηά Κπηον]εάρε," θὰ 1 15 βδ' Πρ ἴὸ ἐοηπροῖ 
ὍἜἼη ἢ᾿5 ΣΡ δου ι5η 655 ἡ Ἰ ἢ πὸ νογὺ “ ττγοά." 

ἀμερἠ πε.) ὍὨῈ Οτεεκ νοτζὰ (παιδεία), |{κ6 
{πὶ Ηεῦγενν (Ἴ.}3) ἴο ννμῖς τ δηβινεῖβ, 
15 ΔΡρΡΙοα ἴο {πε “ σοστεοξίοῃ ᾽ οὗ οἰ] άγθη ὉΥ 
{ΠῈΣ ραγοηΐίβ (σον. χχὶϊ 15; χχὶ. 13) δηά 
οὗ πιθὴ ὉγῪ Οοὰ (|6Ὑ- 11. 39); Ὀυξ 4150 885 ἴπ6 
ΤΊΘΑΠΙ Πρ’ “Ἰηπίγιςσίίοη ᾽ (Ρτον. ἱ. 2, 7) ἀπά γὙεΣῪ 
ἔγθαιθηί]ν). 

ΤΠὰ5 “Π6 ρα οὗ ἀϊβοιρ!ηθ᾽ ἅγὸ τΠ6 
Ραΐῃ5 ἴῃ ννῃῖοἢ (ὐοά᾽ 5 ̓πβίγισιοη δηά οοσγγθο- 
το 5μου]ὰ δας ἢ πηθη ἴο νυαὶκ. 

14. Α τεπονϑα ἀρρεὰὶ ἴο {86 ποῖ ουγιηρ 
ΟἸτ65, ΒΘ αΙπηϊηρ ἴπ {πὸ 23Γὰ ῬΎθοη, ρᾷ5565 ὈΥ͂ 
ἃ ᾿ἰνεὶνγ ἀπά ποῖ ἘΠΙ151141] ἔγαηϑιτίοη ἴο {Π6 
2η4 Ρεύβοῦ, Τῇὴδ τοπιαϊπάοσ οὗ {Π6 νϑῖϑθθ 15 
Γορεαΐδα ἔγοπι Ὁ. 10. 

15. ΤΆΚοη ΠῸπὶ οι. χΧχυῖ. 49: “ ΤῊΘ 
Τογά 5841} ὈΓΙηΡ ἃ παίίοη ἁραϊηϑδέ ἴπθὸ Ὸπ 
{1τ. 

α «ῥαγηιείσες παίορ.] ὙΠΙ5 δηθινοῦβ ἴο “8 
παίϊοη οὗ ἤογος σοιιηΐοηδηςσε,᾽" ἴῃ Ποϑιζ, ΧΧΥΠΙ, 
50, Μ ΠΙΘΝ 15 ΠΟ ΓΑ ΠΥ “ἃ παϊίοη βίγοηρ οὗ ἕβοο," 
8Δη6 15 γθηογοά δγυ {ΠῈ1,Χ Χ. ἀναιδὲς προσώπῳ, 
“ ΘῃΠΊ6]655 οὗ ἔιςθ.᾽ (ομῖραγο Πδη. νἱ]. 23. 

97 ἃ “ἰγαησε ἰαρισπασε.)] ὙΠῸ 1,ΧΧ. 56 {Π6 
54Π16 ννοσὰ (ἀλλόγλωσσον) ἰπ ἔὔ εκ, π1. 6: 1 5 
ΓΑΊΠΟΥ ἃ Ραγαρἤγαβθ ἴδῃ ἃ ᾿ἰἴ γα] γοηάἊσγιηρ οὗ 
{ηΠ6Ὸ ΗδφΡγονν ἴῃ Πευΐ. χΧχυὶ. 49, “ΠΟ 
τΟΠΡΊΙΘ ἴποιι 5Π4}} ποῖ πηἀεγϑίαπα " (Α. δ... 

«υρο πειέρεῦ γευεγεηςεά.] “ ἜΥ ΠΟΥ͂ ΠΟΙΓΠΟΓ 
τευογοποθα." ΝΠ: “7οσ," ἴπῸ τεδάϊηρ οὔ 
1η6 Ναίίσαη Μϑ., [15 βοπίθῃηςθ γσῖνθϑ {Π6 
ΓΟάΒΟη ἴογ ἴῃ6 Ἂθβογιρίίοη “ἃ ϑ5ῃδπΊο 1655 
παϊοη.᾽" [ἡ Ἰειζ. ΧΧΥΠΣ. ςὸ 11 15--- ἐν ΙΓ ἢ 588]] 
ποΐ τοραγά ἴΠ6 ρϑύβοῃ οἵ ἴΠ6 οἱά, Πού 5ῆθυν 
ἕανοιισ ἴο ἴῃ6 γοιην : δι ἀοσογαάϊηρ ἴο [Π6 
ΙΧΧ, “ΠΟΥ ΡΠῪ ἴΠς γοιηρ."» 

16. Τῤειε ῥασε εαγγίοά απυαν.ἡ “Απὰᾶ ΓΒ Υ 
ἤανε σαττὶο ἀνναν,"---ἃ σοπτϊπιαίίοη οὗ {πὸ 
βίατομπηοηΐ, Π6 Παῖῃ Ὀγοιρμμΐ ἃ παΐϊΐοπ ΠΡΟ 
{ποῖ τῸΠὶ ἔαγ "ἢ (υ. 15). 

δὲ ἀεαγ ῥείουυε ει άγεπ. “τῆς Βεϊονρὰ 
ΒΟΠΒ:᾽" {Π6 πηρητίοη οὗ ἀδιΐοῦβ βοραγαδῖε!Υ 
5ῃονν5 {Παΐ “'ΒΟ018᾽") 4Γ6 ΠΟΙ τηραηΐ. 

αγεἰ [671 ῥὸν ἐδαΐ αὐας αἰογιδ ἀξεοίαίς αυἱϊῥοιὶ 
ἐἰαμσλίογα.) “πὰ το θα [89 Ἰο0π 8 ΨοΟσ 8 ἢ 
οὗ Βου ἀδιιρῃϊονβ. "ἡ (ἀοάοχ  τοδάβ μονογενῆ, 
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17 Βυὲ ψῆδῖ σδη 1 πεῖρ γου ὺ 
18 Εογ 'ἰα (μας Ὀγουρῆς {Π68ς6 

Ρίαρυθθ ὑροη γοι ν}}}} ἀεϊῖνεγ γου 
ἔτοπι ([ἢ6 ἢδπάβ οὗ γοὺυγ ΘΠ ]68. 

19 Οὐ γουγ με Ο Ὧν ςμ] άγεη, 
θο γουΓ ΨΨΑΥ : ἴογ 1 δὴ εξ ἀεβοϊδία. 

20 1 πᾶνε ρυῖ ο τε οἰοτίηρ οὗ 
ΑΔ ρὰ ἴρεδςς, δηά ρυΐ τροὴ πα {π6 584. Κ- 

' Οσ, ἐξ 
Ζἀε ἐν» 
οὔνεἴηδ 
αὔηιείίρη. 

αἱ ῬΞς. τσό 
8. ἂς 137. 
7. 

οἰοῖἢ οὗ πιν ργαγεγ: 1 νν}}} σγγ ἀπίο 
τε Ἐνετδβειπρ ᾿ἤἸῃ τὴ ἀδγϑ. 

21 Βε οὗ ροοά οδεεῖ, Ο πν ςἢ}]}- 
ἄγε) ΟΥ̓ ὑπο {πε [Γ,ογά, δηὰ ἢε 

᾿58)8}} ἀε]ίνεῦ γοιι ἔτοπι {πε ροννεγ δη4 
Βαπά οὗ [πε βῃεπ, 68. 

22 ἔογ ΙῊΥ Βορε ἰ5 ἴπ {με Ἐνετ- 
ἰλϑῖίπρ. τῇδε ἢῈ ψ}}}} βᾶνε γοι ; δηά 
ἸΟΥ ἰ5 ςοπια υηῖο πὶς τοι πῸ6 ΗοΪγ 
Ομε, δεσδιδε οὗ {πε πλεῦογ ψῇϊοὴ 

ΒΑΚΌΦΗ. ΙΝ. [ν. 17---,2ἀῖ. 

8.4}} ϑοοη σοπηα ὑπο γοῖ Ποπιὶ (ἢς 
Ἐ νετδϑείπρ οἱγ ϑανίουτ. 

23 Ε δ1 βεπῖγοιυ ουξ γνΠ ἢ πιουγη- 
ἱπρ; δΔηά ψεερίπρ: δυὲ Οοἀ νψ]]}} ρὶνς 
γοι ἴο πιῈ ἀρδίη νὴ τἢ ἸΟΥ͂ δπὰ ρἰλά- 
Π658 ἔογ ὄνεγ. 

24. [πΚε 25 πον τἢε περ δου οὗ 
δίοη Πᾶνε 868 γὙοὰΓ ΟΔΡΌΝΙΥ : 80 
52}} ἘΠΕῪ 8εε 5ῃορον γοὺγ ϑβαἰνδίοη 
τοῦ οοἦ (οὐ, νης ἢ 5141} σοπια ὕροη 
γου ἢ ρτεαῖ ρίογγ, δηά ὈΓρ ϊΠε85 
οὗ τῆς ἘνεΓΔβιίηρ. 

25 ΜΥ οι] άγεη, βυθῆεγ ρθη 
[6 ψγδῖῃ τμδῖ 18 σοπας τροῃ γοὺ 
ἴοι (ὐοά : ογ {πῖπε ἐπε ἢδίἢ 
Ρειβεουκεὰ {πδε; δυῖ 5δογιὶν τδοι 
58]ς 8εεὲ ἢὶβ5 ἀεβιγυςζίοη, δηὰ 88|2ῖῖ 
{τεδα ὕροη ἢ]5 πεςκ. 

Ὡς ἢ ννογά ἰβ υϑεά Ὀγ {με Γ,Χ Χ. ἰη (ἢ6 5658 
οὗ “ ἀφϑοϊαῖο ᾽᾿ ἴῃ 5. χχνυ. τό. 

17-29. ΑΥἶοΣ ἀρρϑδιηρ ἴο [6 περ θουγίην 
εἰιε5, [Θγυβαίθπλ ἤονν 5ρθακβ ἴο Ποσ σὨ]]άγθη, 
88 ἴΠ6Υ ἃτῖὲ δεῖηρ ἰδ ἀνγαν ἰηΐο σδρι ιν γ. 

17. Βμὲ «υδαὲ εαπ 7 ῥείῤ γομ ἢ “Βυΐ 1-- 
ἐπ πα 81 1 8019 ἴο δεΙρ γοιι }" ὙΠογα 
18 5[ΓΟΩ ἘπΊρ 4515 ὁπ [6 ργοποιῃ, ἴΠ6 τηθδῃ- 
ἵῃρ Ὀεϊῃρ πιδάθ οἶθαγ ΟΥ̓ [16 ποχί νϑῦβα: “1 
ἰ5 ποῖ 1, δυῖ Οοά {Πδξ πιυβί ΠΕΙΡ γου.᾽ 

18. ῥδαη ἢ “Ἀεαπὰ,"» ἴῃ (ἢ6 5θῆβε. οὗ 
“ρονγοΥ, [6 σογηηοη Ηρθῦτεν ἰἀϊοτη. ὅ66 
τὸ [πἴγοά., ὃ Υἱ. Ρ. 250. 

20. ἐῤε εἰοίῥίης 9.5 ῥεαςς. “ἴῃ τοῦθ οἵ 
Ρεᾶςο;" 2:5. ἴῃς. Ὀοδυτι ραγτηθηϊ ννοση ἴῃ 
τἰπηε5 οὗ ρῥγοβροσιίγΥ. ὙΠῸ ννογά (στολή) ἰ5 
ΠΘΏΘΓΑΙΥ υδεά ὃγ 16 1 ΧΧ. ἔογ ἃ ρῥγίθβίγυ, 
ΤΟΥΔ], οὐ [εϑίδ] γοῦδ : σοπίραγε ὑΚ6 χν, 22, ΧΧ. 
46; [οδη ΧΙχ. 2, αἱ Κπδν. νἱ. 11, Ν]]. 9, 123, 14. 

ἐρὸ «“αὐοξείοε 9 πῖν ῥγαγορ ἢ “ἴΠθ βδοοοιἢ 
οὗ ΠΥ ΒαΡΡ,ϊοδίΐοι," 2.9. [Π6 δας ο]οῖἢ νν ἢ] ἢ 
1 ΜΜΟΔΥ ἃ5 ἃ 50] ΙΔηϊ 1 ΤῊΥ ἀἰδῖτοϑθ. Βαυῖΐ ἴῃ 
Ῥ5. χχῖ!, 24 10 ΧΧ. υ56 δέησις ἴογ “ Δ[Π]|ς- 
τίοη ; ἢ ἀπά ἃ σοτῃραγίβοῃ οὗ ν. 1 πηᾶκοβ 1ἴ 
Ῥγοῦαῦϊο τπαξ ννὸ δῃοι]ά δάορὲ {πῸ ϑδηλθ 
ΤΑΘΔΏΙΩ»; ΠΟΓΕ,---ἰ (16 5δοκοϊοῖῃ ΟΥ̓ ΤᾺΥ 8. 884.10- 
τ101." (οΙηραγο ἔσθ οσ (Αροοτ.) χὶν. 2. 

1 «υἱἱ ἐγσν μπίο δὲ Εσογίασιίπ ἐπὶ 7.7} 4479. 
“1 ν}}}} ΟΥὙ υπΐο {πὸ ἘΤΘΣΏΔ] 8411 [89 ἀδ 8 
ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ 1110." (ὐοπιραῖο 5. σχνὶ. 2, 41 νν}}} 
Δ} προη ἢϊπὶ ἃ5 ἰοὴρ δἃ5 1 ᾿ἱνθ,᾿ ννπότγο [ῃ68 
ΠΙΔΓΡΊΠ οἶνο5 “ ἴἢ ΤΥ ἀαΥ5,᾽) ἀπὰ τὰς ΟΥ̓θοκ 15 
{116 δαπιὸ 45 ἤθσο, ἀπᾷ ἰη [58. χχχίχ. 8. 

21. μπίο ἐδὲ  ογ] “απο 6οἂ." 

922. Τὸν ιν ῥορβε να ἐδὲ Εσογίασέπσ, ἐδαΐ δὲ 
«υἱδ σα γομ.} ΦΕΟΓΙ ΒΟΡΘ 'π ἴμθ ΕΐθΣΩΔ4] 
ΖῸΟΓ ΥΟῸΣ βΒδινδίϊοι." ὅ.6 {πὸ Αἀἰάϊοηδὶ 
Νοῖθ. ΒΥ “"βαϊνδίϊοι" 15 Ποῖ πιεδηΐ ἃ 

ΠΑΡΡΥ͂ τοϊιυση ἔτοπὶ οχῖὶα (566 στ. 24, 29, 37)» 
ὙΠ 4}} της Ὀ]εβϑίηρδ ψνὨϊο ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οοῦ- 
ποοίρα ψ ἢ ἰ{. 

ἐδε Ηοῖν Οπεἢ ὍΤΏΪ5, 885 4 {Ππ|6ὲ οὗ Οοά, ἰ5 
τορεαϊεά ἰῇ ὖ. 37 δηὰ ν. 5 : ςοϊήρασε ΗΔ. 1. 
1; 158. χὶ. 25, ἄζε. 

σῥα]! τοοη εο»η6.} ΟοΙηρατὸ νυ. 24, 25) ἀπά 
866 [ηϊγοάποίίοῃ, ὃ 111. Ρ. 244. 

ἐδε Ἐσνεγίασμηρ οἷῦ ϑαυϊοιγ.] “1ῃ6 
ἘΓΘΟΥΏΔῚ ΥΟῸΣ ϑανίουσ :; 566 Αρρϑηᾷαὶχ δὲ πε 
οῃά οὗ {86 [πιγοάιοίϊίοῃ, Ρ. 253.- ΤῈ ψογάϑ 
ΔΤ ΡΑΤΕΥ ἴακοη ἔτοπὶ 5. ΧΧΙΥ. 5, Ὑ ΐοἢ ΤΏΔΥ 
6 τεπάογεα, δοσοτάϊηρ ἴο 186 υυχΧΧ,, “ἢε 
5Π.4}1 τοςεῖνε Ὀ]οβθίηρ ἔτοπι ἴῃς [,οτά, δηὰ 
ΤΆΘΥΟΥ ἔγοπι Οοά ἢΐ5 ϑανίουγ." 5. οτὐἷ. 21: 
““ξογραξ Οσοά {πεῖς ϑανίουσ., ὙὍΤῇὸῈ ρῆσαβα 
“ἐΟοά οὗ (ουτ) Ξαϊναζίοη ᾿" ἴῃ τῆς ΑΟΝ. οὗ ἴδε 
Ῥϑαϊγὴβ 15 ἴῃ {πὸ ΧΧ. “Οοά ουν ϑανίοιγ." 
Οομάραγο [58. χἹ, 3, ἄς. 

24. 1146 α΄ ποαυ “ΕἸ κε 45 πον." 
ΒΥ “16 ποῖρῆθοιιγβ οὗ δίοῃ "ἢ ἅτε πιοδηῖ 86 
ΠΕΙΡΒθουγίηρ ςοἰ{165, 45 ἴῃ Ὁ. 9. 

ΒΥ “ὈΥΙΡμπ655" ἰδ ταοδηΐ ἴδε πιο] 
βρΙ ποι οἵ Οοὐ β αἰγδιῖοβ, νϊο ἢ Μ1}} θὲ 
ἀἰβρ γε ἱπ τπε ἀσ]ίνογδηςς δηά γεϑιοσδίοῃ οὗ 
Η!5 ρΡεορϊδ. 

25. σεν βαποπν ΤῊΘ νεγΌ 15. ΡσορευΥ 
ἰηϊγαηϑιζινο, “Ὅ6. Ἰοηρ-ϑυβογηρ," δηάὰ ϑϑθτηβ 
ἴο 6 ποννῇοῦς οἶδα [Ὁ] ονγεα ὈΥ ἀῃ δοσυδαῖῖνα. 
τ ἐρίπὸ ἐπορῖν ῥα! βεγεεομεα 2.6.) Οταϊῖ 

“0 γ," ν Ὡς ἢ 5 ποῖ ουπηά 1η τ[ῃ6 νδῦοσδη Νῖ5. 
Ὁ ΤῊΘ 5ῃογίου δηάὰ τποῦὸ δδγιυρί γοδαϊηρ 8 
δΒοιίεγ βιὰ ἴο [Π6 ἱπιραβϑὶοπθα ἴοης οὗ ἴδ 
ςοηίοχί." (Εγιζβοῃς.) 

ἐγεαά μοῦ ῥὶς πεοζ ““ἰγοδὰ ὑροὴ ᾿δοὲσ 
ὯΘ0}158.") ὙΤαΐοη ἔγοπι {πΠ6 δοριιδριηΐ νο ΒΟ 
οὗ Ιϑουξζ, χχχ. 29ς. ΤῈ ἔγεαυδηῖ ἰηῖοτ- 
Ομδημε8 ΟΥὁἨ ἴπ6 δἰηριιΐαῦ δηὰ ρὶυγαὶ ἄγε 



γ, 26---34.} 

26 ᾿Μν ἀε]ϊοαῖε ομεβ ἤᾶνε βοπε 
᾿ΤΟΌΡῊ νγγ8, Δπὰ γεγα ἴΆΚΘη ΔΥΨΑΥ ἃ8 

ἃ ἔοςΚ σδιρῆς οὗ {Π6 ΘΠ 6 ΠΊϊ68. 
27 Βε οὗ ροοά οοπιίοτί, Ο τὴν 

ΟΠΠάγεπ, ἀπά οΥ ὑπο (ὡοά: [οΓ γε 
5}8}} ὃς γεπηεπιθογεά οὔ ἢϊπὶ {παῖ 
δγοιρ ἢ {Π656 ἘΠΙΠρ5 ΠΡΟ γοιι. 

28 ΕῸΓ 858 ἰξ νγὰβ γόοιγ πιϊηά το ΡῸ 
ΔΞΒΙΓΑΥ͂ ἔγοπη (σοά : 80, θεΐηρ γείυγηβα, 
56ῈΚ Πἰπὶ ἴδῃ {{Π|65 ΠΊΟΓΕ. 

20 Εογ Πε τῆλ βδῖὴ Ὀγοιρῆξ {Πεβ6 
Ρίλσιιθβ Ἰρὸπ γοῖ 8514}}] Ὀγίπρ γοιι 
Ἐνεγδϑεϊπρ ΟΥ̓ ἀρδίῃ ὑγ] ἢ γοιγ 52]- 
γί η. 

σπαγασίογιϑεῖς οὗ ἴΠ6 βρϑα κου β δπιοίΐοη. ΕῸΓ 
ἘΧΔΙΏΡΪΕ5 ἰη ἴη6 Ν. Τ'., 5ε6 ΔΨ ΊΠΟσ, ὃ [ΧΙ]. 

26. ΜΠ» ἀεϊϊεαίε οπες.)] Μῖς. ἱ. τό; οι. 
ΧΧΥΙΙ, κ6 ; [54. ΧἸΥἹ 1, 8. “ΗὌδ (8]15 {Π6πὶ 
ἀεϊ!ςαῖε ῆοῸ ᾿ἰνοὰ ἴῃ θαβθ δπηά Ρ]θπίΥ, 85 
μιανηρ' ΠΟ ἐχρεγίθπος οὗ μαγάβῃ!ρϑβ." (Ἴπεο- 
ἀογεῖ.) 

απά «υεγὸ ἑαΐεπ ααυαγ.] 
ΔΥΓΑΥ͂." 

α οεξ ἐαδὲ 9. τῤὲ εποριθ.ἢ “4 ἤοοκ 
Ταυαρθὰ ὈΥ ΘΠΟΠΊΪ65.᾽ 

Δ]. Ἐδρεαϊθα ἴτοπΠὶ τν. 21. 

ἐδαὶ ὅγομσ δι. “τῃδὶ Ὀσ πη ρ 6," οά. Καί. 
28. “ο, ῥεῖν τγείμγηδα, σεεξ ῥίηι ἐδηι ἐἱητδς 

ποτε} “50 ὑθῃζοι ἃ τποτ9 τθύατη πᾶ 
566 Κ Ὠῖτη.᾽ 

29. εὐεγ αείίησ 707 ἀσαὶΐὶμ αὐ γομν σαίσα- 
ἤοη.} Οπλ “ δραΐη," ἴ0 νυν Βῖσ ἢ {Π6γὰ 15 Ποῖ] πρ' 
ΔηΞΥΟΤΙΠ’ ἴηΠ ἴΠ6 ΟΥ̓θοκ. “ὙΟυΓ. βαϊναΐίοη ᾿ἢ 
πίε. ΥΟῸΣ τοβίογαϊίοη ἔτοππι ΟΧ ]6---5ῃ4}} θὲ 
Δοσοιηραηϊθα ἢ {Π6 ἐπάπισιπρ ἸΟΥ͂ “' νν ΠΙ ἢ 
ξῸ65 Παπᾶά [ἢ παπᾶ νυἱτἢ σὶρ δου βηθ55 απ 16 
ἴδασ οἵ Οοά: 56ὲ υ. 36: ν. 1-4." (ΕτΖβομα.) 
866 ΔθΟΥ Οἡ σ΄. 22. 

ἷν. 30-πτῖ. 9. ΟΓΙΒΔΙΟ ΠῚ ΠΟῪ σοᾶϑοϑ ἴο δά- 
ἀγοββ Ποὺ σμ!] ἄσγοπ, πὰ Πουβοὶ σγθοθῖνοϑ. σοιη- 
ἴοτί ἔσοπι ἴμ6 ργορπμεῖ. 

30. δὲ ἐραὶ σαῦε βεε ἐῤαΐ παρὸ αὐ]]} εογιζογὲ 
ἐβεε.}1] ὙΠ οἰ ΠΟΙ ΟΡΥ οὗ {πὸ παπλθ [6 Γι σα ] 6 ΠῚ 
'8 ΠΟ ἢ αἀἰδρυϊοά : δοοογάϊηρ ἴο (ὐἐβθηϊιβ δηά 
Ἐσγϑὲ 1 τηθδῃβ “ Εοιπαάαίίοη οἵ ρεᾶςς." Ἡδγο 
ἴῃε 41} ιΐοη 15 ἴο 186 Ἰαΐτεγ ραγὲ οἵ [Π6 παπΊο, 
 ροδοθ." [τ 15, ποννένοσ, ἀου δε ι} νυ μοῖ ΠΥ 
ἴΠεγα 15 ΔΠΥ͂ ΔΙ] ϑίοη ἴο [Π6 Παπηδ “ [ΘΓ 58] τὴ ἢ 
δ 4}. ΤΠε Α. Ν. ποοάβ. σογγϑοίίοη, {πΠι|5: 
Ἢρ (ῃδῖ οδ]19ὰ π60 Υ ΠαπΊο.᾽ 

ΜΑΠΥ͂ ΠπαπὶεῈ5 δἃ΄ῖ6 ιιρρεϑίθα : κ{Π6 ΒοΙγῪ 
οἷν " ([58. ΧΙ]. 2; 11]. 1}; “τὸ εἰγ οἵ Οοά ἢ 
(86. ΧΙΝΙ, 4: ΧΙΝΙΝ, Σ, 8. ΙΧΧΧΨΗ, 3}: “Ὧῃ6 
αἵΥ̓ οὗ {πε 1οτγὰ " (158. [χ.ὄ 14); “τε εἰν οὗ 
τὶ οουβηθββ" (54. 1. 26): “τῆς ἴπτι πὸ οἵ 
(μ6 1οτγὰ "ἢ {|6γ. 1.17). ΟἸΠΟΥ σοϊημπηθητ αἴουϑ 
Γοΐεσ ἴο 5.0) Ραββαροϑ 45 11. 15; [6γ. χχν. 29, 

“ ΠΘΥ͂ ΜΕΥ ἴδκθη 

ΒΑΞΚΌΞΦΗ. ἘὉ. 

20 ΤάκΚε 4 ροοά πεαγί, Ο Τεγυ- 
8416Π|: ἔογ ἢῈ τῆλ ρᾶνα {πεθ τῇδέ 
ΠΔΠΠ6 ὙΨὙ01}} σοπγίογε {Π66. 

21 Μίβεύδθ]α ἀγὰ {πον τἢδὲ δῇ] οτοὰ 
1Πεε, δηά γε]οϊςεά δὲ ἐῆγ 48]}. 

32 Μίβεγδθ!α ἂἀεὲ {πΠ6 αἰτία ψγῃ]ς ἢ 
τν ΠΠΠ]Πάγεη βεγνεά : πηίβογαῦ]8 18 586 
ταί γεςεϊνεα ΠΥ 5018. 

23 ΕοΓ 85 516 τγε]οϊςεά δὲ {ῃγ σγυΐη, 
ΔΠ4 ννὰβ ρἰδά οἵ τῃγ [2]]: 50 5}2]} 
8Π6 6 ργὶανεά ἔογ ἢ οὐγῆ ἄεβο- 
Ιατίοη. 

234. Εογ 1 ν}} κε ἄννγᾶὰὺ τῆς τϑ- 
Ἰοϊσίηρ οὔ Πεὺ ργύεαῖ πχυϊτιάς, ἀπά 

“Π6 οἷν νυ ῃ] ἢ 15 σα]]δα ΟΥ̓ ΠΥ ΠαΙη6 ; ἢ δηὰ 
[54. [χὶϊ.. 2, " ὙΠΟ 58μ4] Ὀ6 οἰ] ὈΥ ἃ πονν 
ΠΑΠΊΘ, νΒ ἢ {πὸ ππουῖῃ οὗ {πΠ6 1, ογὰ 5}4]} 
ΠΔΠΊΘ,᾽ δηὰ τ. 4, “ὝΒοι. 5141} ὃς τοδὶ θὰ 
Ηρ Ζίθδ}.᾽" 
0 15 ποῖ πϑορββασύ ἴο {Π6 ἀγριπιοπέ ἴὸ 

ἀείοστηϊηθ νΠαΐ ΡΑΓΓΟΙΪΑΥ Παᾶπιθ, 1 ΔΎ, 15 
ἰηἱοπάδα ; “ὙΠΟ ἔβοϊ παῖ Οσοά Βδ9 “041198 
806 ὉΥ͂ πδυιθ᾽ 15 [56] ἃ ρθάρε [παΐ Ηὁ νν}}} 
σοπηίοτί {πες.ἢ 

31. μεναι ἢ ὙΠῸ νοτζγά (δείλαιοι) 6χ- 
ΡΓΘ5565 σοπίομηρί 45 τ οἢ ἃ5 ΡΥ: [ἴ 15. {π6 
ΟΡΡοϑίῖΐβ ἴο μακάριοι, “. 4. 

82. «υῤ΄ερ ἐδν εἰ άγοη σεγυεά. “10 ΜΝ ΠΟ ἢ 
ΠΥ ἙὨΠάγοπ θθοδπλθ ὈΟῈ ἃ 5161." 

σῥε ἐῥαῤ γερεί σά ἐν :οη5.}ὺ ΤῊΘ νοῦ 
(δέχομαι) 566 ΠῚ5 ΠΑΓΩΪΥ Δρργορτγίαΐα ἴο τὸ- 
σεἰνιηρ σαρίϊνοβ, γε Βαθγίοη. 15 δυνά θηθ! 
τηθαπξ ΠΕΙῸ; δηά πουρῃ [Π6 ΡῬγοσδάϊηρν ἀθ- 
ΒΟΓΙΡΊΟΠ5. ἅΓῸ ΠΊΟΤΟ γΑΡΊΘ, ΠΟΥ 4]50 Ροϊπΐ ἴο 
ΒΑΌΥ]Οη, 45 15 οἰθασ ἔτοπὶ ΠΟΙ ρα Πρ Ὁ. 31 
ἢ Ὁ. 32. ΤῊΘ οἰτ65 τππθητ πο ἴῃ τῳ. 32 
ατῷ {π6 οἰτίβξς. οὗ Βαρυ]οπία ἀπιοπρ ΜΠὶοἢ τΠ6 
Τενν βιι Ἔχῖϊοβ ννογὸ ἀϊβι τι θυϊοα, 

33. Καριοκοῦ (ΠΟ ἴῃ {15 ΤΟἸ]Ονν5 ΘΟ ΠΓΟΓ 
«ηὐ ΝΟΙΚπΊΑΥ) ἤπαάβ ἴπ {Π656 νθυϑθ5. Δ᾽ ΠΠἸ5]ΟΠ5 
ἴο ἴπ6 ἀεβίσιςτςοη οὗ [ογιιβαίοτῃ δγ ἴῃ 6 Ε ΟἸηΔ 5 
Α.Ὁ. 70, ἀηά ἴο {πὸ στοαΐ {πππΡἢ οἵ ΤΊϊ5. 
Βυΐ 566 [πιτοάαοίομῃ, ὃ Υἱ. Ρ. 250. 

γεϊοϊεοά αὐ ἐν τιΐρ, απα αὐας σ᾽αά ΟἹ ἐν 7α]}.} 
Ι͂η τὴ6 Οτοοκ {πΠ6 ννογά5 οἵ ἴῃ Ἰαΐϊΐοσ οἰδιιθο 
(εὐφράνθη, πτῶμα) ἀτὰ Βἴτοηξογ ἴπδη ἴΠοβα οὗ 
1Π6 ἔΌγπιου (ἐχάρη, πτῶσις). ΤΠΕ σᾶϑ6 ἰ5 6χ-- 
ΔΟΙΥ {πὸ τονοῦθο ἴῃ οὐγ ΟΝ, ΠΙ ἢ Βογγονν8 
[Π6 βίγοηρ νογά “στὰ ἢ ἢ ΠῸΠπι {πὸ [αἴη. ἃ 
ΙΓ Τογοοῖ τοπάογίηρ νου] ὰ 6: "188 
ΒΙδὰ αὖ ΤΕΥ͂ 918411πῦ, απ α ΤΘ͵]οϊοΘα ΟΥ̓ΘΣ 
ΣΕΥ͂ ταΐπ." 

354. Ασοοτγάϊηρς ἴο {πὸ ἔγεηιθηξ οἰδίοτη οὗ 
[η6 Ργορῃοῖβ, σσοά 15 ἱπίγοάιισθα ΤῸΓ ἃ πιο- 
πηθηΐ 85 βροακίῃρ ἴῃ ἴπε ἢγϑί Ρθύβοῃ. 

Εο 1 αὐ} ἑαζε ααυαν ἐῤὸ γχεϊοϊεγισ ΟἹ ῥὸγ 
ὅτγεαὶ πιμϊ ἐμάς.) “Απὰ 1 ΨΜΜ11 ἰδ ἄννᾶῦ 

Π (ὡοοσίςο 

“82 
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εἶ. 4. ς. 

Βοῖ ρὑγίἀς 584} Ὀς τυγηθα ἱπίο πιουγη- 
ἵηρ. 

25 Εογ ἤγε 5841} σοπῖθ Ἰροη Πεῦ 
ἴτοτὰ τῆς Ἐνεγδϑείηρ, ἰοηρ ἴο δσπάυγε ; 
Δπὰ 886 5}]1 δὲ ἱπηδοιεἀ οὐ ἀδν!}8 
ἴογ ἃ ρτεδῖ [Π|6. 

26 “Ο 7ετγυϑαίεπι, Ἰοοῖς ἀθους {πες 

ἼΤΟΙΩΑ ὍΦΣ ἴῃ το]οϊοίην," ἄς, Τθο Ἰδοῦ 
᾿ογ 8 ΤΊΔῪ ἀθϑοσῖθο εἰμεν ἴΠ6 τοὐοϊςὶηρ οὗ [ΠΣ 
ΟἸΕΥ͂ οὐεῦ εν στεᾶῖ ρορυϊαϊίοῃ (ξεπιᾶνε οὐ 1π6 
οδ]εςῖ, πολυοχλίας) οΥ ἴῃς ἸοΥ οὗ 16 γτελῖ 
ταυϊθτυ δ ἰἴ56 1. Ὑ 15 ἰαϊθοσ 15 [ἢ υϑι.8] οου- 
βἰγυςοη οὗ ἀγαλλίαμα ἴῃ ἴδε ΧΧ. δεε Ρ5. 
ΧΙνΙΣ, 2, ΟΧΙΧΟ ΕΙΣ ; δηΐ, ἴοσ [86 τῃουρῆϊ, [58. 
χχίῖγν. 8-- 2. 

86. Ἡστε ἴῃς ρῥγορδεῖ βρθᾶκβ ἀγαίη. Τ μετα 
8 δὴ 4]]υδίοη ἴο ἴῃς δίς οἵ ϑοάοπι δηὰ 
Οοιμιοισάῆ, ἴο ψιϊοῆ τς ἀοπίσυςςοη οὗ 
ΒΑΌΥ]οη 18 σοτηραγοά 4150 ὉΥ 15δϊδ}), χὶϊὶ. 1:9. 

ἰοης 1ο ἐπάμσγε.)] 1,1ῖΟΥΑΙΥ, “ ἴον ἰοὴρ ἀλγ5,} 
ἐκ6. “ἸΟΥ ἸΏΔΩΥ ἀδγ8." 

ἀευϊμ.}] ““δαθιλο 9: 566 ΟἿ Ὁ. 7, δηὰ 
ζννν εν 88. ΧΙ. 21: “Ον]58 (σειρῆνες) 5}8}} 
ἀνε! (ἢετο, δηὰ ϑαΐγυβ (δαιμόνια) οδ 
ἴῆστο ;᾽ ὨδπΊοΪΥ, ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΩ. 

Ὧν ἃ γνγεαὶ ἐρηρ.} 866 ποῖΐδ οὐ Ερίϑβεῖς οὗ 
7εγετιγ (Βαγιςὰ υἱ.), νυ. 3. “ἼΤΒε εχ Ἰοῃ 
βίον ἰδὲ ἢς ἀϊὰ ποῖ ῥγεάϊςξ [Πα βῆ6 5ῃουϊά 
δα αἰνγᾶγβ υἱξοῦ!γ ἀπ! Πδοϊ δα, Ὀυζϊ ἴον ἃ Ἰοης 
ἔπιε : δηὰ 816 15 ἱπμῃδθιοα πον ΟΥ̓͂ ἃ ἔτ 
]εἐν8.) (ΤΠεοάογεί.) 

30, 87. ῬτοΟΡΠΕΟΥ͂ οὗ ἔα τεΐυσγῃ οὗἉ (ἢς 

ΒΑΚΛΌΚΦΗ. ΙΝ. ἰν. 35-- 37. 

ἰονγαγὰ τπε εδϑῖ, δπὰ Ῥεμο ἃ τς ἴον 
τὲ σοπιεῖῃ υπίο πες οι Οοά. 

27 Ἰ,ο, ΤΏΥ 8οη8 σοπα, γΒολ (μοι 
βεηΐεβῖ ΑΥΑΥ, ΠΟΥ οοπα ρδίδεγεά 
τορεῖμοῦ ἤοπὶ [πε ελϑὲ ἴο ἴῆε ννεβῖ 
ὉΥ τ8ὲ πογά οὗ τὰς Ηοΐγ πε, τε- 
7οἱείηρ ἴῃ τ86 ρίοιγ οὗ σοά. 

ολρεϊνοβ ἔγοτα Βαυγίοη. Τδα δυΐδον ἴῃ [86 
ἀϑϑυηθα ροβο οἵ Βαγιςῖ, ὑγοίεϑϑίηρ ἴο 
Ργθάϊςι ἴῃς τεΐυγῃ ἔγομι σΔΡΕ ΠΥ, “εὲς ὀῥηεῇ 
ἐπ δὲ ὍΕΓ7 ἑξρμε 97 τό}αξ γείμγη,---ἃ ὑτοοῖ [μα 
Β0 ἢ ννᾶβ ἴῃς νγ6}]Κποννῃ δίγὶς οὗ ἴδ6 γεαὶ 
Ρτορδοεῖβ, δηὰ {πογεΐοσγο ἃ τοξυϊδίίοη οὗ ἴδε 
τηδλῖη οὐδ]εςοη το πηούογῃ οτος 5 Πᾶνα 
ὑγροὰ ἀραϊηϑὶ [5412}}8 δι πουϑὶρ οὗ [πε ἰδίίοῦ 
ῬΡογίοη οὗ ἴπ6 Ὀοοῖκ ψμῖοῖ Ὀοατβ ἢ18 πλπ|6. 
866 [πιτοἀυςοῃ, ὃ 11}. ».. 244. 

86. ἐδεὲ 7ογ ἐδαὲ εο»ιείὁ ὠσιΐο ἐδέε ὕγονε Οοά. 
ὙΠδῖ ἰ5 ἴῃς ἸΟΥ͂ ἑοσείοϊα ἴῃ Ὁ. 22. - 

87. ον ἰδὲ εχ: 10 ἐδε ευε.͵.}] 1.2. ἔγοτα 
4}} αυλτίετβ. ὙὍΤΠδ ΡὮχαβο 15 σερεδίθα θεῖονν 
Υ. ς. Οορατε 88. ΧΙ. ς ; Ζεςδ, νἱἱῖ, 7. 
“Ὁ Ώοη (Π6 Οχὶϊεβ ἰη Βαυγίοη πδὰ 
ἴΠοβο 4150 οάπὴθ δδοὸκ ψῆο παά Πεὰ «ἵ ἴ!ς 
πὸ οὗ 186 νγῶᾶσγ, δηὰ οσουρίεὰ ἴπ6 ννεϑίεγῃ 
δηὰ βουΐβεσγῃ σερίοηβ; δηὰ ἰἢ}5 18 ΜΕΥ δα 
τηδάς τηθηϊίοη οὗ ἴμοϑα ῃῸ οσδπιὸ τσὶ {6 
ψοεϑι. (ὙδΒεοάοτεῖ.) 

γε οϊοίπ ἐπ δὲ φίογ 97 Οοά.] “ Βεδοδυϑο ἵ 
158 ποῖ ἰη μεῖς οὐ ΡΟΟΥ (παῖ ΠΟΥ πᾶνο γοῖ 
(δ δοῖῖοσ οὗ τπεοὶσ δηθπιθ8, Ὀυϊ Οοὐ, ν πο 
ξᾶτνο ἴδοι ὉΡ, τεβιοσεὰ μεῖς ΠὈετιγ." (ΤΒοο- 
ἀοτεί.) 

ΑὈΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΨΕΒΒΕΒ 7, 8, ἈΝῸ 322. 
7, 8. Κυδύοκοῦ τοραγάβ (Ὠ6 ΠΟ]6 ρᾶ588 56 

ἔγοπι “" εἷπι [Παΐ τηδάς γου " (υ. 7) ἴο “ἴογχοῖ- 
Ἰ6η 1ὴ υ-. 8. 45 Δὴ ᾿η[Γροϊδί!οη οἡ (Π6 ΤΌ] ονσίης 
δτουπά8, τ ΙΓἢ ἀρροᾶγ ἴο Ὀς αυϊῖα ΕΥΓΟΠΘΟΙΙΒ: 

(1) ἴῃ ουΐ. χχχὶ!. 18, “ Οοὐ τδδὲ ἰοπηοὰ 
166, (86 ρΡΑτ ςῖρΙο εἰδηάξ ἰη ἀρροϑι[ίοη ἴο 8 
Ῥτγεοβάϊηρ βυδ)εςῖ : δηὰ ἴδ οηιἰϑοίοη οὗ [6 
δυδ)εςῖ ΟΥ̓ ΟΟΥΓ δυΐῃπος 18 ποῖ ἴῃ δοοοσγάδηςθ 
ψ Ηδθῦγονν υϑᾶρο. Βυϊ 84 5. Π}}|2Γ τι56 οὗ 
τῆς Ηδεῦγονν ρδγες!ρ]θ, ποῖ ἱπ δρροβί[οῃ ἴο 
8 Ὀγεςεάϊηρς 5υδ]εςῖ, 18 οἴξῃ ἔουπά, 85, ἔοσ 
ἰηϑίδπος, ἴῃ [οὔ χχχί. 15, Χ]. 1; 158. χυΐῇ 7, 
ΧΙΪΟ ΣΙ. 

(1) “ Ἑοτγεοίίζεθη " 15 νεσῪ ὑσεᾶῖ Δ[οῦ “ ργο- 
νοκοά," το ννῆϊςἢ [86 ΟΠΙΥ Ῥσορϑῦ ρδγδὶ]εὶ 18 
“γε ἢδνο ργτίενοά," Βιυϊῖ “ ξογροίίδη "15 ἴδκδη 
ἘΡΕΟΥ ἔτοτῃ ἴΠ6 οτἱψίηδὶ ρᾶϑϑαρο, ἢ ει. χχχί!. 
18. 

7. ἀευϊμ.2 Ἐτιϊζϑοῆς δηὰ Βσδι55 ἤπὰ ποτα 
ἴῃ ἴπε ψγογὰ δαιμονίοις ἃἢ ἱπηΔΡ ΠΑΤΥ ρτοοῦ [δῖ 
τῆς διῖῃογ βεϊὰ ἴΠ6 ἰαῖεν ΑἸοχδηάσίηθ ἀοςίγηθ 
ςοροογηΐηρ ἀεν}]5. “ Αοοογάϊηρ ἴο ἴῃ 6 ὑτορβεῖβ, 

[6 2156 ροάβ ἃγὸ Ῥυγοὶν ᾿ππαρ ΠΔΙΥ θείη, 
Ὀυΐϊ ΠΟΥ ᾿ψεγα τεοραγάθα Ἰἰδίοσ 85 6ΥἹ]] δρίγι 
πο μδὰ ἱπάυςςοα τηθ ἴο ἸΟΣΒΡ ἴδοι ἢ 
(Άει55). 
ΤΠ ϑυρροϑϑά ὑγοοῖ 15 δῖ οὔοδ σοπδιῖεά ΒΥ 

(ὃς [δες (παῖ {ΠΟ ΙΧ Χ, υ86 νίοις ἰη Πευΐ, 
Χχχὶϊ, 17, οστα ΒΟ ΟἿΓ δυΐποῦ 18 οὐ ἀοὨἘΥ 
δΒοστουίης ἢ15 ἰδληρυάρε. ὙΠα δοΤορίδηςε οὗ 
ἃ νοσγὰ αἰγεδαγν επηρὶογοὰ ἴῃ ἴμ6 δορίυδριηῖϊ 
γεσβίοη 5 ἢ0 ρσοοῦ {πὶ [86 ψυτιῖοσ μος ἴῃς 
ΑἸεχαπάσίης ἀοςι 6. 

48. Τῆς ρῬεδου δῦ οοηϑβίγιςίοη---ἐπὶ τῷ 
αἰωνίῳ ἤλπισα τὴν σωτηρίαν ὑμῶν---ἰ5 ἐχρ]αϊπεα 
ὉΥ͂ ΕΥ̓ ΖΒΟΠΟ 85 δοίης ταδάς ὑρ Οὔ 6 ἴννο υϑυδ] 
ςοῃοίγυςιίοηβ ἐλπίζειν τι ἐλπίζεν ἐπί τισι. 
Βυῖ θυοῦ αηὰ ΚηρυςΚκΚοσ τεραγὰ 1 85 ἃ οἷοϑἊ 
᾿πιιτδϊίοη οὗ Η Ότεν σοῃϑ Γ ΓΟ 00 ἢ ἃ5 ἰ5 
Τουῃὰ ἴη 8. χχχυ. ς, “" Οομητα [ΠΥ ΨΥ υηΐο 
τὰς 1,ογὰ," δπὰ Ῥχγον. χυὶ. 3, “" Ὁοπιηξ (ΠΥ 
ὙΟγΚ8 υηΐο [ἢ 1, ογά," ΄ἴη ὈοΐΒ νυ ῖο ἢ ῬαϑϑαρῈ9 
16 Ηδῦγονν νοτῦ πιθδῆβ [ΠΈ6ΤᾺ]]Υ “ ΓΟ]], ἐ2. 
“ ἄργοϊνο.ἢ 



ν. 1--5.] 

ΟΠΑΡΤῈΒ ΚΓ. 
1 μγισαΐονε ἐς σιουεα ἔθ γεγοΐες, 5 απαὶ ἐο δελοα 

ἐἀλεῖν γεΐωῦ οἱ 97 καῤίοὴέν τυὐξλ φί077. 

ὍΤ᾽ οἵ Ο 7εγυβαίεπι, τῆς ρατ- 
τπθηξ οὗ (ΠΥ τηουγηΐηρ δηά 

απο, ἀπά ρυϊ οα τΠ6 σοπιε ΠῈ88 
οἵ τῇς ρίογυ παῖ σοπιεῖἢ ἤοπὶ (οά 
ἴογ Ἔνοΐ. 

2 (ὐδβδὲ δδοιξ τπεεὸ 4 ἀουδὶς ρδγ- 
πεηῖ οὗ τῃ6 τὶρῃίθδουβηθθα ὙΠ] ἢ 

ΒΑΒΌςΗ. ΜΓ. 

ςοπιεῖῃ ἴτοπι Οσοά ; δηά 9εΐ ἃ ἀἰδάδπ) 
οη {πΐπε Βεδὰ οὗ [ες ρίογυ οὐ τῆς 
Ἐνετδϑείηρ. 

4 Ἐογ δοά γν}}} ὁμανν τὴγ δγίρῃϊ- 
Π6558 ὉΠῖῸ ἜΨΘΓΥ σΟΌΠΙΓΥ ὑηάογ ἤδᾶνεη. 

4 ἔογ τὰγ ἤᾶπιε 5Π4]] δ6 δ᾽] δά οὗ 
Οοά ἴογ Ἔνεγ Ἴἢε ρεᾶςε οἵ τὶρῃῆϊε- 
Οὐϑηεββ, δἀηὰ Τῆς ρίοσυ οἵ (οὐ β 
ὙΟΓΒΠΙΡ. 

5 Ατίβα, Ο Τεγυβδίεπι, δηὰ βιδπὰ 

ΓΗΑΡΤΕᾺΒ ΚΓ. 

Α ῬΒΟΜΙΒῈ ΟΣ! ΙΑΘΤΙΝΟ ΗΆΑΡΡΙΝΕΒΞ9Φ ΑΝῸ 
ΒΙΈΒΒΙΝΟ ΤῸ ΪΕΒΌΒΑΨΚΕΜ. 

1. δὲ εονιεῖιισες ΟΥ ἐδὲ σἰογγ ΤὍΠδ βαπὶα 
Οτθεκ νογάβ (εὐπρέπεια δόξης) τὰ τιϑδεὰ ὈΥ͂ 
6 ΤΧΧ, ἴῃ ΘΓ. ΧΧΙ, 9, Ὀυς ἀγα ἴΠ6γθ Δῃ 
εὐἱϊάθηξ τι γαηϑαϊίοη. ΤῊΘ τπρίαρῃοῦσ ΠΟΓδ 
ἰῖ5 [ῃ6 ΞΔΠΊ6 85 ἴῃ ἵν. 20 (ὙΠ ΠΟΥ 566 ποῖθ), ἀπά 
ῖ5 ἔγεχιιεπὶ ἴῃ ᾿ϑαϊδῇ, ἐν. 111. 1, “Ῥυϊ οἡ 1ῃγΥ 
δου] σαγτηθηΐβ᾽᾽" (τὴν δόξαν σου); Ἰχὶ. 3, 
“(ῃῆς φναγμηθηΐ οἵ ργαῖβο" (δόξης); Ιχ]. το, 
“κῃς ραυτηθηΐ οὗ βαϊναί!οη." (Δομραγα Ῥϑ4]πὶ 
οὗ ϑοϊοπιοη χὶ. 8, “Ῥυΐ οη, Ο [6γιιβα]θπὶ, (ἢΥῪ 
Βδιτηθηΐβ οὗ ΒΊΟΓΥ, τᾶκα ΤΟΔαῪ (Ὦγ τοῦε οἵ 
ΒΟ Ιπ655." 

ῶ. α ἀοιδὶε σαγηηε ἢ “186 ἀου]6 ρὰγ- 
πιεης " (διπλοίδα); 2.6. ἃ ἰαῦβο πηδηῖ]ε. ΟΥ 
εἰοακ. ΝΠ ΘΔ Πλ1}6] ἀρροαῦβ ἴο ἴπ6 νυ]ῖςἢ 
οἵ Επάογ (1 ὅϑδτῖη. ΧΧυ. 14), “ἢ 15 σογεγοά 
ἢ ἃ πηδηΐ]6. [Ιπ 5. εἶχ. 29 ἴΐ 15 βαϊά 
(ΟΠΟΟΤΠΙηρ {ἴπΠ6 υυἱοκοά, “1μος {πῸπὶ ΘΟΥΘΓ 
{ποτηϑοῖνοϑ νἸἢ ΓΠΟΘΙΓ Οὐ σοηξιβίοη 845 νυ ἢ 
ἃ ΤηλΠί]6 : δηά 'ἴπ ἰοῦ χχῖχ. 14, “1 ρυΐ οἡ 
ΠΡΒΐθοιιϑπ655, δηὰ ἢ οἰοί ρα πηο,᾿" {πὸ ΠΧ Χ. 
τοπάογ ἴῃ6 ᾿ἰαβϑί οἰδυβο “ΚΘ ἃ πιδηῖ]ε "ἢ (ἴσα 
διπλοίδι). 
ΕΥΖϑοῆθ Τοπηιαγκϑ: “ [ἴ 15 ἴο Ὀ6 οὐϑογυρά 

ἰδὲ ποτα “ΣΙ ΘΟ 5η655,᾽ 2.6. στμ σοπάιιοξ 
ἰῃ 4}} τεϑρθοΐβ, 15 'ἴπ [ἢ6 πιοϑδὲ βΈΠΕΓΑΙ 5656 
ἰγασρὰ θδοκ ἴο (σοὰ 85 15 5ΒοιΓΟς ἔτ ΠῚ ΠΟ ΠΟΘ 
ἴ ργοσθεάβ: . .. δηὰ ΠῸΠῚ τ. 4 ἰΐ 15 αιϊδ 
οἶθαγ ἐπΠδὲ " στ δου βπ 55 845 ἃ Υἱγτ6 5. ἴῃ- 
τοπάεά, 

ΤῊϊ5Β βεῆθο οὗ {πῸὸ ννογά (δικαιοσύνη) 15 
Δοκπον)οάρεα ὈΥ 41} ἴπΠ Ὁ. 4, δυΐ πεῖς ἴῃς 
ἸΠΘΔηΪ Πρ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο Ὀ6 1Π6 5αΠΊ6 45 ἴῃ υὐ. 9. 
-- ΠΑΠΊΟἸΥ͂, “ Βοοάπε55,᾽ “ ΚΙηάΠ655,᾽ ““ πλεγοΥ." 
ΤῊΣ ψογὰ οἵη ἢὰ5 {Π15 πηθαηὶηρ ἴῃ {Π6 
Ξορ[υδριηΐ, 45 νν}}} 6. 566) ΟΥ̓ ΠοπΊρΡαΓΙ Πρ ἴπ6 
[ΟἸ]οννπ Ῥαϑβαροϑ ἴῃ νν ΙΓ ἢ 1ἴ 15 Ἐπιρὶ ουθά 1η 
1ῃ6 στοςκ νὰ [Π6 ΑΟ Υ.., νυν ῃῖο! τοπουθ {πὸ 
Ηεῦτενν νψογὰ (ἼΟ7Π) ὈΥ ““ΠΊΟΓΟΥ "ἢ οΥ̓ “ Κιπά- 
Π655:} Οεῃ. ΧΙΧ, 19, ΧΧ. 13, ΧΧΙ. 23,) ΧΧΙΡ. 27, 
ΧΥαῖ 10: ΕΣ. ΧΥ, 11, Χαχῖν. 7. Ῥχον, ΧΧ, 28: 
158. [Χ1}]. 7. 

Ω ἀϊαάενι.Ἶ “186 ἀϊαάοπι "ἢ (τὴν μίτρανῚ, {Π 68 
54Π|6 ννογὰ ψῃ ἢ τῃ6 ΠΧ Χ. τὸ ἴῃ [5α. ἸἰΧ]. 

ΙΟ: σοιήρασο Τυά! ἢ χ. 3, χυὶ. 8, “ἃ {ἰτ6.ἢ 
ἴῃ [656 Ῥαβϑᾶροϑ 1 πηθδη5 ἴῃς [ὑγῦδη ΟΥ̓ [1418 
ΟΓΏ ΟΥ̓ Μοπλθη, Ὀιξ [ 8 4150 ΠΕ ΌΕΠΙΥ 
υϑεα οὗ (ἢςΞ Ηἰρἢ Ῥυιεβῖ 5 “ τηῖγο," 45 ἴῃ 
Ἐχ, χχνὶ!. 37. [6γυβα]ςπι, ἀεςκοαὰ οἤςα πλοτε 
85 ἃ Ὀγιθ, 15 ἴο ὕ6 σσοννηθὰ ἢ 16 ΒΊΟΥ 
οὗ [Π6 ἘΓΘΙΠ81]." 

8. τη] ΦΌΟΓῪ τομπΓῪ ππιάεγ ῥέαυθη.}] ἘῸΥ 
{η6 Οτεεκ ρῆγαβθ, ψνῖοἢ πιθαη5 ΠΠΟΓΑΙΙΥ 
ἢ6. ὙὙΠΟ]Θ ΤΟΡΊΟΠ ὈΠΩΘΓ ποάνθη," σΟΙΊΡΑΓΟ 
Εχ. χυὶ!. 14), ευΐ, ΧΧΥ. 19, δηἋἀ ὈΒΡΘΟΙΔΙΝΥ͂ 
ΤΚ6 ΧΥΙ. 24. 

4. εαἰϊοὰ 97 Οοά.1 866 ποῖδ οἡ ἷν. 30. 

Τρὲ ῥέαχε ὁ γἱρίφοιηιεςς.}] 1.6. ἴπὸ ρϑᾶσδ 
ΜΒΙΟΙ 15 τ 6 ἔπ οὗ ΤΙ ΘΟΙΙΘΠ655: ΠΟΠΊΡΑΓΟ 
154. ΧΧΧΙΙ. 17; 4165 111. 18. 

Τρε ρίογν 97 Οοά᾽: «υογεῤὶΡι) ΤῆῈ Οτθοκ 
ννοσά (θεοσέβεια) Τηθαπη5 ἢ ἴἢ6 ϑορίαπαριπί 
“{ῃς ἔξαγ οἵ σοά᾽᾽ (Οξεη. χχ. 11; [οὐ ΧΧΥΙῚ. 
28), ΟΥ̓ ““φοά!η655᾽ (Εςο]5. 1. 25); δηὰ 
{Π15 ᾽1Π 1 Τιπ,. 1. τὸ αἶγα ΠῸΠι εὐσέβεια 
ἴῃ ἴπΠ6 54πΠ|6 σῃαρίθσ, σ᾿. 2, ΟἿΪ ἴῃ ὈοΙης 
ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ Πἰπλι θὰ ἴο ἴΠ6 γονοῦθποο δηά ΡΙΕΙΥ͂ 
ὙΠΟ ἢ ὯΓ6 5ποννη τονναγάβ σοά. (ὅ86εε ΤΎΊΘΠςἢ, 
.Ν. Τ. ϑυποπυπη5,᾽ 1. 202.) 
ΤΠ πιραηϊης, {πογοίογο, οὔ 16 βϑοοπά 

ΠΑΙῚ6 ΠΕΙῸ Ργοιηϊδοά ἴὸ [ Γι 5416 ΠῚ 15, “ Τδὲ 
5:]1΄ογν νυ Ϊ ἢ 15 πὸ ἔγαϊξ οΚ 59 11π685." ὍΤΠΘ 
ΑΟΥ. βθοπὶβ ἴο πχ {μ6 {ποι ῃΐϊ σΠιοῆν προη ἴῃ 6 
ΘΊΟΥΥ οὗ οΟινναγαὰ νΥΟΥΘΠ1Ρ, 45 (ΠΊΔΠΥ͂ 51|00056) 
10 0.8. ἀχχῖχ, ἃ. 

Ε ιιϑοῦ, νν ἢ τοραγάς ἴΠῸ ὈΟΟΚΚ ἃ5 ἃ βΣΘηῸΪΠη6 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ οἵ Βαγιςῖ, ἀγριιθ5 ἴπαΐ [Π6 ῬΓΟΠΊΪΘΕ5 
οὗ {Π15 νϑῦϑδα ὀχίθηα ἴο ἃ ΠΟΥ] σόπονναὶ δηὰ 
Ρογίδοϊ πε οὗἉ 15Γ86}] ; ἀπ {Παϊ {15 πανίηρ θθθη 
ΟἾΪΥ ΡατγΕ Δ] Υ ἀηὰ ἱπιρογίθοιν το] χοα ὈΥ 1ῃ6 
ἴον αἴζογ {ΠῸῚΓ σοῖαση ἔγοπὶ Παρ νΥ, ἴΠ6 
σοιρ οῖα {]Π]πιθηξ 15 ΟὨΪΥ βθθη κι 1η (Π6 [6γὰ- 
βαΙοπὶ ἴο ψγΠΙΟΝ {Π6 Τογιβαϊοπὶ οὗ {πὸ ΟἸἹά 
Τ ϑίαιηθηΐ 15 ἰγαπϑῆσιγοα ὈγῪ 1Π6 ΜίΘβϑιδῃ [ἢ 
{Π6 ΟΠυτοἢ." Βιῖ πὸ ΔΜίοββίαηϊισς. ἴοπο 15 
5.8 ΟΊ  ΠΕΥ δοςσοιιηΐοεα ἴογ ὈγῪῚ ἴη6 διῖῃοτ᾽β 
᾿πεϊπταΐς Κηον θάμα απ ἔτθο ἰδὲ οὗ {πὸ ρσο- 
ΡΠεῖῖς θοοΚϑ, νυν που ΟἿ ἀϑϑαπηης παῖ 1ῃ6 
ὙΥΤΓΙΓΟΥΓ νγὰ5 Βαγιοῆ, δη ΒΑΓΌΟἢ ἃ Ργορἢοί. 

5. “4ν»ἰ.., Ὁ εν αἰεηι. 158. 11. 17, “ ϑίδηά 
ὉΠ, Ὁ [Θγιιϑα οπι.᾽" 
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εδϑῖ, δη 6 }ο 14 τὰν ΤΠ] άγαη ρδιμεγεά 
ἴτοτὰ ἴῃς ννεϑδῖ ὑπίο τῆδ δαϑδί ὈΥ τῃ6 
ψογὰ οἵ (τε Ηοὶγ Οπε, τεϊ]οϊςϊηρ; ἴῃ 
1Πε τεπιειηδγδηςε οὗ (οα. 

6 Εογ τῆ6} ἀεραγίεά ἔτοπιὶ {Π66 
οῃ ἔοοῖ, ἀπά τγέγε ἰεἀ δνγᾶὺ οὗ τῇ εὶγ 
ἐπαηλῖεβ : δυὰς (σοά δτίπροῖῆ {Πεπὶ 
απο {πεὰ εχαϊτεά ἢ ρου, 48 
σμΠ] άγθη οὗ {πε Κιηράοηι. 

 ἕογ (ὡοὰ Βαῖῆ δρροϊπῖεὰ ἐδαῖ 
4 1551. 0. δαγοΓΥ ΠΙΡῚ ἈΠ], ἀπά θαηκβ οὔ ἰοπρ 

ΒΑΒΌΚΦΗ. Ν. 

εἰν, 4.36. οῃ Πρ, δηά “ἴοοῖς δδοιιξ ἰονγατὰ τἢς 

ἵν. 6---Ο. 

σοπέπυδπος, 8δουϊὰ δὲ ςλϑὲ ἄοσπ, 
δηά ν8]}|ε85 ΒΠεὰ ἀρ, τὸ τηᾶκα ἐνεη 
[6 σγουπά, [δὲ ἰβγδδὶ τηδΥ ΡῸ 546] Υ 
ἴῃ τς ρογγ οἵ (οά, 

8 Μογεονεγ ὄνεπ ἴῃς νγνοοάς δηά 
ΘΥΕΓΥῪ ϑυγεαῖβη} 6 Πρ ἴτε 884} ονεῖ- 
ϑῃδάουν ἰβγδθὶ Υ͂ [ἢ6 σοπιπιδηἀπιεηὶ 
οἔ (οά. 

9 ογ Οσοά 5881] Ἰεδά [βγδε] στ 
ἸΟΥ ἴῃ τὰς Ἰίρῆς οὗ ἢῖ5. ρίουυ ψ τ τῃὲ 
ΓΆΛΕΓΟΥ Δπά στρ θουβηθ85 τῆλε σοπηεῖῃ 
ἔτοτπη ἢϊπη. 

αηα εἰαπά οα ῥὶσῥ ““δῃὰ 5ἰδηῃὰ προμ 
[829 ποϊσδῦ:" σοτίραγα 158. χΧὶ. 9. 

ἱοοῦ αδοιέ, 45 «.1 ἴ58. ἴχ. 4: “ΤΑδ ὺρ [δ]η6 
εγεβ σουπὰ δὐυουΐ, δπά 8εὲ: 811 {ΠῸῪ ραίμοῦ 
{ποιήβοὶνοβ ἰορεῖπεῦ, [ΠΘΥ σοῖς ἴο ἴπ66: [Υ͂ 
8005 5}8}] σοιὴδ ἔσγοιῃ ἔσ,᾽ ἄζο. ὅ66 οἡ ἴν. 37, 
δηὰ σοπιρᾶγο 8. οὗ δοϊοπηοη χὶ. 3, “ ϑίδπά 
ὌΡοη δίρῃ, Ο [Θγυβα]επὶ, δηα 566 [ΠΥ σΠΠ] ἄγεη 
βαϊμεγεὰ ἔἴτοπὶ ἴμ6 εδϑὶ δηἀ ἔτοσῃ ἴμε ννοϑί. 

ἐπ ἐδὲ γεριοριόγαηες οΓ Οοά.] “ἴῃ 6οἀ᾽ Β 
ΤΟΙ γαησς : ἴμδ6 οὐνίοιιβ τεΐεσεπος ἴο 
ἵν. 17, “Υὐἵδα 54}]} Ὀ6 γεηθδογοά οὗ ἢϊπὶ {παῖ 
Ὀσοιρῆς (Π656 τπϊηρ5 ὕροη γοι,᾽" ἰδᾶνθ8 ἢῸ 
τοοπὴ ἴοσ ἴῃ δι δρ ΠΥ σοηϊδιηδά ἴῃ (6 ΑΟΥ. 

Θ. ον ἐὸν ἀεραγίεά, 5.1 “Ἐοσ [Π6Ὺ 
ψοῖΐ οὐΐ ἔγοτῃ ἴπθ6 οἡ ἴοοϊ 1θἃ αιΨΑΥ ὉΥ͂ 
ϑπθιιΐθθ, δυῖΐ Οσοά Ὀτγιηροῖμ {Ποῖ ἐπ υπἴο 
1.6 Ιἱοἃ ὋΡ νὰ ΡΊΟΙΥ 485 ἃ σογβϑὶ 
ΤΌΣΟΣ." (ΟΟΠΊΡΑΓΕ [58. χιὶχ. 22, “ ΤΉΏΘΥ 514} 
Ὀγίπρ [ΠΥ 50}5 ἴῃ {ΠΕῚΣ Δ. Π15, ἀηα {ΠΥ ἀρ ΐεῦβ 
5814}} Ὀ6 σαγτιθά προ ἴμοὶσγ δῃοι άθγϑ ;᾽ Ιχυῖ. 
20, “Απά {ΠΕῪ 5}8}} Ὀσίηρ 41} γοὺν Ὀτείῆγεη 
ἴογῦ δὴ οἴργιηρ υπῖο ἴπε Ιογά, οὐξ οὗ δὶ] 
πφτοη5, ὈρΡΟη ἤοτβθβ, δηά ἴῃ σδαγὶοῖς, δα ἴῃ 
᾿τῖογβ, πὰ ΡΠ πλι}165, αηὰ ρου συν Ὀεαϑίϑ, 
ἴο ΤΥ ΠΟΙΥ πιουπίδίη [ΘΓ 154] 6 Π|.᾽ 

ΓΠΘ σοΙραγίθοη ἴο “8 ΣΟΥ͂Δ] ΓΒΤΟΠΟΘ," 
ἸΠΟΓΑΙΥ “ τῆγοηὴὸ οὗ ἴῃς Κιηράοπι" (1 Κίηρμϑ 
ἰ. 46; 2 Οἤτοῃ. νἱἷϊ. 18), 85 Ὀθθὴ σοραγάθα 
ΌὈΥ πιοβῖ ᾿πίυγργοῖοθγα 85 ὑπυ δια), αηα ὈΥ Ξοπὶὸ 
ἃ5 πα π)ιϑϑίθϊθ. ΤἼΘ οσὶρὶη οὗὁὨ [Π6 νᾶγίοιιβ 
Γοδάϊη “45 50η5 οὗ ἃ Κἰηράοῃι" ((οά. Α, 
ὅκα.) ἰ5 ργοῦδοι!υ ἴο δὲ ἱγαςθά ἴο [Π15 δ0ρ- 
Ροβεά ἀϊππῆου!γ. Βυΐῖ τῆς 86 οὗ ἃ ““τηονίης 
[ἢγοπο " ἁπιοηρ ἴῃς Ῥογϑίδηβ, δηὰ οὗ {6 5 ΟΥὕἁ 
Ραϊαηηιυίη5 ὈΥ {πὸ ἘκνρτΔΠ5, πηακὸβ ἰξ ῥτὸ- 
ὑφῦϊο τπαΐῖ νυπαΐ 15 Ποῦ τηδαηΐξ 15 ϑδιιςἢ ἃ δοαδῖ 
ΟΥ 1ἤτοης οἰ Γ σατο ΟἹ ΠιοΠ᾽5. 5} 01] 0 Γ5 
ΟΥ̓ 45 ἃ Πουβο-κῖοσ, Τῆς ἤρατε 15 ἴδ τηοϑῖ 
ΔΟΡτορτίαΐς τὸ ἴῃ6 {τ ππιρῃδηΐ τοΐαγη οὗ ἴ[ῃ6 
σαρίνοσ. ἴῃ τόραὶ βίαῖϊθ. ὅ6ε6ὲ. 1.6] }}250 8} οἡ 
ἼΠὸ δοηρ οὗ δοϊοπηοη, 1. 7πτ-ὸ ; διὰ Κιτίο, 
“ΒιΙΌΠ οι] γοϊορα ἴα, ΕΗΙΤΤΕΒ. 

7. Οοά ῥαὶὺ αῤῥοϊμεά.] ΑὮ ονϊάδηϊ τείογς- 

Θῃςς ἴο ἴβ8. χὶ. 4, [δε ᾿δηριᾶρε οὗ σψῖς ἢ 
ΡΑϑ58 56 15 ΟἸοβοὶΥ ἕο] οννθα ἤοΓα. 

ἐυεγ διό δὶ] απ δαπῆς: ΟΣ ἰοπ εοπείπμαπεο.) 
“ ΘΥΘΥΥ͂ ΠΙΡΗ ποπηῖδὶπ ἀπὰ 16 ϑεΐπᾷ Ἀ1116:" 
θυῖ. χχχὶμ, 15, Δηἀ ΧΙϊ, 2 (θινῶν). 

εασὲὶ ἀοαυπ. “τλδὰθ 1007." 

20 γιαΐε ευεπ.} Μις. νἱϊ. 12 (εἰς ὁμαλισμόν). 
Οομραγε 5. οὗ ϑοϊοπηοῃ χὶ. 5, “"ἼἼὙΒ6 διρῇ 
τηουηΐδῖη5 ἢδίῃ ἣὰ Ὀσουρῃς ἄονῃ ἴο τηδῖς 
Ἔν δῇ ρῥτουπῃά (εἰς ὁμαλισμόν) ἴον [ΠὨετη. Τς 
1, ΧΧ. υδὲ ἴῃ6 ψογά ΟΠὨΪΥ ἰπ Μίς. γἱ}. 12, δηά 
ἴμογα 1 15 ἃ τι ϑιγαπϑίδίοη. 

50 «αὐεῖν ἐπ ἐδὲ σίονν 9.7) Οοά.] ὍΒε δἱ]υκίοη 
ὮΘΓΘ, 85 ἴῃ Ὁ. 9, “ἴὴ ἴδε ρηϊ οὗὨ ἢ15 βίοσγυ,7 9 
ἴο 186 ᾿ρ δῖ [Πδἰ συϊάρά ᾿ἰ5γαρὶ ἴῃ ἴ86 ψ]]άογ- 
655. 8686 5. οὗ ϑοΐοῃι. χὶ. 7, φυοῖϊεά δεῖονν 
οἡ Ὁ. 8. Εογ ἴΠ6 σοπεοίγυςξίοη οοηραᾶσγε [οὔ 
ΧΧΙχ, 3 (ὅτε τῶ φωτὶ αὐτοῦ ἐπορενόμην), 
ἐν ῇδη ΟΥ̓ Π15 ἰδ 1 νναϊκοά,"ἢ 

8. απὦ εὐεγ ««υδεὶ ποίη ἱγεε ἢ] ὍὌΒΟ 
Οτοοῖς Ψψογάβ (πᾶν ξύλον εὐωδίας) ἅτε ποῖ 
ἰουπά ἴῃ τὰς δοριιαριηί, Ὀυϊ ΟΗΪΥ͂ ἴῃ 8. οὗ 
ΟΪΟΙΊΟΏ ΧΙ. 7, “ ΕΝΕΓΥ βυγθοίϑηλ! πρ ἴσγδε 
αἰά Οσοά οσδι56 ἴο βργίπῷ ὑὉΡ ἔοσ ἴμοπὶ, [παῖ 
[5γδο] τηῖρηΐ Ρᾶ55 ου 1 σβᾶγρα οὗ [Π6 βοσυ οὗ 
{μεῖς σοά.᾽" 

σῥαὶ! ουεγε αήίοαυ Πεγαε ἢ “ ταδὰθ ἃ 586 ἀ9 
ΟῚ ἰἴϑγδὸὶ " (ἔννα! 4): σοιῆρασε Ϊοηδὴ ᾿ν. 6. 
Ι͂η {Π6 ᾿νε]! πὸ55 οὗ μἷ5 ἀδβδογιρίίοη ἴπ6 Δα ΒΟΥ 
ὉΤΙΟ5 ἃ5 ξ τῆς. τοϊιση ννΈγῈ δἰγοδαν μρδϑῖ, 
(οπιρᾶγο 5. οἵ δοϊοιηοῃ χὶ. 6, “ Τὴς ἔογεϑῖβ 
τηδής ἃ βῃδάς ἴου {Πεπ|ὶ.ἢ 

9. Οοάἀ «ῥα! ἱκαά εγαε Ἐχ. χῆϊ, 21 
(ἡγεῖτο). 

ἐπὶ ἐῤὲ ἰσό] “ὉΥ ἴδε ἸΙρμῖ:ἢ 566 οὔ σ-. 7. 

δὲ πέσ μά γισδιεοπος ἐδαὶ εορρεῖδ 
ὕ“ο» δῦῆη) ὙΤΠῈ μοοάποβα οὔ Οοά ἴοναγαάς 
Ηἰ5. ῬΡόορ!ε ἰ5. σι! ]οὰ “" πλΈγΟΥ,᾽ 85 Ὀεὶπρ υἢ- 
τοῦτο, δηὰ “ σι ρῃθουβη655,᾽ ἂἃ5 Ὀοίη ἃ 
ἴλιΠ] δάπογοποο ἴο Η]5 ργοηηϑο5. 866 Ὡοΐε 
Οἢ Ὁ. 2. 
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81, ΟΟΝΤΕΝΊΞΒ. 

ΨΈΕΚΒΕΒ 1--7: ΡΕΚΕΕΑΤΟΕΥ ΘΤΑΤΕ- 
ΜΕΝΊ.--ΤῊς “ ἘΡΙ516 οὗ Τδγϑιωγ " ῥτο- 
ἴ65565 ἴο 6 ἃ ΟΘΟΡΥ͂ σέ ἃ Ἰεϊζες βεηΐ ὉΥ͂ 
[Π6 Ρῥτόορἤδὶ 7Θγεπλιδῃ ἴο (ἢ6 76 νγ8 ῆο 
ΜΓ δρουΐ ἴο Ὀ6 οδιτοα ΑἸΥΔΥ οαρίϊνα8 ἴο 
ΒΑΌΥΙΟΩ ὈΥ ΝΕΟΡυςῃαάηθζζασ, Ἠᾶδ [(6]]5 
ἴδ, ΟΥ Οοὐΐἷξβ σοτηπμαηὰ, ἴπαὶ Ποῖσ 
ΟΔΡΈΝΙΥ 15 [6 ῥυηβῃμγοηϊ οὗὨ [ΠΕΙσ βἰῃϑ, 
Δῃα [δὶ 1 Ψ1}] θ6 Ἰοηρ Ὀείοτε [ΠΟΥ 5}1}]} 
Ὀ6 Ὀτουρῃς ὈΔοΚ ἴῃ ῥΡεᾶος (νυ. 1-- 3). 

Μοδην 116 [ΠΟῪ σηιϑὶ κα αρ {Πποιλβοῖνοβ 
ἴτοα ἔγτοσῃ ἴῃς Δ οἸ δ Υ  Ὠϊοἢ ΤΕΥ Μ}}} 5668 
ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΙ, δηα σοπιδίη πιὸ ἴο ἴῃ6 Ι,οτὰ, 
ΏΟ56 ΔΏΡΕΙ Ὑ}}} ὑσοῖθοϊ [μετὰ (ζῦ. 4-7 

ΨΈΕΚΒΕΞ 8-22 : ΤῊΕ ΝΑΝΙΤῪ ΟΡ [0018.ὕ 
--- Ετο [ἢ15 ρΡοΐϊηϊ οηνασζά τἢς ὙὮΟΪα 
ἘΡΊ5118 15 οσουρίεὰ ἴῃ βοϊξηρ ἔοσί δἱ 
ἰαγρα ἴῃ6 νδ Υ οὗ 14ο]5 δῃὰ (ἢς [011Υ οὗ 
140]- το β ἢ. 

ΤΏΘΙΘ 15 ΠΟ ΟἾθΑΓ Ἰἰορίοδὶ διτδηροιηθηῖ 
οὗ [δ6. ᾿βουρῃῖθ, Ὀὰϊ τῃ6 αϊνἼϑίοηβ 8416 
τηλτκοὰ ὈΥ ἴῃς τϑουστεηςα οὗ ἃ γγαΐρ, 
ὙΠΊΟΝ 18 ΔΡΡΑΙΘΏΓΥ ἰηϊδηἀοαὰ ἴο σῖνα ἃ 
βοσί οὗ σῃγιίμοαὶ αἷἱῦ ἴο τῃ6 ψΟ]6 σοτὰ- 
Ροϑβιοα. 

ΤῊ]5 τοίσταϊη οσσυτς ἢγϑὶ δ συ. τό, “ΠΟΥ 
16 Κηοόνῃ Ὡοΐ ἴο Ὀ6 ροάβ: [πογείοσα 
ἴδασ ἴῃ ποῖ : 1ἴ 15 τερεαϊβα ᾿} ἢ 5] σῆς 
νΑΙΙΔιΙοη8 δὲ ὕν. 23, 20, όξ, δηὰ όο: 
ὙὮΙΟῚ νΕΙ565 ΙΏΔῪ ἰπογείοστα 6 ἴθ 85 
ται ϊκηρ ἴῃς αἰϊν]5οη8 οὗ ἴδε Ἐ]5116. 
ΤὨς αυσούοῃ, “ ΗΟ οδῃ {ΠΕῈΥ ὃς οαἰἸοὰ 

ποῦ ὃ" 4150 σϑοῦβ 1ἴἢ 5] νατιοὰ 
ἰοττὰϑβ δῖ υν. 30, 40, 44, 46, 49, 52, κό. 

Μοβὶ οὗ ἴδε τῃπουρῃϊ ἅτ ἰουηα ἴῃ 
Ῥϑ. οχν. 4-85 (Ἴχχχυ. 15--18); 154. χὶΐν. 
9-1ο; 761. Χ, 3-; ῬΠϑάοτῃ χὶϊ, 10--Ἴο, 
ΧΥ͂. 132-17. 

δ 11. ΤῊΕ 5ύΡΡΟΒΕ. ΑΥΤΗΟΒ. 

ΤΟ οσοδϑίοη ἀδβου θά ἴῃ Ὁ. 1, 4 
566 Π5 ἴο Ὀ6 ἴῃδὶ οὐ ψΏΙΟΒ Νεριυοϊιδά- 
ὨΘΖΖΑΥ, “ἴῃ [ῃ6 οἰρῃςἢ γδδᾶσ οὗ ἢΐ5 σϑίρῃ 
(α ΚιΙηρβ χχὶν. 12), οδιτιεα ἀνγᾶν 76. ο- 
πἱΔἢ δηὰ 411 [6 οῃ]οῖ τχθη οὗ Τ᾿ υάδῃ, πὶ 
δτεαῖ ἰγοδϑυζοβ, ἰο ΒΑΡυΐοη. 

Αἱ (δῖ χης (Β.Ο. 597) Θτγειδ ἢ βοηΐ 
ἃ ἰειῖοσ “τοτὰ [ΘΓ 56] 6 ηἴο ἴῃ ταϑιάϊι6 
οὗ ἴῃς οἰάδθιβ ψΏ]Οἢ Ο͵ΙΘ οδΙτο ἃ ἀναΥ 
ολρῦνεβ.. .. το [6Πιβάϊθ ἴο Βαῦγ- 
Ἰοῃ, δἴϊοσς ἴῃδϊ Τ᾿ εοοῃϊδῃ [86 Κιηὴρ δηάὰ ἴῃς 
απδο . .. Μαῖα ἀοραχίοα ἔγτοτῃ [6πὶ- 
54] 6 (76 Ὁ. χχίχ, 2). 

Τῆς δος ἴπδὶ Τογοτϊδῃ δα ττιθῃ 
ΟἿ βυςἢ Ιεἰοσ ἴο [ῃ6 σδρίνοϑ 566,8 ἴο 
ἢανε βυρρεβίςα [86 1464 οὗ ἀϊρηγιηρ ὮΥ 
Ἦΐ5 ὩδΙὴθ δῃοῖθοσ ᾿οιογ ποὶ τηίδῃ ἴῃ 
το  ν Ὁ}1} ΤΏΔΗΥ αρ65 δῇοσ ἢ15 ἀδδίῃ. 

Τῆς ρΡυτροτῖ 4͵50 οἵ [ἢ]5 βεσομῃὰ ]Ἰδζζεσ, 
83 8} διριυτηθηῖ δραϊηβὶ (Π6 [0]]Υ οἵ 1ἀο]- 
ΔΊΥ, Ὑᾶ38 Δρργοργίαίϊθ ἴο [ἢ6 ομασδοίοσ 
δηα ροβίοη οἵ Τεογείδῃ, δηὰ ἴὸ ἴῃς 
βρὶ πὶ οὗ δἷθ ζϑιυίηθ ττιηρβ, [ἰ 18 ἴἢ 
ἔαοι 1τ||6 τῶοσο ἴδῃ δὴ δῃϊδγροιηδηΐϊ οὗ 
[Ὡς ῥσοόρῃμοιὶβ νδζαϊηρ δραϊηϑὶ ἸΔΟἸΔΙΤΥ ἴῃ 
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ΟἾΔΡ. Χ. 1--1ό, ἴουλ ψΏΟἢ ράθθᾶρα, δηὰ 
το Ῥ5. οχν. 4-8 δηὰ 154. χὶϊν. 9--ἸῸ, 
ΤΩΌΟἢ οὗ ἴα γρυτηθηῖ, δηα ὄν οὗ ἴῃς 
Ἰδωριαρο, 15 ἔΓ ΘΙ Ῥοττονεα, 

ΤΒΟ δϑϑυτηρίοη οὗ ἴΠ6 Ὡδη)δ οὗ Γετγο- 
ΤαὶΔἢ ἀοοθβ ποῖ ὩΘΟΘΘΘΑΙΪΥ ἸΠΡΙΥ 8ῃ 1η- 
[6 ῸΠΟᾺ ἴο ἀδοεῖνα : 1 ψὰ5 ἴῃ δοσοσάδησα 
ἢ [ῃ6 ἸΙΓΟΓΑΤΥ υϑᾶρα οὗ ἴῃ 6 ̓αΐοσ σθ- 
ἴα 65 Β.Ο., Δη4 ψᾶ5 ῬΓΟΌΔΟΪ υπάετβιοοά 
ἴο Ιῃ6Δ ὩΟΙΠΙΩΡ ΤΟ ἰμδη ἴῃαΐϊ τἰῃ6 
δυῖθοσ δά δηδεανουσγθα ἴο ἱτηϊαία τὴς 
ΤΩΔΏΠΘΥ Δ βρὶτιξ οὗ [ῃ6 6] ἄδσ ὑσορῆοῖ, 
ΔῊ ἴο νυτῖῖα [ῸΥ ἢϊ5 ΟὟ ΡΟΠΟΙΔΙΊΟΩ 85 
δ ΞῈΡΡΟΞΘΑ 7οσεηλδῇ τϊρῃϊ ᾶνα χτίθη 
ὉΠ δΥ [6 5416 ΟἸΤΟΙ δ ΠΟ65. 

Τμαὶ (ῃ6 ᾿]ϊδίοη 15 ποΐ ΨΘΙΥ͂ 500- 
οαϑϑβία], ΑΥ̓ Ὀ6 Ἰυάρεα ἔτομι [ἢ6 δαϊη15- 
ϑ'οῃβ Ἔνθ οὗ ἴῆοβε Ψῆο {Τὺ ἴο τηδὶ ἰδίῃ 
ἴῃ6 δοῖιι4] δι ςποΥϑἢρ οὗ Γ του δῃ : τη 15 
Ἐδυβοῦ (Ρ. 78), ἴῃ ἀφϑοπθίηρ ἴῃἢ6 σοτὰ- 
Ῥοϑβιίοη, βᾶγ8: “ἼΠΕΓΘ 15 ἃ ἸΟΩΡ 561168 
οὗ ἰδοῖς Ὀσγοιρσῆς ἰογινατα, ἔσοση νῃϊο ἢ 1ἴ 
ΤΩΔΥῪ ὍΘ ΟἸΘΑΙῪ 5θθὴ παῖ [ἢ6 σοάβ ἢανθ 
ὯΟ ΡΟΜΘΟΙ ΠΟΙ ἰἸ6. ὍΤῆδια 15 ὯῸ 5ίσγιοῖ 
Ἰορίςαὶ δισαῃροιηθηῖ ὑσθνδ ηρ ἰὼ [16 
ἀενεϊοριηθηΐ οὗ ἴῃ6 5υδ)]οοῖ, Ὀὰς τἢ68 
ἰλοῖβ ΑΓΒ 5:1ΏΡΙΥ Ρ]δοςα οἱς δίιοσ δῃο ΠΟΥ, 
5016 οὗ [61 σερεϑαϊθβα βανοσαὶ {1π|65 ἴῃ ἃ 
ΒΙΠΡΏΠΥ τηοαϊῆαα ίοσγπλ, δηὰ ϑβοιμεῖτλθ5 
4150 δεῖ. ὙΏΟΙΪΙΥ αἸδσθηϊ ἢ ΤσΠδσδοῖοσ 
816 56 5146 ὈΥ 5116. ὍΤὴδ6 Θηυπθσαί ἢ 
οὗ τΠδη} 15 ΟὨΪΥῪ Ἰητετγυρίεα Ὀγ [Π6 5ἴαϊε- 
τηθηῖ---ἴθη {ἘΠΠ|65 Ταρεαϊθα 85 ἃ ϑοχΐί οὗ 
ταίσδιη δῖ ναυυηρ Ἰηΐοσναὶς δηά ἴῃ νδυθά 
ἰοπη--- ΨΏΘηΟΘ 1ἴ 15 566, ἴῃδξ ἴΠ6Ὺ ἃ16 
ΠΟ ροάςξ : τῃετείογα ἴδασ {Π6πὶ ποῖ. " 

10 15 βίδηρα ἴπδὶ ἃ βοῆῇοϊασ ΠΟ 5669 
50 ΟἸΘΑΙΥ ἀπ ἀἄθθοθραβ 50 {ΠΥ 1Π6 
σΠατασίοσ οὗ [6 τ ηρ σδῃ γεῖ ῬεΙανα 
τῃαΐ Πυθα ἢ τὰς 115 δαῖθοσυ. [Ι{ ὯὨαβ 
ΠΟΩΘ οὗ ἴῃ68 ρίᾶσβ ουὐ ρονοὺ οὗ Ηθῦτεν 
ΡΟΘΙΓΥ, ΠΟΥ ὄνθὴ 15 ουξιναγὰ [ΟΓῺ],--- 
ποίῃιηρ Ὀπΐῖ α Τηοποΐομοιιβ σεροιτοη οὗ 
ΟΠ6 Ρῥτοβαὶο βθηΐθηςα ἃ5 ἃ βοΐ οἵ σγϑίγαϊη. 
σοι ἢγϑί ἴο ἰαϑςῖ να [66] ηοΐ ἃ Ὀσεαίῃ οὗ 
16 ρα ρα πη 6 5ρΙΓΠ Οὗ ΡΓΟΡΠΕΟΥ͂ ; ΠΟ 5ρα1κ 
οὗ ἴῃῇ6 τα ψνῃ]οἢ Ὀυγηθα 50. ἤξτοεὶγ ἴῃ 
τὴῆ6 ᾿ννοτὰ5 οὗ 7 γεηλδῆ, δηα πιαάςδ ἢ] 50 
ἴσγγ]6. ἴο [ῃ6 5᾽ρηξις οὗ ἢ αν; ποί 
οἠς β5οιηκίὶ οὗ [6 βδούγονῆι!] 5ισῃησ οὗ 
ἢ15 501] ονδσ ἴ6 δἱὴβ αῃγᾶ σαὶ ῃ} 1165 οὗ 
ἢ1]5 σου ΓΓΥ. 
ΤῊ ἸΠΙΒΠΟΥΠΥ͂ οὗ 5ίγ]6 15. δαἀπλίθά : 

ΠΟΥ͂ ἰ5. 1 ἴο 06 ἐχρ]αίηβα δ θη Ἐννα]ά 
βᾶγ5 ἴῃδί ἴῃς αὐ! ΠΟΥ νντι65 πΚ6 Δ οτὐαΐογ 
ΜΠῸ ὑσονθ5 ἀμ Θδχῃαιιβῖβ [15 5 )6 οἵ ἰτοιῃ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΘΥΕΙΥ Ροϊηΐ οὗ νἱοῖν, δηὰ 5ῇενϑ ἢοΐ ἴῃς 
τοπηοίοϑς τῃονεηδηΐ ἰονασαὰβ ῥσορδοῖὶῖς 
Βιρὴι (΄ Ηἰβίοσγ οὔ 1ϑγδε],᾿ ν. 479, Ε. Τι.), 
Ἐδυβοῖ οΔη ΟἿΪΥ ΓΟΡΪΥ ἴμδὲ “ἴῃς [ον νὩο 
ΜΕ, οδιτια 1ηἴο σΔρΌν 118 ΖΟάΘΚΙΔᾺ 
Ῥεϊοηρεδα ἔογ (6 τηοβῖ μαζί ἴο [86 σοῦ 
οἶα5565 ; δηᾷ τὴς ίδοΐ ἴῃαΐ (ῃ6 εἴς Υ τᾶ5 
ἰηϊοηἀρά ΤοΠΙΘΗ͂γ ἔοσ [6 ρτοδῖ τηδ55 οὗ ἴῃς 
μθορὶς, Ὄχρ δίῃς 115 Ῥορυΐαγ ἔοττῃ δῃὰ 
[ἢ6 πιοάς οὗ τερσγοϑθηςδίοῃ ἩὨ]ΟὮ 15 οΠΔ- 
ταοϊοπβεα Ὀγ Ελνα]α αυϊδ σοττοοῖῦγ. ἘῸΓ 
ΒΟ τοδάθυβ 1ἴ γᾶ5 ΨΟΙΥ͂ ΡΓΟΡΟΙ ἴο ἀγὰν 
αἰἰοητίοη ἰο [86 τουϊπῖπαα οὗ ἰδηρΊΌ]Θ 
λοῖβ ψῃοἢ σεν [6 ποίπίηρτι655 οὗ ἴῃ6 
[4156 ροάβ. ΤὨΙ5 4150 δχρίδίῃς ΨὮὨΥ͂ ἴῃ 6 
Ἰοίτοσ ἄρτθθβ 1ἢ ἴπ6 τῃουρῖ5 ἢ ΟἿΠΟΙ 
Ῥαββϑᾶρὲβ ἴῃ ψΏΙΟἢ 7οτειαδῃ Βρθᾶῖ5. οὗ 
Ἰάοἰαίγγυ, δβρθοῖα!ν ἢ ομδῃ. χ., ὑπ 
αἰ ἴοσς ἴῃ 1ἴ5 τηοάδ οὗ Ἔχρσαβϑιοῇ ἔγοτῃ ἢ]5 
ῬΙΌΡΠΘΟΙΘ5. [185 Ῥδγίουασ δηὰ ἴετ- 
ῬΟΓΔΑΤΥ͂ αἰπὶ ]50 Ἀ6]ρ5 ἴο δχρίδίη ὙΓΥ 1ἷ 
νὰ ποίῖ αὐἀορῖίοα Ιηἴο (6 ςοἸ]ες οι οὗ 
[ῃ6 Ρτορῃοῦβ ῥγθαϊοιοη5." 

ὈὨΠαΡΡΙΪνΨ ἔοσ (ἢϊς δρυσηθηῖ, ἴῃς 
ΔΌΓΠΟΙ Ρῥτοίθθϑες ἴὸ τα ἴο ἴῃς [6ἐΐ8 
Ψ ΠΟ 6͵Θ σατγγ δα ἰηῖο σαρανιγ, ποῖ ὙΠῺῈ 
Ζεαοκίαῃ, θυϊ ργδυϊουθὶν ἡ [ΘΟ ΒΟΠΙΔῊ ; 
Δηα τῆς56 Ὀεϊοηρεα ἴοσ ἴἢ6 τηοϑὲ ραῖ 
ποῖ ἴο ἴῃς Ἰονεσ, Ὀαϊ ἴο ἴῃ6 ΒΙΡΊΘΙ ο]4.5565 
(2 Κίηρϑ χχῖὶν. 14-16). 
ΏΘη δὴ 80]6 δηᾶ ζεαΐοιι δἀνοςσβϑῖε 

οὗ ἴπ6 ρσοηυηθηδθθ οὗ ἴῃ6 ἘΡΙ5Ε16 15 σὲ- 
ἀμπορά ἴο 50 δε} !]6 ἃ ἀείδθηςθ, θαβθὰ προ 
ἃ ῬΑ]ΡΑΡ]Ὲ οὐτου, 1 15 μα α]655 ἴο ἀ156 1155 
[16 φισϑίοη οὗ σου δ ἢ 5 Δ [ΠΟΥΘὮΙΡ ΔΗΩΥ͂ 
εὐ εἴς ἃ 

δ Π1, ΤῊΣ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΓΑΝΟΌΑΛΟΕ. 

ΑὮ αὐνοςαίς οὗ ἴῃς σεμι 6} 685 οὗ ἴῃς 
ΕΡΊΞ116 τηυβξὶ οὗ πΘΟΘϑΒΥ͂ τηδιηΐδη ἴμδὶ 
1 ννὰ5 νυ η αἱ ἤτοι ὴ Ηδῦτεν. ὙΠῚ5 
ΟΡΙπΐοῃ, [Ππουρῇ 51}}} ἀείεπαβα ΌΥ βοῖὴς 
Εοχμηδη (αίμο]ὶς σοτητμηδηίαίζοζϑ, ἃ5 Ἦν εἰῖα 
δηά Ἐδιβοῖ, 15 σο)]θοιθὰ νπουξ ἢ 65112- 
το ὈΥ [6 ρτϑαΐ πα] οὗ οοτηρεῖεξηϊ 
απ ἱπηρδγία] οὐ ἶο5. ὙΠ6 σέηθταὶ )ἀγ- 
ΤΘηΐ 15 [15 ΕΧΡΙΘΘΒΘΩ͂ ΟΥ ΕΠΙΖϑΟῆς (Ρ. 
206) : “Ἰἴ δὴῦ οπξ οὗ 86 ΑροοΡΒΔὶ 
"οοκ5 ννὰβ σοπηροβθά ἴῃ Οτεεκ, [15 σοῖ- 
1Δ]Η]Υ νν45. Τὴδ β|γ}]6, 1ἴ 15 ἴΠι|6, ὈΘΔΙ5 
ἰτασος οὗ {πὸ Ηο]]δηϊϑῖς ἀϊαϊοςῖ, Ὀαῖ, ἔοσ 
ἩδεΙ]οηἰϑῖῖς ατϑοκ, 1 15 ΝΕΙΥ Ῥυγο, δῃὰ 
ΠΟὨ ΑΙ Τ]ΔΗΥ͂ ΤΑΙ ἰοττὴβ ἀπ σοΟΠὈ]Πᾶ- 
ἄοημ5. Οὐ Ἡδρῦσγαϊβτα ἴΠοσς ἅτ Ὀυὺῖ ΤΑΙ 
Πα 5]1σ]ζ ΧΕΙ ]ΒΟΘΠ665.᾽" 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΤἹΕΚΕΜΥ. 

ΤΆο δοῖβ προὴ πιο (815 ἀρτηδηΐ 18 
Βαϑβοά οδηποῖ Ὀ6 ἀδηϊδά : δηὰ Ἐσιυβοἢ, ἴῃ 
ΤΟΡΪΥ ἴο 1ἴ, ΘΔ ΟἿΪΥ μ᾽ οδὰ ἴῃδὲ “" ΤῊΪ5 οἢδ- 
τοῖος οὗ ἴπ 6 πτηρ 15 ἴΔτ του ὑσγονίῃς 
τη ἴῃ6 Ἰοϊζος οὐρὰ ποΐ οσεϊδέν δὲ ἃ 
{τ} 5] οι ἔσοτα [6 Ηδῦτον. ΤΏ [[4}8- 
Ἰαῖοτ, ῆο ῬουΏΔ 05 15 Ὡοῖ ἴΠ6 5841ὴ6 45 [ῃ6 
ττδηϑἰδῖοσ οὗ ἴη6 Ὀοοΐκς Βαγυοῇ, ταὶρἢξ ρο5- 
51Ὁ]γ ᾿γδηϑίαῖα ἔγθοὶν δῃηὰ ἴῃ ϑθου ΡΥ 
ϑοοά Οτεοκ 5'γ]6; δῃᾷ ἴῃ ἴΠ6 χρη! ΟΏ 
οὔ (6 ΕΡΙ 5116 οοσαϑίοῃ ΜΨ11} οἴδη 6 ὑτϑ - 
βθηϊδα ἔοσ ροϊπέης ἴο Ραβϑᾶρεβ ψὨΙΟῆ ἃ 
Οτεεῖς δυῖμοσ σψουἹα σογίδίην ἤανο οχ- 
ΡῬΙαβϑαα οἴμογνβα, δη ψϊο ὈΘΊΓΑΥ 8 
δ ϑἰδῖοσ ὙὙὴὸ ἴῃ ϑοα ραιουΐατβ ἀϊά 
Ποῖ ΡΕΙΘΟΙΥ υπηάἀογβίδηα [6 οτρίηδὶ, ΟΣ 
ΚΠΗΟῪ ΠΟῪ ἴο τοηάοσ 1ἰ, ἀπά ἀϊὰά ηοΐ οοη- 
δη6 ὨΙΠΊ56] 50 οΟἸοβον ἴο ἴῃς ἰεἰίεσ οὗ 
[86 οτρίηδὶ 45 χὰ οουἹά δᾶνα ᾿]15ῃ66,᾽ 

ΤΠἼΘ ᾿ηϑίδηςσες αποϊοα ΌὈΥ Ἐδυδβοῦ ἔΤΌΤΩ 
γνεϊτα ἴῃ βυρροτί οἵ 1818 ΔΏΒΥΘΙ ἃ (ἢς 
ΤΟ] ονης :-- 

(α.) 7πορμοίεζοιοίες οὗ ΟΥ̓ ἐξ ερριοίγμΩδο᾽ι. 
--νεῖβ 6 : προσκυνεῖν σι ἴἢ6 δοςσιι5ά- 
ἄνο, δῃὰ στ ἴῃ6 ἀδῖϊνα ἴὴ [6 ν ον ποχὶ 
ΨΟΙΒΘ. 

ΤῊΘ ΟΣ ]655η655 οὗ [158 ΟΡ] οι ϊοη 15 
ΔΡραγθηΐῖ το Ἐθυ ΒΟ ἢ 5 οὐ ἢοΐδ ΟὮ Φ. 
6: ““ Προσκυνεῖν 158 σοηδίχιοα βοΙη τη 65 
σι τὰς ἀδίννα, ϑβοιηθίϊτηθ νὰ ἴῃ 6 
Δοσυβαῖνα ς [6 ἸΑΓΟΥ 18 ΤΏΟΓΘ ἴῃ ΔΟΟΟΙ- 
ἄδῃςς στ (ἢ 6 ατϑοὶς ἀϑᾶρο, [6 ΓΌΠΏΘΥ 
ἢ της Ἡοῦτον." 

πὰ Το ἵν. 23 νὰ δηά [Π6 5Ξ84π16 νατίδ- 
οπ ἴῃ ἃ 5'ηρὶα νεῖβ6 : ἰδ 15 1Πεγοίοσα ΠΟ 
ὀνιἄσῃοα οὗ ΗδΌτον ΟΣ ρΊ ΗΔ], 

εῖβα5 8, 68 : “ ΤὮς πδυΐογ ρίυταὶ στῇ 
118 νοῦ ἴῃ [ῃ6 5ἰηρυϊατ, δῃα ἴῃ [6 ῥἱυταὶ 
ἴῃ ἴΠ6 5826 ν6 156. 

Αγαΐῃ νὰ τείεσ ἴο Ἐδυβοῦ ὨΙτ56] Γ οἢ 
Ὁ. 8 ἴοσ Δῃ ΔΏΞΨΕΙ : “" Ἔστί δῃὰ δύνανται ; 
φἴτοσ ἴῃ6 50]Ή6οϊ ἴῃ ἴῃ6 πδυΐοῦ Ρ]υ γα] τὴθ 
ΒΡ ΌΪΔΙ 15 ΔΓ, 5510 16, δηα [Π6 Ρ]υταὶ.᾽ 

ΤἼΘ Ὀδηϑιποη ἴῃ ἴῃ 6 516 νοῖβ6 ΠῸΠῚ 
ΒΙ ΠΡΌ Ϊ]ΑΓ ἴο Ρὶαγα), οι τείδιστηρς ἴο [ἢ 6 
ΒΔ 6 5:0]6ςϊ, 15 ἰοπηἀ 4150 ἴῃ ΤΟ χ. 4. 

ἌοεΙΒ6 28: “ εὖ ποιεῖν “πῃ [Π6 δοουβᾶ- 
να, δῃᾷᾶ ὴ νυ. 64 σι ἴῃς ἀαῖϊνα.᾽ 

ἘδυβΟΙΠ 5 ποῖα ΟἹ ὦ. 48 ἰ8β : “ εὖ ποιεῖν 
ΠΟΙΟ, 85 15 δα], ν ἢ (ἢ6 δοσυβαῖνα ; [ἢ 
Ψ. 64, Ἡδῦταδ 5:1 4}}} σὰ [6 ἀδένο.᾽" 
ΤΏΘ οδϑϑίοαὶ ὑϑᾶρὲ σὰ τς δοσυβαῖνθ 
18 τηοβδῖ σοϊσοοη ἴῃ ἴῃ 1,ΧΧ, Βυϊ [ῃ6 
ἀλᾶνα οσουχβ ἰὴ ΕΧ. ἱ, 20, Γ οϑἢ. χχίν. 20, 
δηὰ ἥνδ ἘΠπῚ65 ἴῃ ΕΟ Θϑδϑῦσιβ: ἰδ 4150 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Μδικ χὶν. 7 στὰ εὖ ποιεῖν, ἀπὰς 

ΑΆ20ε.---- Ἰγοί, 7. 
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ἴῃ [κκὸ νἱ, 27 τ ϊὰ καλῶς ποιεῖν. ἴξ τηΔῪ 
ἰΒδεγείοσα στρ γ δ6 ο4116ἃ Ηδ]]Θηϊϑες, 
δυῖ ἀοε5 ποῖ χίναε ονιάθησα οὗ 4 ΗΘΌΤΟ 
οὔρίηαὶ, 

(ὁ.) “Τῆδ υ86 οὗ ἴῃ6 διΐζυτε ἰὴ ἃ 
τὨοτουὮΪ ΗδΟτγαϊϑίὶς τδηηθτ ἴῃ σῦ. 33, 
344, 6η." Οπν. 33 Βουβοῦ ττῖϊοβ : κ" ΤῊΘ 
ξαΐυγα ἐνδύσουσιν 18 ΒΕΓ ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΪΥ ΠΑΥΘΉ, 
δηά ἴῃ [ἢ15 δῃα ΟἿΟΣ ρδϑβϑᾶρθβ 18 ΟὨΪΥ ἴο 
Ὁε Εχρἰδίηθα Πομ ἃ οἰοβα δάμοσθησα ἴο 
τῆς Ηοῦτον." 

Βυΐ πεῖ 15. πο πεαᾶ ἴο δβϑύτης “ἃ 
οἷοβα δάϊποσδηςς ἴο [Π6 Ηθῦτον :" ἔοσ [886 
ξυϊυγε 15 Βαϊῖοσ Ὄχρ διηθα 88 ὄὌχργεβϑιης 
ἃ σοῆσγαὶ πιὰ (Ε οαλ. 111, 20; (4. 11. 1:6), 
ΟΥ Ριόῦθαθῖθ ὄνθηῖ, ὅθε  ηοσ, ἐ στ. οὗ 
Ν. Ὑ. Οτεοῖκ,, 11. χὶ, 6; ΒΟΓΙΓΏΒΑΙΩΥ, 
“Θγμίαχ, Ρ. 377. 

2) “Τῇ οοηδίπιοιίοι βουλεύεσθαι 
πρός τινα (ν. 48) 5 ἠοῖ ἐουηά ἰπ οἷ4551- 
Δ] Οτοοκ, Ῥυϊ δηϑίνοῦβ ΟἸΟβΟΙ ἴο [ἴῃ 6 

Ηεῦτεν ὃν γ1),» 
Ιῃ Ὑτομληγ) 5 (ομοοτάδηοα ἴδ6 Οτεεκ 

σοῃϑιτιςοη 15 οἰϊεα ΟὨΪΥ τος (2 Κὶηρβ 
νἱ. 8; ἴ54, χ]. 14; 767. Χχχνὶ].. 16), δηά 
ΟἿΪΥ ἴῃ [ἢ6 ἤτοι ἰηϑίδῃςσα 15 11 ἃ ἰσϑῃ5] Δ ἢ 
οὗ ἴ6 Ηδῦτον ρῆγαβο αυοϊοα Ὀγζ Ἐδιιβοῇ. 
115 οσοσυττοησα ἴῃ ἴῃς ΕΡΙ5116 ΟὨΪΥ 5ῃ6 8 
(δαὲ ἴη6 δυΐμοτ νγᾶβ δηλ} ἢ [ἢ6 
βῖγὶς οὗ ἴ[Π6 ϑερίυδριηϊ, 

(41) ΝΥ οΙῖα ποιίοθϑ αἷ5ο ἴῃ6 56 οὗ ἴῃς 
β'ηρυΪϊαΥ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ἴῃ ὑν. 13,21 
ἴοσ [6 Ρ]υγαὶ, 88 βῃμονίης ἴπαΐϊ τῃδτα 
βίοοά ἴῃ ἴῃς Ηδῦτεν ἰεχὶ ὉΠ28, 

ΤὨΘ Ἰηίεγθησς 5 αυϊα υηναττδηϊθά. 
Ιῃ στ. 22 Μὰ δηά ἴῃ ᾿Κ6 ζῇ δῃποῦ τὸ σῶμα 
αὐτῶν, ἃ5 ἴῃ Σ (οΥ. Υἱ. 1 (τὸ σῶμα 
ὑμῶν) ; δπά [5 υ86 οὗ ἴῃς 5ἰηρσιίαῖ, ἴο 
ΘΟΧΡΓ655 8η οδ]εςῖ ψῃ ἢ Ὀοϊοηρβ ἴο ὁδοὶ 
οὗ βϑνοζδὶ ἱπάϊνιυια]5, 15 ποῖ δ 411 υἢ- 
οομηποῃ. 866 Μαῖίί. χυΐ. 6, χχὶϊ. τό; 
ΤᾺΚΘ 11. 241; 2 (ΟΣ. Υ]}}, 24, ρᾶβϑβαρθϑ ἴῃ 
ὨΙΟὮ πρόσωπον ἰ5 80 υβεά. 

1{ τ[Π656 βυρροξβεα ἴγᾶςεβ οὗ ἩθΌσαϊ 3) 
Ό6 σοῃράτῖδα ἢ [ἢ6 Ἰηβίδηοα8 ἰουπᾶ ἴῃ 
ἴῃς Βγδὶ ρατῖ οὗ Βασιοὴ ([πἰτοὐυςίοι ἴο 

. Βατυοῇ, ὃ Ν'.), ἰδ ψ|}} Β6 δνιάδηϊ τῃδΐ [Π6Ὺ 
816 αὐτὰ ᾿πϑυβῆοϊοηΐϊ ἴο ζίνα Ἔνθ ἃ ΒΟ 
οἵ 2γοδαδίν ἴο ἴῃς [ΏΘΟΙΥ οὗ ἃ Ηοῦτεν 
οΟ ς 

ὙΉΘΩ Ἐδυβοῦ στο ρ]165 ἴπδὶ ΤΠΘΙΘ 15. ὩῸ 
Ῥτοοῦ “(δαὶ ἃ Ηδῦτγτεν οὔρίηδὶ 15 ἐγιῤοσ- 
σδίς," Ἦδ6 τηᾶκοο δὴ ὈΠΣΘΑΞΟΙΔΌΪ6 ἀδιηδλπά 
ἴοσ βιςοῖ ἀδιηοηϑίγαϊίνα ονϊἄάθηςς 85 ἴΠ 6 
Ὡδίυχα οὗ ἴ[ῃ6 ο456 Θχοὶ 68. 

ῦ 
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ὟΝε ΤΩΔΥ Βαίοϊυ δοςερὶ Εν] 5 Ἰπὰρ- 

τηοηΐ (΄ Ρτορἢεῖβ οὗ ἴῃς Ο. Τ᾿, ν. 139, Ἐὶ 
Τα), ἴμαϊ ἰῆς δυΐμοτβ “ Οτδεὶς ἰδηρυαρα 
5665 ὁσοδβι οΉΔΙΪγΥ [458 ἴῃ ψ. 4, ἀφομοιωθῶ- 
τες ἀφομοιωθῆτε] ἴο ἀϑ5ύτας ἴῃ 6 ῥοου]Ατ- 
[165 οὗ [6 Ηδῦτον : Ὀυϊ ἀνθ 1η [ἢϊ5 
ταβρθοῖ δ6 ΟὨΪΥ ΡΑΓ ΑΙ 5υοοοαδάβ.᾽ 

Θομὕγου 4150 (1π ἢΐβ " Ηἰ βίου οἵ [᾿ς 
Το 5 ῬεορΙς ἰῃ τῇς [Ὡς οὗ 7655 
ΟἸὨ τίσι; 1,μεἰρϑὶς, :886) ἀξοϊάθ5 [δὶ [ἢ ς 
Οτϑοὶς 15 σοσ Δ ΗΥ οτρίηδὶ. 

δΙΨΝ. ΟΒΙΕΟΤ ΟΕ ΤῊΞ ΕΡΙΞΤΙΚΕ. 

Τμουρὴ ἴῃ6 δυΐῃοσ ττῖϊο5 υῃᾶοσ δὴ 
ἀϑϑυτηρα ῃδηθ, ἢἰ5 ΟΣ 15 ποὶ οἱ ἴῃαΐ 
δοοουηΐ ἴο ΡῈ Ρυϊ ἀ5:ἀθ ἃ5 ἃ ἤ6τα 1 ΘΓΑΣΥ͂ 
ΟΥΦΟΙΥ : ἰς ὯΔ5 ἃ 561100}5 ὈΓΔΟΌΟΔΙ ΡυγρΟβα 
ὙΠΟ οδηποῖ Ὀ6 ονο]οοκαά, 

Τῆς ΤΟΥ 15 Θν ἀΘΏΠῪ τολκίηρ δὴ 
οατηδϑὶ Δρρ6δ] ἴο ρδίβοῃβ δο(Ό Δ} ᾿νηρ 
ἴῃ [6 τάξι οὗ Ὠεδι θη ΐβτῃ, δη ἃ ποθαϊηρ' 
ἴο Ὀ6 ψατηεά δηᾶ δῃοουγταροα δραϊηϑβῖ 
τοιηρίδιοηβ ἴο Δροϑίδϑυ (ζῦ. 5--). Ηςξ 
56 "85 8δ8ὴ ἱπίτηδίς Κηονιθᾶρε οὗ [Π6 
ἀοία1:}15 οὗ 1ἀοἱ-ΟΥΘΏΙΡ δυο 8ἃ5 οου]ά 
μασαϊγ Ὀ6 ροβϑθβϑϑϑα ΌὈΥ ΔΗΥ͂ Ὀυϊ Δῃ Εγ6- 
Ὑ{ΠΠ655: δηᾶ τἢυ8, 85 Ενναϊά Οὔβοτνοϑ 
(' ΗἸβίοσυ οὗ 153γ86],᾽ ν. 479, Ε. Τα.), “τῆς 
ὨΟΠΊΘΙΟΙΒ οἷοβθα 4115] 0ὴ5 ἴο 14ο]δίγοιιβ 
υϑᾶρθ5 σοηίοσ οὐ [ἢ]15 σοΙρΟΒΙοἢ ἃ Ὠἱρἢ 
Ὠἰδίοτίοδὶ ναῖις." ὙὍηδ οοπάϊποη οὗ [Π6 
τοδάους ἴῃ5 ᾿μἀϊοαίοα σοΙγεϑροηβ τ ἢ 
(αὶ οὔ [6 εν 5} Οοϊμγλι 65 ἀ6- 
δοοηάεά ἤομὶ ἴῃο56 οδρίϊνεβ ΨΏΟ, δίϊοσγ 
ἴῃς ἀοςισυοίίοη οὗ ΒΑΌΎΪοΣ, ἰηςἰοδα οἵ τὸ- 
τατηΐηρ ἴο [Θγιβαίθηι, οἤοβ6 ἴο Το] ἴῃ 
16 σου ΣῪ Βοτα ΠΟΥ Πδα τηδας {Π6πὶ- 
βαῖνθβ ἃ ἤοῖηθβ. Τῆδθ6, ΜΏΟ ΘΓ ὉΥ [ΔΣ 
ἢς ρτοϑδαῖοσ ρογίοῃ οὗ [26 Οδραν!ν, 
ἰοστηθα τῆ6 πυοίους οὗ ἴἤοβα πυϊηοτουβ 
οοἷοηΐοβ [γουρδουῖ [ἢ Ἐδϑοὶ “ ἔσοτῃ 1[π 614 
υπῖο ΕΠορία " (ΕΞΙΠΟΙ νι}. 9), ψὨϊοἢ 
ψογ ἱποϊυάἀ δα ὑπ δγ ἰῃ6 σαηοσαὶ [6 οὗ 
“Τῆς Ὀιβρογβίοη " (71412658 1.1; σ Ροῖΐ. 
ἷ, 1). 
ΠΣ Ὑοῖθοσ [6 Ἰες6Γ ψγὰ8 ἰηἰεηἀοα 

ἴοτ ἴῃς. οοτησῆοῃ Ὀδηδᾶὶ οὗ “16 ὨΊΞροῖ- 
βίου διηοηρ ἴῃς Οτεοῖκβ" (Το νἱϊ. 325), 
ΟΥ ἴοσ βϑοὴθ ρδγθουϊαν σοιηπλη 1, [Ὡς 
Ἰος] οοἰουπηρ 18 ΜῈ ρεγίθοϊ ρσορσεῖν 
Ὀοιτονθὰ ἔγοσῃ ἴῃ6 ροϑβιτοη οὗἁ [Π6ὶσ δῃ- 
οαϑίοσβ, [6 οτρίηδ] οαρονοϑβ ἴῃ ΒΑΡΥ]ΌΟΙ. 

Τμαῖ Ροβιτοῃ 15 δαγα γ Ὀ ἀοϑοπθοά 
ὉΥ Ἐναὶὰ ( Ηἰβίοσυ οἵ 15τδοῖ, ν. 24): 
“« ΤῊ6 νΕΙΥ Οἰοβθηθθ8 οὗ [ἢ15 οοπῃίδοί 

ἹΝΤΚΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

(στ Ποδίοῃῖβτ), δηᾶ [6 δοούσαου οὗ 
τῆς Κπον]θάρε [0.5 οὐἰδϊ 64, τηυξὲ ἢᾶνα 
οἵθαϊθα 4 φῬτγοίουμα τορι βίου [ἢ 41] {16 
ἄδαροὺ χης; δηὰ (ἢς ἕδος ἰμδὶ (ἢ6 
θηϊ5 οὗ μοι οι σι δα θ6θη ἀδνοϊορεά 
Ὁγ [ἴῃς ΒαΡΥ]οι δ 5 οὗ [Π15 γε ῦ ρεπΠοὰ ἴο 
[6 Βιρῇεϑὲ ροΐϊηξ οὗ τὶ δηά βοίθῃοε οὗ 
ΜΏΙΟΝ 1ἱ τγᾶ8 5 ΞΟ ΡΈΙ6, Ὀυὶ Δα ὈΘοοπια 
ΚΟΥ οοιτυρὶ 85 ἃ τὰ] οὗ 116, ἢδοαϑ- 
ΒΔΤΙΪ ἸΠογΘαβοα (ἢ6 ὨΟΙΤῸΣ τ ἩΒΙΟΝ ἱΐ 
νᾺ5 τορατἀοα, Τδι8 [ἢ σα] οὔοη, ἴῃ (ἢ 6 
τηοϑί σΟὨ ΘΙΏΡΓΠΟΙΒ ΤΔΏΠΘΥ σΟΠΟΟΙνΔΌΪΘ, 
οὗ Ἔν ΙΥ͂ ἰραίυγα οὗ ΒΘ δ η στ Κορῖ Ρδοα 
ἢ τὴς ἀδδροηϊηρ σοηβοϊοιιβη 685 οὗ [ἢ6 
οἴογῃδὶ (τυ οὗ ΤΠΟΙΣ οὐσῃ το] ρου : δηά 
ὭΘΥΘΙ Ὀδίοτα μδα 411 {π6 56. 561655 δῃά 
τιῃστγείοτα ἱη ΟΠ} 5. Δ}}γ τι ἀϊσυϊοιβ ΠΟΘΙ 5 
Ἰηνοϊνοα 1ἢ ἰάο] - ΤΟΙΒΏΡ Ὀδοη ῥὺ- 
διε δηά ἜὌχροβϑά ἴῃ αδίδὶ] 85 ἴμοῪ τα 
ὩΟν." 

ΤΕουρὴ (ἴδ Ὠϊϑίοτδῃ 15 ὮΘΓῈ βρεακίηρσ 
οὗ ἴῃς δοίυ] ρεποά οὗ ἴμε (δρενιν, δηὰ 
διουηάϊηρ ἢἰ5 τοιηδυῖϑ, Δοσοσαϊηρ᾽ ἴο 15 
οὐ Μ 6] ΚΠ ἴΏΘΟΥΥ, ὑροὴ 1ῃ6 ντὶ- 
τίηρϑβ οὗ Τεσουλδῃ δηά ἴῃ 50-0411εὰ Ὠδυ- 
ἴοτο- 5814 ΟΥ̓ Ἀἧἧ Οτοαὶ Τὐηπδιηδα," ἢ15 
ἀοοοΠΡΌΟΩ 15 αυϊδ 45 Δρρσορτδίς ἴο τη 6 
αἰγουτηβίδμοσϑβ οὗ “Ἃς Ὠ15ρουβίοη ᾽ βονο- 
ΤΑΪ σδηζ [165 ]αῖοΓ, δηα ΘΒρΘΟΙΔ}γ ἴο ἴῃ 6 
ἘρΊ5{|6 οὗ Τθύεωγ. 

ΤῊδ δυΐμοῦ τγὰ5 σοΥ Δ ΙΪΥ ἃ Η 6] εηϊςς 
76νν, δῃᾷ ροβϑιῦὶγ, 85 ΕΠ Ζβοῦς [Β10Κ5, ἃ 
76ενν οὗ ΑἸοχαηάτδ : θυΐ, ψΒοῖΠοΥ ᾿νησ 
ἴῃ Εσγρί οὐ αἰϑενῇοσο, 86 ἀουθι|685 δὰ 
Βοοά Τεᾶβοῦ ἔοσ ἰαγίῃς ἰὯ6 βοθῆὴβ [ἴῃ 
ΒΑΌΥΪΟΩ, δπά νϑπηρ ἢ15 ἤστοα διδοῖ οἢ 
ἸΔ4ο]-σοας Ὁπάᾶθσ [86 νϑηθγαῦ ]6 δῆς οὗ 
7ετγοαῖδη, Ἰηϑιθδα οὗ Ορϑὶν ἀοτιἀϊηρ ἴῃ 
Ὧϊ5 οὐγῇ Ὡδῃγ6 ἴπ6 το σίοη οὗ ἴῃς Ῥεορὶςα 
διηοηρ ὙΠοτ ἢ ἀνε ϊζ, 

ξ Ψ. ΑΡΡΕΟΧΙΜΑΤΕ ὮΔΑΤΕ, 

Αἰειαρῖβ αν Ὀδθη τηδᾶς ἴὸ διηά ἃ 
τοϊαϊίνε ἀαϊς ἔοσ ἴῃς ἘΡίβι]ὶῈ οὗ ΘΓ ΓΥ 
ἔγοϊω ἃ βιρροβεᾷ δ] υβίοῃ ἴο 11 'ἴῃ 2 Μᾶδςο. 
10 ῸᾷΣ, 2, ὙὮΏΘΙΘ Ιὲ 15 5δἰἃ ἴο ἤᾶνα Ὀδδη 
“ξουηά ἴῃ [806 τεσοχάς, [δὲ 7ογεΩν ἴῃ6 
Ῥτορῃοὶ Ἴοοιηηδηἀοά ἴπθπὶ (Πᾶὶ ψοῖς 
ΟΔΙγο ἃ ΑἸΡΑΥ͂ . . . Ὠοΐ ἴο ἴοτρεϊ ἴΠ6 
ςοπληδηστηοηῖ οὗ [ἢ6 Τιοσγά, δηὰ ἰμδὶ 
[Ώ6Υ 5]1ο0]4 ποῖ ΕἿΤ ἴῃ ΤΠ ΕΙγ τη 5, ΒΘ 
[ΠΟΥ͂ 5ε6 ἱπιᾶρε5 οὗ 5ῖῖνεσ δηά ροϊὰ στὰ 
[ΏΘΙΓ ΟΥμδτηθηίβ, ἢ 

ΤὨΘ Ἰδηρίαρο οὗ [ἢ ἰα5ὲ οἶδυδε 15 νΕΙῪ 
Βίας ἴο τηδί οὗ [6 ἘΡίΞ116 1ῃ νυ. 4-6; 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΙῈ ΟΕ ΤἹΕΚΕΜΥ. 

δηᾶ Εν], ψὯΟ στεοορηςθ5 [π6 4]]υ5ΐοπῃ, 
οὔδβεῖναβ [δὲ “ΠΟΤῈ ἰ56 ΠΟ σϑᾶβϑοῃ ΨὮΥ͂ 
[ὴ6 ΠΟΙ οὗ 2 Μδοοᾶθθαβ 5ῃοιϊά ἠοΐ 
αν Ὅσο δοσιδιηϊθσα ὙΠ οὐγζ 1116 
Ὀοοκ" (“ Ῥτορπμοῖβ, ν. 141, Ε. Τι.λ 
Ἡετζίοϊ ἃ ἰακος ἴπ6 ὀρροϑβίῖα νἱεν, [ῃδὲ 
(ἢ6 οοἰποίάδηος οὗ ἰδησιαρα ῥγονεβ [6 
ἘΡ 5116 ἴο ᾿ς [86 Ἰαΐεσ τνοσκ. ἘΧΙΖϑο!ς 
Ὠούανοσ, ἢ Ὀοίζοσ ἰυαρτηθηΐῖ, [ΚΒ 
[ῃδὶ [6 5: γα] τιν οὗ ἰδησυᾶρο ἰ5 ποῖ δυο ἢ 
83 ἴο δβοτά 4 βαΐβ οὐ ΘΠ Ὴ, 

Αἱ 41 ὀνθηῖς, ἴῃς βυρροβεά 4]]υϑϊοη ἴο 
ΟἿΣ ΕΡΊ511|6 βθεῖηβ ἴο Ὀ6 ὀχοϊυἀδα ΌγΥ τῆς 
βίδϊοιηθηΐ ἴῃ 2 Μδοςο, 11. 4: “1ἰ νγὰϑ 4]50 
σοπίδἱῃοα ἴῃ ἴῃς σαῖς ᾿τ της, [Πδὲ (τῆς 
Ῥσόρμεῖ, Ὀείῃρ ψατηθα οἵ (οά, οοσὰ- 
τηληἀδᾷ [86 Δ οτηδοῖςα δηά [ἢ 6 δῖ ἴο βὸ 
ψΠ Πῖ, 8ἃ5 Ὧ6 ψεοηΐ ἰοσί [ἴηἴὸ [ῃ6 
ταουηίδίη, ΤΏ Ὶς Μοϑοβ οἰ θοα ὑρ, δᾶ 
58} [Ὡς Πεγίαρε οὗ ἀοά," Τῆς ἘΡΙ5:ς 
σοηΐδίηβ ὩΟ βυσἢ Γαίδσθῃοα ἴο ἴμ6 ἴδθοῖ- 
ὭΔΟΪῈ δῃά (ἢ6 δῖ, ποῦ ἴο τῆ6 οοτηηδηά 
“το ἴᾶκε οἔ [ῃς ἅτε ᾿" (7. 1). 
Αδ θαυ βυρροββα ηοίΐε οὗ {τὴς 15 τῆς 

ἐγτεχαεπὶ τείεγεησε ἴο οἤεη ἀὴρ, τεβιβέηρ, 
Β6ι Πρ ὉΡ, δρἀ ρυϊηρ ἄονη Κιηρϑ (υν. 18, 
34, 53, 56, 59, 66), ἴῃ ψΏΙοΣ Εν 4] Βηάς 
δὴ ἰπηαϊοαίίοη οἵ ἴῃ 6 Ἐπηθ5 οὗ 16 ἰα4ϑ5ῖ 
Θοϊθυοϊάδο δηᾶ Ῥιοϊδηίθβ, ἀλαὰ 50 ἤχϑϑ 
[ὰς ἀδῖς οἵ ἴῃ6 ἘΡί 5116 “δρουΐῖ ἴῃς θερίη- 
Ὠἰηρ οὗ ἴῃς Ἰαϑὲ σδηϊγ Ὀοίοτς Ομ πϑι.ἢ 
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“Τῆς Οτοοίδη Κιηρς Ὠδὰ [ἤδη Δἰγεδαῦ 
τοῖν [116 ἴῃ Θβδῦοι δηα ῬΟΨΟΣΊ, 
δηα ΘΓ 6451} ἀεροβεβᾶ," 

ΤῊ15 ἀδία, Ιοο Β.0., ἀϊθοτῖς ΠΠπ|6 ἔσοσῃ 
[παὶ ψΏΪΟΒ 5 υϑυδ}νν δϑϑιρηθά ἴο [6 
ἘΡΙ5116,---ατηοῖγ, τς Ἰαῖογ ρεποά οὗ [86 
Μδοοδρθεβ, [6 ἰαϑὲ οὗ σῇοτὰ, Ἰοθη 
Ἡγτοδησ5, ἀϊεὰ δρουϊ τοῦ 8.6, 

δ᾽ΥΙ. ΤΕχΧΤ. 

ΤῊς Ἐρίϑεϊε οἵ ΓΤ ἐγειαν 15 ἐουηᾶ ἴῃ [Πς 
δᾶτὴθ Οτεοῖς Μ95. σι οἢ οοηίδϊη ἴῃ6 
Βοοΐκ οἵ Βασγυςῖ, ὀχοορῖ ἃ ἔδυν ουγδῖνοϑ. 
“«ΤῊδ σδαγδοίεγ οὗ ἴῃς Μ595. ἴῃ τοδί 
ἴο δᾶ 0ἢ ΟἾΠΘΙ 15 ΨΕΙΥ ΤῸ Οἢ ἴΠ6 βδτὴς 88 
ἴῃ ΒΑαγισῆ, ΟὨΪΥ τῆοσα Ἰηνασιδ ας ὮΘΓΘ "ἢ 
(Επίζϑοβθ). Οἱ 1Π]5 Ροϊηΐϊ 566 [ἴῃς [ἢ- 
ἰτοἀδυοίίοη ἴο Βασυοῖ, ὃ 1]. ΡΡ. 251, 252. 

δ ΝΙ1. ῬΙΑΟΕ ΙΝ ΓΑΝΟΝ. 

Ιη βοῖις ὅτοοῖς Μ55. (ες Ἐρίϑβε]ς οὗ 
Τογοαν ἰ5 ἱποϊυάεά ἴῃ ἴἢ6 ΒΟΟΚ οὗ Βατυ ἢ, 
Ὀυϊ ἴῃ (οά. Ναῖ. δηὰ (οά. ΑἸοχ. 1ἴ 18 
βαρατδίθ ἃ ἴτοΐὴ Βατυςῦ, δηα ον 5 ἴῃ 6 
1,Διηθηίδοῃβ οὗ διε δῆ. [Ι{ 45, ἴῃ 
ἔλοῖ, ἢο οοῃηθχίοῃ 1 Βασγυοῆ, οχοορῖ 
(Ὠχουρῷ [6 δυΐῃοτβ δϑϑιῃρίίοη οὗ [ἢ 
ὩᾶτηΘ οὗ Τοτει δῇ, δηα ἢϊ5 τη λίθοι οὗ 
Ρᾶτῖβ οὗ 18 ῬΤΟΡἤΘΟΥ. 



ΤῊΣ 

ΕΡΙΘΤΙΙΕ ΟΕ ΤΕΚΕΜΥ. 
(ΒΑΚΌςΗ, ὕβαρτεκ ]. ἰν Α. ἡ.) 

τσ 72: ξανμεε ὁ ἐλ εαῤίῥυτέν ἐν ἐλεῖν οἷ. 4. ΤΆε ᾽- 504} Ὀς ἰεἀ ΔΥΨΑΥ͂ σαρᾶνεβ Ἰηῖο 
2[αεὲ τυλεγείο ἐλεν τὐεγέ καγγίεα ἐς βαῤγίονε: ΑὈγίοη ὃγ ΝΑδιιςδοάοποβοσ ἱππρ οἵ 
ἐλε υαρῖέν οὔ τυλορο ἑαοῖς για ταοέαίν αγέ “εἴ (δὲ Βαδυϊδηΐδηβ 
͵,»γ»μὰ αἱ αγρε ἐπ λὲς ἐλαξίεγ. ) ᾿ 

Α οὗ δὴ δρίβεϊε, νυν ῃίς ἢ 7 γεπὶ 3 50 ΨΒδη ἧ ς ὃς Ἄοοπις ὑπίο Βᾶ- 
τ} Ἢ οὐρα ΠΕ ἾΕΙΝ λοις ἠδ ὩΣ δγίοη, γε 5}4}}] γεπχαὶπ Ἐπεγα ΠΙΔΗΥ͂ 
ἱᾷ ξερὸ ἐς ἱπίο ΒΑΡυίοη ὃν τῆε 7818» ΔΠᾺ ἔογ ἃ ἰοηρ βεᾶϑοῃ., Ὠδπ,6] ᾿, 
τ ΠΕ "ΩΝ ΒαΡρυ]οηΐα " τὰ " τιν ϑένεῃ ρεπεγδιίοῃβ: ΔΠ4 δῆεγ τπδὲ [{}}} ΟΝ ἢ 
ΜἸΕῚὉ Ν : ᾿ Ὀγίπρ' γοῦν ΑΥΤΔΥ ῬΕΔΟΘΔΌΪΥ ἔτοπι βεποε. 15. 

τ γον ἔῃ ἸἘΠΆγ4ε Ἰοθπυπαῆθεο, μαι 4 “Νον 5}|4}} γε 8εεὲ ἰπ Βδδγίοη ὃ 9 τὰ 
το δνϑήον δοάβ οἔὨ 51Ϊνεσ, δαπά οὔ ρο]ά, δπὰ οὔ 
ΕΟΑΌΘΕ οἵ τῆε 5ἰη8 ψῃῖς ἢ γε ψοοά, δοῦμε ὑροῃ ἐποι ἰδεῖς, ΜΙΒΙΟΝ τὸ 

ἤανα σοπηπλτεα δείοτε (ὥοά, σδιιβε {πε παίίοηβ ἴο ἔδαγ. Ὁ 

ΨΈΚΒΒΕΒ 1-7. ἱΝΤΕΟΡΌΟΤΟΑΥ ΘΤΑΤΕΜΕΝΥ οδρίϊνοϑ θδ4θ [Π6πὶ]Ο ΘΟ Κ ἔοσ ἃ Ιοηρ' ΠοΠ Ὠυᾶποθ 
ΟΕ ΤῊΞ ΑἸΠΕΘΕΡ ΑΥΤΗΟΆΒΗΙΡ ΑΝῸ οἔ {Ποὶγ Θχῇ]θ: “ Βιυ1]ὰ γα Πουβθβ, δηά ἀνεὶ] 
ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΚΕ. ἵπ ποῖα; δηά ρδηΐ ραγάθηβ, ἀπά δὲ ἴἢς ἔγυϊξ 

οὗ {πθ6πὶ: ἴακθ γε ψῖνοβ, ἀηά Ὀορεῖ 50η8 δηὰ 
Οπ ἴπε ρϑῆθγαὶ Ἴοηϊεηΐβ οὗ ἴΠ656 νϑῦϑ68, ἀδιιρβίοτα.. .. Απὰ βρεῖς {π6ὸ ρϑᾶοα οὔ [δὲ 

566 ἴῃς ᾿πίτοάυςθοη, ὃ 1. .ς Οἷἵν ψΨΒΠΠΟΓῚ Πμανὸ σδιισοά νοῦ ἴο δ6 σαγτίοα 
ΤῊΣ ΒῈΡΟΓΞΟΓΙΡ ΟΠ 15 σου πο Ὧ5 Ὁ. 1 ἢ ἈγγᾺΥ οαρίίνοσ, ἀπ ῬΓΑΥ ππίο πὸ 1 οτὰ ἔτ “ἴ: 

ἴπς Ἐν Ν., δ: ποῖ 1π πε Οὐεεκ. ἴον ἴῃ 1ῃ6 ρεᾶσε ἐμογθοῦ 58}4}} γα βᾶνε ρεᾶρβ'" 
1. αὐοῦὸ ἰο δε ἰεά.] ἘΥοτὰ [Π|15 Ὄχργοϑϑίοη (7617. Χχίχ. 5---.) 

δη ΠῚ οὐ. 2, 3 νὰ 566 {Παΐ {πὸ Ἰοἴου ρσο- ηα»γιοὶν, τοσει χεπεγαίϊοησ ἢ “ονθπ ἀπίο 
ἴοϑϑοβϑ ἴο πᾶν Ὀθθὴ ΨΥ ΘΠ αἵ ἃ {{π|8 θη φονθη σοπογαίοηβ. 866 ἴπ6 Αἀάϊίοηδὶ Νοίο, 

ἴῃς σαρίϊνεβ μά θέξη τεπιονεά οιἷμὲ οὐ [ετγὰ- 7 «υἱ]} ὀτηρ γοῖε ααυαν ῥεαεεαδίν ὕτοπι ἐδοπρε.] 5416Π1|, διιῖ πιῇ ποΐ γεῖ [εξ Ἐπ οὶγ Οννη ΠΟ ΙΠΕΤΥ͂ ΕἸ ΜΠ δυίηρ γοι οὐδ ἐμθποὸ ἐπ ρϑδοϑι" 
ἴογ ΒΑΘ. ]ΟΠ. ΓΒ ἀΡΤΘΕ5 ἢ (Π6 οσσαβίοῃ ΕχοΚ. χχχίν. 11, “1 ΜΠ δτῖπρς {ποπὶ οαΐ ἔτοπὶ 

ἀοβογδοα ἴῃ [6Γ. ΧΧΙΧ. 2. {πὸ ΡΘΟρΙΘ." [{ 15 ἴΠ6 βαπὶς τγοσγὰ (ἐξάγειν) 
ἰο εογν ἐῤφεριἢ “ἴο δηποιιηςς," οὐ “1 ννῃῖςῇ ἰς ΠΟΙ ΒΓΔ ΠΕΪΥ τἰιδοα οὗ Ὀγιηρίηρ οὐ [86 

1011 {π6π|. ὍΠ15 πιοϑβαρα τοιη Οοά ἴο ἴπ6 ρθορὶθ ἔγτοιη Εργρί. 

οαρεῆνεα ἴ5 εν ΔΕ πεῖν βυιρξοθιφὰ Ὁ [6γ, χχίχ. Δ΄ Δαν ρα γ6 (261 “πὲ ποτ γε πὴὶ 
4: “ὙΠΙ5 541 {πὸ 1 ,οτὰ οἵ Ποϑῖβ, {πὸ Οσοά οὗ πεῖ Ὅ, δὰ τς, ϑ τδ π τὐεβὰς Ἵ 
δ ᾿  Σα ξατγίδῆ αὐ ξα δα ΟΣ ποαὺ, 1.0. ἴοΥ ἴῃ Ργοβϑοηΐ, πα 85 ἰοηρ 45 

[5γ86], υπΐο 4}} τΠαἴ ἀτὸ σαγτίοα ἀννὰν σαρίϊνο5. ΟΣ ΟΔΡΕΝΙΕΥ 561] Ιαβΐ. 

2. Βεραιμε 4 τρὲ σἵπς «ὐδίορ γὲ ῥαπ"ὲ (0})1-- χοάς οὕ ἩΝΝΑΣ απὰὶ οΓ φοϊά, αν Ὁ «υοοά! 
»μ ἐα.} (ἀοιηραῦο τΠς ΔΉΒΜΟΥ ΠΊΥΘΙ 1Π Ν ὑπ ΤῊΡ ΨαΪσαΐθ σἤδληρο5 τῃ6 ογάοσ, δηά χρδάς: 

ΑΝ ΑΊΔΙ ἴο 6 ΠΠΟΒΈΟΝ οἵ ἴῃς βεῦριες “ ροὐάβ οἵ βο]ά δηά οὗ β]νεῦ δηά οὗ βίοπθ ἀπά 
ΝΥ Ππογοίοτο Πατῃ {Π6 Τοτά Ῥγοπουπορα 8}} οὗ τυὸδὰ ὃ Τὰ «ἀὐπίϑη, παν Ἐπ ἵκεο 

ἘΠ ΘΥ͂ΒΕΕ ΟΥ̓ ΕΒ ΒΕ, . ᾿ βιισροϑίοα ΒΥ {πὸ οΥἰρίπαὶ ρασβαο (Ὠραῖ ἰν. 
ΓΠΘ ΓΟΠΊΘΠΊὈΓΔΠΟΟ οἵ {0 σ᾽η5 ΙΓ ἢ Πα 28}: “ ΤΠΟΥΡ τὸ ςῃΔ]]} ΞΟΥΥΘ βοΐ, {ἢ ὑτοΥκ οἵ 

Ιοά ἴο {πὸ ΟΔΡΕΝΙΥ 5Ποι]α σαι5ε 1Ε ἴο 6 τηῤηΐς Ππηάσς, τγοοά ἀπά βἴοπϑ, ψΉΪοΝ πρίτμεγ 
θογηΘ ΨΨΙΣ Ῥαΐιεποα. 566, ΠΟΙ ΠρΟΑΓ, ΠΟΙ Θαΐ, ΠΟΙ 5Π16]].᾿ 

3, γεριαὶπ ἐῤέγὸ . .. ΚΓ ἃ ἰοὴσ «εαεοηπ.] ᾿ΓΟγ απ (΄ Θοοτγρίαςο,᾽, α. 8) φιοῖος [δὲ 
Ἐθ9. ποῖ... ἃ Ἰοηρ {ἰπι0. (ὐοπιραῖα ννογάβ ἴῃ {16 οὐάθσ ἴῃ ΒΊΟΝ ΠΟῪ δἰαπά ἰῃ 
16γ. χχχῖ!. 14. δηκἰ Βαγ. ἵν. 35. ὉΠ []σὰ {πὸ ΑΝ, Ηἰδ5 νουβίοῃ οὗ {π6 ραββαρὸ (υν. 4-0) 
ργόρμοῖ Ηδπαηΐαῃ, Πανῖπρ ἰογοίοϊ ἃ ἃ ΒΡΘΘαΥ [5 αιἰΐθ ἱπάοροπηάοηξ οὗ [Παΐ ρίνθη ἴῃ {π6 γυ]- 
γοῖαγηῃ ἵγοπι αὈγ]Οη, ννὰβ τορι κοα ὈῪΥ [οτο- βαΐο: πο οἰΐοβ [Π6 ΨΠΟΪῈ Ραβϑαρδ 48 ΠῸΠΙ 
πλῖαἢ (ΧΧΥ, 2-7}, ΠΟ ἴῃ ἢἶ8. Ἰοιίογ ἴο ἴ1π6Ὸ [ΘγοπΊ Δ. 



ν. 5-11.} 

ξ Βενγαγα τῃδγοΐογα {πᾶΐ γα ἴῃ πο 
υνῖϑα δὲ {|κὸ ἴο βίγδῃρεγθ, Πα ΠῸΓ ὃς 
γε αἰταλίά οἵ τῆδηὶ, σἤεη γε 866 ἴῃς 
πὐχυϊτίτυάς Ὀεΐογε τπεπὶ δηά Ῥεβιηά 
δηλ, ὑγογβ ΙΡρίηρ [Πα πὶ. 

6 Βυξ 58Υ γε 'π γοὺυγ Βεαγί8,ς, Ο 
Ι,ογά, σὲ πχυβὲ ὑγόγβῆρ {Πεε. 

7 ἕοτ πιίπε ΔηΡΕ] 18 ἢ γου, δηά 
Ι τα γϑβε] σλγίπρ ἔοσ γουγ 83ου]8. 

8 Αϑ ἔογ τῃεὶγ τοηρις, ἰτ 15 ΡΟ 58 εἀ 
ὉγΥ τς νουκηλδη, δηά {πὰ (πδη- 

δογηδ ὠῤοη τῥομίάεγ.ἢ ΤὍὙΒ6 ουδίοιῃ οὗ 
ΠΑΥΤΥρ ἴδε ἱπηαρεβ οὗ ἴ!6 ροὰβ ἴῇ Ῥγοςθϑ"- 
ϑίοῃ ὉΡΟΩ ἔδϑίϊναὶ ἀδγ8 18 οἴθη στἱάϊουϊεά ὉΥ͂ 
(ὃς Ηδρῦγον Ρῥγορδεῖβ, 85 ΌΥ 5412} (χὶνὶ. 7), 
“ΤΟΥ ὕεαγ δἰπὶ ὑροῦ ἴδ βῃοιυϊάεγ, {ΠΟῪ 
ΟΔΥΤΥ Ὠίτη, δηὰ βοΐ ἢϊηὶ ἴῃ 5 ΡΪδοο Ὁ δηά Ὁ΄Ὺ 
ἰἀπδω (χ. 5), “ ΤΈΕΥ ταυβῖ ἡθοᾶ8 δε ὈοΓΏΘ, 

υ56 [ΠΟΥ οδηποῖ κο.ἢ 

«υδίεδ εαιμ ἐδὲ παίίοης ο ὕαγ.] “ ὙΒΙΟΝ 
ΒιΥϊΪΚοΟ ΤΌΟΣΤΟΣ ἐπίο [80 ΒοΘΙΒοΘΣ 7 |116- 
ΓΑΙΥ, “ βμουνίηνρ ἴοστοσ ἴο [6 Βοδίμοῃ : ἢ σοπλ- 
Ρᾶγε 8. ἰχ. 3, “ Ἴδου μαϑὲ βῃενγεα [ΠΥ ΡΘΟρὶς 
διαγὰ [ηϊηρ5;᾽᾽ δηὰ 5. Ιχχὶ. 2ο, " Τβοι ψὩοἢ 
[ιδϑὲ βῃεννοαὰ τὴὸ στοδὲ ἀπὰ βδοσὲ ἴσοι Ὁ] 685." 

δ. ἐδαὶ γε “2 πὸ αὐἷὋ δὲ ἰξε ἴο εἰγαηρεγ:. 
Ἰοὺ γ0 8180 ὈΘΟΟΙΘ Δ᾽ ἐοκοῦμοΣ ἐκ 
ππῖο ἴδο 8]:018. Τῆς τεροἴοη (ἀφο- 
μοιωθέντες . . . ἀφομοιωθῆτε) 18 ετηρ]ογεοά, Κ 
(86 οοττεβροηδίης Ηδοῦτγεν, Ιἄϊοτη, ἴο σὶνα 
δα ρ αϑὶ8. (πὶ ἴου ἴδε τπουρθῖ Ὠουῖ. 
ΧΙΪ, 30, ΧΥΪ. 9; ἴετ. Χ, 2. 

πε δοῦ δὲ γε φὐ'αίά 97) ἐδερι.)} “πὰ Ἰοσὲ 
ἴοαν οὗὨ πθ ἴδ Κο πμο]ὰ οὗ γοι." Οἀὐομ- 
Ρᾶτε (Α. ΜΝ.) Ῥβ. χῖνὶ, 6: “ δῶσ ἴοοϊ μο]ὰ 
ὍΡοη {πο πὶ ἴΠογο.ἢ 

Θ. ἐπ γοω δεαγ,.} [,1ἴογα! ]γ, “ ἴο γοὺγ 
τηϊηἀ ̓  (τῇ διανοίᾳ) : φοπιρᾶτε Οεη. χχυ]. 41; 
6: νυ. 24. Ογργδῃ (΄ Οη ἴδο 1 οὐ 5 Ῥσαγοσ, 
ς. 4, Ε. Ττ.), ἰ658 συγ  γ, σοπηθσοίβ 686 
τνογάβ. 1 (ἢ οεἶαυδϑα ἡ Βῖο ἢ ἕο ον: “ ΤΟ 
ΗΟΙ͂Υ ϑρίτϊ, σλοσθονοσ, δι ρροϑῖβ ἴπ6 86 52ΠῚ6 
τιϊηρ5 Ὁ [εγεμυδῃ, δηὰ [εαοἢ 5, βαυίηρ, [ἡ [Π6 
μοασῖ, Ο » Ουξῖ νὰ ἴο οσβρ ΤΠ6ς." 

Ο 1ογά, «ὐὲ πὴ «υογοδὲρ ἐῤεε.} “Ὑποι, 
Ο Τοοσὰ, σὲ ὸ ψβοπ ὙΠ Οὐδ [0 ννοΓ- 
δἢ!1Ρ. ΤΒὸὲ ΡΡΝΝ ἐχοϊυάοβ ἴ6 ΨΟΣΒὮΙΡ 
οὗ ΔΩΥ οΟἴδοσ καὶ 
Το ψΒοἷ6 γεῦβα ͵ἰ8 οὐηοἀ ἴῃ ([Β6 ΑἸοχ- 

ἴη6 (ούοχ. 

7. Οοά [5 δΒεῖα ἰηϊγοδιοορὰ 88 βρϑδκίηρ. 
Το τπουρῆῖ 15 σοπηροῖϊοα ΜΠ τ. 5, 6, 
1.5: “Εδαγ [δδπὶ ηοῖ, Ὀυϊ ννοσϑῃρ Μο ΟὨΪΥ, 
ἴον πιΐης δηρεὶ ἰ5 τὴ νου." Οοπίρατε ἔχ. 
ΧΧΙΪ, 23, ΧχΧΙΐ, 34, ΧΧΧΙΪ, 2, 3, 14, 15, δηά 
Ὠοῖεβ οὔ ἴπεέβθὲ Ῥαϑϑαροβθ ἴῃ (ῃ6 “ὁ ΘρΘΆ ΚΟΥ 5 
(οι θηίδιγ. 

απᾶ 7 »ηγ5ε[..1 ΟὖὺἦΊ ΑΑΟΥ. ἔο ον ([δς 1,2 [ἴῃ 

ΕΡΙΘΤΙΕ, ΟΕ ΕΚΕΜΥ. 

86ἾΪνεβ ἅγεὲ ρ] θὰ δηά ἰαϊά ονεγ στ 
ϑίϊνεγ; ὄγεϊς ἅγε {ΠῈῪ δυξ 4156, δά ὁ Ῥὲ 53.. 
οδηποῖ βϑρεᾶκ. 

9 Αμπά ιελκίηρ ρο]ά, 48 ἴξ σχέγα ἴογ 
ἃ νἱγρίη τὲ ἰονεῖῃ ἴο ρὸ ρᾷγυ, ΒΘΥ͂ 
ΓΔΕ ΟΓΌΝΤΩΒ ἔογ τ[ῃε Βεδάβ οὗ τεῦ 
9065. 

10 ϑοπιαιπγεβ 4150 [ἢ 6 ῥγίεβίβ ςοῦ- 
ΥΕΥ͂ τοι {Πεῖγ ροάβ ροἱ]ά δπὰ εἰϊνεσ, 
δηὰ Ὀεβῖονν ᾿ξ ὕροη τῇεηηβεἶναβ. 

11 Ὗ6λ, ἴΠ6γ ψ|}} ρίῖνε τΠεγεοῦ ἴο 

(ἐχφιγ αι) ἷῃ υηδογϑίδησίην [15 οἴδυδε ἴῃ 
(Π)6 δῖ Ῥοίϑοῃ 85 σχεξειτίηρ ἴο Οοά, [{ ἰ5 
ΒΙΠΊΡΙΟΓ ἴο τοῖεν ἰξ ἴο (6 δηροὶ, ἰπβίοδὰ οὔ 
Ἰηἰγοάυοίην ἃ πὸῖν βιιδ͵εςῖ : “ Μίηδ δηρεὶ 15 
ΜΠ γου, δηὰ πο οδοίδ ὉΓ ὙΟῈΓΣ δοιι 5." 
ΤὨ15 σοηπίσγυςξίοη 18 σοηῆττηθα ΟΥ̓ ἃ δ᾽ πιὰ ν 
56 οὗ ἴπ6 ργοῃοῦῃ ἴῃ Ὁ. 8: “ δηὰ [ΠΟΥ τῃοτη- 
86 Ἶνεβ, (αὐτά τε) ΤὍΤΠὲε ρῆγαϑε (ἐκζητῶν τὰς 
ψυχάς), ᾿ΙςογΑ]]γ, “΄ βεεκίηρς οἷἱξξ γοὺγ βδουϊ]β," 
5 5ΟΠ]ΘΕΠΠΊ65 ι5οἀ οὗἁὨ 5θοϊκίησ ἴο ἀεϑίγου 118 
(2 ϑ8πι. ἵν. 8 ; 5. Ἰἵν. 1). ἜΓο, βούνονοσ, ἰῖ 
ΘΥ]ΔΘΠΕΥ 825 ἴΏ6 δᾶπης τηθδηΐηρ 85 ἰῃ Ἐ5, οχὶὶὶ, 
4, “ΝΟ τῇδῃ Ἴδγοα ἔοὸσ ΠῊΥ δου] (πηατρίη : 
“ βοιρῆς δἴτοσ ἢ); δηᾶ ἴῃ γον. χχίχ, 1ο, “ΤῈ6 
ὈΙοΟά ΓΘ δίς τῆ ρτίραϊ: Ὀυῖ (ἢς 708 
ἜΤ βου], ἐς. νγαῖο! οὐδοῦ, δηά ρῥγοίδθοϊ 

δ. 

ΨΈΒΒΕΒ 8-1ό6. ἴἠῇο!,83 ΑΒΕ ΤῊΙΝΟΒ ΨΙΤΗΟΟΤ 
ΕῚΡΕ, ΤῊΕ ΨΝΌΚΕΚ ΟΡ ΜΕΝ ἩΑΛΝΏΒ, 
ΒΕΝΒΕΙΕ55 ΑΝῸ ΗΕΙ,Ρ.Ε85. 

8. Ἀδαβοηϑ ἔου ἢοῖ ἔξασίηρ ἴῃς ἰάο]5. ΤῊΣ 
οοη]υηοίίοη (γάρ) ὙΏΙΟΝ 585 ἴμ6 οοη- 
Ποχίοὴ ΠῚ Ὁ. ς δῃουϊὰ ἢοΐ αν ὕδϑη 
οὔ ϑὰ ἴῃ ἴῃς Α. Υ'.. 

“: 7ὸν 1ῤεῖν ἐοηριιο.Ὶ "“1ΟΟΣ ἃ5 ἴῸσ τῇοὶγ 
τοηρσυς.; Ρ5. οχν. 4: “ὙΠΒεΙγν ἰΔ01]5 ἅγὸ βι ἵν ῦ 
δηὰ ρκοϊά, ἴῆς ψνοσκ οὗ πιεηβ μβαηά8. ὙΒΕΥ 
Βανα τοι, Ὀυϊ ΠΟΥ σρθακ ποῖ; στερεδίοά 
ἴπ Ῥ8. ΟΧΧΧΥ. 15. 

7316. Οομραγο υν. 48, ςς. Το βυῤδοίδη- 
ἔνε (ψεῦδος) 15 υι86ἀ ἔογ 24η 140] ἴῃ 158. χὶῖν. 2ο : 
415 (Βεγὰ ποῖ ἃ 116 ἴω τὴ στῖσις παπᾶ ὺ ἢ 
Οοπρᾶγα 6 γ. χὶ!!, 25, ΧΥΪ. 19; δηά ΚΒ Ομ. Ϊ. 25. 

9. Ἴδα Ἰουεῖ 10 50 ἀραὶ Γἴογδ!γ, “ Ἰοηὰ 
οὗ ογῃαπηοηΐ ἢ (φιλοκόσμῳ), ἃ ψοτὰ υϑεὰ ὉΥ 
ἸδαῖῈ Οσεεῖκ ντίζει5,--- ΒΕ] υἴλτοι, Αοἰΐδη, δηά 
Τιυςΐδῃ,---᾿υΐ οί ἔουηὰ οἰϑεννβοο ἰὴ [δὲ 
ΕΧΧ. ον Ν. Τ᾿. 

2 ν δὲ ῥεαά: ὁ ἐδεῖν φοά4.1 “ἴο δοξ ὍΡοΣ 
[δε δελά5," ἄς. ᾿ 1 

10. εοπυεγ.} ὙΪ8 νγοσγά πιεδῃβ “'ἴο σεῖηονς 
ΒΕΟΓΕΙΪΥ," ἃ5 1ῃ Ιοβῃ ν. 13; ΟΥ̓ ““ἴο δῖε), 
ἃ 56ῃ56 ἴῃ τ ΔΙ Οἢ 1[ 18 ΘΟΠΏΣΩΟΏΪΥ Ὀγ οὔ 
οἰάεσ ττίεῖβ: “Οοπυο ἴδ6 υυϑεα ἴ ςο8]}} 
(δμιδίκοβρεασγε)ς. ΤῊ5 15 δ͵5ϑο (6 τηθδηΐηρ οἵ 
ἴῃς Οτεεὶ πογὰ (ὑφαιρούμενοι). 
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1 ον, 
«υλεέοῖλ 

(ἢ Ἰσοιησηοη ἢαιϊοῖθ9 δη ἄεςκ {ἢεπὶ 
ἡ»οεαεμίε Ἃ5. ΤΏΘη ΜΙ ραγπχεηῖβ, [Ὀείηρ] ροαβ 
ἐλεηπείσεε οΚὶ Ξ]γεγ, ἀπά ροάβ οὗ ρο]ά, ἀπά νγοοά. 

12 Ὑεῖ οδηηοῖ ἴδεβα ροᾶβ ϑ8ᾶνε 
ἘΠαπηβεῖνεβ ἴοὰ σγυϑδὲ δηὰ τη τ 8. 
τῃουρἢ ἘΠΕΥ 6 ςονεγεά νυ Ρυγρὶε 
ΓΑΙ ΓΘ. 

12 ΤΕΥ ννῖρα τῆ εῖγ ἔλοθβ δεσδιιβ8 
οὔ τῃς ἀιιϑῖ οὗ τ[ἢ6 τεπρίε, ννἤδη {Πογα 
5 τῆς ἢ ὑροη {Πεπ]. 

14 Απὰ πε {δῖ οδηποῖ ρὲ ἴο 
ἀδδῖῃ οης τῃδὲ οἤεπάει πϊπὶ μοϊ διῇ 
ἃ βςερίγε, 45 Του ρὴ ἢ6 νψγεγε ἃ πάρε 
οὗ τῆς σουπίτγγ. 

δεσίοαυ. “Θομ Βα 6." ὙΠῸ Γ,ΧΧ. πὸ [86 
βΆτηθ Οὐοοῖκ ψοσζγὰ ἰὴ ᾿ϑδυ, ἱν. 24 δηά ἴἰχ. 3: 
“ΤῊΘ 1ογὰ ΤΥ Οοὰ [5 ἃ σοηῃϑυπληρ ἢγο.᾽ 

Ατῃοθῖι5 (Δάνογβιβ Οεδηΐεβ, Υἱ. 21) σὸ- 
Ροδίβ 50ΠῚ6 διηυβίηρ 8168 οὗἩἨ το ὈοΓ65 ΤΌΤ 
ἴΠ6 ἱπηᾶρ68 οἵ ἴῃς νοάϑ. 

11. απά ἀεεξ ἐῤενι.ἢ 1.2. ἴῃη6 ροάβ. ΤῊΙ5 
εἶδιυιϑαε 5ῃοι)]ά δὲ ργεσεάβα ΟΥ̓ ἃ ἔμ}]οῦ ϑἴορ 
1Π4η ἴῃ Α.Υ. ΑΥ̓οΥ [ῃ6 αἰ ρτθϑϑίοη σΟηςΟΓη- 
ἴῃρ [6 τη ϊονιϑῃ ῥγιοδίβ ἴῃ υν. το, 118, ἴδς 
ΔΌΓΠΟΥ τοϑυ πι65 Π15 δοςουηῖ οὗ (6 ἔα]56 βοάϑβ: 
“«Απαὰ {8690 ἄδοῖκ το ΜΙ ΤΠΟΙ͂Ρ γθ80 τ 6108 
48 τη6η.᾽ 

ἀπά ροάς 97) χσοΪΔ.}1 ὙΠ τορειτοη οὗ [86 
ννοσὰ “ κοάς᾽ βἰγεηρίμοηβ (Π6 Ἐχργεβϑίοη οὗ 
ΒΟΟΓΏ. 

12. Ὑεί εαπποὶ ἐξέ σού] ὙὍὙῃῈ ψνοσγά 
“ μοάϑ᾽᾽ 15 ποῖ ἰπ {πε στεοκ, Ὀυῖ {Π6 δαα!ξίοη 
ἌΡτοος ν6}} ἢ [Π6 βοογηξι ΓΟΩΥ͂ οὗ [6 
ρᾶβϑδαρε: 50 δ'50 “σδηηοῖ" 15 δεῖίζεσ ἴπδη 
[Π6 ποσὰ οχδςῖ “ ἀο ποῖ." 

»ηοἱ 5. 1 Αἴογα! !ν, “ ρατί5 δαΐθη αὐναῦ "ἢ (βρω- 
μάτων), (οΙΤΟΒίΟΏ, ΟΥ “ἀθο08} 7.:" 8 5|Π|1|8Γ 
ννογά (βρῶσις) 15 ιι5οα ἴπ Μαίί. νἱ. 19. 

Οοπίρατγο ἴου τ 6 [ΒουρΒς Ατὐποῦὶ5 (Υἱ. 16): 
4). γου ποῖ 566 {παξ ἴμε56 ᾿πηᾶρϑβ, ΠΟ Σ 
δοοπὶ ἴο Ὀγοαῖμο, οβα ἔδεϊ δηά Κηθθβ γοιῖιϊ 
τοις ἢ ἀπά παπά]ς ννθη ρῥγαγίηρ, δ {{π|6ὸ5 [4]] 
τηΐο συ ΐη ἔγοπι {πῸ σοποίδηϊ ἀγορρίηρ οὗ ταίῃ, 
αἴ ΟἾΠΟΣ {ἰπ|65 ἰοβα ἴ6 ἥστῃ υπίοη οὗ {ΠοῚΓ 
Ρατί ἤοπὶ ΠΟΥ ἀδολγίηρ πη Ῥεσοιηίης 
τοϊζΐθρη (ρπίγεάϊπὶς γιοάο εαγίς γοίαχασγι) . .. 
Δηα 16 δαΐοῃ ἀνναύ ὑνἢ τυβῖ "ἢ 

ἐδομο ἐὸν δὲ εουογεα αὐἱ ῥωγρβὶς γαϊρηρη.} 
Τῆς ςοηπεοίγιςίοη οὗ ἴῃς Οτθοκ (βεηϊεῖνε δὺ- 
βοΐιιῖ6) σον {πα {15 οἴδιι56 ϑῃου α σαῖποῦ 
6 Ἰοϊποά ἢ τμ6 ΟΠ] ον πρ σεσβο, ἃ5 1ὴ {ΠῈ 
Ι,αἴίη αηὰ Ασγαῦῖς Ν᾽ ΓΒ 58. 

13. Τρον «αυἱῥὲ ἐῤεῖγ' ζπεος.ἢ (ΟΟΠΊΡαΓΟ σ᾿. 24. 
στο {πΠ6 ΜΠ ]6 νοῖςθ (ἐκμάσσονται) 5 Τ6- 
ΤῊΆΓΚΑΌ]ο, Ὀυΐζ ΓΠΔΥ͂ ΡΟΓΠΩΡ5 ΠΠΊΡΙΥ παῖ 1ΠῸ 
γγίοϑίθ ἀὸ ποῖ {Ποπηβοϊνοβ ρα οὔἵ {με ἀαβῖ, 
δυῖ σεῖ τἴ ἀοηδ. 

ἘΡΙΘΤΙ ΟΕ Ψ“ΕΚΕΜΥ. [ν. 12--τ8, 

15. Ηε δῖ ἷβο ἰπ [πἰὶς πρῆς ἢληὰ 
ἃ ἀλρροῦ δηά δὴ δχ: ὑυζ Ἵδηποῖ ἀ6- 
᾿ΐνεγ Πἰπηβε  Γ τοσὶ νγὰγ δπά τῆϊενεϑ. 

ι6 ΨΥ ΒΕΓΕΟΥ ΠΟΥ γε πον ποὶ 
ἴο 6 ροάξ : τῃογείογε ἔθαγ τἢδηὶ ποί, 

17 Ἐογ {πκὲὰ δ8 ἃ νεβδεῖ {ἢδί ἃ πιδῃ 
υϑεῖἢ 18 ποίπίηρ ψόγ συ εη 1 ἰς 
Ὀγοκεη ; ὄνθῃ 80 ἰξ 15 ἢ τΠοὶγ 
δοάς : ψνῆἤδῃ {ΠῸῪ Ὅς 86 ἃρ ἴῃ τῆς 
τε Πλρ1 6. ΠΕΙΓ ἐγεβ δὲ Π]] οἵ ἀιυβὶ 
ΓΠγουρ τΠ6 δες οὗ [δηλ [Πλὲ ᾿οπὶε 
ἴῃ. 

18 Απὰ 85 τε 'άοοτβ ἅγα πιδές ὅν, 
(ΕΔ, 

ΒΌΓΘ ΟἹ ΘΥΕΙΥ 5146 ὑροη δϊπὶ (παῖ 

«υῤεη ἐδέόγε ἐς γι. ““πϑὶοῖ ἰδ ἐπ ἰοκ" 

14, ῥὲ ἐῤαὲ εαπποῦ ῥωΐ 1οὁ ἀκα! δ.) Ἡδε, 
Ὧ5 ἴῃ Ὁ. 11 δηᾶ [γε] ΠΟΥ ἰη ἴμ6 Ερίδῖς, ἴθ 
Πιΐαγα ΟΧΡΓΘ5565 88 σογίαιη ψνμδῖ [6 δυΐδβογ 
{ΠῖηΚ5 [ΠΚοὶγ. ὅ8δε6 Ιηϊτοάποίοη, ὃ ΠΠ. ὁ, 
ΤΠοΟΙΡΕ “ οδηηοῖ "ἢ 15 ποΐ δοίυ δι! Υ οχργεσϑο 
ἴῃ ἴῃς Οἴδεῖς (οὐκ ἀνελεῖ), 1ἴ 15. οοἴτοζῖ ἰῃ 
56η56, Ῥεσῇδρβ αἷβθο, 85 Ἀδυ55 (ἢϊηκϑ, ἴδετε 
5. ἃ τους ἢ οὗ ἸΓΟΩΥ͂ ἱῃ 186 ξαζυγο. 

ΎΤΠΘ δυΐμοῦ ἤατο Ρᾶ95565 ἴο ἴδῃ6 5:ηζ}}2, 
ΜΒΙΓἢ τηακο5 ἴπ6 ἀθβογρίοη τρογ [ἰνεΪγ, ἃ5 
το ἢ Β6 Βδά βοπὶθ ραγίίου δὺ ἰάοὶ δείοτε 
ἢ]5 Ἔγ68. 

ας ἐδομοῦ δὲ «δῦ ὦ ἡμάσο.} “11κ9 ἃ πᾶδὰ 
[πεῖ 15 ἃ Ἰυάρε.᾽ 

156. Ηε δαὶ αἰτο ἱμ δὶς γίσδε ῥαπά α ἀαρχετ.) 
“Απὰ δο9 ΒΟ]ὰΒ α ἀδρσοσ ἴῃ δἷ86 σὶρδὶ 
Ἀδιηᾶ." ὙὍὌΠο ἀλρροῦ δηὰ ἀχὲ ψεγε ποῖ Ἱϊκεὶγ 
ἴο Ὀ6 ρἰδοθά δοῖἢ ἴῃ {Π6 βᾶπια Πμαπά, 45 πιρῃϊ 
δ6 ϑιιρροβϑά ἔγοτῃ ἴπ6 ΑΝ. Το βάπὶε στεεκ 
Μογὰ ἴου “ ἀλρρογ ἢ (ἐγχειρίδιον) 15 υϑεὰ ὃΥ 
(6 1ΧΧ. ἴῃ [6γ. 1. 42, ψβοτε ΑΝ. 85 
“ ]Δης 6," δηά ἴῃ ἔΖοκ. χχὶ. 3, 4, 5,9 ὅδε ΑἿνΥ. 
[45 ““ϑυνοσά." 

ἐδίευσἢ “χΟΡΡΘΣΒ᾽ (ληστῶν), 8 ἴῃ 
συ. 18: ἴπΠ6 τηοῦα εχασξ τοπάθπηρ Δ9ΤΎ(δ 
ψ ἢ τη 6 Ιάθα οὗ ἀδίδησα δρδίηβί υἱοίθπςε, 

16. “εγοὺύγῚ “ἍΈΕΒθποο:" [πε τΈΓρὲ 
ἄγαννβ ἴπΠ6 σοηοϊυδίοη ἔτοπι [6 ψνο]6 ρᾶγα- 
ΒΤΆΡΗ, στ. 8-Ις, Δπα «'ϑο ἔοτπῃϑβ δὴ ἱπιτ- 
ἀιιςοη ἴο ἔπε ποχΐ ρδγδρταρῃ. 

αν ἐδεηι ποῖ.) 67. Χ, 5. 

ΝΕΈΚΞΕΒ 117-232. ΤῊΕΞ [ΙΡΟΙ.5 ΑΒΕ ὕϑεμῈϑ 
ΑΝῺ ΗΕΙΡ'Ε55. 

17. (οπιραγο 6γ. χχὶ! 28: “15 {815 πιδῃ 
Οοπίδῃ ἃ ἀεῤδβρίδεά ὅσόκοη ἰάο] ἡ [5 δὲ ἃ 
γοϑϑοὶ ἈΥ ΠΟσοίη 15 ΠΟ ρ]θάϑιγο "ἢ 

ἐδε ἱφνιρίρ.] 1 λτογα]γ, “ Ἐοὴς Βοαπβ085," 
ἃ5 ἴἢ ᾧ. 55. 

18. ωροη ῥίηι δαὶ οὔειάρι ἐδε ἐϊπρ.]} 



γ. 19---25. 

οἴεπαάθι τῆε Κίηρ, 485 δεὶπρ σοηι- 
ταϊτεἀ τὸ βἘΕξπὲεγ ἀδδίῃ : ὄνεη 80 τῆς 
ῥΓεβῖβ τΔΚΕ δε τπεῖγ τε 0165 ἢ 
ἄοοῖβ, νι ἢ Ἰος 89 δά θδγβ, ἰεϑὲ ἐλ εῖγ 
χοάς Ὀε 5ρο]] 64 νι ἢ τοθθειβ. 

Ι9 Τμεγ ᾿ἰρῆς τῇεπιὶ σδηά 68, γαᾶ, 
ποῦε τἢΔη ἰοῦ {ῃεπΊβεϊνεβ, ψνβεγεοῦ 
ΠΟΥ σαπηοΐ 866 ΟΠ6. 

20 ΤΊΠΕΥ ἴα 45 οπε οὗ [ἢε Ὀεδπὶβ 
οὔ τῃ6 τερ]θ, γεῖ ΠΕΥ 88} {Π6ῚΓ 
Πελγίβ δα 'ρῃανγθά ὑροὴ ὉΥ {Π]ηρ8 
σγεερίηρ οὔ οὗ [Π6 δδγῖῃ ; δηὰ ἤθη 
{ΠΕγ εαΐ ἘΠ6πὶ δηά τἢδῖγ ο]οῖῃ 5, [Π6Ὺ 
[Ξε] [τ ποῖ. 

21 Τ Βεῖγ ἔλςαβ δγε δίδοΚαά τγουρῇ 

ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΕΑΚΕΜΥ. 

{π6 8πηοκα (δὲ ςοπιεῖῆ οἷἱ οὗ τἢς 
τεπρί6. 

22 ἴὔροῃ {Πεὶγ δοάϊε5 δηὰ ἢεδάβξ 
οἷ δαῖδβ, βυγα  ]ονγβ. δηὰ δίγά5. δηπὰ {πῸ 
ςδἴβ αἾβο. 

23 ΒΥ τἢ8 γα ΠΊΔΥ Κηονν [ἢδῖ ΤΠΕΥ 
ΔΓΘ ΩΟ ροάϑ ; τῃογαίογα ἔδαγ {Ππεπὶ ποῖ. 

24. Νοιν τ Πβιδηαΐηρ ([ἢς ρο]ά (παῖ 
158. ἀροιῖ ΓΒ εῖὰ ἴο πλάκα τμεπὶ Ὀεδιτῆι!, 
ἐχοερῖ {πεν νγῖρε ΟἱΓ τῆε συβῖ, ΠΕ Υ 
71} ποῖ 581η6 : ἔογ πείτθεγ νγἤθη ΠΟΥ 
γγεγα πιοίζεη αἀἰά {πεγ ἔεεὶ 1, 

25 Τα τΠϊηρ8 νν πογαίη ἴἤεγα 18. ΠῸ 
Ὀγεαῖῃ ἀγα δουρὶ ἔογ 'ὰ πιοϑὲ ἈΙρἢ ᾿ Ον, αη 
Ρτῖςα. 

Ἀοηάογ: Απὰ 85 ΘΠ 0η0 πα ψτοπρθὰ 
8 Κὶπρ [Ἐ6 σου ΣΒ ΔΙΘ πιϑὰθ Ο01]080 δ΄ουπᾶ 
δὲ," ἄς. 

ἀ{89 οοτὺγὺβ᾽ (αὐλαί) ἃτα {π6 σουτγί5. οὗ 
ἃ ΠΟΙ, 45 ἴῃ [6 Γ. ΧΧχὶϊ. 2, ΧΧΧΙΝ, τ, 0185 
Εἶγοβ {Π|5 ὀχρίηδίϊοη οἵ πὸ ννογά : “αὐλή, 
[δαὶ ψΒΙσἢ 15 ἢονν (]]6α ἀρχεῖον, ννΠογα της 
οοηδεπιηεὰ ἅτὰ Ἰοὰ ἀνναυ, απ {π6 αἰ πάδηςβ 
ἴδετε ὑγεσγα Το] θα αὐλικοί.᾽ 

Δ: δεῖγισ κον}»}} 1.3} Α νατίοιιθ σοδάϊης 
(ἢ ὡς), ““ΟΥ 45 ἀγοιιπά οπα ψῆο [5 θεεη Ἰεὰ 
ΔΙΔΥ͂ ἴο ἀθαίῃ,᾽ τπλδκοϑ {116 αἰ δγεποα 'π {π6 
56η56. 

ἐβεὶγ ἱεηιρίε5.} “1ΠοΙ͂Γ ΒουΒ68.᾽ 

«υἱὲ γοῤῥεγσ.ἢ “ὌΥ [86 τοῦθοτγβ.ἢ 

19. εαπαάϊ..ἢ “16 Ρ8. ὙΠΕΓΘ 5. ῥτο- 
ΒΑΌΙΥ δη δὶ] βίοη ἴο {πῸὸ Εἰ υριίδη “ Εοβίινδὶ οἵ 
[τὰρ5 αἱ 8415. (Ηεσγοά. 11. 62). (ὐοιηραγε 
Ι,Δοϊλπίϊ5. (" [πδιτἴ.᾿ νἱ. 2): “ὙΠΕΥ ὈυΓη 
᾿κἢ 5 45 ἔῸσ οπα 'ἰπ ἴπῸὸ ἄδσγκ. ὅλη ἃ πιδῃ ὃ 
ςοηϑίἀετθα βᾷπθ ΠῸ ρῥγοβεπίβ σαπηάϊοβ δηὰ 
νγὰχ ἰρἴ5 τὸ [Π6 δυῖμοῦ δηὰ εῖνοῦ οἵ ει} 

ἐδὲν εαριγοί σεε.} 
ποῖ ἢ (5. οχν. 5). 

20. Τρὲν αγε ἢ “ὁ 18. ὙΠῸ 5ϊπριαῦ 
ἕρπηα οὗ ἴπ6 ὈδαΠῚ5 "ἢ 5ῃθνν5 {πα ἴδ Τπουρῃξ 
5 οσγε ἀϊγεοῖθα ἴο οπθ ἴ60]. 

ἐγ 65 πᾶνε {ΠΟΥ ἀηά 566 

γεῖ ἐβὲγ σαν ἐῤεὶν ῥεατίς αγὸ φπακαυεά ρον ὧν 
ἐῤίπιφε σγεερίηρ οἱ ΟΣ ἐῤὲ ἐαγ; αγιεἰ αὐρὲπ ἐῤὲν 
εαἱ ἔῤῥει, 45 ..}] Ἀδπάεοε; “ Ὑεἴ πὰ θῃ 5Υ {ΠΕῚΓ 
Πραγίβ ἅγθὸ ϑαΐθῃ ουῦ: ψὮΘΠ 7.9 ΟΥ̓ΘΘΡΙῚΠΡ 
(παρ οὐ οὗ {πὸ φασί οαΐ ἵποῖὰ δηά {ΠΕῚΓ 
ταἰϊπιθηῦ, {ΠΟΥ ἴδε] τ ποῖ." 

21. ἐξγοι. “ἴσοι ᾿ (ἀπό). Ἐνναὶά 
(Ῥγορμεῖβ οἵ ἴῃς. Ο. Τ᾿ ν. 1.4.4) δάορίβ {ΠπῸ 
τοδάϊηρ οἵ {πὸ ΑἸοχαπάγιηθ Μ|5. (τοῦ ἐκ τῆς γῆς 
καιομένου), ἀπὰ τοΟΠάοΓ5: “ὙΠΕΥ οὔδεγνο ποῖ 
ΒΟΥ ΠΟΥ ἀγὸ ὈΪαοΚοπρά ἴῃ {ἢ ἴασο νυ 1Π6 
5:0 Κὸ νυ ΒΙ ἢ Ὀισηθίῃ οἷ οὗ {πὸ ἐαγίῃ," 

22. ὕροη ἐξεῖγ δοάϊες πὰ ῥεαάς “11 δαὶς, 

ἢ ““Ὅροη ἐποὶν θοάϊο5 αηὰ ἀρὸπ ἐμοὶτ 
Προαάβ θαΐϊβ δπ ἃ ϑννδι]ονγ5 δὶ ἐσ αι." 

αγια ῥίγς, ἀπά ἐδὲ εαΐς αἰο.7 “δῃηὰ οἴΒῸΣ 
Ὀϊγάβ, απ 11 κΚο89 οδΐβ αἷ50. (ἰΟΠΊΡΑΓΘ 
Ι,δοϊδηζιιι5 (΄ [η51.᾿ 1. 4): “ὝΠ6 νου Ὀιγὴϑ 
ΑΙ ἢ ΠΡΟΠ ΤΠΕΙΓ ἱπιᾶρὸθ. .. δηά διὰ (ΠΕΙΓ 
ηδϑίβ, αηὰ δοίοιυ] {ποπὶ.᾽ 

28. 8 ἐῤ᾽..1 “ΜΆΘθποΘ:" σομηραζα υ-. 16. 

ΨΈΒΒΕΒ 24-29. ΤῊΕΒ ΟΟΒΥῪ ΒΟΥ ΗΕΓΡΙΕΒ55 
ΙΠΟ1.85 ΔΒΕ ΡΙΒΗΟΝΟ ΒΕ. ΒΥ ΤΗΕΙΝ ΟὟΝ 
ῬΕΙΕΒΊ5. 

24, Νοϊκυϊῥείαμάδς ἐδὲ σοίά.} “ἜἘΟΥ 88 
το ἴπε μοὶ." ὙὍὙΠὸ βεηΐθηςο, 1 σοπηρ οϊθα ἃ5 
1 Ὀορῖη5, ννουὰ ἢανὸ ὈΘΘῊ---ἰ ΕΟΥ πὸ γο]ὰ 
Ἅ11} ποῖ 5ῃ πὸ." Βιιῖ {Π6 Ρ] ΓΑΙ δι δ]θςοΐ, ᾿ηἴσγο- 
ἀιιςοα τῇ {πὸ τορ]αῖῖνο οἰδιιδ6 --τ χὰ τ ΒΙΘᾺ 
ὉΒΘΥ͂ 810 δΒρού δϑοαΐ ἴ07 Ὀθδαίγ" -- ἰ5 
σαττιοα οἡ πο {Π6 ΡΓΙΠΟΙΡαΪὶ βοηΐθῃςο ---ἰ {ΠΟΥ 
11} ποῖ 5ῃϊπο. 

ἐραὶ ἰς αὐομὲ 1ῤερι.] ὝΠΟ σοηϑίγιιοςοπ 15 
{ΠοτγοιιἩΪΥ οἰαβδίοα! (ὃ περικεῖνται), Ὀυϊ 15 
ἰουπα αἰδὸ ἴῃ 4 δίαςς. ΧΙ. 2 (τὰ δεσμὰ περι- 
κείμενον) ἀῃὰ ἴῃ Αοΐβ ΧΧυΐ!. 20, απά Ηρ. 
Ἦν: 

ἐξὸν «αυἱρό.1 “οπθ Μ]ρ6.; 

για! ὉΟὐοἱἹά ἴ5, ἴῃ ἴαςξ, ΓΟ γΚΑὈ]6 ἔοσ 115 
ἔγοθάοπι ἔγοπὶ σιβῖ, Ὁ ἤογὸ πὸ βίγ]θ 15 
ΡΟΡιυ ΑΓ ἀηα τηϑζουῖοαὶ, ἃ5. ἴῃ 8. [αὸ5 ν. 1: 
“ἢ ὙΟΌΓΓ ρΡοΪ ἃ πα ΘΠ ΝΟΓ 15 απκοεγρά ; δηα [ἢ 6 
Γιβῖ οἵ πο 5141} 6 ἃ νυ] η055 ἀραϊηϑί γοὶ.ἢ 

(ποῦ ουοϑι.Ἶ 

25. δομσῥὲ ζθὼγ ἃ ριοσὐὲ ῥὶσρ ῥγίε.ῖ ΙἸΐ 15 
Ὀοιίοῦ ἴο γοΐδιη ἴΠ6 ογάφσ οἵ ἴπὸ Οσθὸκ ννογάϑ: 
ἘΤΉΘΥ μᾶν6 ὈθΘη ὑοιρῃΐ αἱ 411 οοβῦ--- 
{πη }}8 νυ ΠΟΓΟΙη 5 η0 Ὀγθαῖῃ." (ὡοπιραγο [6γ. 
Χ. 14, “ὙΓΠΟΓΘ 15 πὸ Ὀγραῖϊ ἴῃ ἵδμοπι ;᾽ δηά 
Ῥο, σχχχν. 17, ἢ ΝΘΙΕΒΟΣ 05. Τῆδτε δηΥ͂ Ὀγεέσίῃ 
ἴῃ {ΠῸῚΓ πιοιῖῃ 5, δηά Ηαῦ. 11. 19, ᾳφυοῖρα 
Ὀθίονν οἡ Ὁ. 39. 

ΠΗ ῥεγ.] 
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“οὅ 

ς Ἱεαὶ. 46. 
ἢ. ὙΚζ. 4- 

26 “ἼΤΠΕΥ͂ ἅγε θογῆς Ὡροη 8βουϊάογβ, 
Βανίηρ πο ἱεεῖ, υγβαγε  ἘΠΕΥ ἀεοϊδγε 
ππίο τεθῇ τἢδῖ [ΒΕΥ ὃς ποιμίηρ' τόσ. 

27 ΤΠΕΥ [1350 τῆδϊ βεῦῖνε ἴδεπὶ Ἅγε 
ἀϑηδληχεά : ἴογ 1: 6} (Δ]1] τὸ τῇς 
στουπά δἵ ΔΠγ τίπτε, {ΠΕῈΥ σληποῖ Γβ6 
ὉΡ ἀραὶπ οὗ τῃεπΊβεῖναβ : πείτδεγ, 1} 
οδ6 8εῖ {Πεπὶ ὑργρ ἢϊ, οΔη ΠΟΥ πιονς 
οὗ τ-ῃεπηβεῖνεβ : πείτθοῦ, Ἰΐ Υ̓́ Ὀε 
θοννεά ἀονγῃ, οσᾶπ ΠΟΥ πιᾶίκα τπεῃ}- 
βεἶνεβ βίγαῖρῃς : δυῖ {ΠῈῪ 58εἰ 'ρια 
Ὀείοτς τῆεη,, 48 πο ἀσθδά πηδῃ. 

2.8 ΑΚ ἴογ ἴδε τπϊηρβ τπδῖ ἅτε 
βδογίῆοεά ππίο ἴδαπι, {ΠΕῚΓ ῥΓΙεβῖ 
8611 δπά 'δθιιβε ; ἴῃ ἰκὸ ππδῆποῦ {Πεὶγ 

ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ 5ΕΚ᾿ΕΜΥ. [ν. 26---3:. 

νγῖνεβ ἰΔΥ ὑρ ραγί {Πεγεοῦ ἴῃ εαἷῖ ; δυῖ 
υπῖο [86 ΡοοΥ Δπ4 ἱπιροΐεπξ {Π6γ ρὶνε 
ποιδίηρ οὗ τς. 

20 ΜΜεηείγυουβ νγοπλεη δηά ὑγοπιςεῃ 
ἴη ΟΠ] ἀθεα “εδὶ τπεὶγ βδογῆςαβ : 
{Πεβς6 τῆΐπρβ γὲ ΠΙΆ πον (δαὶ {μὸν ἡ 
ΔΓΕ ΠΟ ροὐϑ: ἔελγ ἴἤετὰ ποῖ. 

30 ογ μοῦ οἂπ {πεΥ ὃὲ «Δ]1εἀ 
ἀρον Ὀεσδυβδα οπίεῃ 8εῖ πγοδῖ ὃδ6- 

ΓΕ τῆς ροάβ οὗὨ 5ϊΐνεῖ, ροἹά, δηά 
τνγοοά. 

21 Απά τδ6 ρῥγίεβίβ δῖ ἴῃ {πῃοὶγ 
τα ΠΊρ]65, Βανίηρ τμεὶγ οἰοῖ με τεηῖ, 
Δηὰ {πεὶγ Βελάβ δηὰ δεαγάβ βῃανεῃ, 
δηά ποιῃίηρ ὕροη ἐπεῖγ Βελάβ. 

26. ὙΤΠα οεἴλυϑοβ Ββουϊὰ Ὅε ἰγΓδηβροβοά: 
“« Ἡλνίηφ πὸ ἔξεί, ἴβῈῪ ἅγε ὕογῃθ ὕροῦ 
βου] ογ5." ὅδ66 Οὗ Ὁ. 4- 

«υδεγεῦγ ἐδὲν ἀεείαγε εὐπὸ νιθη ἐδαὶ ἐδέῦ δὲ 
ποίδὶηφ «υογ δ.) “ ἀἱδρ᾽ αγΐὶπρ υπηίο πιεη 
τοὶ οὐ Ὑ ΟΣΓΒ]0885088:" 2.4. [δὲ [ΠΕῪ 
Ἑοδηποῖ νναῖκ, Ὀυϊ τηυβὲ 6 οὐττίε, Βυὶ ἃ 
αἀἰδογοηξς τηοδηΐηρ 15 συ ρ ξεϑίοα ΟΥ̓ [Β6 υϑὲ οὗ 
(86 Οτεεκ ποσζὰ (ἀτιμία, “ 5διιάπηε ") 'ἱπ 6 γ.Ψ 
ΧΙ, 26: ΝΑ, 111. 5. 

Ω7. ζογ, ἢ “Ὅοοδπδο, ἰξ {Πογ 21} ἴο 
(δς »στουπά, ΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ΟΣ Υίϑα ὉΡ δρδίη οὗ 
τι οηλϑοῖνοβ.ἢ 

“εἰ ἐδεηε ὠργὶρ δὲ, 6. “ 8εἴ ἐξ υρτῖκμι," ἄς. 
ἼΤΠεγα ἅΓῸ υδηΐ 365 ἰυγα] 
ἴο 86 δἰησυΐϊας (γουρδβουῖ ἴΒς ἀεβοτρίοη 
οὗ ἴδε 1Ἰάοἱπ. 

δὲ δοαυεά ἄοευπκ. “ὃὲ 1Ἰδὲὰ ἀονη," 
“παδε ἐδεριείυες εἰγαὶρ δι} ““8οὲ [δβοπ"- 

ϑοῖνοβ ὉΡρσὶ απ, 
δμὲ ἐδέῦ “εἰ γἱϑε ὄφύογε ἐδένι, ας ὠπίο ἀεσάῖ 

5.} “Ὀπΐ [πο Οὔἴἶουἑη 58 ΔΙῸ δοῖ Ὀθδὲᾶδο 
οὶ 88 Ὀθδὲάο 80 ἀοβὰ. (ὐΟΙρΡΑΓῈ 
Ῥβ8. ονἱ. 28: “ὙΒΕΥ Ἰοϊμοαὰ ἐμοιηϑεῖνες ὑπο 
ΒΔΔ]-Ῥϑοσ, δηά αἷβ ἴῃς Ξδογιῆςεβ οὗ (πε ἀοδά," 
ἘοοΪυ5. χχχ. 18, 19: “ Πεἰιοδίοβ ροιγοὰ ὕροὴ 
ἃ του ἢ δῃυς ὉΡ ἃΓῸ 845 τ εβϑεβ οὗ τηρδῖ Ξεῖ 
ὉΡΟῚ ἃ ξῖᾶσε. Ὁνμαῖ ροοὰ ἀοείὰ [ἢς οὔετ- 
ἰῃρ υπίΐο 8η ἰάο]" ἴῸΣ ποιοῦ δῇ ἰΐ εδί ὯΟΣ 
δῖ 6}}. ΤὗΌϊ ἵν. 17: “Ρουγ ουὖἱ ἴῃγ Ὀτοδά 
οἱ ἴδε ὈυτίΔ] οὗ [ῃ6 7υ5ῖ, Ὀυϊ εἶνε ποιμίηρ ἴο 
(Π6 νἱοκοὰ . οὗ, δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς Ψδιςδῃ 
(οάοχ, “Ροιυγ οιξι ὮΥ σης δηὰ [ὨΥ̓ Ὀτοδὰ 
οὐοῦ ἴπο του]ῦϑ οὗ ἴπε 7υ5ι. 

ἘῸΥ ἴδο ουβίοπι οὗ ϑ8ετ πρὶ ἃ ἔεαβί θοΐοσε δῇ 
ἰάο)], ϑε6 Βοεὶ δηά ἴδε Ἰτάροη, νυ. 3-15. ΤὨς 
δΆΤη6 Οουδῖοπι ἰ8 5414 ἴο ΓοΙηδίη δηοηρ [ἢς 
Ατδῦβ οὗ Βαυθϑιυ (“Ὠἱϊοεῖ. οὗ ἴδε ΒΙ0]6:᾽ 
ΜΟΥΒΝΙΝΟ, Ρ. 437 6). 

28. 41: 7ὸν 1δὲ ἐδίσισε 1δα γε “αςγὶ βεξα ερηο 
ἐδενη, ἐδεῖγ ῥγίεσις σε} ἀπά αδιμ..}ὺ “Ἐπὶ 
ἐποὶξ Βδοσὲδοϑα {δ οῖγ ρεῖοδῖ5, ὅζο. 

ἐπ ἔδξε »ιαππεγ ἐδεῖσ «υὐὐυε:.1] “πὰ ἴῃ ἴκὸ 
ΤΩΔΏΠΟΙ ΠΟΙ͂ υυῖνεβ 8150. 

δι ὠπὶο 1δὲ βοον, δ. “ὉὈαυϊ κχὶνο 29 
Ῥασί ΟΣΕΒΟΣ 0 ἔὮΘῬΟΟΥ ΟΣ ἴο [89 76060]10.ἢ 

29. εα|.1 ““Ἰοπο0Ἀ,7 δηὰ {βεσοῦγ ἀςῆϊε: 
σΟΟπΊραγο [ν. χὶϊ, 4, “δῇς δ}}8}} τους ἢο 
Βδ] ονσοά ἐπϊην.ἢ 

ὃν ἐδε:ε ἐδέπρε γε "27 ἔποαυ.) “Ἰπονὶλς 
581 ἤσοι [656 ΤΠ] ηρ8.᾽ 

80. δοαυ ἐαῬ ἐδὲν δὲ εαἰδοά ΤΒο νδίοδη 
Μϑ. ργεβεῖνες (ἢς ἴσυς γοδαϊης (κληθείησαν, 
186 ορίδνες σιουϊ ἄν), τρεδπίηρ, “ον 
οουἹὰ [Π6Υ δε «416 )" ΦΗρον οουϊὰ 5Ξυςἢ 
ἃ τπΐηρ Ὀς (δουρῆῖ οἵ" " 

δεεσιδε «υορρϑη, 45.1 “ἼΟΥ ποχηθη,᾽ ὅἄζο. 
Α σϑάϑοὴ ΜΕΥ (ἢ6 [ονν5 οουϊά ποῖ τεζασὰ 86 
1.018 85 ροάβ; ἔοσ διηοῦρ ἴδε [εν το θη 
διδά Ὧο 5ῆιδᾶσε ἰῃ ἴδε ϑεσγνίοεα οὗ ἴ6 Τδρεσγηδοὶς 
οΥ ΤΎερΙο. 

81. Το 1ἀοϊδίγουβ ῥγίεϑδιβ ἀβϑυτος ἴῃ ἐδοῖσ 
ὙΟΥΒἢΪΡ 41} [6 5ἰβῃβ8 οὗ σηουγηίΐην 
(45 Οτσοίϊυυβ οὔϑογνθ5) ἴῇοϑα τ ἤοσὰ ἴΠ6 - 
Ἰοηΐδη5, ἶἰκὸ [6 Εργριίδηβ, τεραγάβὰ 5 
ὙΕΙ͂ ἴῃ ΤΟΔΙΠΥ͂ ἀοδα τε. Απιοὴρ ἴ[μ6 [ενν5, 
οὔ ἴδε σοπίγατγΥ, [ἢ6 Ὀγίθϑίβ οἵ ἴδ {νην Οοὰ 
ὙΕΙΕ ΟΧΡΓΈΞΒΙΥ ἑοσθιἀἄδθη ἴο ἀθῆ]ς τβοσηβοῖνος 
ἴογ ἴῃς ἀολὰά (ἴμεν. χχὶ. 1--τἶι; ΕΖεκ, χὶὶν. 25). 

“21 Οοἴηρᾶσγε 1 ϑδσῃ. ἱ. 9: “ ΕἸ; τῆς ρεϊοβὶ 
88ὲ ὍΡΟΙ ἃ 586δΐ (ἐπὶ τοῦ δίφρου, “ὕροῦ 89 
δοαῖ, υχΧΧ,, (δ. Ἡεῦγενν αἰϑὸ μανίην ἴδ6 
ΔΓΈς]6) ὉΥ 8 Ῥοϑβὲ οἵ {δε τεπηρὶε." ὍΒε Οτεεκ 
ννοσὰ (διῴ .») 15 ΤΙΡΒῸΥ τεηδεγοὰ “ 811} 
ἰπ 186 ΑἸ 85 ἴῃ [6 1, Αἴη δηὰ ϑγσγίας εγ- 
δἷοηβ: Ὀιξ ἰΐ5 πΊΟΣῈ βρθοὶδὶ πιοδηίΐηρ, “ἴο 5ἰῖ 
ἴπ ἃ σδασιοῖ," 18 τογο σοϊηπιοη : δηά ἱπίοσ- 
Ργεΐογβ, δβϑυγαϊηρ (ἢ15 ἴο Ὀε ἴΠ6 ΟὨΪΥ πιοαπίηρ, 
δανε τας ἐμὰ ΥΑΙΊΟΙΙ5 ΓΕΔ ;5 νος ἢ ἃσὲ αυϊΐε 

6. 

Του. χχὶ, 1ὸ: ἐσ ἐδεῖγ εἰοίδε: γχοηΐ. 
Ξ: ὉΠοΟΥΟΣ δἰ “ΤῈς ΒΙΡἢ ῥὑγίοδε. .. 5812] 

δοδὰ, ποῦ γτεμὰ ἢἷβ Ἅοἱοῖθβ." 

αἱ 1 ,εῊ 32. 



ν. 32-.-.40.} 

22 ΤΟΥ ΓΤΟΔΓ δΔηἀ ΟΥ̓ Ὀείογε ΤΠΕῚῪ 
δοάβ, 8ἃ5 τῇδ ἀο δὲ ἴῃς ἔεαβῖ ἤθη 
οηε 18 ἀθδά. 

42 ΤΕ ρῥγεβῖβ αἷ8ὸ ἴὯΚςε οἱ {Πεὶγ 
εηἴβ8. ἀπά οἰοίῃςε τΠεὶγ ψῖνεβ δηά 

οὨ] άγθη. 
44 ΥΒΕΙΒαγ ἰτ θῈ6 εν] τῇδε ομς 

ἀρεῖ υηἴο {Πεπὶ, οΓΥ ροοά, {ΠΕΥ̓ δα 
ποῖ 2016 ἴο γεσοιῆρεηβα ἴξ  ΠῈῪ οδῃ 
ΠΕΙΙΒΟΓ 86εῖ ὺὃῷ ἃ Κίηρ, ποῖ ρυζ Πἰπὶ 
ἄονγῃ. 

45 ἴῃ [κε στηδπησγ, ΓΠΕῪ σδη πεί- 
18εγ ρίνε ΓΙ 68 ΠΟΙ ΠΊΟΠΘΥ : τπουρῇ 
Δ ΠΠΔΠ ΓΔΆΚΕ ἃ νον τηἴο τἢεπὶ, δηά 
Κεθρ ἴξ ποῖ, {πεν ψν}}] ποῖ γεαυίγα ἴξ, 
16 ΤΠεν σδῃ 8ᾶνε ΠΟ πΊδη ἔγοπῚ 

απά ἐῤεὶν ῥεαάς απά δεαγάς σῥαυεπμ. 1ν6ν. 
χχὶ, ς:; “ἼΓΠΟΥ ([Π6 ρῥγὶθϑίβ) 5}4}} ποῖ πιακα 
ὑφ]άποβ5 ἸΡΟΠ ΤΠΕΙΓ ποδά : παι Π 6 Υ 5}}8}} {ΠῸῪ 
βῆᾶγα οἵἵ {Π6 σΟΥΠΟΥ οὗ {πεῖν Ὀεαγά." (ὐοπι- 
ΡάΓΟ [θσ, ΧΙΎ 1. 37. 

82. Τεν σγοασγ απά εὔν δεξογε ἐῤεῖσ φοάς. 
Εεκ, χχῖν. 17: “ Εούθεδσ ἴο ΟΥ̓, πιᾶκο πῸ 
ΠΟ ΓΠΙηρ ἔοσ πὸ ἀοδά." 

αἱ δὲ ἥέασὶ «υδὲη οπό ἐς ἀφραά.)] “αἱ 8 
ἴθαδί ζ017 {π9 ἀθ8ἃ ἢ (ἐν περιδείπνῳ νεκροῦ). 
(πραγ ἴεσ. χυΐ. 7: “ΝΘ ΠΟΥ 5}4}} πηθῃ 
ἴδαγ ᾿ΠΟΠΊΒΟΙ γῈ 5 ΤΟΥ 1Π6τὰ (πηαγρ. ὁ Ὀγοαῖ Ὀγοδά 
ἴογ 1 πὴ ᾽) ἴῃ πιουΓηϊηρ ἴο σοπηΐογε {ΠῸΠὶ ἴῸΓ 
(06 ἀδδά : πειῖῃοσ 51Π4}} σθπ βῖνο {π6πὶ [Π6 
ΟΡ οὗ σοπβδοϊδίιίοη ἴο ἀστηκ ἴῸΓ {ΠΕΙΓ {αῖΠΟΓ 
ΟΥ̓ ἴοτ {Π6ῚΓ στποΐμου." 81, [ΘγΟΠΊΘ, ἴπ ἢΪ5 σοπι- 
τηθηΐ οὐ ἴπΠ6 Ῥαβϑαρβθ, σοπραγοϑ ἴπ6 [νυ ]5ἢ 
(αδίοτη ἴο “πὸ ἔδαβίβ νυ ἴπ6 Οτθοκβ οΔ]}} 
περίδειπνα, απ ἴη6 1,4{1η5 ῥαγεπίαϊια.᾽" 

33. Τῤὲ ῥγίεσίς αἰδο, 5 ε.7]ὺ “Ἔτοτα ΤΒΟΙΣ 
Σαϊπθηΐ ἴΠ6 ὈΓΙοϑίβ Μ11 ἔα Κθ ρῬασῦ ἴο 
ΟΙοΙ 6.) ἄο. Οὐ (ἢ15 τ5δὸ οὔ {πὸ ζιΐιγ 566 
αὔογθ, Ὁ. 14. ἘΘΙΒΟΝ 5665 ἴῃ ἴἴ ἃ οἱοβθ ἱπλ}- 
ἰαϊίοη οὗ 6 Ηοῦτον, Ὀυξ υντΠοιῖ τοάβοῃ, 

ΝΈΒΒΕΒ 34-.,8.. ΟΟΝΤΕΑΒΤῚ ΒΕΥΜΝΕΕΝ ΤΗῊΗΕ 
[ΡΟ ΑΝῸ ΤΗῊΗΕΒ [ΟΚ. 

84, ἤρειδεῦ 1 δὲ δ] ἐδαΐ οπὸ ἀοεΐ ῥ᾽ τιπίο 
ἐδεσι, ΟΥ φοοά, 49. “ΑἸ ΤΘΥ ὍΘ ΘΥἹΣ] 61- 
ἰσθαίθα οὗ Δ᾿ΠΥ, ΠΟΙ ἐ ΤΆΘΥ 06 Θαςτθαῖοα 
Μ611," ἄς. 

ἐδὲν εαπ γε ρεῦγ σοὶ τρ ἃ ἀΐσ, ποῦ ῥμὲ ῥι)ι 
ἀραυη. ΤΠ τϑοισγοησο οὐ {Π15 ἀπά {πὸ 
{ἰκὸ ᾿άθαϑ 'ῃ οὐ. 53, 56, 66, Πα5 Ὀδθη ἱποιρῆϊ 
ἴο ἰηἀϊοαῖθ 4 {ἰπ|δὸ ἴπΠ ΨΠΙΟΠ Κίηρβ ὙγῸΓῸ 
οἴξη ἀδθροβθά. ὅςε6 [πιτοάιοίζίοη, ὃν. ὙΠῸ 
ΞΈΠΟΓΑὶ ἘΠουρ Σ οὗ [Π6 ραϑϑαρο, τον. 34.--:8. 15 
ἴῆαϊ τῆς 1ᾳ4ο0]5 ἢν ποῖ {πὸ διγιθιιοβ οὗ ἴΠπὸ 
ἴγις Οοά: ἴογ “Ἢδ ρμιυζζθιἢῃ ἀόννῃ οπο, «πὰ 
βοίζο ἢ ὋΡ Δποίῃου " (5. Ιχχν. 7). (ὐοηραῦο 
]οὉ ΧΙϊ, 18; Ῥ8. οχἕ, 7, 8; Π Δη. 1]. 21. 

ΕΡΙΘΤΙῈ ΟΕ 0ΕΑΕΜΥ. 

ἀεδίῆ. πεῖτμεγ ἀε]νεγ τῆς γε Κ τοπ 
τῆς πὶρηϊγ. 

427 ΓΠΕΥ σαηποῖ γεβῖογε ἃ δ] ηά 
ΙΔΠ ἴο ΠΙ5 βρῇ, ποῦ Πεὶρ ΔΥ πιδῃ 
ἴῃ 15 ἀἰϑΈγεββ. 

28 ὙΠΕΥ σδη 586 7 ΠΟ ΓΔΕΓΟΥ ἴο ἴῃς 
γ]άονν, ΠΟΙ ἀο ροοά ἴο τῃε ἐλΊΠεγ εβ8. 

20 ΤΠεῖγ ροάβ οὗ ννοοά, ἀπά ψῃ ἢ 
ἃτα ονεγϊδιά στῇ ροΪἀ πα 5}]|νεῖσν ἅγα 
{κε τῆε βἴοπεβ τπδῖ θὲ βενῃ ουΐ οὗ 
16 πηοιηίαϊη : {ΠΕῈΥ τΠλῖ ὙγοΥΒ ἢ Ρ 
1Ὠεπὶ 5}4}} θὲ σοηίουηάεά, 

40 Ηον 5Ποιυ]4 ἃ τπῖδπ τπδη τῆϊηΚ 
ΔΠΑ 540 τῃδῖ {Π6Ὺ ἅγὰ ροάβ, ψῆξεη ὄνβη 
(ῃε (μα ἀεδηὴβ τπεηλβεῖνεβ ἀἰ5οηαΓ 
τΠμεπὶἢ 

35. »πορν. 1 ἸΈΟΓΑΙΥ, “ ὈΓα55" ΟΥ “ςοΡ- 
ΡΟΓ, ἃ σοπηπηοῃ ἴογπ ΤΌΤ 51Π14}} ΤΠ ΠΟΥ͂ : Μαζί. 
Χο; Μαχκ ΧΙ. 41. Οὔβοῖνο {Π6 ςοπίγαϑέ ἴο 
1 ϑ41η. 11. 7, “ὙΠ6 Ἰμοσγὰ πα κοίῃ ΡοΟσ, δπά 
τ Κοίῃ σις ἢ. 

ἐῤὲν «υἱἱ] τιοὶ γεφγο 1. ὝΠΟ {Πουρῆΐ δηὰ 
ἸΔηΡ Ια Ὲ ἀγὸ ον θην ἴα κϑη ἔγοτη 1) δι. ΧΧΙΙΠ. 
21: “Δ  Πεδη ἴδοι 5Π4]ζ νον ἃ νονν τπῖο [Π6 
Τογὰ τὰγ Οοά, ἴδοιι 5ῃδα!ξ ποῖ 5δοὶ ἴο ΡδΥ 
ἴῖ : Τ[ὉΓ {Π6 1 οτὰ ἴἢγ Οοά ν}}} βιισγοὶν γα υϊγα 
11 οὗ [Πθ6." 

96. Τόεν εαὴ σαῦς πὸ γιαρ ὕγοηι ἀεαὶῥ.] 
ΠὨοιῖ. ΧΧΧΙΙ. 390, “ ὙΤΠΟΓΘ 15 ποὺ ρμοά ννΠᾺἢ τη: 
ΙΚΙ], ἀπά 1 πακὸ δ]ϊνὸ :᾽ 1 8811. 11. 6, “" ΤῊΘ 
Ιογὰ ΚΙΠ]εῖη, πὰ πη κοῖῃ δἱῖνο : ἢ6 ὈσΙηροῖῃ 
ἄοννη ἴο ἴπ6 σσγαάνθ, αηὰ Ὀγη οί πρ.᾽ 

97. ἐο ῥὶς οἰσλί]ΐ Οπιῖ “15. (ΟΠΊΡΑΓΕ 
Ῥς, οχῖνι. 8: “ἼἼΠς Τιογὰ ὀροποίῃ {Π6 αγο5 οὗ 
{ΠπΠ6 Ὀ]Ιηἃ : [Π6 1 οτγὰ γταϊβοῖῃ ἴΠθπὶ {παΐ ἀ7ΥῸ 
Ὀον θα ἀοννη." 

958. Ῥϑ. οχὶν!. ἡ: “Ης το]θνοῖῃ τΠ6 [φιἢοΓ- 
1655 απ νυἱάονν.ἢ 

959. Ἀερᾶα: “ὙἸΔΘΥ ἃ.0 1ἰκθ ππΐο {86 
ΒίΟΠΘΒ σοι {Π8 ποι ΐδὶῃ, 8980 τοοᾶθπ 

ΒΙΏ ΡΒ, πα πη ρ 5 ΟΥ̓ΘΙ]αΙϊἃὰ ΣΡ ρΡοϊ]ὰ 
Δη ἃ Βὲ1νο τ." (οΙηραγο ΗδΌ. 11. 19: “ΥΟΘ 
πο ΠΙπὶ {Παὶ βα ἢ ἴο {πὸ τνοοά, Αννακο: το 
τ ἀπππηὺ βίοηρ, ΑΤΊβο, 1{5}}4}} ἴραςῃ ! ΒΟΠο]α, 
1[ 15 ἰδ ΟΥ̓ΘΥ νι ρο]ὰ ἀπά 5] νυ, δηά {ΠΟΓΘ 
15 Πὼ Ὀγοαῖῃ αἵ Δ}} τὰ ἴΠῸ πάϑὲ οὗ 11. 

σῥα! δὲ εοηγοιμάεά.)} “πὰ {ποὺ [δῖ 
ΒΘΙΥ͂Θ {ποὸπὶ 5[|.4}}] 6 ραΐῦ ἴο 5. 8110." ὍΤΠ6 
Γοίοσοποο 15 ἴο ἴπΠῸ μῥγιοϑῖβ ΠΟ δ'ΒΘ.Θ᾽" 
(θεραπεύοντες) ἴπῸ 1015, ΓΑΙΠΟΓ (ἤδη ἴο {Π6 

ὙΥΟΓΘΠΙΡΡΟΥ5 ἴῃ σΌΠΟΙΔΙ, 

40. Ηρτζο, 5 ἴῃ οὐ. 30, ἴῃ6. το αἴη, δοοογά- 
᾿π ἴο [6 Αὐν΄., ΤΟΥΠῚ5 [πὸ σοπο]ϑίοη οὗ ΟΠ6 
βδοοίίοη, ἀπά {πῸ ᾿πἰτοάπσοη ἴο ἴῃς ποχί. 
Βευΐ {πὸ Ἰαβὲ οἰαιιθθ 5Που] ἃ ΠΊΟΓΘ ΡΓΟΡΟΓΥ Ὀδ 
Ἰοιποὰ νυ {Π6 ποχί νϑῦβο. 
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Οὐ, δὼ 
αὐ εα 
κῥο» δεί. 

ΙΟ τσ, 
24.:ξ. 

41 ὟΝ ο :ξ παν 5841] βεε οπς ἀιιπιῦ 
τῆδι σδηπηοῖ ἀρδαῖ; ΠΥ "Ὀγίηρ ΒΙη, 
Δηὰ ἱπηῖγεαξ Βεὶ τῆλ ἢθ ΠΊΔΥῪ 5ρ6ΔΚ, 
8ἃ5 Ἰβουρῃ Π6 Ψαγα αδὖϊε ἴο υπάετγ- 
βίδηά. 

42 εις {πὰ οδηποῖ υπάεγϑίαηα 
της τΠεπλβοῖνεβ, ἀπά ἰεανε τΠδπὶ: ογ 
τΠεγ πανα πο ᾿Κηον]εάρα. 

43 ΤΕ νοπίθη ἃ'ϑοὸο ἢ ςογάϑ 
δῦοις ἢ 6πὶ, 5ἰτρ ἴῃ {Π6 νγαγ8, θυγῃ 

ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ 5Ε΄ἑ ΚΕΜΥ. [ν. 41---44. 

Ὀγᾶῃ ἔογ ρεογίιπια : δυὰς 1 δὴγ οἵ 
τπεπὶ, ἀἄγαννῃ ὉΥ βδοπια [πᾶῖ ρδββεῖὶ 
Ὀγ, 16 ἢ ἢϊπι, 8516 ταργοδο οί ΠεΓ 
ἔε]]ονν, τῇδε 886 νγὰβ ποῖ τπουρῆϊ 25 
ὙΟΓΙΙΥ 2485 ΠΒοΙβ6]ι, ΠΟΙ δεῖ οοτά 
Ὀγόκεη. 

44. Υαίδοενεσ 8 ἄοῃηθς διῃποηρ 
Ἐπεὶ 8 ἴαἰβε : ἤονν πΠΊΔΥ ἰδ ἴδεῃ 
6 τβουρῆζ οἵ᾽ 814 ἴπαὶῖ {ΠΕΥ δτὲ 
σοάϑὶ 

ΨΈΒΒΕΒ 41-44. ΤῊΕΒ [ΙΡΟ5 ΑΒΕ ΡΌΥ Τὸ 
ῬΙΒΗΟΝΟΝΒ ΒΥ ΤῊΗΕΞ ΟΗΑΙΌΕΑΝΒ ΤΗΕΜ- 
ΒΕΙΨΈΕΞΒ. 

«υδεη συεη ἰδὲ Οραϊάεαης, Φ95.}1 Α πον 
δοηΐθποθ δερίη8 ποῦο, θὰϊ 115 δροάοϑβίβ τηιυϑδῖ 
6 ΘυΡΡ ΪΙοα ἴτοπὶ [πὸ ρτοσράϊηρ, --[ῃυ5: “Απὰ 
Ἱοσθονοτσ-(ῃον οδη ἃ τηδῃ {Π|η}ς ἴῃ επὶ ἴο 
6 φο(ϑ) --- βοὴ αν ἴθ ΟΠαϊἀθδη8 ἀϊ5- 
ΒοπουΓ {Π6πΠὶ ἡ ἢ 

ΤΠεΙΓ ον ΜΟΣΞΙρΡοῦ5 ρυς {πεῖν ἰάοἷ5. ἴο 
ἀἴβρταςθ, “ΟΥ̓ σοπἊ 4} }7 ἀεσπιαπαϊηρ ἔοπὶ 
{ποτὰ ννηδῖ ΠΟΥ Κπονν σδηποῖ Ὀδ ρΡεγίογηχθα ἢ 
(Οστοιῖ5). 

41. ἢο ἐξ ίδεον «δα! τεὸ οηε ἀμηηὁ.} “ἍΝΈΏΟ 
ΨὮΘῈ ΠΟΥ͂ 800 8 ἀἸΠΙ 1181." 

ὀγίησ δέρμα} 1.2. ἴῃς ἀυπὶῦ τη, ὙγΠοπὶ 
ΠΟΥ Ὀτίης ἴο ἴδ 140]: δοοογάϊηρ ἴο Δηοῖ ΠΟΥ 
σοηδίγιοίιοη, [ἃ ΠΊΔΥ τηθδῃ “(ΠΟΥ Ὀγίηρ Βεὶ 
δηὰ εηἴγοδξ Ὠϊπη.ἢ 

α: ἰφομσθ δὲ αὐεγὸ ας ἰο ὠπάεγσίαπα.}] ΒΥ 
εηϊγοδίίηρ Β6], νηο οδηηοῖ ὄυθη ἤθδῦ (αἰσθέ- 
σθαι) τποῖὶγ ΡγδΥοσ, ἴο τηακὸ 4 ἀυπμηῦ πηδη 
δρεδῖὶς, {Π6Ὺ Ρυῖ {πεὶγ ἴ40] ἴο Ορεῃ 5ῃδπια. 

42. γ7εὶ ἐρὲν εαπποί ὠπάεγείαπά ἐδὶς ἐῤεηγια 
“εἶνες, απά ἰεαῦυε 1ῤορι.} ΓῊΪΒ 15 πλιςῇ Ὀεῖίοῦ 
(ἢ4η [6 τοπάογιηρ Ψ ΒΟ. 5οπΠΘ ΟΟΠΊΠΊΘΠ- 
ἰΔΐογβ δάορί: “᾿Δηά [δοιυρῇ [ΠΟΥ ἀγὸ {ποῖη- 
βεῖνθϑ ἄννασε οὗ [ἢ15, [ΠΕῪΥ̓ σδηποῖ ἰόανο {πη - ἢ 
ἴογ 186 ποχῖ οἴδιιθε δίδίθϑ [παῖ {ΠεΥ, ἴῃς ννοῦ- 
ΒΠΙΡΡΕΙ5 {Πολβεῖνοϑ, “πᾶνε πὸ Καον]θάσε᾽ 
(αἴσθησιν, “ ῬοΓοοΡΙΙΟη," ΟΥ̓́, 35 ἰη ἴΠ6 τηλΓρ!η, 
“Β0180᾽}, Δηἀ ἐῤέγέζογε σδπποῖ ἕογβακο {ἘΠ ΟῚΓ 
οοΙ] ἰδὶὶ ΙΔοἸ]ίτγ. 

43. Οοπίραγε Ἡργοάοίζιβ, 1. 199: “ὌΠ 
τιοϑὲ αἰσρτασοῖα! οὗ (Π6 συδίοπηβ ἀπιοπρ ἴῃς 
ΒΔΟΥ]οηϊαη5 15 186 ξο] νη. ΕΥΘΓΥ ννοπΊδη 
οὗ ἴῆ6 σουπίγυ πιυδὲ ποθ ἴῃ ΠΟΥ Πἶ ρὸ δπὰ 
δἰ ἴῃ {πὸ τολρίο οὗ Αρηγοάιϊῖο δπα μανὸ ἱπῖουσ 
σουγβα ἢ δοπὶθ δἴγαηρο πηλῃ. . . διϊπρ 
ἴῃ. (ἴῃς το] οσοοιγ οἵ Αρμγοῦϊς ἢ ἃ 
ψ το οὗ ςογά (θώμιγγος) τοιιηἀ {πεὶγΓ ποσὰ 
ΔΙῸ ΤὩΔΠΥ͂ ΜΟΠΊΘΏ, ἴοῦ 5οηθ ἄἀγὰ σοπληρ δά 
Οἴϊογ5. κοὴρ : ΔΠα ΓΟΡΕ65 5ἰγοΐοῃθα ἴο ΌΓΠῚ 
Ῥειϑϑαᾶβο5. 'π ΟΥ̓ΟΓΥ αἰγεοϊίοη ΚΟῸΡ ἃ Πογοιρῃ- 
ἴχγα διποὴρ ἴῃς ψνόοιθη, αἱοπρ ψ ιο Πα 
ΘἴΓΔΏΡΟΥΙΒ ρα55 [πγουρὴ πα οἰιοοβο ἔοσ το τ- 

βεῖνοβι Απὰ ἤδη ἃ ψογῆδη ἴδίκοϑ ΠΟΙ ϑοδῖ 
66, 586 15 ποῖ δ᾽ οννθὰ ἴο γὸ ἀννΑῪ ἴο δεῖ 
Βοπῖθ ὑπ|} οηε οὗ ἴπΠ6 β δηρογθ [γον ἃ 
Ρίεςε οὗ πηοΠΟΥ͂ ἰηΐο ΠΟΙ ἰὰρ δηά ἴδκεβ Βεῦ 
Μὰ Ὠἰπὶ οὐδιάς τπ6 (6016. 

δίγαδο (ἰϊ0. χυὶ. σ. 1) ρίῖνεβ ἃ 51Π|}}2. δ.- 
ςοππί, Δηὰ 5ἰδῖεβ ἴπδϊ [π6 ῥγδςίϊςε νγᾶβ8 ἰπεῖϊ- 
τυϊοα ἴῃ σοπβοαύδηςα οὗ βοηλα ΟγϑοΪδ. 

ΤΗΣ ροάάοβ8 οδ θὰ ὉΥῪ ἩΗετγοάοίυς Μτ- 
᾿πιἴἰὰ, ἀπά ἰἀοπεῆθα νυν ΑΡΒγοάϊίε, ϑθοπὶς ἴο 
Ὀ6 [Π6 βαπὶὸ ἢ Μὰ, ΒΙ]18, ογ Β 6 115, ἴῃ 6 
Μἱ οὗ Βε] οὐ ΒΙ1: 58εὲ6 Ἀδν)]ηβδοη, "Ηετο- 
ἀοΐι5, ἰ. 199. 

δεϊάδη (' ἀς 115 ϑγτίβ, 1ἷ. 8) ΞΌΡ ροϑβεβ 1818 
ουδίοπιχ ἴο θ6 [Π6 84π|ς ΨὮΙΟΝ 8 τι ποηθά ἴῃ 
2 ΚΙηρ5 ΧΥΪ]. 30, “ἼΤὨΘ τηεξη οὗ Βδῦγϊοη πλδάὲ 
ϑυςςοίμεῦθηοῖι, Πόσο ἴῃς 145 ννογάβς πηϑδῃ 
᾿ΠΠΟΓΑΠῪ “ ὈοοΙἢ5 οἔαδιρ ἴοΓ5." 866, πονενεγ, 
[μΠ6 ποῖς ἰῃ ἴῃς “ϑρεακογ᾽β (ὐοτητηθπίατγυ ̓  θα 
Κίηρβ, ἤογα 186 ψόογάὰβ ἀγα αἰ ΘΉΓΥ ἐχ- 
Ρἰαϊηδά. 

«υἱὲ εογαάς αδοια δεν. 1Α[ΟΓΑΙΪΥ, “ ἢ αυΐδα 
Ῥαΐ ΤΟΡΘΒ στουπὰ δϑουῦ [8 91} (σχονία 
περιθεμέναι) : τῃ15 ἄοε5. ποῖ τεΐεσ ἴο νγεδτῖης 
εἰγά]ε5 οὗ οοσγά, ῃοσ ἴο ἃ γεδίῃ οὗ οοτὰ γουπά 
[6 Ποαά (θώμιγξ, Ἡεοτοά, ; θώμιγγι δ᾽ ἔστεπ- 
ται σαι ϑίταρ0), δευῖ ἴο ἴα με ιῖ Ρδϑϑᾶξοϑ 
(σχοινοτενέες διέξοδοι, Ἡ ἐτοά.), οαοὰ ννοπιδῃ 
δοίης δποϊοβθα νη ἃ σορθ, νυ Π Β πχυδὶ Ὀ6 
Ὀγόκθη τῃδί 5816 πλὶρ]ιῖ Ὀ6 ἰδ ἀνναγ. 

δωγ ὄγαπ 7ὸν ρει “ Ὀυτη Ὀγδῃ 88 
ἰποθη80," --- ΠαΊΟΪγ, ἴο ἴπΠ6 ροάάοθα, ἰδαῖ 
{Πγοι ἢ ΠΟΥ ΔΥῸ ἃ ρΡαγΓΑ ΠΟΥ πᾶν δε Τουπά, 
Οοπιραγο Τ Θοογι5, " [αγ].᾽ 11.313 ἀηα 161; 
νΙγρ. "Ες].᾽ νιν 82: “δρᾶσρε πιο δηη." 

μὲ 1 ἂπνρ ΓΚ ἐδερη, ἄγαφυπ ὧν στοπιε ἐδαὶ 
}ασοοῖῤ ὄν, ἐδ «αὐ πῆ “διὰ ψἈ0Ὲ 089 
ΟΥἨ Τθτὶ 888 00) ἀταρσροὰ ΟἿ᾽ ὉΥ 0190 
ΟΥὗὨ Τὰ οπὶ ὑπαὶ Ρ888 ὉΥΓ ἴο [ἰἰ6 ΜΠ ϊπι.ἢ 

αὐας ποὶ ἐδοισῥὲέ ἂς «υογίῤγ ἀἪ ῥετγ!ε}]} 
Ἐἢ)48 ποῦ 6608 Τποιρῃῖϊ ΜΟΣΙΒΥ, 11Κ9 δεῖς 
561 

ῥὲγ εογ 1] “'ἈΟΙ ΣΟΡ 6." 

44. (ον α»πονσ ἐφῶωπι ““ἀοπα οἱ {Πεπὶ;ἢ 
1 τοίογϑ ἴο [ῃ6 Ἰ4ο]5 (ἐν αὐτοῖς, Νῖ.), ταῖε 
{πὴ ἴο [Π6 ΟΓΒΙΡΡΟΙΒ ΟΥ̓ ῥγιοϑίβ (παρ᾽ 
αὐτοῖς, Δ1]6Χ.). 
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τνοοά, απηὰ ονεηϊαιά νυν ἱτἢ 5Π]νεγ δηά νά. 1}. 
504, [ξ 5841} θὲ Κηποννῃ Βεγεδίζεγ τῇδε τὸ 

ν. 45--54.} 

αὶ. “ΤΕΥ ἃς τδάε οἵ σαγρεηῖεγβ 
δὴν ᾶς λῃᾷ ρο] ἀθπλ}ῃ8 : ΓΠῈΥ σδπ δὲ ποιμΐπρ 

εἶδα (ἤδη τὴ6 ψογκηγθη ψ}}}} ἢᾶνα {Πεπὶ 
ἴο θα. 
46 Απά τἢογ τπεπιβεῖνεβ τῃδὲ τπηδάς 

{Πεπὶ σδη Παναγ σοητίημε ἰοηρ ; ΠΟΥ͂ 
880} 4 [ἤδη τῆς τῆϊηρ8 τῃδὲ γα πηδάς 
οἴ τπεπὶ Ὀε ροάϑὴ 

47 ἔογ τῇεν ἰεῇ 1168 δη γεργοδςαβ 
τὸ το [Πᾶΐ σοπλα δίζεγ. 
48 ογ ψβεη τἤδγε σομηθῖῃ ΔΠΥ͂ 

ὙΔΓ ΟΓΥἹ οἷαριια ὕὑροη τῃεπὶ, τ[Πε ῥγίεβῖϑ 
σοηϑυ ες τσὶ τῇ ἘΠεπηβεῖνεβ, πεγα ΠΟῪ 
ΠΔΥ δε ΠΙάάεη νι ἘΠ απ]. 

49 ἢονν τΠεῃ σδηποῖ πηεπ Ρεγοεῖνα 
(δῖ τΠεγΥ θὲ πο ροάβ, ννῃϊ ἢ σδη πεὶ- 
{ΠῈΓ βᾶνα {πειηβεΐνε8 ΠΠῸΠῚ νγΆΓ, ΠΟΙ 
ἴοι ρίαριε ἡ 

[86 Υ γα ἔα]βε: 
51 ΑΠά [ξ 5881} τηδη ἘβῈ]γ ἀρρϑᾶγ 

ἴο 411 παιίοηβ δηά Κίηρβ {δῖ τῇς 
ΔΓΕ ΠΟ ροάβ, δυῖ τ[ῃ6 νγοῦκϑ οὗ πηεη 8 
Παπάβ. δηά τῆλ τῆετε ἰ8 πὸ ψνοῦκ 
οἵ (σοά ἴῃ τἢαπ,. 

52 ὟΝ Ο τμδη πιᾶὺ ποῖ Κπον {δῖ 
1ΠΕΥ ἅτε πὸ ροάϑὴ 

52 Εογ ΕΙΠΕ οδηῃ {ΠΕῈῪ 8εῖ ἃρ ἃ 
Κιπρ 'π τῆς ἰαηά, ΠΟΥ ρσίῖνα γδίῃ υηῖο 
τλεη. 

54 Νεῖπεῦ σδῃ ΠΕΥ 7υάρε {Πεὶγ 
ΟΥΏ ΟΔ1156. ΠΟΥ ΓΕάΓα55 ἃ ψντοηρ, δεῖηρ; 
ὉΠ40]6 : ἔου {ΠῈῪ ἃγα 45 σύοννβ Ὀεΐνγεεη 
ἤεανεη απηά βαγῖῃ. 

ΥΕΚΒΕΒ 45-52. ΙΠΟ1.5 ΑΚΕῈ ΜΕΒΕ ΝΌΚΚΒ 
ΟΕ ΜΕΝ ἨΑΝΡ.5. 

45. »παάε 977 ἐαγβεηΐογς.ἢ “τηδάθ ὉΥ σαΓ- 
ΘΕ" Ισᾳ0 Χ]. τὸιν [ΘΣ Χὶ 1. ὅζο, 

ἐδὲγ απ δε ποίῤὶπισ εἶδε ἐῤαηπ ἐδὲ αὐογάγιδη 
φυἱ ῥαυε ἐδέηι 'ο δφ.) 80 Ηογδος (1 ϑαΐῖ. 
γῇ. 1) 5βοοῦβ αἵ ἴπὸ ϑἰδΐζιις οἵ Ῥυίαριιβ ἰῃ Ηἷ5 
ξαγάθῃ :-- 

“ ΟἸΙπὰ ἔσγυ Πστιβ Ἔσατὰ που] ηῖι5, πα. 116 ΠΙΡΤΙ ΠῚ, 
Ουυτῃ αΌΕῚ ἱποοχίιβ βοαιηπαπι ἰασετεῖπα Ρτὶ- 
ΔΡῸΠ 

Μαϊυϊξ εββα ἄδθυτη. εὺβ ἱπάς Ἔσο, 

[,λοϊδπεϊ5 αιιοΐοθβ (Π6 58 ΠΊ6 ράββαρο (' [π5{{{.᾿ 
ἴ, ς, 4). 

46. δὲ σοά:.}ὺ ὌΠοβο ννοσάβ. (εἶναι θεοί) 
86 ἴουπα 10 πΠΊΔηΥ Μ85. πὰ Δ ογϑίοηβ, δαΐ 
ποῖ ἴῃ ἴῃ6 Ναΐίςαῃ οάθχ. δ Ποιΐ {Ποπὶ 
ἴΠ6 πηθαηϊηρ ΜΜ}1 6: “ὙΠΟ τηᾶκοῦς {Π6πὶ- 
βεῖγεβ ἄο ποὶ οοπίϊπιιθ, απάὰ ον {πθπ 5 ἴἴ 
᾿ἰΚεὶγ {παῖ ἘΠΟΙΓ ὑνοσκ5 5ῃοι ἃ Ὀ6 οὗ Ιοπῃ σοη- 
ἘὈΠυᾶποΘ ἢ ἔογ ννμαΐ {ΠΥ Ππανὸ ἰοῖς ἴο {ποβ6 
ἴῃδξ σοπηθ δἴζοσ {ΠπῸὸπΠὶ ἀγὸ 1165 απὰ εἰβρτγασθ." 

47. 15.717 1.6. ἴαϊϑ6 βοάϑ: 866 ηοΐθ οἢ υ. 8. 

48. τη» «αὐαγ'΄ οὕ ῥίασιι.7 “ἘΟΥ ΨΆΘΠΘΥΘΙ 
ὙΑΓ ΟΥὉ ΥΟῸ 165 ΘΟΙ1Θ ἸΙΡΟῚ {Π6Π|.᾿ 

49. ,γογι «ὐαῦ΄, ποῦ ζονι ῥίασιε.)] “ ἔτῸπὶ 
ὍΒΔΙΒ ΠΟΙ ἔτοπὶ σοῦ Ὁ1685.᾽ 

51. “πώ 1: “ῥαϊϊ »ιαρι ξεν ἀῤῥέαῦ ἰο αἱΐ 
παΐίοπς ἀπά ἀίησ.] “ἼἸΟ 411 [89 Βοαΐμϑι 
διὰ ἴο ΠΟῚΣ Κὶπρδ ἐΐ 8881} Ὀ0 τῃηδπηὶ- 
ζοβι." 

ἐδέγε 1: πὸ αὐογῷ 0.0, Οοά ἐπ ἐῤωμἢ 14. 
ὙΠΕΥ͂ σαπποΐ ἀὸ ΔηΥ͂ ΟΥΚ δι ἢ ἃ5 ἃ βμοά 
ςδη ἀο. 

52. ἢ ο ἐδεη γᾶν ποὶ ἀποαυ.) “Ἰο ψΒοπῖι 

[801 5.411 ἰδ πού 09 Κποση.) ΤὍΠὸ δ δ- 
σά (οάοχ οπιῖῖβ [6 ποραίϊνο Ραγίοϊθ, τυ ῃ] ἢ 
15 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 ἴῃ. ϑθῆβθ. Δ ΙΠοιξ τ 6 
Βῃοι ἃ πᾶν 1ῃ6 ἱπαρργοργίαΐθ αιδϑβίίοη ---- 
“ἈΠ ΟΓΘΟΥ [6 πη 5}4}} 1ἃ θῈ Κπονη {Ππαξ {ΠΟΥ͂ 
ΔΥΘ ποῖ μοςῦβ}᾽" ΤὍΤΠ6 οἵΠΟΙ τοδάϊηρ 5. 4150 
σοπῆσμηθα ὈΥ {π6 ἔογπιὶ οἵ {Π6 αιιοϑίϊοηβ ἴπ 
σ΄Ὁτσ. 49, 56, ζο. 

53. α ἀϊΐησ ἐπ ἰδὲ ἰαμά. 
ἰαη 4." 866 ποΐθ οὔ υ. 34. 

ξἴυε ταΐϊπ προ πιθη.] Οοπιραγο θα. χὶ. 
Σχ: Ῥ6, ὌΧΙ δ᾽. Αοσ παν, 7} 155... 7, 

ἐᾷ Κιηρ οὗὉὨ [ῃ6 

54. 2 εὶγ οαὐ εατε.}] (ΑἸΟΠΊΡΑΓΘ Ὁ. 14. 
ΘοΙὴ6 υγοι]Ἱά τοπάογ: “ΠΟΥ σαηποΐῖ Ἰιάσο 
ΠΊΘΠ 5. Οδιι565. Βιιῖ {ποῖ 15 ἃ Κθεποὺ τὸ- 
Ρσγόδοῖ ἴῃ τῆς ΑΟΥ. 

07" γεάγεος ἃ αυγοῦσ.] ΟΥ̓́͵ 8458 ἴῃ 58. 1. 17, 
ἐγρΊ]λουθ [88 ΟΡῬΙθ58504." ὅὃεὸ {πὸ ποῖρ 
αἱ ἴῃ6 δπὰ οἵ {ῃ6 σπαρίοσ οἡ {πὸ ναγίοιιδ γοαύ - 
Ιηυ΄. 

δεῖγισ τιαὐ]θ.1] “ἰταροΐθηῦ 88 ὑπ 0 Υ 810." 

Ὥγν ἰδὲν αγὸ ἂν εἐγοαυς, 5. ὝὌΠο ΑἸοχ- 
ἀπάγιηθ ἀπ οἵποῦ Μί85. ςοηηροξ {15 νυτἢ 
[πὸ Ργοσθαϊης οἰαιιδο, οὐ της γάρ: “θείης 
ΠΟΙ ΡΙ 55 ἃ5 1Π6 ογονν5 {Παΐ ἀγὸ θοΐννθθη μθάνθη 
αη φαγί. ὝΤΠΙ5 ἀοοβ ποῖ δῇθοϊς {Π6 56Π56, 
νΥ ΠΙ ἢ, Ποννθυθῖ, {πὸ σοπιπηρηϊζαΐογα ἤανο {Διο 
ἴο ἀϊδοονοσ ὍΤΠι5 Κδιιδδ: "ΓΤ ΉΙ5. 56 ΕΠῚ5 ἴο 
Ὀ6 ἃ Ργονουθῖαὶ βαγησ. Απύῆονν {Π6 σοπι- 
Ραγίβοη ἰ5 ἴο {πὸ [0] η6 55 οἵ (ἴῃς οσονν, ποῖ 
ἴο [5 Ροϑβιτίοη. Ὑοῖ [Π6 δηϊπΊαὶ 15 Πλ Γῇ 1655 
[6 0]6 ([) τη {πὸ 160].᾿ 

(ὐετταιπὶν ἃ υΐησ οΥον ἄοθ5 ποῖ ἄρρθῶγ ἴο 
Ὀ6. 6 016, ὀβροςία! !ν νῆθη Πγίηρ “ Ὀοΐννοθη 
ἤδάνθη ἀπά φαίη." Βιῖ ννῆδΐ 15 ΠΊοΟΥΟ ἰπὶ- 
Ροίεπί [πη ἃ αἀδαΐ σγονν Π ΠΕ τ “ Ὀεΐννεθη 
ἤδανοη δηά φαγί," ἴο 5άγο 15 ἔθ ]ονγ8. ΤῊΘ 
94ΠΊ6 ὑπο τ ΓΘΟιΓ5 1ἢ «Ὁ. 70. 
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ςς ὙΝΒεγευροη ψβεη ὅγε (8}]|Ἂ6Ὲἢ 
ρου [Π6 Πουβα οἵ ροάβ οὐ ψοοά, οΥΓ 
ἰλίά ονεῦ στῇ ρο]ά οὐ 5|ἴνεσ, {ἘΠ εὶγ 
ΡΠ εϑί8 νν}}]} ες ἅνγᾶγ, δηά εἼβοᾶρε :; 
δας {ΠπῸγῪ τΠεπΊβεϊνεβ 5141} δὲ δυγηεά 
Δϑιηάεγ Κα ΒεΔΠΊ8. 

56 Μογεονεσγ {πεὺ σᾶπποῖ ψ τ ἢ- 
βίδηἀ ΔΠΥ Κὶπρ ΟΥ Θῃμθιηεβ : ΠΟ σδῃ 
ἴ τπεη θὲ τῃουρῆϊ οὗ βϑαϊά (δὲ {ΠεῪ 
θεὲ ροάϑε» 

57 ΝοΙΙθογ ἀγα [Ποβε ροάϑ οὗ νψοοά, 
Δηὰ Ἰλά ονθγ ἢ 5||νεγΓ οὐ ρο]ά, 
ΑΌΪε ἴο δβοᾶρα εἰσ ἔγομη [ἢ] ανα8. ΟΥΓ 
τΟΌΕΓΒ. 

58 ΏΠοσε ροἱά, δηά εἰΐνεγ, δηά 
δαγπιθηῖβ νυν μογείίῃ ἘΠεγ ἀγα ο]οιΠεα, 
ΤΕΥ τΠδΐ γε βἴγοηρ 4ο ἴδκε, δηὰ ρὸ 
ἈΨΆΥ ὙΠ ΠΑ]: ΠΕΙΠΕΓ ἅτε ΠΕῪ 40]ε 
ἴο ΒΕΙρ ἐβμεπιβεῖναϑ. 

50 ἹΠαογείογα ἴὸ 18 δεῖίεσ ἴο δὲ ἃ 
Κὶπρ ἴῃδῖ 5ῃδνγθίῃ [15 ρονγεῖ, οὔ. εἶβε 
ἃ ΡΓοδιίδῦ]ε νε 856] 1 δὴ μουβο, νη] ἢ 
τΠ6 ονγῆδῦ 54} ἤανε υὑ8ὲ οὗ τῃδῃ 
ΒΌΓἢ ἔλίβε ροάβ; οὗγΓ ἴο θὲ ἃ ἄοογ ἴῃ 

55. ῥεγεμβοη αυδεπ.} “ἘΠῚ ουθὰ Ποη." 
δωγηεά ατμπάεν. “Ὀυγηοα ΓτοῦρΡᾺ ἀπὰ 
το ἢ" (μέσοι). 

56. ἐδομρὲέ ον «αἰά “αἀτιϊί[θἃ ΟΣ ΒῈ}- 
νοβϑᾶ;" 

ΝΈΚΒΕΒ 57-59. ἴθοὺ1.5 ΜΟΘΥ ΗΕΓΡΙΕ55 ΑΝῸ 
ΒΕΙΕΒΘ ΕΝῈΝ ΟΕ ΜΕΝ ΔΝΌΕΚΚΞ. 

57. ΛΕ ἀγὸ ἐφοσε χοάς 977 «υοοά͵ 45"..} 
ὙΠΕΓΟ 15 ΠΊΟΙῈ ἔογοθ ἴῃ ἴΠ6 ΡΥΌΡΕΥ οτγάογ: 
Φ ΝΟΣΓΒΘΥ ἔγοπὶ {ΠΠΙΟΥΘ5 ΠΟΥ ἔσομι σοῦ 6 Γ8 
οδϑῃ ΤΟΥ͂ θ808}60,--- 9809 ρΡοάβ οὗ ψνοοά; 
ἄς. 

58. ἥδ οιε ροϊά ἀπά οἰΐθεῦ.. .. 1ῤὲν φαΐ 
αγὸ οἰγοηρ ἄὅο ἑαζε) Ἡροτο, ἀραῖη, [Π6 ἔογος 18 
ὈοΓΓΟΓ ῥγοβοσνοα ΕΥ̓ σοίαϊηϊην [6 ογάθυ οὗ {Ππ6 
Οτεροκ; “Εσχολ ΨΒοσι 189 δΒβίσοῃρ ΜΨ11] 
ΒίσὶΡ ΟΝ 180 ροϊὰ δηὰ [829 5:11ΚΥὁ8Σ διὰ 
[89 ταϊπηθηῦ ὑπαΐ 18 δου {Π61.᾿ 

πε ῥογ ἀγὸ ἐῤεν αὐ ἢ “πὰ ΓΔ0Υ Ὑ21]} 
ποῦ Ὀ9 8010 ἴο ἀοζθπηὰ {8 012)801Υ 68." 

59. 2οαυεν.] “οΌΣαρ θ᾽" (ἀνδρείαν). 

Ω ῥγοἠιίαὐίε εειοἱ πὶ απ δοιθο, αυρίερ ἐῤὲ 
οαὐποῦ σραὶ ῥασε τ96 057) “'ἃ γὙ08891] ἐῃ 8 
ὨΟ.ΒΘ ἈΒΘ07Ὲ] ΤΟΥ 089 ῬΌΤΡΟΒΘΙΟΣΙ ΨΒΪΣΟῺῈ 
[89 ΟὟΣΠΘΥ 888}1 Βᾶνθ πϑϑὰ οὗ 10.) δὲὸ 
Αἀαϊίοπαὶ Νοῖς οἡ {πῈ νατγίοιβ σοδάϊηρ. 

σμορ γα ροώ. “1Ὰ9 ἴαχε κοάβ. ΤΠ 
51 Π|6 Ογὰβ. ἀγα σοροαΐοα τῆγισο τη (15 νϑσϑθ, 
{κὸ ἃ ἢὸνν τείγαιῃ. 

ΒΡΙΘΤΙΕ ΟΕ 05ΕΚ᾿ῈΜΥ. [ν. 55--(4. 

84ηῃ. Βοιιβ6, ἴο Κεερ βυςἢ τὨΐηρ5 848 25 
δὲ τΠεγεῖη, τη βυςἢ [2186 ροάβ; οΓ 
ἃ ΡΠ|Αγ οὗ νγοοά ἰῃ ἃ ραΐδςς, ἴδῃ βυςὴ 
[.]Ξ6 ροάβ. 

όο ἔογ 8ιη, πιοοῃ, δηά βίδγϑβ, θείην 
Ὀτγρηῖ, ἀπά β8εηῖ ἴὸ ἀο {πεῖν οὔςεβ, 
ἅγε οδεάϊεηῖ. 

6ι ἴῃ {κε στηδῆηεγ τῆς ἸΙρβιηίην 
ννβοη [τ δγεακϑίῃ ἐογίἢ 15 βΑϑύ τὸ ὃς 
566 ; 
τῆς ννπά δΙονγεῖ ἢ ἴῃ Ἔν εΓΥ σΟΙΠΙΓΥ. τίνα, 

62 Απὰ ψβεη (ὐοά ςοπιπιδηάειἢ 
(ΠῈ οεἰουάβ ἴο ρὸ ονϑσγ ἴῆε ψδοὶε 
ννοΥ ἃ, ἘΠΕΥ ἀο 45 {πον γε διἀάεη. 

632 Απά τῆς τε βεπὶ ἤοπι ἅδονε 
ἴο Πσοηϑβιηα 1115 δἀπὰ ννοοάβ ἀοείῃ 
85 ἴξ 15 σοπιηδηάδεά : δῖ τἤεϑὲ ἅτγε 
Κα ὑπο {πεπὶ ΠΕΙΌΒΕΓ ἴῃ 5 εν ΠΟΓ 
ΡΟΜΨΕΓ. 

64 ὙΝΒεγείοτε ἴξ ἰβ5 ποίῖῆογ ἴὸ 
6 ϑιρροβεά ποὺ 844 ἴτας ΠΟΥ ἅγε 
σοάϑ, βεείηρ; ἘΠΕΥ ἅγα Δ0]6 πειῖθῃεγ τὸ 
Ἰυάρε σδιιδε8, ΠΟΥ ἴο ἀο ροοά υηΐο 
πλεη. 

ΟΥ ἰο ε α αἄοογ. “οἵ θυϑθὰ ἃ ἀοοτ," ἃς; 
ἐ.ε. 15 ὈΘΓΕΓ ἴΠδη ΠΟΥ. 

ΨΕΚΒΕΒ δο-ό3. ΟΟΡ 5 ΔΝΟΒΚΒ ΑΒΕ ΑΙ, 
ὌΒΕΕΟΙΣ ΙΝ ΤΗΕΙΒ ΒΕΝΕΙΚΒΑΙ, ΟΕΕΙΟΕΒ. 

60. “ἐπέ 10 Ὧο ἐῤεὶν οἵεε:.1 [ΑΊΕΓΑΙΙΥ, “ ϑεηΐ 
ζογίἢ ἔοσ πεεάξι] ριυγροβεϑ." 

61. δας 1ο ὧδ “εεμ. “σὰ 1δ πῦ " (εὔοπτοτ), 
ΟΥ “ζδῖν ἴο 5800." 

απὰ αὔονρ ἐφὲ ταηῖιε »ηαππὸῦ {δὲ ευἱπά 
δίὶοαυει ἐπ σον» εομπγγ.] ΤῊΝ νογβίοπ, στὰ 
ἃ 51». δάάιϊτίοη, σγοργθϑθηῖθ σΟΊτΈ ΠΥ [δ6 
Ἐδοεϊνοά Τοχῦ : Κτἢς νη 6180 δ]ονγεῖη," 
ὅζζς. Α5 511, πιοοῃ, βίασβ, δηά Ἰρῃ τη ηρ ἅΓῸ 
411 υβοῦι! ἴῃ ΤΠ6ῚΓ Βοσοσαὶ ΟΠΊΟΘ5, “ δἴζεσ [Π6 
ΒΔΕ ἸΩΔΏΠΟΥ ἴ86 πὰ 8180᾽ ΘΥΟΓΥΠΟΓΟ 
ἄοθ5 115 νοσΚ. 

Οἱ [Π6 πιατρίπηδὶ τοηάογιηρ, “ [Π6 βάτο τυἱηά 
ὈΙονν Ιἢ ἴῃ ΘΥΟΓΥ σοιηΐγΥ," δες ἴῃς ΑαάϊΠοηδὶ 
Νοῖδ. 

62. “πὶ αὐδε Οοά εορπαπάει δ, Ὅ 
«ΔΑηΐ ΜΏση 89 οἹουὰβ 870 σοι! δηθὰ 

Υ ἀοὰ. 

ἐδὲν Ὧ(ο ας ἐδὲν γε ὀιωάεπ.] 
κἱ δἰδᾶϊηρ." 

63. “4πώ4 δὲ ἥγο, 49..1] “Αηά [6 ἢἤγε 
ΨὯΘ6. 8οηΐ ζοσίδ ἴοι δῦοντο ἴο ςοῃϑυ δ 
Ἱηοπηΐαΐληδ δηὰ ζοτοδβίβ ἀοθίδ μα ΨΔῚΟΘΣ 

18 δρροϊη θᾶ." 

δὠ 1δὲ4..) “Ὀυζ ἴΠε56 (14018).ἢ 

“ΠΕΥ ζ618] 

δῃηὰ ἴδλίῖοσ τἴῃ6 9416 ΣΩΔΠΏΟΙ ! Οτ, ἐμὲ 



τ. 65---73.} 

ός Κπονίηρ {πεγείογε τῆδῖ ἘΠῈῪ 
ΔῈ ΠΟ ρούβ, ἔεδγ ἴπεπὶ ποῖ. 

66 Βογ {Π6Υ σδῃ πεῖ μεσ ουγβε ΠΟΥ 
1685 Κίηρϑ: 

67) ΝΕΙΈΠεΓ σἂπ ΠΟΥ 8506 5310}8 
ἰη ἴ86 Πεᾶνθῃβ δπιοὴρ τ ἢεδίεη, 
ΠΟΙ 5Π1η6 48 [ἢ 80, Ποὺ ρῖνε Ἰἰἰρἢῃϊ 
848 ἴῃ πηοοη. 

68 ΤΤΠε θεδϑῖϑ ἀγὲ δεϊζεγ [ἢδπ (ΠΕῪ: 
ἴογ 1ΠῸΥ σδη ρεῖ ὑπάεγ ἃ Ἴςονεγῖ, δπά 
Βεῖρ 1 μεηηβεῖνοϑ. 

69 ἴι 15 τἤβη ὈΥ ΠΟ πιεδηῃ8 πηδηϊεϑβί 
ὉΠῖο 0.5 [ΠδΔὲ ἴΠ6Ὺ ἅΓε ροάβ : τπεγείογε 
ἔελγ τῃδπὶ ποῖ. 

70 Εογ 88 ἃ βοδγεοῖον ἴῃ ἃ ράγάβη 
οὗ οὐυσυμηθεῖβ Κεερεῖῃ ποιῃίηρ : 80 

ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΕΚΕΜΥ. 

ἅτε {πεῖν ροάβ οἔ ννοοά, ἀπά ἴδιά ονεγ 
ΜΠ 5νεῦ δηά ροἱά. 

γι Απά [πκεννῖϑε {πεὶγ ἔ: οὔ 
ὑνοοά, δηά ἰαϊά ονεῦ νυν ἢ 8ιΐνεῦ δηά 
5014, ἀγε {κε ἴο ἃ νυ ῃϊΐα Τμογπ ἰῃ δη 
ογοβαγά, τῆδλξ Ἔνϑῦυ διγά 5: τε ἢ ὑροη ; 
5 ἃἶδο ἴο ἃ ἀεδά δοάγ, ἔδαῖ 15 σδϑβῖ 
ἱπῖο πε ἀδγκ. 

72 Αῃὰ γε 5}2}} Κηον τῆδπὶ ἴο δε 1 ον, 
ΠΟ ροάβ ὈΥ 186 'δΠρἢς ρΡυγρὶε ταὶ Ἀπ 

ὀγένἀἕ- 
Νέες. τοϊζθῖ ἢ ὕροη τἢ6πὶ: δηά {πευ τἢεηι- 

βεἶνεβ δἴζεγνναγάβ 5}4}1 θὲ εδΐεης δηά 
85.4}} θῈ ἃ γεργοδοὴ ἱπ τῆ σουπίγΥ. 

γ3 Βεῖζεγ τβεγείογα 15 [ῃ6 751 πιδη 
(παῖ ἤδῖῃ ποης ἰάοἷβ : ἔοσ ἢς 5}4}} δὲ 
ἔατ ἔτοπι γεργοδοῆ. 

66. Οοτηραῦα ογ. χ. 5 : "ὙΒΕΥ οσδηποῖ ἀο 
ΕΥἹ], ΠΟΙ ΟΡ α͵ϑὸ 15 1 ἴῃ {ποπὶ ἴο ἀο ρμοοά.᾽" 
Βυῖϊ Οοὐΐβ οὐδε οὐ ὑ]εβϑίηρ, αἰἴδοῖϊβ. ὄἜνυθη 
Κίηρβ. 

67. Οοχὴ 7]6γ. χ. 2: “1, θαστῃ ποῖ [86 
ΜᾺΥ οὗ [πε Ἠοδίμθη, απὰ Ὀ6 ποί εἰϊβπιαγε δὲ 
[86 5ῖρτϑ οἵ πθαυθη." 

68. κεῖ ππάογ θΒοαΡ9 ἱπίο. 

69. ὃν "ο »ηεαη.. “ἰπ πὸ τ 180. ΤΠοβο 
ΜΟγὰ5 ταν Ὅδ σοππεοοίρα τυ {π6 οἷοβα οἵ 
ἴῃ6 βδεπΐθποθ, {Ππ15: “1Ἴπ πὸ τ 1δ9 ἴδοη, 1ἰ 15 
ΤΑΔηϊ δ ϑῖ ππίο 115, ΔΥῸ ΒΟΥ 5οαΒ." 

ἐδεγεζογε.Ἶ ““Βθτοζοτο.ἢ 

70. ἃ “εαγείγοαυ. Τιοῦεςοκ (( ΡΗγγυπῖςσπιι5,᾽ 
Ῥ. 86) αιιοΐθ5 {Π|5 ραϑϑαᾶρα δηά ἃ ϑοῃο αβὶ 8 
ποΐδ ὉΡΟη ἴ: “ὙΠΟ ῥγόϑθ ψυυοῦβ οἵ {πὸ 
Οτοοκ5 ΕἸΥΘ 1Π6 ΠΑΠΊΘ5 προβασκάνια δΔης κε- 

ρέμβηλα ἴο {πῖηφσ58 ὙΠ ]οἢ {Π6 νναοῃπιθη ἴῃ ἃ 
βοϊὰ δοῖ πΡ ἴο {τρῃΐοπ Ὀἰγάβ ΟΥ̓ ΘΥΘΠ ΠΊΘΗ. 
Βυΐ [π656 Ἰαϊίοσ ἀγὸ σα! θὰ μορμολυκεῖα. 

ἐπ α σαγήδη ΟἹ εἰειγιδεγ ἢ (ἸΟΠΊρατο [58. 
ἱ. 8, Ἰὴ 5. Β451:}}5 σοπηπηοηΐ οα ἴπ6 νοτά: 
“ΦΑ ρἷδσε {ῃδΐ ργοάιϊισθβ 4 τ τον ἀπά 
ῬΟΥ5Π 4016 ἔτι 5. Οἡ 16 ἴοστῃ οἵ ἴῃς ννοτσά, 
566 {πε Αὐἀαϊτίοπαὶ Νοίορ. 

ἄεέρει» ποίῥίησἢ “840 Κοορείῃ ποίμιηρ." 
4ἨΦ ςοπηρατοϑ ἴΠ6 140]5 ἴο {Ππ656 βοδσγθοσοννβ, 
ψ Ὡς ἢ ἄο ποῖ ἴῃ τϑα] ν ργοΐθος {πὸ ἔτι5 δῖ 
ἴπ ἴῃ6 ἱ᾿Ἱπιταρὶπαίίοη οὗ ἴπ ὈΙγ 5, νυν] ἢ βρροβο 
1πο ἴο Ὀδ6 στοαὶ πιθη, ὙνἈ}6 ΤΠΕΥ ἅγὸ ΟΠΪΥ͂ 
Ἰυταῖ]οη5 οὗ ΠΊΘΠ : 50 «50 ἴπε [(0]5 ἀγὰ ποῖ 
σοί, Ὀιϊ ᾿ἱπιαρσοβ" ((οτη. ἃ [.4ρ.}. 

71. “πώ ΠἸζεαυ56.} “Ἰλ [86 Β8π10 πι8}- 
ἼΘΙ 8180." 

ἰξε ἰο α αὐῤ᾿ίίε ἐδογπἢ ὙΠῸ Ιἀ0]5 2.6 ἃ5 

ΑὨΘὨΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤ ΕΘ ΟΝ 

Θ. σεὐεέη ρεπογαίϊο ἢ ὙΠῸ Οτοεκ νοσγὰ 
(γενεά) υιϑι18}}}Υ τηραπί ἃ βρᾶςθ οὗ αδοιΐ {Π|ΓΓΥ 

56 056655 Δη( ΠΕ]Ρ]655 85 ἃ [Πογ-θι 5} (“ ἈΠαῖι- 
Ὧι5 :᾿ “Ὁ 1ςΐῖ, οὗ ([ῃ6 ΒΙ0]6᾽), ψῖς ἢ σδηηοῖ 
τίνα ἀὐΥ ἴπῸ δἰγάβ {πδὲ ϑεί(]|6 οἡ 1ξ: 5εὲὲ 
τ. 2λ. 

εαοὲ ἱπίο δε ἀαγζ.ἢἹ “ὙὍΠα ἀατκ᾽" (ἐν σκό- 
τει)ὺ ἄοο5 ποῖ ἤϑῦθ πίρδῃ “16 σγαγθ,᾽" 85 
ΒΕ διιβοῖ ΒΡΡΟβθ8, ΠΟΥ “'5Π60]. ὍὙΠ6 [4015 
ΔΙῸ 45 ϑθῆβϑίοβθ δηὦ 45. [π||6 γοϑροοίϊθα 88 
ἃ σοῦρϑθα σαϑδὲ οιἷἱἭσ ὠμδηεγίθά ἴθ βοῖηθ Υκ 
Ρίαςθ. Τὴ βαπιθ ατοοῖκ ννοσγά (ἐρριμμένοςῚ) 
Ι5 δε ἴῃ Τ[υάἀρθ5 ἵν. 22 οὗ {Π6 σοόῦρβϑο οὗ 
ΘΙ56Γ, δηά ἴῇ 1: Μᾶεςς. ΧΙ. 4: σοῃραγα ΒΔΓ. 
11, 25. 

72. ὧν ἐδ ὀγισδέ ῥμγρίε, 495. “ὉΥ τῆ6 
ῬΌΓΤΡΙΘ 8150, απὰ ὈΥ 1ἪὉ19 ὈΓΙσῦπ6585 {παῖ 
τοίζζοι ἢ ἀροη {πΠ6π|ὶ, ἄο. ὍΤηθ ννογτά σϑη- 
ἀογθὰ ἴῃ {Π6 τπαγρὶη “Ἢ ὈΓΙΡ ἢ ἴΠπ655 (μαρμά- 
ρου) ΠΊΘΩΠ5 ΡΓΌΡΟΥΪΥ “τά γΌ]6,᾽ 80. σα ]]ρα ἴῃ 
Οτοοκ τΤΟσ 115 ὀγισῥίπεσ. ΝαγΌΪΘ ννὰθ ΠῸ 
ἄἀοιιδί βοπηοῖπηθ5. τ᾿ιϑϑα ἴο οὐουίαν απ δάογη 
ννοοάδῃ ἱπηαραβ, Ὀι {πὸ τάφα οὗ γοϊτπρ (σηπο- 
μένης) ἀοο5. ποῖ ἄρΊσοθ ΥΘΥῪ Ὑν6}} νυ ἢ τηαΓΌ ]6, 
ὙΠΟ ΤΠΟΥΘΟΥΘΙ [185 ποῖ Ὀθδὴ πιοπίϊοποα ἰπ 
{Π6 ργθοθύ πε ἀδϑογιρίοηϑβ οὗ {πὸ ΙάοΪΒ. ΟἸΠΘΥ 
ὑνογβ παν Ὀθοθη βιιρροβίθα, δι τῆς τοδάϊηρ 
ῖ5. ποῖ ἀουθῦεπι!, απ 1 15 Ὀδδὲ ἴο δεςορῖ 
[η6 σΌΠΟΓΑΙ 56π56 οὗ “ἑ ὈΓΙΡἢ Π655 νὰ {86 
ΠΊΔΙΓΡΊΠ, 

α γεῤγοαςΡ ἐπ ἐῤὲ σομγγγ.] (ΟπΊραγο τσ. 27 
αΠπα 47. 

Π3. ἐῤῥὲ ἡμιδὶ γπαπ ἐῤαὶ ῥαὶδ ποὴῆὲ Ἰάοἶς.] 
ἐᾷ τἱριύθουβ πη ἰμαΐ παῖῃ πὸ [΄0]5.ὔ 
ΤΠ δι ΠΟΥ Ὀτγθακα. ΟἹ Γαΐ  ΔΌΓΟΙΡΕΥ ἢ 
{πΠ6Ὸ σοποῖαὶ γοΠοοίοη {πα [ἃ 15 θείου ἴο ἢανθ 
ΠΟΙ ἴο ἀο νι τάοἱβ, νυ Ί ἢ. τίη ΟἸΪΥ 
ἀἰσρτασα ΠΡΟῚ {ΠΟῚΓ νΥΟΥΘΠΙΡΡΟΓΒ. 

ΨΕΒΒΕΒ 1; 27, δᾶ. 0. ΟἹ.ῳ 70, 

γϑαγϑ: απο {{1| Πα5 [Π15 Ππηθδηϊηρ Πογρ, πο ἀπγα- 
ΟΠ ἀϑϑισ πο ἴοὸ ἴπ6 (αρίινν 5 71ιι5ῖ {Πγῖσθ 85 

ΟΙ 

΄ 
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Ἰοηξ 85 ἰη θοῦ. χχίχ. το: “Εογ ἴδ 5δ [ἢ τῃ6 
1,οτὰ, Τῃδῖ δοΓ βανεηΥ γϑαγβ Ὀ6 ΔΟσουΊρ] 5Πθὰ 
αἱ Βαῦγίοη, 1 ν}}} νἱϑὶξ γοιι, δηὰ ρεγέοστῃ "ᾺΥ 
σοοά νψοσγά ἰονναγὰ γου, ἰῃ οδυδίηρ γοὺ ἴο 
τοΐυσῃ ἴο [Π]158 ρ]αςς.ἢ 
ΤΙ σομηπιοηίδίουβ ΟἹ ἔπε ἘΡρίϑ]ς δἴζοιηρί 

ἴῃ νδγίοιιβ ννᾶῦβ8 ἴο Τϑσοπο 6 ΟΥ Ἔχρίαϊη ἴμ6 
ΔΡΡασθηΐ ἀἰβογθρδηοΥ. δϑοῖηθ σεξεσ ἴο ϑυϊά45, 
Ψ80 οὔϑογνοβ [παὶ γενεά νγὰ5 ιι5ϑἀ ἴῃ τρθαϊοδὶ 
Ἰδηρυᾶρα ἴοσ ἃ ρεγίοὰ οὗ “σευεπῆ γεαγα: Ὀὺϊ 
[Παἰ ννᾶ5 δυο δὴ δχοθρίϊοηδὶ 156, ν ἰοἢ 
νου θ6 υϊ6 ἱπαρργοργαΐς θσα. ι8ῖ 88 
1 {|6 ΒΟΙΡ οδι θὲ ραϊποά ἕἔγοπι ἃ ὑθσΥ ἀοιδίξι] 
Ῥάδβδᾶψε ἴὴ ψ ΏΟἢ Γορθηθ5 1,Δογῖϊ 5 15 σωρ- 
ἀμίῳ ἴο 0886 γενεά ἴογτ ἃ ρεγιοά οὗ ἐεπ γρεαγο. 

ουβδοῖ, 4 Ἀοπίλὴ Οδίμοὶ!ς σοχηπ)οπίδίοσ, 
ὙΠῸ πιαἰηϊαίη5 [μαῖ {πΠ6 ἘΡΙ5(16 15. ἃ βοηιιΐηθ 
ψνοΥΚ οὗ [Π6 ῥσγορῃεῖ [Θγε δῇ, ΒῈΡΡΟδ65 {παῖ 
γενεά ἰ8 ἴη6 [Γδηπαἰίοη οὗ ἴΠ6 Ηδεῦγεν ννοσά 
(3), ψ Ὡςἢ, “ νΠεγα ἴἴ 15 υϑεὰ ἃ5 ἃ ἀοῇηϊ- 
Ὀοη οὗ {{π|6, δ᾽ σηϊῆεϑ ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ βέῃογαὶ ΨΑΥ 
4 Ῥογοά οὗὨἩ {ἰπλ6,᾿ “ἃ διιςςοϑβίοιὶ οὗὁἩ γϑᾶγβ :᾿ 
δηἀ ΝΥ 5μοι]ά ποῖ [θγοπλϊδῃ πᾶνα βαιά ῥέγε 
ὁ ΤΩΔΗΥ Υ6ΔΓ5 δηά 4 Ἰοὴηρ {π1ι6 ὄνθη τηἴο βθνεη 
Ῥεγιοάς, δηά ἐῤεγε μάνα στϑοδι θα (86 ποτα 
Εχδοῖ ἀοίογστηϊηδίίοη ὙΠ] ἢ π6 Πδά δἰγοδάγ 
δίνθῃ εἰβενοσε (Χχν, 12)}" ΟἾΠΟΓΙ διιρροβ- 
τἰοη5, ϑδιιοἢ 85 δεκάδων ἴογ γενεῶν (ΗΠοι]- 
88ηἴ), ΟΥ̓ ἐῤγεεξ ἴου σευεη (1.6. γ΄ ἴογ () (Ὁ εἰῖ6), 
ΓΘ 511}} 1655 ργοῦθδθῖθ. 

Μοάδση ὄσοτχηπιθηΐϊαίοσθ, ἱποϊυ άπ [Π6 
Ἐοπιαη (δίθο] οβ, πᾶνε ἴοὺσ {πὸ τόδ ραγί 
δίνη ὑὉΡ ἴΠ6 σοηυϊηθηθθα οὗ [πε Ἐρίβίϊθ, απά 
Πο]ὰ παῖ 1 πιυδῖ βᾶνε θεεὴ νυτι τς βονθγδὶ 
οσεηΐυΓ]65 αἴτεον ἴῃς ἀφαῖῃ οὗ [ογοπλδἢ. Α [εν 
οὗ {ῃΠαξ ἰαῖοσ Ῥεγιοά, βδθεῖηρ {πᾶᾶῊ 50 ἴᾶγρὲ ἃ 
Ῥογίίοη οὗἉ 15 Ὡδί!οη ννὰ5 51}}} σοδί[ογεὰ διλοηρ 
{Π6 Βεαΐμθη ἰπ Βαθνίοη ἂπά ἴπ τηδηΥ ΟἵΠΘΓ 
Ἰληάςβ, ταῖρῃξ νν6}} (λίηἰς τπαῖ {π6 Ρῥγομλῖβοά 
γοδιοσγατίοη οὗ Οοαΐβ ρβεορὶθ, ν ἢ 411 {86 
σύοαῖ δηᾶ ρίοσιοιιβ Ὁ] ϑϑίη δ νι ἢ τνοῦς ἴο 
ΔΟΘΟΙΏΡΔΩΥ ἰἱΐ, οσουά ποῖ αν ὅθοη ἔμ Π]1οἀ 
ὈΥ ἴῃς τοϊυστη οὗ ἃ 5π|41}} ραγί οὗ ἴπ6 ὌΧ 5 
ἔτουλ Βαῦγϊοη. ἴπαν!ο ἴο ἀϊβοθσῃ [Π6 5ρὶ- 
τιῖυαὶ πηραηϊηρ οὗ ἴΠ6 Ῥγοϊηϊβθβ, ἀπά Ἰἰοοκίηρ 
511} ῸΓ ἃ πλοῦ σοιηρίοῖθ γοβίογδίίοη οὗ ἴπῸ 
Β͵Ιδαΐηθθ5 δηα ροῦν οἵ ἴπῸ ἡδίϊοῃ, μ6 πιρῃῖ 
Ὅς ἱπεοϊιηφα ἴο ἐχίοηα {Π6 ἀυτγαίίοη οὗ τῇς 
ἜΧΠ]Ὲ ἤοπὶ “ΘΟΥΘΠΙΥ͂ γοαῖβ᾽ ἴο ἴμ6 ΙΟΉΡΟΓ 
δηὰ τηογς ἰηάοπηϊῖα ρογοα οὗ “ δόνϑὴ βεηθ- 
Τταιϊο 5." 

ΤῊΙ5 νίονν ἰ5. ΠοΙὰ, νυ νᾶγουβ πιοάϊῆςἃ- 
{(1οη5, ΌγΥ ΕσΖϑοῃο, Ιᾶηρε, Εν (ς Η[5ῖ. οὗ 
Ισγαοὶ ᾽ν. 140, Ε. Ττ.), δηα 15 οὴ ἴῆε. ννΒοὶς 
(ἢ πιοϑῖ ργοῦδὈ ]ο. 

27. (α.) Τα Κ᾽ δζίίοδη δηὰ ΑἸθχαπάσιπε Μ58. 
Ὀοΐῃ τοδὰ διὰ τὸ μήποτε ἐπὶ τὴν γὴν πέσῃ 
δι᾽ αὐτῶν ἀνίστασθαι. [{{{Π|5 Ὀ6 τεϊδιηοά, [Π 6 
560η56 }}}} ὈῈ (Παΐ τὸ αἰἰοπδηΐδ ἀγὸ δϑοαηθα 
“ Ῥοοδιυβο (1Π6 140]5), ἰυ5ῖ ἴπ6 ν δμοι]ὰ [4}1 ἴο 
(ῃς σγουηά, ἃγὸ βοῖ τρ ὃγ το." ὍὙΠδ οοπ- 
δἰσυοἴοη 5. ῬΟγΟ ΤΥ σόρι]αγ, θὰς 16 5οῆβο 
Ὠοῖ 5αἰἰϑἰδοίοτγΥ. 

Α Βοῖζου τοδάϊηρ 15 διιρροβίθα ὃγ {116 νασὶ- 

ἘΕΡΙΘΤΙΕ, ΟΕ 0ΕΆ ΕΜΥ. 

αἰϊοῃβ ἴῃ 186 ἴνο ζο]ονηρς οεἴἶδυβεθ, ψ οὶ 
θοῖἢ Ὀερίῃ ἴῃ ἴΠ6 Οοάεχ ΑἸεχ, Ὑ1Ὲ} μήποτε 
ἐάν, Ὀὰῖ τη τε (οάἀ. Καῖ. ψ τὰ μήτε ἐάν. Τῆς 
μήποτε ἷἰ8δ ΘΥΙΔΕΏΓΥ ΤΟΙ ἰῃ (μέϑς ἵπὸ 
οἰδιιϑοθ, Ὀυϊ δεθβ ἴο μάνα Ὀδθη ἴ 
ἔτοπι ἴῃς ἤγξί οἶδιιϑθ, 80 [μδῖ ἴῃς [Γ06 τεδάϊηρ 
ψου]ὰ Ὀ6 διὰ τὸ μήποτε, ἐὰν ἐπὶ τὴν γὴν πέσῃ, 
δι᾽ αὐτῶν ἀνίστασθαι, μήτε ἐάν τις κ, τ. 

(6.) ἐάν τις αὐτὸ ὀρθὸν στήσῃ κι τιλ. ἴῃ 
[Π6 ἴννο Το] νης οἰλιι5θ5 ΕσΙ ΖϑΟδα 58γ5 [Παϊ 
86 διίμοσ ἰπ μήτε κιτ. Δ. ϑρθᾶκϑ ουΐ [5 
οὐ οΟρΡἰπίοη (τσοπ “ἰοὺ Ῥοϑινοὶγ. Βυῖ 
50, Β6 τηιδὲ βανὸ ψτιτδη οὔτε, Ποῖ μήτε. Τῆς 
ἴσια ἐχρίδηδίίοη οὗ [158 υἰϑίηρ μήτε 56εΠ)5 ἴο 
6 μαι Βα ἰ5 511] Ὄὀχργεββϑίηρ ἴῃς ἐδουγόϊ οὗ 
(Π6 αἰ(οπάδηϊ5, θαΐζ, ἰηϑοδά οὗἉὨ ςοπίπηυϊης ἴθε 
οοπβίσυσιοη τ [8ὲ ἰηδηϊᾶνε (διὰ τὸ μη" 
ποτε. . . ἀνίστασθαι, μήτε . .. κινηθήσε» 
σθαι), Ῥᾶ5565 ονεῦ δἱ {με εηά οἵ [δε ϑεπίοπος 
ἴο {πὲ τ᾿πάϊςδῖῖνο. 

(..) ὥσπερ νεκροῖς. ὍΠδ Ποπρασίϑου οἵ 
[Π6 Ἰ4ο]-ροάβ ἴο σοῦρϑθβθ ΟσΟυΣΒ ἰῃ ϑευεγαὶ 
οὗ (6 νεσὺ φαγὶ Ο γιβδη τη ρ8: Ῥβοιάο- 
ΟἸεπιθηβ Ἀπ, 2 (ος. 11].: ἡμεῖς οἱ ζῶντες 
τοῖς νεκροῖς θεοῖς οὐ θύομεν. Ἐίδι. δὲ 
Τϊορπεοίυπι, ς. ἷ1.: οὐ κωφὰ πάντα; οὐ τυφλά; 
οὐκ ἅψνχα; οὐκ ἀναίσθητα; οὐκ ἀκίνητα; ... 
ταῦτα θεοὺς καλεῖτε κατιλ. ὍΤδδ 5816 (Οπ)- 
ῬΑιίβοη ἰ5 αἷϑο οιιπὰ ἴῃ ἴδε διδαχὴ τῶν ᾧ' 
ἀποστόλων (Ρ ]5ῃ6 4 ΌΥ͂ ΒΓΥΘηΠΙ5 αἱ (οη» 
ΘΔ ΠΟΡΪΘ, 1883), Π8Ρ. Υἱ, : ἀπὸ δὲ τοῦ εἰδω» 
λοθύτον λίαν πρόσεχε" λατρεία γάρ ἐστι θεῶν 
νεκρῶν. 

δά. Οὐδὲ μὴ ῥύσωνται ἀδίκημα. Ἰησιεδά οἱ 
(Π15 τολάϊηρ οὗ ἴῃς. Ναίοδη Μ5., Μδιο 15 
δἀορίοα 'π (δες Ἐδοεϊνεά Τοχὶ (ΤΊί5ο}.), (δε 
(οάοχ ΑἸοχ., νἱ ἢ ταᾶηΥ Ευγϑίνεβ ἀπά ε- 
58ί0ῃ5, μ85 ἀδικούμενον. 

ά. Ετιἴζοοθο βυρροβίβ αἰ ἔδγεηΐ ἐχρίδπδί!οηβ 
οὗ ἀδίκημα. 

(1) “ΝΥ οδῃ {ΠΕΥ σόβους ἃ ταϊηρ 5ιοϊεῇ 
ἔτοιη πο." Ρ]αῖο, “ ἈΘρυδ].᾽ 11. 365 Ε:: 
ἀδικητέον καὶ θυτέον ἐκ τῶν ἀδικημάτων. 
Βυῖ τῃἰ5 βθηῆβα οὗ ἀδίκημα ἰ5 ποῖ ἔοιιηά ἴῃ 
ὈΙΟ] οὶ Οσοεκ, δπά ἰπ [ῃ6 ρμαββϑαρε αιυοίβά 115 
ΤΩΟΔΠΙΠΡ ἰ5 ἴῃ ραγί ἀοῆηδά ΕΥ̓͂ ἴδε ςοπίεχί. 

(2) “ Νογ οδὴ {ΠΗ ὴ Ρ̓ ΒΟ] οὶ (ἔτοπι {μεπὶ- 
56 1ν65) 8ὴ ἰπυσγ." [Ι΄ Ἡοχηογ, “ Οὐγ55 
ΧΧΙ, 243:-- 

᾿Ηῶ δ᾽ αὖτε 
ῥύσατ' ἐπ᾽ ᾿Ωκεανῷ χρυσόθρονον, 

(πὸ τηθηπΐηρ ἰβ 5 ΠΡ Υ͂ ἴο “ ΒοΙ 4 Ὀ4ςκ," ποῖ ἴο 
κε γΘρο] " ἔγοπι ομθβοὶε, ; 

Ετσίτβομα ἰ5 Πἰπι56 1 ποῖ βαι]5ῆεα νεῖ ἴΠεβε 
οχρίδηδίίοηβ, ἀπ 85 δῆ δἰτεγηδλῦνε βυρβοδὶδ 
ἃ Ρυτεῖν σοηπ]εςίυγαὶ ἐπιοπάαίίοπ, ἐρύσωνται. 

β΄. Ὑπὸ οἴδπογ χεδάϊης (ἀδικούμενον) ἰ5 ΜῈ} 
Διυϊηῃθητςαϊοά, ἀηά εἶνε ἃ δοῖίογ ϑεηβε: Τῆς 

ἸΙάο]5. σὰ ποῖθοῦ ἡυάρε {πεΓ ονπὶ Οδι 56, 

ἜΧΟΥ ΣΘΙΘΥΘ ἴδθ οΟρρσϑθϑβϑθὰ"" ΤΠΙ5 15 

ἴῃς ςοπιποη 58 ΟὗἨ ῥύεσθαι, ὈοΐΒ ἴῃ {πὲ 
1,ΧΧ. (158. 1, 17: ῥύσασθε ἀδικούμενον) πὰ 



ΕΡΙΘΤΤΕ ΟΕ 0Ε ΚΈΜΥ. 

ἴη ἴ Ν, Τὶ (οι. υἱῖ, 24; 2 Οονσ. ἵἱ. :οὶ 
4 Τί. 1, αἰ, δζο.). 

59. ευδἰεδ δὲ οαυπερ δα} δαυε 16 97 
ΤΟ γοδάϊηρ χρήσεται (ΑἸ6χ.) 845 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
Ὀεοη βυῤρδθϊζυϊοα ον [6 688 υι2] κεχρή- 
σεται (Ναϊ.), ἀπὰ ἃ ἔδεῦϊες ἰδυΐοίοσυ ἴῃυ8 
ἰηἰγοδυοοά ἱπίο ἴΠ6 ρᾶϑϑᾶρθο.0 45 χρῆσθαι 
5, ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ, πενοσ ἑοιηά ψ} ἐπί δηὰ 8 
ἀδιίνο, ἐφ᾽ ᾧ 4150 νγὰβ οβδηρθα ἴῃ ϑοπιὸ Μ55. 
ἱπίο ἐν ᾧ, ἐφ᾽ ὅ, ὅ, οὐ ᾧ, ννΒῖο ἢ 1Δδὲ ἔοστῃ 15 
τερσγοβοηϊοα ἴη ἴῃ6 Αὐἰῃογζεα Νεγβίοη. 
ΝοοΥ οὗ (86 σμδηροβ ἰ5 τεαυΐγεα. Ται 

κεχρήσεται ΤῊΘΔΠ5 “ 5}4}} ποορά," ταῖποσ [δὴ 
Ξ- ἐμῃ ι.36,᾿ 15 ῬγοῦΔὉ]6 ἔτοσὰ ἴΠ6 υ86 οὗ κε- 
χρημένος ἴῃ 118 86ηϑ96 (Ηοτιεῦ, ὁ Οὐ 1. 13, 
ΧΙ͂Υ, 165; ϑορὴ. “ῬὨ]].᾽ 1λό4ᾳ, ὅζςο.). [Ιἔ να 
(θη υηάετοίδπά ἐφ᾽ ᾧ ἰῃ [6 υ80.4] 56η868 οὗ 
2υγροιε, [6 τηοδηϊηρ οὗἉ ἴῃ 6 ρᾶϑϑαρα ͵58 Ἂἰθᾶγ: 
“8 γ6556] 56] ἔογῦ [86 ρυγροβα ἴοσ ψ ςἢ 
ἴῃς ΟὟΠΕΡ 58|8}} αν πεεὰ οἵ ἱϊ." ΤῬὍΤλο 1μδ[ἴη 
Μεβίοη (φἰογιαδίμμγ) τοργεϑεηῖβ 4 στ δαϊηρ 
καυχήσεται, ἀῃὰ 50 σοηβιτῃ8 [ἢ ἔοστῃ κεχρή- 
σεται. 

61. Το Νδίίςδη τεχὶ οὗἉ {8 γεῦϑο [85 τὸ 
δ᾽ αὐτὸ καὶ πνεῦμα κατιλ. ΤΠ ΑἸεχδηάτγίης, 
ὙΏΙΟΝ Οπ 5 καί, ΤΩΔΥ Ὀ6 τοηάογεά, 85 ἰὴ (86 
τηλτρίη, “ δηὰ [6 δᾶ νη Ὀἱονγεῖδ ἴῃ 
ΘΥΟΙῪ ΟΟυ Υ." ἴη βυρροτί οὗἉ 1ῃ15 τοπάδγ- 
ἴηγ, ΕΤΖΘΟΒῈ τεΐοιβ ἴο ΤΒῈ δος οὗ ἴδε 
Τῆγος ΟὨΙάγοη, τ. 41: “Ο 811] γα υυἱηάβ, 
ΌΙ655 γε ἴΠ6 1 οτὰ, ἢ Βιυῖ [6 δοῆϑο (πυ5 
οδίδϊποά, [δὲ νἱηὰ ἰ5. ἐνεσυνῃοτο ἴπ6 58Π|6, 
[6 ψοτκ οὗ ἴδ 54π|6 (τϑδίου, 18 1658 δρρτο- 
Ρτγίαϊς ἴο οὖσ ρᾶϑϑαρε [δὴ {μδῖ οὗ [6 ναῦοσδη 
ἀεχί---(ἢδλί 25 ἴῃς οἴδον οἰεπιεηῖβ οὗ πδίυγα 4}} 

ΔΥῸ 86}, “9 [6 τῖπά αἰμὸ 8 δυο Ποῖα 
δεῖνα. 

ΤὨῖ8 Τςοποίγυςίίοη ἰοᾶνο5 πνεῦμα πιδουΐ 
δὴ γίϊοϊες, 45 ἥλιος, σελήνη, ἄστρα, ἀστραπή, 
ὙΠΟ ρὸ Ὀεΐογο, δηὰ νεφέλαις ψνὨοὮ ἔο ον, 
411 ᾶἃτόὌ Οὐοιηραγο ἴοσ {{||58 οπιγίϑϑίοη οὗ (6 
ΔΙοΪς [86 ραβϑαρε ςοἰϊοὰ ΌΥ Βίϑθῃορ Μιάάϊ]Ἂ- 
ἴοη, οἷ. νἱ, ὃ 2, ἔζοτῃ Ρ]δῖο, “ Οσαδίγ]8, 408 Ε: 
ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ ἄστρων καὶ γῆς καὶ 
αἰθέρος καὶ ἀέρος καὶ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ 
ὡρῶν καὶ ἐνιαυτοῦ ;---ηἃ 186 ΘΑΥΙΟΥ Ῥᾶ554 56, 
397 Ὁ : φαίνονταί μοι οἱ πρῶτοι τῶν ἀνθρώπων 
ΤῊ πο. τὴν ̓ Ελλάδα τουτοῦς ; που θεοὺς 
ἡγεῖσθαι, οὔσπερ νῦν πολλοὶ τῶν βαρβάρων, 
Ἵν καὶ σελήνην καὶ γῆν καὶ ἄστρα καὶ: οὖ» 

». 

᾿ ἘῪὸν τὰς 4υΔ51-Δάνογϊλὶ υδ6 οὗ τὸ αὐτό, 
σοϊηρᾶγο ῬΒΙΠΡΡ. 1]. 18. 

70. ἐν σικυηράτῳ. ΒοίβΒ ἤετε δηὰ ἴῃ 
158. ἷ. 8, [Π6 τῇ ΥΑΙῪ Ὀείννεεη [ἢ}8 ἔογῃηὶ 
δῃᾶ σικυνηλάτῳ. ΕΥ̓ ΖΘΟΠ6 Ὀγχεΐίοσβ ἴδ Ἰδιίοσ 
οὔ ἴνο ρῥτουηάϑ :--- 

(1) Τμαῖ ἰξ 18 θεϊίεν βυρροτίοα ὉγΥ Μϑ95, ἴῃ 
οἴϊιεσ δυιίθογθ, 85 Ηρ ἴ65, ΟΥ̓ΤῚ! οὗ [61" 
54 16π|, Δηἀ ΑΥ̓ΤῚ] οὗ Αἰεχδηάγια. 4531} ᾳυιοῖθβ 
ποτὰ 8812} ἐν σικυηράτῳ, Ὀυΐ ἈΪΠ156}} υυτὶε8 
σικυήλατον ἱτηπηοάϊ ἴον αἴτεον. 
“αὐ τ [Ζ8οῆα δη65 Ὧο 5δἰ]5ίδοϊοσυΥ οδἰγιθο- 

ἸΟΡΥ͂ ἔῸσ σικνήρατον, Ὀυϊ οΟΙΡΑΓ68 σικνήλατον 
1 χαλκήλατος, χρυσήλατος. 

1οὐοοκ (“ Ραγγηϊςδυ8, Ρ. 86) 5ρε8κ8 οὗ 
σικυήλατον ἃ5 ἃ ἔδυ Υ τοδάϊηρ 'ῃ Ξοπιο δα! ἰοΏ5 
οὗ τς ΒΙ016. ὙΠ σοπιδὶηρά 40 ΠΟ ΣΙ Υ͂ οὗ (ἃς 
γαῖ. ἀπά ΑἸοχ. (οάά. ἴῃ ἕδνοιγ οὗ σικνήρατον 
ἴῃ ὈΟΙᾺ Ῥαβϑαροϑ τηυβί ουὐϊνείχι [6 (Ο5ΕΠΔΟΩΥ 
οἵ (δε (υγοίγοβ. 
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ΠΙο Ζθα Ὁγ (Ὡοοσίο 



ΑΟΌΓΓΟΝ5 ΤῸ ὈΑΝΊΙΕΙ͂, 

Ὶ. ΤΗΕ ΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΗΚΒΕΕ ἩΟΙΥ ΓΗΙΠΌΆΚΕΝ. 

ΒαιΚύ Ὑδδνέδ τα] ἀκα 
ΟἸἱθθόεγα κόβ “οβό δαὶϊϊ 
ΤΑδταό' Ῥε46] ἀς τον 

ΒαυἾεύ Ὑδηνέ ἰεο]-ς θά Ἶ λα 
Μ’ ξατ μά 'ο86 τεςόπο. 

δὰ 

ΒαιΚύ Υδμνέδ Κοὶ-ταά βδι 
Βεϊκόϊ πι’ αοπιόϊζῃ πχοπιξάϊτο 
Βατ κί οἴ} - ἀμ νεῆ. 

(ΡΞ. οἷ]. 20 “.) 

ἨΗῈ πυηοσοιβ Ταϊηλιάϊς δηᾶ ΜΙατα- 
Β01ς ΓΟΙΘΓΘΏΟΘ5 ἴο ἴΠ6 5ίοιγ οἱ Ηδηδ- 

πἰδῃ, Μ|ιΞηδοὶ, δῃηιὰ Αζασιδῇ τηδκο ἰἴ ὑσο- 
ῬΑῦϊα ἐμαὶ αἱ οης [ἰπ|6 [ἐν 15} ἰτδαϊ οι 
δά τόσο ἴο [61] ἀδρουΐ ἴΠ6 ἴχοο ΠΊΑΣΓΥΥ5 
Δ 15 ὩΟΥ τεδὰ ἴῃ Ὦδῃ,. ἰ. Α 5101. 
οἵ (ῃ15 Κιπὰ ννουϊὰ πδίυσα! ν 6 ἃ Ρορυΐαγ 
ἰλνουχίο, δηὰ 45 βδιοἢ νου Ὀ6 Ρδοι- 
ΠΑ Ϊγ 140 ]6 ἴο διῃριβοδϊίοη δηᾶ θ- 
θ6]ΠἸ5ητηοηῖ, Ηδηςς ἴἰ 15 ποῖ 5ΌΓΟΣ ἢν 
ἴο δηὰ [δὲ ἴῃς Οτοεῖ νοτοίοης οὗ Πδ8ῃ16], 
ξο!]ονεὰ ὃγ [ἢ ϑγτίας, 1νατη, ἀηα Αταῦδὶς, 
Βᾶνα ἱπίογροϊδίϊεα δ οἤδρ. 111. 23 ἃ ῬΥΑΥΟΓ 
ἘΠ] ἢ ΑΖατδ5 υἱίοτβ ἰὼ (ἢ6 παιης οὗ [ἢς 
Τῆγοο, δηᾷ ἃ (δηίοῖς ἢ] ἢ [ΠΟΥ 416 500- 
Ῥοβοὰ ἴο μᾶνῈ οπδηίθα ἰορείμπεσ ἴῃ [ἢ 6 
τηϊάςὶ οὗ ἴῃ 6 Βαιηϊηρ ἔπσαδος. 

Ιλἀδροηάθη!γ οἵ τῃἢς6 ϑίοιγ οὗ ἴῃς 
Τῆγοα Ομ άσγθη, ἢ ἀρρθδῖβ το Τ6Γ. 
ΧΧΙΧ, 22 5Φ.. ἴῃ Ὀυγηϊης αἰϊνα 45, 85 ἃ 
τηδίζοσ οὗ ᾿ιϊβίοποδὶ δεῖ, ἃ Βαρυ]οηϊδῃ 
τηοάδ οὗ Ἔχοοιίοη; δηὰ να ἤᾶνα δὴ οἰ οσ 
ποῖος ἰὴ ἴῃς τϑοογάβ οἵ Αϑϑυγραη!ραὶ, 
Κιηρ οἵ Αϑϑογγία, γῆο ἴῃ15 τανρηρσοά ἢϊτη- 
86] οἱ 8 το θ]Που5 Ὀγοῖμογ δσγεαβ-ξμηι- 
πώ, νἱσοΙοῦ οἵ Βαργίοη (ωΐγε, 648 Β.0.).2 
Εἰτάδυϑι ἰ6}15 ἃ βίουυ σοῦ βἤσν5 (ἢδί 
Ῥειβίδῃ τιδαϊοη 4150 ῃδὰ 115 τρδσίγι- 

1 ΤΉϊ9 Ῥγαγοσ δἀηὰ (αδηιοὶς ἄτα αἶϑο σεδὰ δὲ 
Νοϑ. υἱῖ!.--χ. ἀπιοὴς ἴδ Ὠγτηη5 ἀρρεπάςὰ ἰο ἴῃς 
Εἰπϊορὶς Ῥβαϊῖοσ, σι μεῖς [ΠΟΥ 8Γα ΡΙΟΡΕΙΨΥ 
αὐῤπὰ τὴν ἃς ροοίίς41] ῥίεςςβ, δοοοσάϊησ ἴο [86 
Σ ὯΔ. 

Σ 5ες ἴῃ [ηἰτοά, ἴο ἴῃς Ῥγαγοῖ οἵ Μαῃδββαβ. 

4420ε«.---- οῖ, 71. 

ΒοῖΟ ὙΠΟ οαὴθς ὑπηῃυτὶ οὐὖἱ οὗ 4 ἤοΙῪ 
ἤἔσγηδοο (Μα]ςοο]η) 5 ὁ Ῥεγβία, 1. 290, 30). 
ΤῊΣ ραβϑθᾶσα δῦουϊ ἴἢςΣ Τὸ ἩγοκΚεοά 
Ῥτορδοῖς, αυοϊοα ἴτοτῃ ἴπ6 ΜΙ|άγαβῃ Ζ."- 
ἀώνιἃ ἴὰ ἴῃς Ιηϊτοά, ἴο ϑυβᾶμηδ, πλλ Κ65 
ΝΟΌΥΟΠΔάΠΘΖΖΔΙ τείογ ἴο ἴῃε οἂβ8ε οὗ 
ϑηδαάσδος, Μοϑηδοῦ, δηα Αθάμορο ; δηά 
ΟἸΠΟΙΚΙΥ τοϊδίος ἰμδὶ ψοσοας ΑΠΔΌ δηά 
Ζεάοκιδῃ ρειβηθ ἴῃ τῆ6 ἤδλγηθβ, (ποὶσ 
ΠΟΙΥ σοτηρδμίοῃ, [οβἧθα, ἰῃς ΠΡ Ῥυεϑῖ, 
οδῆλα ἴοσἢ νιουΐ οΟἿΠΕΓ βᾶσὶ ἴδῃ 
τῆς 5ἰηρείηρ οὗ ἢϊ5 ψαιτηθηΐβ. [Ι͂ἢ βοῇ 
Ἰερσοηαβ 1 15 ΡΟϑ510 6 ἴο 566 ἃ ᾿|ε γα] ΔΡ0]1- 
οδίίοη οὗ 5οσιρίυγαὶ ραϑϑᾶφθϑ Κα 5. Ιχυ]. 
12, “Υε νϑηῖϊ [γουρῇ ἢτε δηᾶ νναῖοδγ, 
διῃᾶ ἴπου Ὀτουρῃϊεδι τι5 ουἱ ;᾽ ΖΕοΐ., 11}, 
2, “15 ἠοῖ [ἢ]5 τηδῃ [2.ς. [οβῆσα, [ἃς ΗΠρΡῊ 
Ῥηδβι] ἃ Ὀγαηᾶ μ᾽ υςκοά ουἷ οὗ ἴῃς ἔχε δ᾽ 
δηᾶ 54. χἱἹ. 2, “ Πδη ἴδοι παϊκοϑῖ 
[τουρὰ ἴμ6 ἦτο, ἴοι 54]: ηοΐ Ὀ6 Ὀυτγηΐ,᾿ 
ὨΘΙΓΠΟΙ 5841} ἴῃς ἤδτης Κιηα]6 Ἰρου ἴδ 66. 
Ετοτὰ ἰοχίβ βυοῆ 45 ἴῃ656, ἰῃς Ηδρραάιὶς 
ἐχροβιζοῦβ ταϊρῆϊ Θαϑ}]γ ἀσνοῖορ 5(Ου 5 
105 τα ιηρ᾽ [ΠΘῚΓ ἀρΡΡρασθηΐ πθδηϊηρ. ὍΤΠα 
886 6 ὈΓΘΟΙδΟΙῪ δηῃδίοροιβ ἴο ἰῃδὶ οὗ 
ΒΕ] δηὰ τἢ6 Ὠτσαροῃ, δηὰ (ἢς ϑίοιυ οὗ 
ΘυβαΠηΔ, 

Ιῃ τῆς ΜΙιΙάγαβϑῃ χὰ δηά, Ὀοϑιά65, (ἢ 6 
[Ὁ] ονηρ τοίθσεῃοθϑ ἴο ἴΠ6 ΘίοΙΥ οὗ ἴῃς 
Τῆτος ΟἸ]άγθη. [Ι͂ὼ ἤαγγίφγα Καδῥα 
(Ραγαβῇ. χχχιῖῖ., οΔΡ. χχν. 1),} Νερυςδά- 
ὨΘΖΖΔΙ ΤΟΠΙΟηϑἴσαῖθος ὙΠ τποὰ [(ἢυ5: 
“ ὨΙὰ ποὶ ἸἀοἸ Δ οὔρίηαῖα διηοὴς γοῖ 
5. 1ὰὲ ποῖ ν.ιτίθη, “Απα [ΠΕΣ στάνθῃ 
᾿τηᾶραβ ον }Θτυβαίεα δηᾶ ϑαζηασδ᾽ [ἃ 
Ταϊβσοηἀοσίηρ οὗ 158. χ. το]}ἦἌΞἈΑπά οοχὴς 
γε ΠΟῪ ἴὸ τρᾶκθ πουρῆϊ οὗ ὯΥ ροάν 
ΠΘη γε ψοσα ἴῃ γόου οὐ ἰαπμα, γα 
βοηΐ ἴο υ, ἀηἃ γΡῥτοουτοὰ οἷαννθ, ἢδιῦ, 
δηὰ Ὀοηδ5 οἵ ἰἀοἷβ, ἀηὰ ἄγεν Ποῖα, ἴῃ 

4 τ. Αὐγξ. ὙΥΏΞΟ εἷς. “ ΒΙΒΙοἴἤ δος 
ἙΔΡΡιοἰςα.᾽ 

Χ 
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οτος ἰο 18] ἰδὲ πιο 5 ᾿τττθη 
(ΕΖεῖκ. χχιῖ, 14), “6 ᾿πιαρο5 οἵ ἴῃς (Πδὶ- 
ἀδδῃβ ρουτγίγαγεα νὰ νο]ΠἸΟ ;᾿ δηὰᾶ 
ΠΟΘ γα ΠΟΥ͂ ἴο τᾶ Κα ΤΥ 140] ἱπΊαρα 
πουρητ}᾽" Ἐ. Πομυάλῃ δὰ Ἀ. ϑιπηοη 
ΤΆΚο5 ἴῃ6 Κίηρ τειηοηδίσαῖς ἴῃ [|Κ6 
ΤΩΔΏΠΟΙ, ΟἹ ἴῃς στουπά οὗ ΕΖεῖς. χνὶ. 25 ; 
ΧΧΙΙ, 42, 43 (“ἢ ἃ τεῖ, ἴο [6ζ, 11. 44). 
“Ἐ, ϑαιλιεὶ ὈᾶΣ Νοῆχηδηὶ 5] : Νοῦυ- 
οἰμδάμοζζαγ βδιὰ ὑπο {πθπὶ: “Ὑοὺσ 1άΔ0] 
᾿πηαρσα Μ͵Δ5 Οἵ 5:Ϊνεῖ δῃὰ σοϊά, ἃ5 ἃ 15 βαϊὰ 
(εἰς Ηοϑβ. ν1ῖ}. 4); Ὀπῖ ΤΩΥ 160] Ἰτηᾶρε 
15 ὙΒΟΙΥ οὗ (6 ρυτεβῖ ρο]ά, 85 1 15. βαϊὰ 
(θη. 11}. 1) ; δῃα σΟΠ16 γ8 ΠΟῪ ἴο τᾶ κα 
ταὶης ἰάο] πουρῃτ Ὠϊὰ ποῖ Μοβββ ντῖϊε 
ἴοσ γου ἴῃ ἴῃ6 [ν᾿ (Ὁ δαζ. ἱν. 28), ΤΏΘΤΕε 
γ6 51|8}} βεσνε ροάβ ἴῆ6 ψοσκ οὗ τθῃ᾽5 
Βαηάς᾽ ΤΉΘΥ δηβνοσοά ; “ Μγ Ἰοτά, Ο 
Κίηρ, ἴο Ῥον Ὀεΐοτα ἄοθθ ποῖ τηθδῃ ἴο 
ΨΟΥΘΏΡ, θυ ἴο Ὀς 5υῦ]εςῖ ἴο ἴδηι Ἰὴ [ἢ 6 
ΨᾺΥ οἵ ἰοσοεα Ἰδθουγβ, 50 514165, Ρ0]}- 
ἴάχο5, δηὰ ἤπεβ.᾽ Οοὐὐγ ἘδΌΡΙ5 ἤᾶνα 
τλυσῃῖ : ΝΟΡυοΠ Δ Π 6 ΖΖασ 5αἱα υπΐο ἴἤοτΩ, 
Ὠ]ὰ ποῖ εγεην δῇ ντῖῖα ἴοσ γουῦ (χχνΊ!. 8), 
“ΤΠΕ παϊίΐοῃ δῃὰ Κίῃηράοια (δῖ ν1]}] ηοΐ 
βοῖνο Ν. (6 Κίηῃρ οἵ Βαδγίοῃ;, ὅζο." 518- 
ἄτας, Μοϑῃδοῆ, δηὰ Αθεάηδρο ραν ἴῃς 
5816 ΧΡ δηδίίοη 845 Ὀείοσε, δἀάϊηρ, σι 
τοίοσεμος ἴο ἴῃς σοχηχηδηα ἴο ΜΟΥΘὮΙΡ 
[π6 ἱπιαρεδ, ““ΤΠου αὐτὶ ἽἼΥ) 122) ; Ὀδτκ 
(Π22 ΞΞ 132) πκεῈ ἃ ἄορ, 5») }} (Ὡγβο] ουἱ 
ἾΚῈ ἃ ψδῖθυ-σ (Ἴ2), πὰ οὔγρ Π|ΚῈ 
ἃ οὐϊοκεῖ᾽ (ΥΧ). ϑιγαιρῦναν ἢς θατκοά 
ἸκΚ6 4 ἄορ, 5.6 ]16ἃ ὨἰτηβοὶΓ οὐἱ ἰκ ἃ 
ψδίεσ-ατ, δηα οὨϊγροα Κὸ ἃ σποκοῖ" (4 
τείοσεησς ἴο ΝΟ ΒΔ 62ΖΖΑΙ᾽ 5 ἀξ Ή σις 

Ιὴ ἴῃς Ταϊηλυὰ Βα. Αδοάαλ Ζαγαΐ 3.4, 
1:15 ϑαϊὰ [μα [ῃς Ποαϊῆθῃ ν1]}] δἰϊοϑί θθίοσα 
Μασϑιδἢ 5 ὑΠυη4] ἴῃ 5γαθ] ἢδ5 Κορί 
[ἢ6 ψο]ς 1. ΝΙΣΤΟα ΜΠΠΠὀ ἄθοϊατα 
(δὶ ΑὈταθδτα οἤοβα ἴο Ὀδ οαϑί Ἰηΐϊο ἢ]15 
ΟΙΥ ἤιτηαοα σαῖπεῦ ἴδῃ ΜΟΥΘΏΙΡ 5 
Ἰάοϊβ. ΝευσΠΔἀη6ΖΖΑΓ ἍΝ1}} τη 655 1ῃ 
ἔανουν οἵ ΗἩδπῃδηϊδῃ, Μ|ιβῆδοὶ, δὰ Α.Ζᾶ- 
ΤΙΔΉ. 

,ϑαηἬλει» 1, 93. (τείεσσεα ἴἰὸ ἴῃ ἴδῃς 
Τηϊτοά. ἴο ϑι.534ηη4), τλκος ΝΘΟυςΒδά- 
ὨΘΖΖΆΣ ΓΘΡΙΥ ἴο ἢ15 ἀδυρῃ τοῦ ἴἢπ15 ΠΟ ΟΠ ΟΓΠ- 
ἴῃς ἴῃ6 ῥτοροϑβαὶβ οὗ ἴπ6 Τνο ὙΠ Κοα 
Ῥτορδείβ : “" Τῆς ροά οὗ ἴῃ656 πηθ Παίθιῃ 
1α5ῖ (Π2}; ψῇθη (ποὺ σομλα υηΐο [Π66, 
βΒ6ῃα τΠ6ηῈ υπΐο 6. ΏΘΩ [ΠΟΥ ΘΔ 6 
υπῖο ἢοΥ, 586 βϑηΐ [ἤδη ἃηΐο ἤδτ δίῃ 6 ῃ. 
Ἧς 5αἱὰ υπΐο ἴθι, πο ἴο]ά γουν 
ΤΠΘΥ καἰ, ΤῈ Ηοὶγ Οπς (Ὀ]εσβθα Ὀ6 
Ηε!). [Πδπ 5.14 7 Βεμοϊὰ ΗἩδηδηίδῃ, 

ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕῈ 5ΟΝα ΟΕ 

ΜιβῆΔΕΙ, δαηὰ Αζαγίδῆ, 1 ᾶνα δοκοά 
ἴθ, δπᾶ ἴΠῈῪ πᾶνε ἰοϊὰ τὴς ἰἴ 15 ἔογ- 
Ὀϊάάδῃ (δι). ὙΠΕΥ καϊὰ υπῖο Ἠϊπ), 
γε ἴοο ἃῖΐθ ρῥσορἤεῖβ 'κὸ τε. Ης 
(οὐ) βϑρακε ποῖ υηΐο ἴπεαι; υπῖο 5 
Ης μαῖῃ: βσροκεη. ἨἩςξ αἰά πυηΐο ἰδεπὶ, 
Ιἀδϑῖσγε ἴο ρτονς γοῦ 85 1 ργτονθὰ Ηδηδ- 
ὨϊΔῃ, Μίβῃδεὶ, δηὰ Αζασίαῃ. ΤΟΥ κα 
πηῖο ἢὨΐηι, ΤΉΏΘΥ ψεσο ἴῆτος, δηὰ το ἅ1Ὲ 
ἴνο. ἨΗϊδ διὰ υηΐο ἴδ, Οἤοοβς γοῖι 
ΟΠ γε ἀσδῖγα δοησ ἢ γου. ὙΠΟΥ 
5814, Τοϑῆυα, ἴῃς Ἡϊρῃ Ῥηοθι, ὙΠΟΥῪ 
τπουρῃϊ, 1,6 [οϑἤυα σοτηα ; οσ ἢἷ5 τηεπῖ 
15 στεδῖ, δῃὰ Ν1}] 5ἢ 16] υ5. Ὅλα σϑϑυϊο 
Μ45 ἴπαΐ ΠΟΥ ψεγα Ὀυγηῖ, δηὰ Τοβηυδ᾽ 5 
βαττηθηῖβ βἰηροὰ (Ζεςῆ. 11]. ᾿,2). “ΗςἊς 
(Ν Ὀυς δάμη ΖΖδσ) 5414 ππῖο ἢϊτα, 1 ΚΩΟΥν 
τῃδῖ ἴσου τί τιὶρῃΐθους . Ὀυΐϊ ψῃδῖ 15 [ῃ6 
Τεδ5οὴ παῖ ἴΠ6 ἤτε ραϊηδὰ ἃ 5] :σῃϊ δάνδῃ- 
ἴαζε οΥ̓Υ ἴπος, δηὰ ποὴς δῖ 4]} ον 
Ἡδηδηϊαῆ, Μ|ι5Πδο], ἀπά Αζασιδῃ Ηδς 
ΒΔ ἃ ἴο ἢΐηι, ΤΏΘΥ ψνεῖε τῆχεθ, δηά 1 
(ἅτὰ οἢ]γ) οὔθ. Ηες αἰὰ ἴο ἢΐπ), Απὰ 
ῬομοΪὰ ΑΡγαῆδπλ γγὰ5 δίοῃηξ ἴῃδσα, δηά 
ἴῆφτο ΟΙΘ Ὧ0 Ἡϊοκοὰ θη σι Ὠϊμι, 
ἃηὰ γεῖ ἰεᾶναὸ νγαβ ὑοϊ ρίνθβῃ ἴο {πὸ 
ἢτα (ἴο Ὀυστῃ 1). “Ηδκξτε [ποτα τεῦ 
ΜΙ Κοα τθ ψὩ ἢ τηο, δη ἃ ἰδᾶνο νγ85 σίνες 
ἴο ἴῃς ἢτο. ΤῊΪΒ 15 ψῃδῖ [ΠΟΥ βδᾶγ, Το 
ΟΥὟ 5:19 Κ5 (Ἴγὲ, 20γγ5) δῃὰ οὔθ στθθῃ 
ο6. ΤἼδ ΤΥ ο65 ΚΙηα16 ἴῃ 6 στθθῶ ομϑ.ἢ 

Ζ7Ζασρί, 18 Β, 4150 δ]]}01465 ἴο ἴῃς 
τοῖγδοὶς οὗ τὴς ἀδ]νεσγαηςσο οὗ ἴῃ6 ΤΏγοα. 
Ῥεαρλῆνι, τι ἃ, δ5 τῇς (ΟἸ]ονιης : 
“ ἩϊΖΚΙίδῃ 5αἱὰ [ψχτἢ γείεγθηςα ἴο ἴμ6 ἴἰδχὲ 
“Νοῖ υπΐο υ5, Ο Τοτά, ποῖ υηΐο 8 ᾽]: 
ΤῸ ΠΡ]165 4 ἠδβοθηῖ οὗ [Π6 τρὨϊοοι5 πο 
[ῃ6 ἔισγηδοα οὗ τα, ἀηα δὴ δϑοθηΐ [Ὦθτο- 
ἴοι: ἃ ἀδϑοθηῖ, 85 ἰἴ 15 στιτῖθῃ : Νοῖ 
υπῖο υ5, Ο 1,οτά, ποῖ αηΐο τι5. ΕΗδηδη δῇ 
5814, Βυΐ υηῖο τγ Νδιὴβ ρῖνε ἴῃ Ὀγαῖβε. 
Μιϑῆδοὶ 5414, ΕῸΣ τ ἰονιηρ- ΚΙ Π6Π655 
Δηὰ ἴοσ ΤΥ ὑπ᾿ 5 5ακ6. Αζϑιδῇ 5414, 
ὙΥβογείοσεα δῃουἹὰ (6 Ἠοδίμθη Αγ} 
ὝΠΏΘΥ 411] βδϊᾶ, οὐ οουλϊηρ ὉΡ ἔτοτα [ἴῃς 
ἔαγηδοα οὗ ἔτγο, ἴμαὶ νΏΟἢ 15 ᾿ἩΠδη : 
Ῥγαῖβα ἴΠ 1 σα, 41} γε μοδίμεη. Ἠδῃηᾶ- 
ἈΪΔἢ 5414: [δυὰ Ὠϊτη, 411 γε ΡΘΟρΪ68. 
ΜΊΞ5Π86] 5414 : ΒῸΣ 15 ον σ- ΚΙ ἢ 655 ἰ8 
ΤΙ ὕροη ι.ι5. ΑζΖϑγίδῇ 5αἹὰ : Απὰ (8 
συτῃ οὗ ([ῃ6 Ἰιοτὰ δπάυγει ἢ [ῸΣ ΘΥΟΥ; 
ὈΓΤαῖβα γα 8}.᾿ 

4“ κυ κι ἂ βιὰ 

“Τὴ τς Βοιιγ ἤδη Νιμτοά ἴῃς ψ]οκε 
(ἄγεν ΑὈγδῆδηι Οὐἵσ (δῖμοσ ἰηῖο (ἢ 6 ταϊάϑς. 
οὗ τὰς ἔιγμβδος οὗ ἢτγε, χυοῖῃ! Οδῦσιεὶ 



ΤΗΕ ΤΗΚΕῈΕῈ ἩΟΙΥῪ Γ(ΗΙΚΌΕΕΝ. 

Ὀείοτε (ἢ Ηοὶγ Οης (Ὀ]ε55εα ὃς Ηε!): 
Τιοτὰ οἵ (ες γου]α, 1 Ψ}}} ρο ἄονῃ, δηὰ 
οοοΪ, ἀηα ἀοϊϊνεῦ ἴἢ6 τἱρῃίδουβ ομα ουὐΐ 
οἵ ἴδε ἤἄιηδος οἵ ἧτο. Τῃς ἨοΐΪγ Οηθ 
(Ὀ] 586 θὲ Ης !) 5Ξαἱὰ υπίο ᾿ϊῃὶ: 1 πὶ 
δίοῃς ἴῃ τῶν νου], ἀηᾶ ἢ6 15 ΔΙΪοῃδ ἴῃ ἢϊ5 
Ὑγοσἱα : 1 Ὀδοομμθιῇ ἴμῃ6 ΟὨΪΥ Οης ἴο ἀ6- 
Ἰνοσ ἴῃ 6 ΟἾΪΥ οὔθ. Απά 95 ἴῆε Ηοΐγ Οης 
(Ὀ]εβ5οά Ὀ6 Ηδε!) ἀοιἢ ποῖ ουἱϊ οἵ (ἢς τε- 
τνασὰ οἱ Δ οτγοαΐυτο, Ηδ αἱ: Τῇου 
Βδ!: ῥγεναὶ, δηᾶα ἴοι δῃδ!: ἀεῖῖνοσ 
ἴῆγος οὗἁ ἢ]15 5ΟοΏ8᾽ 5δοῃβ.} Ἐ. ϑδγλεὶ [ἢ ς 
ΘΒΙΠ]οΩΙς ἀἰϊδοουϊοοα (5: [ἢ τ[ἢ6 ΠΟῸΓ 
ὙΠ ΠΘη ΝΟΡΟΘΠΔαΉΘΖΖΑΓ [ἢ6 ψιοκαα τΠσονν 
ΗἩδηδηϊδῆ, Μ|ιβῆδεῖ, δηὰ Αζαγδῇ ἰηΐο 
ἴῃς τηϊάϑὶ οἵ ἴῃς ἔπγηδος οὗἁ τε, Ὑδγηςηλὶ, 
ἴῃς Ῥῆποα οὗ Ηδ]], εκἰοοά Ὀείοσγα 8 ΗοΪγ 
Ομε (Ὀ]εβοεὰ ΡῈ Ηε!). ϑαϊἃ ἢδ Ὀδίοτε 
Ηΐῃ : Τογὰ οἵ ἴῃς γγοτϊά, 1,6ἱ τὰ ρὸ 
ἄονηῃ δηὰ οοοὶ ἴῃ6 ἤιγηδςο, δη ἀο νοῦ 
1656 σρῃίδουβ ομθ5 οὔὖἱξ οὗ ἴῃς διγηᾶοα 
οὗ ὅτε. Οὐυοῖϊι Οάῦτιοὶ υηΐο ἢ: Τῆς 
Οτηηϊροΐθησα οὗ ἴῃ Ηοἷγ Οης (Ὀ] 6556 
Ὀ6Η 6!) ἰ5 ποῖ (ΤἸηνοϊνεά)ιη [Π]5, ([ῃΔι [μου 
τῆς ργηπος οὗ ἴῃς [41] (οοοὶ [ῃ6 8Δγ)65), 
ὙΠΟ 411 τηθη Κηον ἰπαὶ τναῖοεγβ (πμδίιι- 
ΤᾺ }]γ)} αυδηοὴ ἔτα ; θυ 1, (ἢς Ῥηηςα οὗ 
ΕἾτα, ψ}}} σὸ ἀονη πα τηδῖκο ἰξ οοοὶ ψτῃϊη 
(683 ὙΡΙὉ) δηά ποῖ νἱϊῃπουῖ, δηὰ τἢυ5 
ἭΟΙΚ ἃ ΤΊΪΤΔ0] 6 ἩἹΠΐἢ ἃ τοῖγαοϊθ. ΤΠΣ 
ἩοΐΪγ Οης (δ]εβθοά Ῥὲ Ηε [δ 56] ἃ υηῖο 
ἢπη, αο ἀονγηῃ. ἴΙ͂ἢ τῆς οἰ βατηθ ΠΟὺΣ 
Οαῦτπεϊ ορεηοὰ δὶ τοῦτ δηὰ 5α]ά: 
Αμᾷ (ἂς πιὰ οὗ (με Ἰιογὰ δπάυγει ἴῸγ 
ὄνοσ." Οἱ αἷϑο Ζ αελ., 94 Α. 

Τῆς δὔονθ ραββᾶρεβ ποῖ ΟἿΪΥ 11105- 
ταῖς [06 ἰΘρθΏοΥ ἴο ρῥὰΐ Δρρτοργδίε 
Πα Κορίνίηρθ ἰηῖο (6 τοῦτ οἵ τῃς 
Το Μαγῖγιβ, ψῆῃϊο τὰ δηάᾶ ἐχϑη)- 
ῬΙΠοα ἂἱ Ἰεηρῖῃ ἴῃ οὐσζ ΑΡοσυρδὮοι : 
[ΠΟΥ αἷβο βῇεν τὶ [ἢ6 οοποθρίίοῃ οὗ ἃ 
ἀδινεδηος ἴγοῃ ἃ ἔδυ ἔπγηδοθ ννᾶ5 
ἘΔ ΟἢΔ] ἀιηοηρ ἴῃς [6 ν8, ἰῃ 411 ρσορα- 
ὈΠΠῪ ἴτοτλ νΈῚῪ δποϊθηΐϊ {ἰπ|δ8. Απά 
ἯὙ6 Πᾶνα ἴο ὈΘΑΓΣ ἴῃ πη ἃ ἴδοϊ ἌΤΑΣ 
Θηουρῇ ἴο βἰυἀεηίς οὗ ἴῃς Ταϊτιάϊς δηὰ 
Μιάγαϑβῃις ᾿ἰτογαΐατα, ἰπουρ ΔΡΡΑΓΘΌΓΥ 

. ὈΠΚΠΟΥΏ ἴο ΤΏΔΩΥ Θχροβίϊοτβ οὗ 9. ρ- 
ἴυγο, τ ΏΟ56 της ΠΟ ΒΡ ουΟι5]ν ἰδ. (ἢαϊ 
ογίοπίαζοι ΜΙ ΪΟὮ 5 δὴ ἱπαϊ!βροη54 0 ]6 
ῬΙΓΟΙΙΤΏΙΠΔΙΎ ἴο ἃ τρῶς υῃδεογβίδπαϊηρ οὗ 
ἴῃ6 ἰτοαβυσεβ οἵ Εδβίετῃ τπουρῆϊ; [1 
τοθΔῃ, ἴΠ6 Ἰηνεΐογαίς ἰδ δ ηοΥ οὗ Γ᾿ ον ]5 ἢ 
ἴϑδοῆοῖβ ἰὼ σΟΏΨΥΘΥ {πεὶνγ ἀοοίτη6 ποῖ ἴῃ 
1ῃ6 ἴοχῃι οὗ αὐϑίγσαοι ἀΐϊβοουτβα, Ὀυΐϊ 1 ἃ 

1 22. ἰῃς Τγες Ηοἱγ Ομ]άτεῃ. 
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τος ἀρρθδ]ιηρ ἀἰγεσιγΥ ἴοὸ τῆς ἱπηαρὶπᾶ- 
ἰἰοη, δῃὰ βεοκιὴσ ἴο σουβε [Π6 ἰηϊογοϑί 
Δ ἃ 5γτηρα[ὮΥ οὗ [ἢ6 πηδῃ σγαῖῃοσ [ἤδη ἰῃς 
ΡΒΙΟθορθο. Τῆς ἘΔΌΌΙ δ ΟἽ 168 ἢ! 5 
Ι6580ὴ [ἴῃ ἃ ἴοι, ὙΠΟΙΠΟΣ ῥΑγαΌΪς ΟΥὉ 
ΔΙ]ΘΡΌΟΤΥ οὐ 5ϑοπληρ Ὠἰβίοσι δὶ ἡδιταῖϊνα ; 
δηὰ (ἢ6 ἰαϑὶ [Ὠϊηρ 6 ΟΥ 15 ἀἰ5. 1065 
νουὰ (ἸῺ Κ οἵ 15 ἴο δεῖς ππεῖηοσ (ἢς 
βοϊθοϊοα ρῬϑίβοῃβ, ὄδνθηῖβ, δηᾶ οἰσουτῃ- 
βδίδῃοθβ ΝΠΙΟΝ 850. υἱνιαϊγ βουρχεβὶ τῃς 
ἀοοιηθ ὃἂῖεὲ ἰῃὰ {Ππεοιηβεῖνοβ χϑᾶὶ ΟΥΓὨ 
δοπύουΒ. ὙΤῆδ ἀοοίτίπε ἰ5 ἐνειγίῃίηρ ; 
[Ὡς τηοάθ οὗ ρῥγεβδηϊδϊίοη ἢὰ5 20 [1ηἀ6- 
Ῥεμάρθηϊΐϊ ναϊὰ6. Τὸ τῇδκε ἴῃς βίοσυ [ἢ 6 
ἢγοῖ σοηϑι ἀογδοη, δὰ (π6 ἀοςσίπησ [ἢ 
ΜΒ ἰηϊομαθά ἴὸ ΟΟΏΥΕΥ Ὧῃ δῇεοι- 
τπουρῃῖ, ἃ5 νε, ἢ οὐγ ἀτγ ἘΝ ἐβίθση 
᾿Ιτοτα 655, ἃ Ὀυεαϊβροβεά ἴο ἄο, ἰ5 
ἴο τόνοσβα ἴπ6 εν 5} ογάθγ οὗ [πη κιηρ, 
Δ ἴο ἀο υποοηβοίουςβ 1η] 566 ἴο (ἢς 
Δυῖῃοτβ οὗ τὴν δαϊγιης, ἡδιταῖνεβ οὗ 
ΔΏΓΑΙΟΙΥ. 

ΤῊΣ σΟΙΏΡΟΒΘΟΕΙ οὗ [ἢ6 ϑοηρ οὗ (Πς 
Τῆγχοςα ΟΒΠ]άγθη ἢδ5 ἀγαῃ ἸΔΟΎ ὉΡΟῺ 
ἴ(ἢε Ῥβαϊῖοσ, δηὰ [ἢ6 Ῥγδυδσ οἵ ΑΖδυδβ 
[ΟἹ] 5 δορίαγαὶ τηοᾶδῖ5. ΑἸΙΠουρῇ (ἢ ς 
Οτεεῖὶς ἰοχὶ 845 Οσθοκ τοδαβ σαίθοσ Ὀα]άϊγ, 
ἣὸ σδηῃοῖρτοος ΜΙ ΕΠΙΖΒΟΠΟ τῃαΐ “ [Π6 
δοουμηαἴοα ἀοχοϊορίοβ᾽ οὗ [86 θοὴν ἃϊῈ 
ΔῊ δσίϊϑίῖς ἀσίδοϊ ; ΠΟΙ ἦο νὰ [πη [ἢ6 
βαραζαίς δῃυτηθζαίΐίΐἮοη οὗ (6 τηδηϊο]ὰ 
Ρονγοῖς οὗ οσοδίίοη “ ἰπριὰ." ΤῊ τποῃο- 
ΤΟῺΥ οἵἉ ἴοσηι 15 1[561{εῇεροῦνο. [{ 5 πκὸ 
ἴῃ τηοποΐοην οὗ ἴῃς τνυῖμας οὐ [86 ᾿γᾶνοϑ8 : 
δηὰ Ρον ΎΙΪΥ συρρεϑῖβ ἴοὸ ἴῃς ᾿τπηαρὶπᾶ- 
ἄοῃ ἴδ6 διιρ! 46 δηά Ξςρ᾽οηάοιγ οἵ 
Οοάΐβ νοι, δηὰ ἴῃ ϑυὈ οἵ τῇς 
Ὀπίνοσϑαὶ σἤοτα5 οὗ ρσγαῖϑδο. Τῆς ᾿Ἰμϑιηςί 
οὔ τῇς Οδυτοῖ, ἡ ΠΙοΣ φαυὶγ δαάορίεα (ἢς 
Βοιοιοδε ἴοτ Ἰτυγρίςδὶ ι.56, τγὰ5 τὶν ἢϊ. 

ΤῊΣ ϑυρροβιίοῃ [πὶ [ἢ 6 Ῥτχάγοῦ δηά 
[6 Ηγπλὴ δῖα ἤϊε ἴο ἀϊβεγοηῖ δυΐῃους 
Τοϑῖβ Ὁροὴ ἃ [2156 οοῃίτζαβὶ Ὀεϊνθοη Ὁ. 
15 δη4 21,62. [{15 ἴπι6 ἴπαἴ [6 [ὈΓΠΊΟΙ 
Ῥᾶβϑᾶσα Ῥγοϑιρροβοβ ἴπ6 ἀσβιπιςοη οὗ 
ἴῃς ΤεΆΡ]ς δηὰ ἴἢδ οοβϑαϊίοη οὗ βδογῆςα, 
Ὀυϊ τὴς ἸαζίίοΣ ἀοθ5 ἠοΐ οοπίτγδάιϊοίς [ἢ)]5, 
ἴου ““ἴῃε ἴδρ]6 οὗ [ΠἸ]ὴ6 ΠΟΙΥ ΦΊΟΣΥ "ἢ 15 
ἴη6 οοθϑ[]4] ἰθ }]6 ΟΥ ραΐδος (566 οΐς 
σά ἴρε. ἀρὰ 158. νἱ. 1); δῃηὰ (ἢς ἰδησυᾶρε 
οὗ νυν. 62, “Ο γε ρῥηδβῖβ οἵ (ἢς [Ι,οτά," 
ἄχε., 15 δοοουμίοα ἴοσ οἰἴποσ ὉΥ (ἢ6 οου- 
βἰἀεγαϊίοη [ἢ ἤΘΙΕ ΟΥ6 Ὀσίθϑίβ δι ηρ 
(ὴ6 6χ!]65, οὐ ὉΥ ἴῃς δος ἴῃδι [6 νϑῦβα 15 
ἴα Κθὴ ὈΟΘΙΠΪΥ ἴσοτῃ 5. ὀχχχὶν. σ, δηά ἴῃ6 
ΔΌΪΠΟΥ 5 ΥἹΘῊῪ 15 ἰάθαὶ. ἘΥΖϑοῆς [ΠῚ ηΚ5 

Χ2 
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Ὧ6 “185 510 ΪΥ (Δ]]6ὰ ουἱ οὗ [15 οσ6." 
Ιῃ Ψ. 15. ἢδ ΠΟΣΙΔΙΗΪΥ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο ἢᾶνς ἀοῃς 
50, ἰῃ ἴῃ τοιρδτκ ἰμαῖ “Π6͵Ὲ 15 ὯὨ0 ῥτο- 
ΡΒεῖ, ν διὸ σπου δὺ1 15. ον ΠῺ6, 
Ὀυϊ ποὶ (μαἱ οὗ ἴῃς Εχ!]6. Βαΐ δῖα, ἴοο, 
16 ὙΓΠΟΙ ΤΥ ἤᾶνα Ὀδοη ᾿ηΠυσπορα ὈΥ 
ἃ ΤΟΠΛΙ ἰβοθηος οὗ δ ἢ ράβϑαρο5 ἃ5 816 
οἰϊεὰ ἴῃ [Π6 ποῖς οὐ ἴπθ νϑῖβε.ὐ ΤΠβ 
Β[γ]6 οὗ Ρῥτάγεῦ δηὰ βδοὴρ ἰ5 ἰάἀθηίιοδὶ 
(Ὠγουρδουῖ. 

ΑΚ ἴο ἴῃ6 οὔρίηδὶ ἰδηριαρα οἵ 8]1 (ἢ 6 
Τῆτος ΑἀάϊτΠοηβ ἴο Πδῃ]οὶ, 1 νὰ5 Ὁτο- 
ὈΔΌΪ ἰπ δᾶ οαθε6 εἰἴμεῦ ἩΘΌΓΕΘΝ ΟΥ 
Ατδηδιο. Τῇῆθ Οτοεκ ἴαχῖ σοηβϑἝα  Θ ΏΠΥ 
15 ΟἰἴποΥ ἃ ἰγδηβίδί!οἢ ΟΥ ἃ ρῬδιαργαϑίς 
ΤΟΙ] 6] 1ὴρ οὗ ἴῃ6 ρίθοθβ. ΕἸΠΠΠΟση 
αἱ ἢγϑοὶ διριδα ἴοσ ἃ Οσεοκ οσὶρίηδὶ, 85 
ἴῃ ἴῃς οαθεὲ οὗ 0611 «150, ὑὰΐ Ἰαΐοσ 
ἢδ οἰδηρεα 158 οΟρὶῃίοη 50 ἴδ 85 ἴο 
Ιδεανθ ἰῆ6 φισβίίοη υπαδοϊα6α.2 Κ ΘΙ] δπά 
ἘτΖβοῦς πηαϊηίδ!η [ἢ 6 ΟΥΡΊ ΠΑ] Υ οἵ [Π6 
Οτοοκ. 7Τῃε Ἰδαίου οὔϑογνοα τῃδΐ 1ἢ 
οᾶ565 οὗ [Π15 Κιπ ἃ Ηθῦσθνν οὐἱρίηδὶ ἢα5 
504}}γ ὈΘΘη Ἰηΐοσγεα ἰστοπὶ [ἢ 6 5: ΓΟΏΡΙΥ 
Ἡδρταϊζίηρ σμαγαοίθῦ οὗ ἴῃς ατεακ ; δὰ 
[Π6Γ6 15 αἰνναγϑβ ἃ στϑαΐ ἀϊἴδγθηςσα θείνθθη 
ἃ ἰταιλϑαιοη δηά Δῃ οὔρίηαὶ ΗΕ ]Θηϑτς 
ἴοχί. [Ιη τῆς Ἰαῖϊοῦ 4 ατθεκ οοἰἱουτηρ, 
11 αἰνναγϑ πηᾶκο 1ἴ56]1{ δρραζϑηΐ:; ἰῇ 
[ῃ6 ΤΟΓΤΠΊΘΙ, αὐ κυναγὰ σθηθγηρδ, ᾿{ ποῖ 
δοίμδὶ ὈΪυΠἄθσϑ, ν.1}}1 αἰνναγϑ Ὀ6 ἀἸΒΟΘΓΏΙ- 
Ὁ16. ἘΠίΖοομο δαπλϊῖθ ἤονθνοῖ παῖ, ἃ5 
τορατάβ ἴπΠ6 ϑοὴρ οὗ ἴῃς ΤΏτγες ΟΠ] άτεη, 
15 ὈΓΕΝΠῪ δηα 51: ΠΊΡ]ΙΟΣΥ ἀγα ἀραϊηϑί ἢ] 5 
ἀδοϊβιοῃ ; δῃηά ννὲ (λ1ὴΚ ἴπαἴ 6 15 ψτοὴρ 
ἴῃ 106 αββοσγίοη παῖ [Π6 ΓΘ 15 Ὧ0 ἴγᾶςα δῆγ- 
ὙΠ6γ6 οὗα Ἡδῦτον ἰθχί. [ΙΕαΥ Ὀκὰ ἴσια 
[πα 4 ΗΘΙ]Θηῖσὶ ἔλπι] ασ νὰ τὴς Τ ΧΧ. 
πῖρῆῖ μάνα ΠτΊ ἢ δι ἢ ἃ ΡΙΘΟΕ ; δηά ιἴ 
15 ἴπ|6 ἴῃαΐ ὯΟ Ιηϊδίαϊκος 1 ἰΥΔη 5] ΓΟΏ 
οδῃ Ὀ6 σογίδιη])Υ σρεοϊῆαα. ΤῊΝ ἰαϑὶ 15 δὴ 
᾿Ἰηροσίαηξς Ροϊηΐξ ; (ΟΥ̓, ἃ5 ὈΧ. Ῥιιβου ἢαβ 
γν6}} οὔδοτνϑα, “" ἩδΌγδιϑτὴβ ἴῃ {Πποιηθοῖνος 
Ῥίονθ ποίμϊηρ ; ἰοῦ οὴβ ΠΟ {πὴ ΚΞ Ἰῃ 
5 ΟὟ Ὴ Ιαηρυαρο δηα ΨΤΙΘ5 ἢ ΔηΟΙΠΟΥ 
15, ἰῃ [δοΐ, [ταηϑαησ, ΑἸ ΠΟῸρΡἢ πιεπία]]γ. 

Οπε, ἐπ, Ψῆὴο μαά τῃ6 ννογάὰ 50 ἴῃ ἢΪ5 

1 (οιηραῖα αἶφο αν} γίψγα Α'αῤῥα, χχχ. 23, 40: 
“ἈΝ, 15ϑδας ἐχρ]αϊηςα {πὸ νοῦβο ( Ης ν}}} σορατὰ 
1ἴ|ὸ ῥτγᾶγοσ οὗ πε ἀῤβιιζυῖο,᾽ Ῥο. οἷ]. 17) ἢ 
τοίοσεηοο ἴο ἴῃς ροπογαίοης ἴῃ νοὶ ἴῃς ροορὶα 
ΟὗἨ 5γαθ] ἢὰς ἢοὸ Κιηὴρ αηὶ πο ῥσορῃοῖβ πὰ πὸ 
Ῥυθοῖβ, δηὰὶ πὸ ἵὑτιπι απὰ ΤΠυπιπλῖηι, 1 ΟΠΪγ 
Ῥτγαγοῦ. ξηοςς αν! ςαἹά Ὀείοτς (οα, “ Ἰμοτά οἵ 
της ΜΝ οΥ] , ἀσερίδο ποῖ [Πεῖγ ῥργαγοτ," ἢ 

2. «ἘΠη]ε1ν τὴ 4. Αροκτ, 5οῆγ, ,᾿ Ρ. 419; “1ἰη- 
οι, ἴῃ ἀ, Α. Τ΄,᾽ ἵν. 520, 

ἹΙΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 5ΟΝα ΟΕ 

ΤΑΪηα, τοϊρῃϊ 75ῖ 45 ΜῈ] 188 ἐναντίον ἴ0Υ 
ἰϊ, ἰηδίδδα οὗ ἐνώπιον, ἃ5 ΟΥ6 ὙΠῸ πιαὰ ἰΐ 
Ὀείοσα ἢϊ8 Ἔγθβ; δηᾶ 80 οὔ, Βιυΐ πιῖ5- 
ἴα Κ65 1ἢ ἰτδηϑδηρ σον [πὶ [ῃ6 ἩΤΙΟΣ 
δηα {γδηβϑἸδΐου ψοσα ἀἰβογθηῖ ἢ" ὙΠΟ βὺρς- 
δεϑίοη, μονγανοσ, {παῖ Ἰὴ τ. 14 ἴῃς ΗδβΡ. 

50 μᾶ5 ὈΘδῃ τηϊθτεδὰ 5 Ὁ33 ἰ5 ρἷδυ- 
51:0]6. ΤῊΘ αἰ ΠΟ ΌΪ ἴῃ τ. 17 τ ΔῪ Ἰπάϊοδίο 
ποῖ 50 πηθςἢ ἃ σοττυρίίοη οὗ ἴῃς Οτροῖς 
ἰαχὶ 85 ἃ ἼἿοομῆἤιδίοη οἱ ἴπμ6 ΗἩδθῦ. πουῃ 

85, ““ Βοϊοσδιικῖ," ψίῖῆ ἴῃ νετῦ 005, “0 
Ρεγίεοϊ ;" πὰ ἴἴ 15 ἀουδια! πεῖθοΣ 
ἃ Ἠδεμδὶ ψου]ὰ πᾶνα υϑ6ὰ συοἢ δῃ 
ΘΧΡΙΘΘΘΙΟΏ 85 καὶ ἐποίησε τὸ μέσον τῆς 
καμίνου ὡσεὶ πνεῦμα δρόσου διασν- 
ρίζον (συ. 27), 1655 ἢ6 ὝΕΙΘ ἰΓΔΗΒΙΔΌΠΡ 
ἴτοὴ ἃ ϑϑιηϊς οΥρηδ]. ὙΤὴε ποιὰ 
πνεύματα ἴοΙ ἀνεμοὶ (ν. 43) ΤΑΔῪ Ῥοϊηΐ 
ἴο Η6Ὁ. ΠῚΠῚ, ν Ἰ ἢ σονοῖβ Ὀοίὴ το Πῃ5 ; 
οί ἡ. 64. Τῆς σοτηπηθηΐασυ δαὰς 
ΟἴΠΟΥ ἱπαϊοδίίοηβ, αηα αἀθιηοηβίγαϊος ἴῃ 6 
Β.ΓΟΏΡΙΥ Ηδῦταὶς σοαϑὶ δηᾶ σομρ]οχίοη 
οὗ ἴῃς. ΡΙάγοῖ δηα ϑοῆρ. Βιῖξ ἰῃ6 τρυ- 
πιδηΐ ἴοσ δὴ οσὶσίπαὶ Ηθῦσον ἰοχὶ ἀ065 
Ὠοῖ ταδὶ ΟὨΪ ὈΡΟῚ δ0ςἢ ρτουπαᾶβ ἃ5 
ἴΠ656. [{ πᾶν αἷθοὸ Ὅς Ὀαβεά ὕὑροὴ 
[ῃ6 οοπίθηϊς οἵ 4}}] τἢστθθ Αἀαϊοηῃβ, 
ΜΏΙΟἢ ἀγα ᾿ηπἀθεα ἤαγαϊγ σοποεδῖναῦ]θ 5 
186 δεοῖίοηβ οἵ ΑἸἰεχαηάσγιδῃ Ἐ ]] ἢ ]5(5. 
ΤῊΣ ραᾶβϑαρεβ αἀῦονα σαυοίβα ἤτοπὶ ἰῃξ 
ΒΑΡγ]οηΐαη Ταϊηπιιά δηὰ τῃῈὲ ΜΙιάγαβῃ 
Ῥτζονς [πὲ [πὸ ϑίοτυ οἵ της Τῆσες (ἢ - 
ἄγθὴ νὰβ ἃ ἰανουτιία ἴορὶς ψῇ [δε 
ἘΑΌΙ5 ἀπά {Πεὶσ ἀϊ5010165, δηα ϑθθτὰ ἴὸ 
᾿πήἤϊσαῖα [ῃ6 οχιβίεπος οὗ ἃ ποτε δχιθηθά 
ἰτδαϊτοη, ν]οἢ πᾶ ἢᾶνα ἱποϊυάοά [6 
ῬτΑΥΟΥ οὗ Αζαγίαβ δηὰ τς ϑοὴρ οἱ ἴδε 
ΤΏτοθ. Ῥευπαρα ἴῃς Οστρεῖκ ἰτδηβιαου 
[ουπα [15 ρίθοθ ἰῇ ἃ Ηθῦτον [}Ἂάγασἦ 
αρίε, ὙΠ ψου]ὰ δοοουηΐ ἴοσ ἴδε 
τοουστοησα ἴο ἴπ6 “ζεύγει πάτπθ5 οἵ ἰῃς 
Τῆτεθ. [Ιἢ ἴῃ6 Αταπιαὶς οὗ Ὠδῃ. 1}. 
ἴΠ6Ὺ ὕφασ {Π6]Ὶ Βα υ] μη ἀἀοϑιρηδίοη5. 
οο Δσίμοσ ἴῃ6 [Ιηϊτοά. το Β6ὶ] διὰ 
Θιιθϑαηηᾶ. 
ΤΕ ΛΔαάϊτίοης σοηρίαἴς ἰηίορταὶ 

Ῥοτγίίοηβ οἵ (6 1,ΧΧ. τοχὶ οἱ Παμὶεὶ, 
ΠΑ 1ἴ ἰ5. ΟὈν]οΟι5]γ ἀϊθῆσα!ς ἴο ΞΌΡΡΟϑ6 
(παῖ τῃ6 δυΐμοσ οὗ {μαῖ ἰοχὶ ἱηνθηιθά 
[Π656 βδίοτιθς ἢἰπιβοῖί, οὐ ἱησογρογαίοά 
ἴῃ ΠΙ5 νϑιβίοη οὗ ἃ ψοῦκ νττίδη ἴῃ 
Ηρῦγον δηπὰ Ασάσηαιὶς ἴἤτγοα τπιροσίδηϊ 
Ρίεσθς ΠΟ, 6 ΟὨΪγ Κηδῖν ἴῃ ἃ Οἴεεκ 
ἀτθ55. Μοζβξονοσ, 1τῃ6 είγταηρε 7υχία- 

᾿ ἜΌληϊεὶ {πε Γτορδμεῖ,᾽ Ρ. 377, ποίς 7. 



ΤΗΕ ΤΗΚΕΕ ΗἩΟΙῪ ΓΗΙΠΌΚΕΝ. 

Ροβίθοη οἵ ἴῃς ἵἴνο ἰδηριιαροβ ἰῇ Π.Δ}16] 
ΙΩΔΥ μα Ἰσδίθ, 45 1 Θποσιηδηΐ ϑυρροβίθα, 
ἴμαὶ οογῖδιη ἀσαόηαέ Ἰὰ ἴῃ6 Ηφῦτον ἴοχί 
βαν ὈδΘΩ 5ὈΡΡ]16α ἴτοῃ δὴ Αὐδιηδὶς 
γοιβίοη ; δηά 1 [μδ΄ Ὀδ6 50, 11 15 ποῖ [τἢ- 
ΡΟΘΒΙΌ]6 τῃδὶ οὔθ οΥἩ ΤΊΟΓα οὗ Οὔ ἴἤΓΘα 
Αἀάιϊποῃς σοργεβεηῖ σε οης οὗ [ἢς Ἰοβῖ 
Αταιηδὶς ἰεχῖ, ψῃΟἢ ΤΑΥ͂ ἤᾶνθ Ὀδθη 
1|6ὺ (δὴ τῃ6 Ηθῦτον 416]. 1ι1{|6, 
ἂἱ 811 ἐνθῃῖβ, σὴ 6 8] 6ρϑα δραϊηϑςῖ [ἢ ς 
ϑιρροϑβιτίο {πὶ [6 ΑἸοχδησγίδη ἰγαῃβ- 
ἰδῖογ οὗ 8:16] στομ ἰθσεα [ἢ656 Ἀδυγαῖνοϑ 
ΠΏ ἃ ΗΘΌΓΕΝ ΟΥ Ατγαπιαῖς οτ]ρίηαὶ, 
δῃὰ δαἀάβα τπθὴ ἴο ἢϊ5 γοιβίοη οὗ τῃς 
Ἰηδίῃ ὙΟΓΚ, ἃ5 ρουίαϊηρ ἴο ἴΠ6 βϑῖης 

300 

500)]6οῖ. ὙΤΠΘ Ιἀο ΠΥ οὗἁ 5ἴγ}]6, ονθῃ ἴῃ 
τϊηυΐα ῬΑΓΓΟΌΪΑΓΘ, ΘΙ ΣΟΏΡῚΥ ἔανουτα (ἢ 5 
σομοϊυβδίοη. Αηά, 85 ταραγὰς ἴῃ6 πυτηθ- 
Γου5 ναηδίίοης Ὀείνεθη (6 ἀϊβογθηϊ 
ὙΘΙΘΙΟΏ5, ΘΘΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ ἴπ6 οαδε οὗ Βεὶ 
Δηα ϑυβδηηδ, ἯῸ ΙΏΔΥ ΔΡΡΙΥῪ ἴῃς ψοχάϑ οὗ 
Ὧσ. Νδϑυῦδαιοῦ: “ΝῸὸ ὈοΟΟΪΘ ἃ16 τΏΟΓΘ 
ΒΒ )]6οὶ ἴο δααϊξίοῃβ, διθσγαϊΐοηβ, δηά 
νδῖῖοις δαδρίδιοηβ, ἴἢΔη ΡΟΡΪΑΓ ἢ 15- 
[ΟΥ65 ; ἴῃς ἰδχῖ 15 ἴῃ ἴῃ6 μαηάϑβ οὗ ἃ ἔδιν, 
δηᾷ τῃ6 οσοπεδηϊς 16 γα αϊθα οσα!]]γ ἴο ἴῃ 6 
ΡῬΘΟΡΙΕ : ἤθῆος [ἢ6 ρτϑαὶ νδιδῖγ ἴῃ ἴῃ 6 
ἰαχίβ δύ οὗ τῃ6 δαὺὶν {τη 5] ] ἢ 5." 
Ὑηαἱ Ὅτ. Νευθαῦοσ ἴἢπι5 τιῖος οὗ ΤΟΡΙς, 
δδᾶ5 δαυΔ] ἔοτοβ ἴῃ ἴῃ6 ῥγδβθηΐ ἰηϑίδῃσδ, 



ΤΗΕ Θ5ΟΝα ΟΕ ΤΗΕΒ 

ΤΗΒΕΕ ἩΟΙῪ (ΗΠ ΚΕΝ, 
ὙΝΒΙςἢ (ΟἸ]οννεῖ ἴῃ τῃς ταϊτά ΟΠαρῖεγ οὗ ὨΑΝΊΙΕΙ͂, δεγ τἢ15 ρίδοε,---ο  ἄσιυπ 

ῥομπα ἱπίο ἐδε νιάτί ὁ ἦε δωγπίης βέγγ γεγηπαςε.---- “ εἴθε 22. Τῆλὲ ψ Ὡς ἢ 
[Ο]]οννεῖι 15 ποῖ ἴῃ τῆς Ηρςρτεν, ἴο ννἱῖ, “μά ἐδεν τυαἰξεά---ἂπἴο τἢεβε ννογάς, 
Τβόη λυεὐμελαάμπεκκα;--νεῦβε 24. 

2 “41:αγία: λές »γαγεν α»α εορ ες τον ἐρε Δ ἥἄἔσνεξ, 
24 τυλεγεισλ ἐλε Ολαίάεαρ; αδοιε ἐᾷέ οτέρ 
τὐέγέ εοῃρεεδῖ, ὀμέ ἐΔε 2ἀγεε ἐλέξάίγοε τοιλέρ 
ἐξ τῦεγὸ ποί λμγί. 28 712 «ομρ᾽ οὐ 14ε ἐἄγεε 
εὐτίάγοε ἐρξε ἐλέ ουέη. 

ΝῺ {δὲν νναἰκεά πὶ τἢς πκὶάβὲ οὗὨ 
πε ἤἢγε, ργλίβίπρ Οοά, δηά 

δ] εββίηρ τῃς [οτά. 

ΤΙΤΙΕ.---Τ ες δοηθ φῇ ἐδε Τότες Ἠοΐγ Οὲϊ- 
ἀγεη.ἢ ἴῃ ἴῃς ναίϊίϊοδη ΧΧ. τς [|ς 15 
ΡΥΑγεῦ οὗ Αζασίδβ᾽ δηὰ "γι οὗ ("6 
Τῆτγοο. ὍΤῆὸ ΑἸεχ. Μϑ8. οπιῖβ. ΕΠ ΖΒΟ δα 
οὐϊ9: ΦῬγδγεσ οὗ Αζαγίδϑ δῃὰ 1, δυὰ οὗ (δ 6 
ΤΆγες Ομ] άγεη᾿ (προσευχὴ ᾿Αζαρίου καὶ τῶν 
τριῶν παιδῶν αἴνεσις). Τα ΟΚ. ἴεττῃ αἴνεσις 

ΤΆΔΥ τοργοϑεηΐ ΗἩοῦ. πΌΠῊ, ἰαιω, ῥεαίγι, 45 
ἴῃ 5. εχὶν. (116), οὐ ΠῚ, δοΐο φγαίλαγιωγι 
(Ρ8. χχνὶ. 7). ἴίη [6 Νυϊγχαῖο, 5. [εγοπης 
Ὠοΐα8: “ Οτδε βεφυυηΐυγ ἰη Ηοῦγαοϊβ νο]ι- 
ταϊηϊδυ5 Ὠοη τορεσὶ." Δ διιοη᾿β ϑγγίας [ιᾶ5 
ἴῃς πεδάϊηρ, “Ῥταάγεῦ οὗ ἴδοβε ψ Ηδπᾶ- 
ὨἰΔῃ . [ες ΕΚΠίορις, “Ῥγαάγεσ οὗ Αζασίδι." 
Τῆς ϑγγίας οὐϊζεὰ ὕγζ Βυγαίιι5 ἔἴτοπι [πε 
Αἰηδτοβίδη Μϑ8. 888 πο μεδάϊηρ. 

Ὡ. Τρεη “χαγ!α: εἰοοὐ μΡ από ῥγναγεά. ΤῊ 
τοχί οὗ Τπεοάοξζοη οοῃηοςοῖβ [85 ϑεςτίοη τ᾿ ἢ 
Π δῃ. 111. 23 (5 : “Απάὰ [ΠΟΥ ψεγὰ ννδἰ κίηρ ἴῃ 
{πὸ πριάσὶ οἵ ἴπς ἤδλπιο, ῥγαϊϑίηῃςρ Οοὰ δηά 
δεπϑίηρ ἴδ6 ογά. Αηάὰ 5ἰδηδϊην ἢ (θη: 
(οάά. 34, 36, “1, ΑΖατίδβ ργαγεὰ οἡ (ἢ 15 
ΤΑΔΏΠΟΓ,᾽ ἄζο., 45 ἰη ἴῃε ΑΟΥ,. Τῆς Ατδγοβίδη 
δγτίδο, δι οΝ Γοργοβοηί (6 1ΧΧ., Μ[δ5: 
3. Τἢδ τηςξῃ, {τε Ἐς, [δὲ θουηάὰ {Πόπὴ 
οὗ ἴ6 Βοιιϑὲ οὗ ΑζΖαγίδῃῆ, ψ ἤθη ἴ6 ἥλιο 
δὰ ναῷ ἔοσιἢ ὅοπὶ ἴπ6 ἔυγπδοο,  Κιηάϊοά 
δηὰ βίον ; δυῖ 2 εν ογῈ ῥργεδεσυθ, 24. Τδυ8, 
τπογείογε, ργαγοὰ ΗἩδηδηϊδῃ δηὰ Αζασγίδῃ δηὰ 
Μιβδιδεῖ, δηὰ ρῥγαϊβοὰ ἴδε Τοσὰ, ψῆση [πα 
Κιῃχζ οομημδηδεά (το ολδί ἴποπὶ ἱηῖο ἴδ6 
ἔυσγηδοθ. 2ς. Βυΐϊ ψιδη ΑΖασίδῃ τοθα Ὁρ, ἢ6 
Ρταγοὰ τπυ5;: δηὰ ψ βοη δα μδὰ ορεηδα ἢϊ5 
του, ἢ ννὰβ κίνίηρ (ΠΔηΚ8 ἴο τς 1, οτγὰ, 
ψτἢ ἢϊ5 ἔθ! ον πὸ εσὲ τ Ηἰπὶ ἰη τῆς 
τηϊάβὲ οὗ ἴ[ε ἤγε, σε (ἢς ἔγηδοο νγὰβ δοίης 
Βεδίεά [»ιδίαρςαγ, “ Κιηάϊεὰ Ἴ ΌὉΥ ἴῃς (ΠΒ4)- 
ἀεδπδ ΠΣ ΒΕ : δηὰ {ΠΕῪ 5αἱά. 

2 ἼΠεη ΑζΖαγίας 8ἰοοά ιΐρ, δηά 
Ργδγεά οἡ {ἢϊ8 πιάπηθγ: ἀπά ορεπὶηρ 
ἢ8. που ἰῃ (πε πιιάβε οὗ τῃς ἢγε 
βαϊά, 

2 ΒΙε55εἀά ἀεί δου, Ο 1, οτά (σοὰ οὗ 
οὐ δῖοι : ΤΥ ΠΑπῚΘ ἰ5 ΤΟ ΓὮΥ ἴο δὲ 
ῥγδιίβεά δηὰ ρἱογῆεά ἔογ ὄνεγπίογε : 

ΕΠ Ζϑομο οὐἀϊΐα: “ΟἹ [15 πλδηηοσ, ἴπογο- 
ἔοτο, ργαγοὰ Αὐδηΐδβ δηὰ Αζαγίδβ δῃὰ Μιϑβλεῖ, 
δηὰ 5δὴρ ῥγαίϑεβ υηΐο ἴπῸ 1 οτὰ, τῆοη (δ6 
Κίηρ ςοπιπιληάοα (παΐ (ΠΟΥ 58ῃου]ὰ ὃς σαϑῖ 
ἰηΐο ἴ6 ἔπγηδοο. Νοῦν δ ΑΖαγὶδ5 δβἱἰοοά 
δηὰ ργαγθὰ οὔ ἴπ|5 τηδηῆποῖ, δηὰ οροηΐϊηρ δἰ5 
του Ὀοζαη ἴο κβῖνε ἰπδηκε (ἐξωμολυγεῖτο) 
υηΐο (πε 1 οτγά, ἢ ἢ]58 σοιμῃρδηϊοηβ ἰπ ἴδ6 
τηϊάϑί οὗ ἴῃς ἤγο, 88 [86 ἔιιγηδοθ ννᾶβ θείης 
μβεδίοἀ ΌΥ ἴ6 ΟΠ ἀεδὴβ Ἂχοθθαϊηρυ, δηὰ 
[ΠΟΥ 5αἰά." ὙὙπμεοαοοῃ ρῥγυηθὰ νὰν (15 
ΡτοΙχίν, δηὰ ᾿τηργονοὰ ἴΠ6 σοηποχίοῃ οὗ ἴῃς 
ἰηϑογίοα ρίοςο Ὑἱἢ (Π6 οτίρῖπαὶ ἰοχί. ΤὨς 
τηοηίίοη οὗ “[ἢς (Πα  ἀδδη5" Βοτγο, δηὰ ἀρδίῃ 
ἴῃ Ὁ. 24) ἃ5 σχεουζίηρ ἴῃς τΟγὰὶ ἄδθογος, ἰ5 
ΓΕΙΏΔΣ ΚΑΌΪ6. ἴῃ ἴδ6 «“δηοηίοδὶ τοχὲ οὗ ᾿[γδηϊοὶ 
ΠΟΥ ἃῖὸ τηεπιίίοηθά δυΐ οποε (ΠΏ δη. 11]. 8), 
ΠΟΤΕ ἰἴ 5 54] ἃ (παῖ “ ςογίδιη (δ  ἀθδῃϑ8 
βἰδηάδετεὰ [Ἰὸ [ετν8 ἰο Νεδυςπδάηοζζασ. 
Μογϑουθσ, ἴθ σϑοισγοηοθ ἴο (δ Ἡεόγεευ 
Ὡδηθ5 οὗ “ διδάγδοἢ, Μοβῃδος, δηὰ Αδροά- 
Ὠεξο" 8. 5 γργίϑίπρ; ἴὼγ τδγουξβουϊ (δε 
πδιταῖϊνε ἰῃ Ὠδῆ. 1]. 1Π6Ὺ ἂγὸ οδ] δὰ Ὁγ τοῖς 
ΒΑΌΥοηΐδη ἀεοϊρηδιίίοηβ. [{ ἰ8 αἷἰϑὸ ἴο ὃς 
ῃοϊοά (μλξ ἴῃ Τ δη. ἱ. ἀπά ἰἱ. τς ογάοσ οὗ (ἴῃς 
ὨΔΠΊ65 8 αἰννὰγβ “Ἡδηδηΐϊδῃ, Μιϑηδοὶ, δηά 
ΑΖδτδῆ,᾿ πουεσ, 45 ἰη ἴῃς δἀ ἀπίοη, ΗἩδηδηϊδῇ, 
ΑΖαγίδι, πὰ Μ|ίβῆδοὶ (Πόσο, ἀπὰ υ. 65). 
ΤΒεβε ρϑου ΔΓ [165 πηδ ἃ᾽Ιουννεά ἴο δαᾶνε 
βοῆθ ψεῖρῃί, ἴῃ οοηϑιάογίηρ ἴΠ6 αιιοδείοῃ 
ὙΒεῖμοΣ (Π6 ρῥίεος οὐχί ηδ!}ν Ὀοϊοηροά ἴο [86 
Βοοκ οὗ Πδηϊεὶ ογ ῃοῖ ; θυ [ΠΕΥ ΟΟΥΔΙΩΪΥ ἀο 
ῃοῖ επὰ ἴο ῥγονε {παῖ (6 ογἰ χίῃδὶ 
οὗ (815 ρίθςε ννγὰ8 Οτεεκ. 

8. Βιίο εά ἀγὶ ἐδοι, Ο Σογά Οοά ο7 οων 7α- 
ἐδεν:.}1 Α σοχηίου ἴοσππηια οὗ [εἰὐνί5ιι ργάγεῦ. 
ΟΥ τ σοῦ. χχίχ. 1ο, 20: 2 (ἤγοη. Υἱ. 3, 4. 

ἐδ παρὸ ἰς «υογέδ᾽ ἰο δε ῥγαμεά.}] 80. ὅ5γ{. 



“  λη. 9. 
1. 

νυ. ,---8.} 

4 “Εογ ἴδοι αὐτὶ πρῃίθουβ ἰπ ἃ]] 
τς τηϊπηρ8 τῃδι του ἢαϑὲ ἄοπς ἴο αι : 
γεᾶ, ἴγια ἄγε 411 [ὮΥ ογκβ, [ΠΥ νγᾶγ8 

δε, 45. ἌΓΕ Τρ τ, δηα ὅ4]1} τὴγ ἡυάρπιθη Ὁ ἐγυτῆ, 
5 ἴῃ 4}1 τῆς τπϊηρβ τπδὲ ἴπου ἢαϑῖ 

Ὀγουρῆς ὑροῃ τ.5. Δπ4 ἀροη τῃε ΠΟΙγ 
οἰ οὗ οὖγ ἔλιΠοῖβ, σύέη [ γυβ8] 6Π|, 
(ποι παϑῖ Ἴχεσυῖεὰ ἴτας Ἰπαρπηοηῖ: 
ἴογ δοςογάϊηρ ἴο {γυτἢ τὰ Ἰυαρηχεηΐ 
ἀϊάϑε τῆου δτίηρ; 81] τῃ686 {Ππρ5 τροη 
ι.5 θεσδιι86 οὗ ΟἿ 51η8. 

Ἂν νυϊρ., Αταῦ., δὰ ΕΚμορὶς. Τἰβοδοηάοτσέ 
Δηὰ ΕΥΖϑοπθ τοδὰ αἰνετὸς [ῸΓ αἰνετὸν τς 
δῆδοη συγϑῖνο Μ595., ὅγγ. Ηοχ., δηὰ (ο. ΑἸά.), 
δηὰ οοπηοοῖ ἴπε οριτπος ἢ τῆς ργεσθάϊηνσ 
εἶαιιϑο. Ὗνε τῆϊὴκ (δ6 τεδάϊηρ οὗ ἴπδ ἔουγ 
ΨΟΥΘΙΟΒ ἄρῖθθ5 Ὀείίογ ὙΠῸ (Παΐ αγα εἰρη 
ὙΠ ἢ ἰ8 οὴς οὕ ἴπ6 ῥγίηορ᾽ε5 οὗ Ηεῦτον 
Ῥοσῖζιςδὶ σοηϑίγιςοη. Ε.156 (86 ἴοττηῃ αἰνετὸς, 
Ηδεῦ. ῬΌΠ, ἰβ ἀρρι!ςδθια ἰὰ Ὀοῖλδ νψ8γ5: 
Ὅς, ΧΥΪΙ. 3:; ΟΧΙ. 3. 

ΤὨε ψοσὰ δεδοξασμένον, “ α'οτγίου!5," χίογία 
αὔεηϊς τῷὸ αὐείεπάμς, ΤΑΔῪ τεργοβοηῖς ΗΘ. 

7, “παχημς, ἃ58 π΄ Μαὶ. ἵ. 11, “ ΜΥ πᾶπιης 
15 στοδῖ δλοης (Π6 πδίϊοῃϑ :ἢ ΟΥ ΓΔΙΠΕΓ Ἵ252, 
δοπογαπάμ,, ἰαμάαπάιμ : οἴ, ῬΞ, ΙΧΧΧΥΪ. 9, 11; 
ἸΙΧχχυΐ. 3. 

4, ον ἐδοι ἀγί γί φδίθοις ἐπ αἱ] ἐδὲ ἐδὶπρ:.ἢ 
ἐπὶ πᾶσι, “ ἷπ τεΐογοηςε ἴο 4]}.) ὙὍὙΠ6 ρῥἢΓα56 
Ὁσουΐβ ἰῃ Νοῆ. ἰχ. 31---.ἃ ΥΟΙΥ͂ 5: π|ϊ8ν σοηϊοχῖ. 
Οἵ “11. χίχ. 181: δικαιότερος καὶ ἐπ᾽ ἄλλῳ 
ἔσσεαι. ΤῊΪΒ οἴλυϑο 15 ἀρ  ἢθα ἴῃ {ΠῸ 50.6- 
οαβϑῖνο βοηΐθηοθϑ οὗ ἴπ ὑσγᾶγογ ἴο ἴῃ ἐπά οὗ 
ν. 8. ΤΊπε 5ρὶγῖ οὗ [ἴ 41} 15 ἴῃ βάπιῈ 85 ἴῃδ 
"οἷ ἤηά 5 Ἔχργεβϑίοη ἴῃ 58. }1. 4(. ΟΕ αἷβδο 
ΕΓ. ΧΙ. τ. Ετῆϊορις: “ἴῃ 411 [δῖ ἴποιϊ Παϑοῖ 
τουφσῆϊ ὑροη υ5᾽ (Οεη. χχνὶϊ. 1ο). 

7εα, ἐγμα ἀγε αἱ] ἐγ «υογζ.. ΟΚ. καὶ πάντα 
τὰ ἔργα σον ἀληθινά. Εἴ. δῃ. ἵν, 34 : καὶ 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀληθινὰ καὶ αἱ τρίβοι 
αὐτοῦ κρίσεις. Αἴδο 1 ει. χχχὶ!. 4: θεός, 
ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ 
κρίσεις. ἡ αι ἔογ ἴ[ἢε ηοχῖ οἶδιιε8, Η 05. χὶν. 
1ο; 8. χῖίχ. 9. “Ττυῖ"---ὠἰἬλήθεια----ἰ5 [86 
τολάϊης οὗ σοάαά. 11., {Π1. 4. ; Ὀυῖϊ ΕΠ ΖΘΟΒΘ 
φἀϊ15 ἀληθιναί, “τυ. [Ι Ῥ5. ΧΙΧ. 9 ἀληθινὰ 
ΞξΞ Ηεῦ. Πκὲ, “ τγὰ ἢ." ϑγγ. Υ., “ἐπὶ 1; 
5υῖ. Ηοχ,, “ (τυ 1}. 

δ. 7π αἱ] ἐδὸ ἐδιηρ 1 1ς0ΓΆ]γ, “ Απὰ 
)υάκπιεηί5 οὗ {γι ἢ τοι ἀϊἀάοδιῖ, δοοοσγάϊης 
ἴο 411 (ας ἴῇοιϊ Ὀγουκπῃίεδι ὕροῦ υ8, ἄς. 
[ΕἰΔΐορ. : “ ἀπά ἴπου μαϑὶ ἀοης Ἰυάρτηεπι δηὰ 
ρος ἴῃ 411 τῃαῖ ἴπου ἢαϑί ἀοης ἴο 18 ἢ; 

οδιι56 ἴῃ ἴσυ ἢ δπὰ Ἰυάρτηοηϊς ἴπου ἀϊάβι 4]} 
(ἢε86 τπῖηρ8 50 ὅγζ. Ηοχ.; δυΐϊ ΤΠποοά,, ὅγγ. 
ν., νυὶς., Ατγαῦ., ΕΠΗΐοΡρ., ἐπήγαγες ταῦτα 
πάντα] ΟὨ δοοοιιηϊ ΟὗὨ ΟἿΓ 51η5." (Οἵ Οεη. Υἱ. 

ΟΟΝΕΟ ΟΕ ΤῊ ΤΗΚΕΕ, ΓΗΙΠΌΚΕΝ. 

6 Εἔογ ψὰ πᾶνε βἰππεά δηά Ἴοιη- 
γα 6 ἸπΙαυγ, ἀεραγίηρ; ἔτοηι [Π66. 

7 ἴῃ ἃ}} τπιηρβ ἤάνε νγὲ {γεβραββεά, 
Δηἀ ποῖ οδεγαοά (ΠΥ ςσοιητηδητηθη (8, 
ΠΟΙ Κερὶ τπεηλ. Πεῖῖπογ ἀοπα 45 που 
μιαϑῖ σοτηπγχδηάεα 5, (ἢδῖ ἴξ πιρ τ ρῸ 
νν6}} ἢ τ. 

8 ὙΥΒογείογε 41} πᾶ τπου ἢδβῖ 
Ὀγουρῃς ὑροὴ 89 Δηἀ δνογὺ τπίπρ 
(Βαῖ που μαϑῖ ἄοπε ἴο υ8, ἴποιι ᾿Πιαϑὲ 
ἄοηε ἰῃ ἴτας ᾿υάρτηεηί. 

17: [6Γ. χίχ. 1ς; [υᾶρ. χνὶ. το; 58. {πΠ|,. 7. 
ΤΠ οοηδίγυςοη οὗ ἐπάγειν ἢ ἴῃς ἀδίϊνα 
18 ὈΠΈ5121] ἰπ (ἢ 1ΧΧ. 

6. Γον «ὐὖε ῥανε ἀρηθμ Ἐν Ζϑοῆς οα5: 
“Βροδι8ὲ νγὲ βἰῃηθα ἴῃ δὶΐ [πΐηρβ (ἐν πᾶσιν, 
οἴηπἰοὰ ὉΥῚ ΤἸΠοοά.), δηὰ αἰα ἸΑνν οϑϑὶυ, ἴο 
τουοῖ ΤῸπὶ [ἢ 66. (ἔ 2 (ἤγοη. γἱ. 37 ; ἢ δῃ. 
Χ. 9, 15; [6Γ. ΧΥΪΪ. 5. [ποιοδά οὗ ἠνομήσαμεν 
ἀποστῆναι (ΞΞ: Ἢψὸ τῆλε λυ ]ε58 τευ Ὁ), Οοαά. 
{Π|., ΧἼΠ]. αἱ. τοδά ἥνομ. ἀποστάντες, “'ψ͵ὸ ἀϊὰ 
Ἰανν εβϑὶγ Ὁγ σευοϊηρ." ὅγγ. Νν.: “Οὐ δοοουηΐ 
οὗ ΟἿΣ ἔγόβραβϑοϑ ννῆῖςἢ νὰ ϑἰηηθαά δηὰ ἀϊὰ 
ὐ ΚοαΪγ (Ὀεΐοσε ἴπθθ), δηὰ σοϑηΐ ἴδσ "τὴ 
ἴππεο, (αηὰ ἀϊά ἀραίποῖ [ΠΥ ννοτά,) δηὰ οἰπηδάὰ 
Ὀηΐο ἴΠπρ66 ἰῃ 411, δηὰ υπΐο ΤῊΥ οοιϊῃπιδηά- 
τηεηΐ8 νὰ Πεολγκεοηθά ποῖ," ἄς. ὅσ. Ηοσχ. 
οὔ 5 ἴ[Π6 Ὀγαςϊκοίοα οἶδιι565. ΕἸΒΙΟΡ. : “ Ὀ6- 
σᾶυβε νὰ ἢανα ἰγαηβρτεβϑεά δηὰ σοῆδ δϑίγαγυ, 
ἴη [δὶ νγὸ ἤανο ἔογβακοη {8 66.᾽ 

7. 7κ αἱ] ἐδίπρε ῥαυε «υε ἐγε)ας "4. καὶ 
ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι. ἼἴΤς6 ΪΔϑ8ῖ νοῦβο 
ἢ ὅτι ἡμάρτομεν. [ἴἴ 5 ᾿ἸΚΕΙ͂Υ {παῖ (δε 
ςοιηρουηὰ νετῦ τεργεβοηΐβ ἃ ἀἰβογοηῖ Η οὐ. 
τ τ, ΥἱΖ. » ΝΣ Π, ἐρηρίο ἐρὶ!: 5εὲ6ὲ Νεῆ. ἴχ. 33. 
ΤὨο ϑυγ. Ησχ. [85 ""ψὸ ϑιηηθά ... Μὲ ψοηΐ 
ΔΒΓΓΑΥ ἴῃ δυογυ τη." 

ἐδγ εο;π»ηιαπόνπεη.} ἘτίΖθοδε : “ἴδε 
ςοπλπηαπαπηθηῖϊβ οὗ [ΠΥ ἶδιν." Ὑποοά, οπιῖίδ 
τοῦ νόμον, δῃὰ (Π6 5ἰπιρὶς ἠκούσαμεν, 
ἰηδσίοδα οὗ ὑπηκούσαμεν. ΑἸ] ἴπε6 γογῸ8 ἃ’ 
δογίϑίβ: “Απάὰ νγὸ (ὰ νυνὶ Κεαϊγ ἴῃ 41} (Βίπηρϑ, 
δηὰ [ῃς σομηδησηγεηῖθ οὗ [ΠΥ ἰανν γε οδεγεοά 
ποῖ, ποῦ οὐϑβεγυβὰ 5Ξ[γδ ΕΥ̓͂ (συντηρεῖν), ποτ ἀϊά 
Ἰν τε ςσοτητηδηάοάβι υ8, τ(μδί τ ταὶρῆξ νν ε]} 

..5.᾽ 

8. ᾿ῥεγεζογε) Ἐδίδποσ, “ δῃὰ πον. ΤὨ5 
καὶ νῦν---Η εὉ. ΠῚ}),---ἰδ ἃ ΥὙΕΙῪ ΟΟΙΠΊΟΏ 
ἔοστηυϊδ ἴῃ Ἰδαῖον Η οῦγεν 5 γ]ε : οἷ, ΝΟΘἢ. 1Χ. 32; 
2 Οἤγοη. ΥἹ. τό, 17, 40, 41. Τεοά,, ὅγτ. ὟΝ, 
Ατδῦ., τΟΠΡΙΥ οὐ ἴῃς οἰιαγαςίογιβιὶς νῦν. 
ΤΠ ἴοσμλδ τεσυγβ ἴῃ σον. 9 δηὰ 17 ἐη7γα. 
Το ντζεσ γεροδὶβ ἴπ 6 βἰδίοιηεηΐϊ οὗ υ. 4,45 ἃ 
ΤΟΙ ΑΥγΥ ἴο βρϑογης αὐδαΐ ἰὶ ῖ5 τὶ Οοά 
τδ Ὀγουρσῆξς ὑροῦ Ηΐ8 ρεορὶθ. Τδῖβ ροςυ- 
ἸΙΑΓΥ ἰ8 δηοίποῦ ἰηάἀϊοδίοη οὗ ἃ Ηδῦτεν 
οσισίπδὶ. 

4211 
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9 Απὰ τδοιι ἀϊάβε ἀεἰϊνεῦ 8 πο 
τῆς παπάς οἱ Ἰδννὶεβθ Ἔπεπη 1685, πιοϑῖ 
ἢαϊεία! ἰογβαίζειβ ὁ. Οοά, ἀπά ἴο δη 
τη] 51 Κίηρ,, ἀπά τἢς πιοϑί ννἱοκαοά ἴῃ 
411 της ννου]ά, 

ΙΟ Απά πον νγε σδηποῖ ορβϑῃ οἱιγ 
που ἢ 8, νγε ἀγα Ὀεσοπις ἃ βἢδηῖε δηά 

9. “Ἵπά ἐδοιι ἀϊάτε ἀείξυεν 6. 14. “ἰὴ τθδῖ 
ἴδοι αἰάςι ἀεἰϊνεῦ 5. ὙΠδ τγεγϑα 18 δὴ εἐχ- 
ΡΙἰςαϊΐοη οὗ ἴδε ἰδεῖ. (θοῦ. 12) ).)} [ἢ 
ἘΣ ΖΒΟΒο᾿β ἰοχ {ΠῈ σεῦϑα ΣΤ Π8: “ δηὰ ἴδοι 
ἀἰάϑε ἀονοσ ι.5 ἰηΐο [6 Πδπάϑ οὗ οὐγ ἰανν]θ55 
ΘΠΘΙ165, δηὰ τοϑῖ μδίοξῃ! τεπορΆάε8." 580 
δ Ηαχ. ἸΤμοοάοξζίου οπν5 ἡμῶν δηὰ καὶ 

θίστων. Ἡΐ 8 ἴεχῖ ΔΥ ὕὈε τεηδεγεὰ 
85 ἴῃ ἐπὰν ὐνὰ ΟΥ ΡΟΥΔΔΡ5 ἴθ: “ δηδηῖοϑ, ἷδνν- 
1658, Δθοπλί ΠΡ 6, δροϑῖδίο." 

Τῆς ἴοστα ἀποστάται, “( γεῦο 8 οὗ “σεδεὶ- 
Ἰίου5," ἀοε5 ἠοῖ 5ϑόετῃ δι λῦ]6 85 δρρ θὰ ἴο 
τς (δι ἀεδῃβ. ἴῃ 188. χχχ. σ, ἴῃε [εν ἄγε 
οἱ] δὰ τέκνα ἀποστάται; ἴῃ ἐμὲ ΗἩεοῦ., “ βῖυθ- 
Ὀογη, οοπίυπηδοίου5 οἱ άγεπ," [πῃ Ἐζτγα ἰν. 
12) 15, [ετυβαϊοπὶ 15 οδ]εὰ “σεῦεὶ οἰϊγ "-- 
πόλις ἀποστάτις---ἰη τερατὰ ἴο {ΠΕ Ῥεγβίδη 
κίηψ8. Ηδοχσο, 45 ἴὴ ΝΌπι. χίν. 9, [058 χχίϊ. 1:9, 
τῆς (ΟΣ Τοργεόβεηῖβ (ἢ Ηδοῦ. δηὰ Ατσδπηθδῃ 
Ὑ, “ εοπιπαχ Μὰ, ἀεοὶ ἃ ἀοτηῖπο ἢ (ςἢ 
1 Μᾶςς. ν. 8). ΜιοδΔ6115 1βουρ δὲ δὲ 
γιόγδαέ»ε τηὶρϊ τρθδη “ πδυ ΡΠ "ἢ οὐ “ στυεὶ," 
ἃηά δε Γεΐεῖβ ἴο ἴΠπῸ ΓΑΓοΥ Ασδδὶς δηά ϑυχίᾶς 
υδᾶρο Οὗὔτης 58π|6ὸ τοοῖΐ. ΤὩς ἴεΠῺ ““ δροβίδίεβ " 
νου 1Βοη Ὀ6 δὴ 1ηδίδηος οὗἉ τηϊβιγδηϑιδίίοη 
ἴτοτα πε Η εῦγενν οτίρίπαὶ. Βυῖ (με (μδιἀεδηβ 
ἅτ, ΌΤΙ ἃ εν βῃ Ροϊπί οὗ Υἴενν, ποῖ ΟἸΙΥ͂ 
ἄνομοι, Ὀμξ 4150 ἀποστάται --- “ τεπεξαίε5" 
ἔτοπὶ [εἰουδῇῃ᾽β ἷανσ. ((ἵ. [6γ. 1ϊ. ς ; Ῥ8. οχῖχ. 
150; δηὰ [Π6 ὅγγ. Ηοχ, ἴθσμη ἢ6Γ6.) ΤΠῸ 
τροδηΐηρ ποοά ηοΐ ὃὈ6 ταβιτϊοἰοα το [6 Μοϑαὶς 
βυϑίεπι. ὙὍῊε υηΐνεῦβαὶ ᾿ἴαννβ Οὗ τ] ΟΥΑΙ ΕΥ͂ ΤΊΔΥ 
δ ἱηϊεηάοάα: ςἕ, ΑπιοβῚ. 1; ἰϊ. τ. Εογ ἴθ 
νϊοκεὰ ἰδυν εββηεββ οὔ ἴδε (μα ἀθδῃβ, ςξ. 
ΗΔ. 1. 11 σφᾳ.; 158. χὶν. 2ο “4. 

ΤΏ6 Οτοοῖκ ἴοχὶ Ἴοηζίηιϊ685: “δηὰ ἴο ἃ 
κίηρ υηιιϑὲ δηὰ νεῖ νοκοά δεβις (παρὰ) 
411 τς ἐστ." ὙὍὙΠὲ βιρεγδανε πονηροτάτῳ Ϊ5 
οὐυγίουβ ἴῃ ςοπηοχίοῃ Ψ1} παρά. ἴ οδηποῖ 
Πηὰ δποίδεσ ἰηβίδηςε. Οἰμβογννῖϑε ἴῃ6 οχ- 
Ῥτεβθίοῃ 8 τβοτοῦρηγ Ηεῦτγαϊς (οἴ. ἴδε 
ἘΛΠΝΙορΡ,, “ εΥ}] ἀῦονε 411 [πε δα ᾽). δυο 
ἀεβοσρίίοπ οἵ Νεδυσβδάπεζζαγ ἀρρεᾶτβ, μονν- 
ετεσ, ἴο Ὀε πιοβὲ υπηηετο, θη οοπδίἀοτοά 
ἴῃ ἐπε Ἰ᾿ρδς οὗ τι ϑλῖ ννὸ ἅτὸ ἰοϊὰ δδϑουΐ {παῖ 
ἔτελί τποηᾶγοι ἴῃ πε ΒΟΟΚ οὗ ὙΜΠΕΝ: δηά ἴῃ τὴ 6 
τὶ Πρ 5 οὗ [Π6 σοΟΠίοΠΙΡΟΥΔΤΥ Ργορμεῖβ [ετὸ- 
ταϊδῃ δηὰ ΕΖο κεῖ. Ὅς ττογάϑ γαῖποῦ Ἔχργο 95 
δε δἰτίεν ἔδεϊης οὗ ἔπ ἰδίεγ [εν ἴονγαγάϑξ 
{πεῖν δγγίδη ἰγγδηῖβ, ββρεςῖδ!ν Απίίοσμυβ Ερὶ- 
Ῥβδηθβ, ψθοπὶ {ΠΕ τοχζαγάθαὰ 825 ἃ “ποὺ 
Νεδυςδαάπεζζαγ." ὅγτ. ὟΝ. : “1ηἴο ἴδε Βαπὰ 
οὗ οὖγ νἱοκοὰ ἐπε, 68, ὙΠῸ το Γ ἔτοσὴ 

5ΟΝΟ ΟΕ ΤῊΕ ΤΗΚΒῈΕ (ΗΙΓΌΚΕΝ. [ν. 9--1 2. 

τεργοδοῇ ἴο [ῆγ β8εγνδηῖβ, ἀπά ἴο [ῃεπὶ 
τδδῖ ννοσβῃϊρ τῆεα. 

11 Ὑεῖ ἀεἰϊνετ 08 ποῖ ὕἃρ ΜΠΟΙΪΪγ, 
ογ ΤᾺΥ πδπλε᾿β 58Κα, πεῖτπεγ ἀϊοαππαΐ 
(που ΤΥ σονεπδηῖ: 

12 Απὰ οδιιϑὲ ποῖ (ὮΥ ΠΠΈΓΟΥ ἴο 
ἀερατὶ ἤἴοπιὶ 0.3, ἔογ τῆγ δεϊονοά 

ἴ{πεε, δηὰ υηΐο ἴδε Ἰογάβῃιρ οὐ ἴδε αἰ ον σρᾷς 
Κιηγάοπι, νι οδ 15 οτϑα ἰδ 41} [6 Κιηρ- 
ἀοπιβ οὗ ἴῃς φαγί." ΕΠΞὨϊορὶς : “ 5΄πῆετϑ ψῆο 
ΤῸ 2 ΟἿ δῃπὰ τεπιουθά ἴσοπι [πος " (ογα! πρ; 
“ἐχῃοϑί δαίοξ!] ᾽). 

10. «ὐό εαηνοΐ οβερ οὐ »εοι}4.] Βεοδυϑο γα 
ἔδοὶ (Πδῖ οὖν ἀοοπὶ ἰβ 5... ΟἷὈ, Ῥ5. χχχίχ. 9, 
“1 Ὧπὶ ἀυπηρ, 1 ορε ποῖ ΠΥ τιουτἢ ; θεύβαδε 
ἰδοὺ μιαϑὲ ἀοῆβ ἱ; 150 Μεῖί. χχιΐ. 12. 

«ὐὐ αγόὸ ὀκεονιε ὦ “ῥα ἀπά γεῤγοαοϑδ.}] 850 
γυϊγχαῖο ; δυῖ Οτεεκ, Πρ ἰδ, ) Ασαδθῖς, “ ε 
δηά τεργοδοὴ αν Δ]ΠἸοθὴ ἰο ΠΥ Ὀοπάπιεῃ, 
δηὰ ἴο ἴδει (δὲ νγογβῃὶρ [ἢ ες." 

11. Ὑεῖ ἐκά ἐὲ “ ποὶ τ». Ὑδποοά. μὴ 
δὴ παρα ΕγιΖϑοῦο οπλῖς [Π6 ΠΣρε μι 
μ᾽ ἜΝ ΒΟΙΥ ἢ εἰς τέλος, ὙὨΙΟΌ ΤΊΔΥ Ὀς ἃ τεῦ- 

ἀετίης οἰἴἢ ον οὗ πον, 4 εοπειρη»αίίοηεηι, ἰ.6. 

ῥγογεμε, βίαπε (2 ΟἸτΟΏ, χίϊ, 12), οὐ οὗ πῺ, 
5 αείεγηρ, ἃ8 580 οἴδῃ ἱπ [ῃς Ῥ5δῖπλβ. ὅτ, 
Η.: ῥδαγιᾶ, “ἐο ἴῃς εηά.; 

ἀμαηπμί. ὍΠο ΟΚ. 15 διασκεδάσῃς, “ 8ιδῖ- 
ἴετ δὐυγοδὰ ἢ “βίης ἴο ἴπε νυϊπάβ, 5 νε 
ταϊξπϊ 54ὺ. [ἴπ σοηπεχίοῃ νηΐ ἴμε ἴεττα 
διαθήκη, ἰξ 5 {Βε ἀδυ2] {,0ΧΧ. τεηάεσίης οὗ [8 
Ηδεν. ΠΣ ἽΒΠ, “σῊ, ἰε. υἱοίαυ ζοεάμε: 
Οεη. χν]. τᾷ; [,εΥ΄0 ΧΧΥΪ. 15, 44. 

1.5. ἐαιο ποί ἐδ πέρ 0 ἀεβαγί.} Οοταρασε 
ἴδε ῥγοιηῖθε ἴο αν ὰ ἢ ϑ8ζῃ. Υἱῖ. ᾿ς; 1: Οἤ χοῦ. 
ΧΥΪΪ, 13). 

“ῶγ 1δν δεϊουεά “ὀγαδανς «αε. 1 Τῇε 
ΟΚ, ἰ5 διὰ ᾿Αβ. τὸν ἠγαπημένον ὑπὸ σοῦ. 
ΤὨϊ56 οχρχεβϑίοῃ ἷἰβ υ50.2}}}7 οοτηραγοὰ δυόυν 
ἤρα Ὁ Ὁ πμὴβε τορι ν σπέ 

βρ Ὁ ἀρορευῖν μὲ ἐ ἃ ἧς 
τ θαι πὰς ἱ “ Ἀπά ξάτεῦι ἴϊ ἴο (6 βθοὰ οὗ 
ΑὈταδατὰ ἂν Ἰονεῦ" (ογ “ἐπεμὰ," ἼΔΠν). 
Βυϊ Ὀτ. Β[556]} 5 ἀου δ  ττοῦρ ἴῃ [ἢ 6 4556Γ- 
ἄοη πὲ ““ ΟὨΪΥ ἴῃ 2 ΟἸτοη. χχ. 7 185 ΑὈγδδδπι 
οἰϑονετο οδι θὰ “6 Ὀεϊονοὰ (ΑΟΝ. “πτἰοηὰ ἢ 
οὗ σοὐἠ.᾽" ὙὙδοβάηο Ηδῦτγεν ἴοστη 15 ἀρρ θά 
ἴο (6 ραῖγ Αγ οἢ ἴῃ 58. χὶϊ, 8 : “ βοοὰ οὗ εὐερρ 
δῆ, ΓΥ Ἰονεσγ! - γΒετε [ 4.0. ΕΧΧ. 
τεπάεῖα ὃν ἢγάπησα ΞΞ τοῦ ἡ μένον μου ἡρθδὶ 
ὑπ᾽ ἐμοῦ. [ἰ 15 σεΓΙΔΙΩΪΥ συτίου (Πα πε Οτεεῖκ 
γογβίοῃ 8πουϊά ἴῃ ὈΟΓῈ (8565 τοηάεν Πὲς, 
α»πᾶπο, ἃ5 ἱΕἰξς ψατε δὴ, ὕπαμα. 81. λτοβ 

(1. 2132) ντίϊεβ (παῖ Αδταμαᾶτι “ νγν28 οδοὰ 
ἡ ιεπά οἵ Οοά᾽ (φίλος θεοῦ ἐκλήθη). ΤΉΪ5, 
1 ἰ5 νγ6}} Κποννῃ, 15 ἔβα σοπιπιοπ ἀεοὶσηλὕοῃ 
οὗ ἴμε ραϊτίασοι ἴῃ ἴῃς Εαδὶ; αηὰ πὰ Οτθοκ 



ῷ τ ὩῶὠρἐμωτδροΣ ὡρενοίαμο, ον. σεις, μωάρ τιον ταρον ἐλγοιτ ὠᾳβπέοεσττξσν, ετπτσετο τσσταν 

ν. 13---.61] ΒΟΝΟ ΟΕ ΤῊΒ ΤΗΚΕΙΒ ΓΗΙΓΌΚΕΝ. 

ΑΡγαμαπηβ 88 Κε, [ὉγῪ [ΠΥ δϑεγνδηῖ 
Ιβδδο᾿β βᾶΚε, ἀπά ογ τῇυγ ΠοΙγ [5γλε} 5 
ΒΆΚ6 ; 

12 Τὸ ψβοῖὰ ἴπου Πα βΒροκϑη δηὰ 
. Ρτοπχβοά, “τῆλ τῆου νγου!άεβι ται]- 
ΠΡῚῪ {ΠΕΙΓ 8666 45 [Πε 5ἴδβ οὗ ἤδᾶνβη, 
πη ἃ5 ἴΠε 82ηἀ (ἢδι ἰδεῖ ὑροη τε 
ΒΟΔΒΏΟΓΟ. 

14 “Εογ ψε, Ο ] ογά, γε θεςοηγε 
688 (ἤδη ΔΩΥ παῖίοη, ἂπά δὲ Κερὶ 

Ὀδο ἴῃ6 οτἱρίπαὶ ἰδησύαζε οὗ τη ἷς Ῥσαγοσ, 
186 εχ ἴοη οὗ ἴῃς ἴοχί νου]ὰ πιοβῖ {|Καὶγ 
ἴᾶνὸ Ἢ διὰ ᾿Αβ. τὸν φίλον σον. ϑοπὶε 
ΟΥ̓ΠΟΒ Βατὸ δι ρροϑοά [Πδΐ (δ6 οτίψίηδὶ οχ- 

ἰοῦ ἱπ ἴΠ6 Ῥγεβοηϊ Ἴοηΐοχὶ νγᾶ8 ἰδς 
Ομαϊάεε ΘΠ. [Ὁ παν, Βοννενοῦ, να θθθῃ 
(δὲ Ηδεῦτγενν ἴσσηλ ᾿υ5ῖ ἱπάϊσαϊοα, οΥἠἨ ἢ ς 
δΥΠΟΙΥΙΏΟΙΒ ὙἼ) 1): σορ. οι, ΧΧΧΙΪ. 12, 
ΓΙ 1 Ξεηγαπημένος ὑπὸ κυρίου, δηὰ [58. ν. 

Ι, ΨἜΘΓΟ 3 9ὺ 5 ἔνῖοα τεπάδογοὰ τῷ ἤγα- 
πημένῳ; δηὰ [δε Τάγγυπι δΔ5 ὉΠ ΔῈΣ Ἵ ΠΡ] 
ὍΠ, “1ῃε 5εθὰ οὗ Αὐσγαβδηὶ ΤῊῪ ἰονεσ." 80 
οΥτ. ὟΝ. ΠΒοτὸ ; ὅγγ. Η., “νῆο ἰ5 ἀδὰν (ῤαῤίδὴ 
ἴο [δε6. ΕἸΒίοΡ. “Ὀεϊονεὰ, “ἔπεηὰ" 
(Πο5. 11. 1). 

ον ἐὸν δοὶν Πγαεῖς “αὐἀε} ὙὍμα ρῆγαβε 
“βγδοὶ (6. [Δ00Ὁ) ΤᾺΥᾧὦ ΒΟΙΥ οπε᾿᾽ 15 ιη- 
Κπονῃ ἴο ἰδὲ Ο. Τ. ἴη Ἐχοά., χίχ. 6 ἴξ 15 
ογάᾳφίηθά (πὶ [6 δεοβίε οἵ 5γδεὶ 5341] Ὀ6 
“4 Κίηράοτῃ οὗ ῥγίεβίβ, δῃὰ 4 δον παϊίοη ;" 
δηὰ (ὲ Ιῴ68 18 σχεϊϊογαϊοὰ ἴω τς ϑιιςςθοάϊηρ 
Ρογίοῦβ οὗ ἴΠ6 Ῥεπίδϊουςς, δα. μὲν. χὶ. 44, 
45; Ὠουῖ. γῇ. 6. (ομραγςε αἷϑο Ὠ δῇ. Υἱῖ. 18, 
21 “4ᾳᾳ. Αρρ]ϊοά ἴο [ἀςοῦ, ἴῆς ἴδιτὴ 56 6118 
ἴο ΟΔΙΤΥ ἴα 54Ππ|6Ὲ ζεΏογαὶ 5686 : “ερσγαϊεα 
ἔτοσῃ (ἢ6 σοϑί οὗ [πὸ ψοσὶά, δηὰ ἐευοίεά 10 
.εῤδουα. (ΓΕ. ὅσιος ἴῃ 5. ἱν. 1; χΥΐ, 9. ΞΓ. 
Η., “15γδεῖ 26 ρεορ]ε.᾽" 

18. Τὸ «υδορε ἐδομ ῥαεὶ “ῥοζε".} 80 ΤΒοοά., 
οἷς ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς, λέγων, “ υηΐο ψΨΠοπὶ 
ἴδοι ϑραϊκοβῖ, δαγίηρ." δν ὲ ργεΐοσ [18 Ηθῦγδ- 
ἴπῃ ἴο ΕΠ ΖΒΟΝ ς᾽ 5 ὡς ἐλάλ. κιτλ. (ΤῊε Νὔς. 

ΠΧΧ, οπι8 πρὸς αὐτούς, ὈΠδΝ..) Ἐογ ἴδ ρσο- 
ΤΏ156, 866 . ΧΧΙΪ, 17. 

14. ον «υὑό .. . αγέ δεεοριο ͵σ44 ἐδᾶπ Ωη7 
πα!ίοη.}] ΔΝ Βεγεᾶβ [εβόνδὴ μβδὰ Ῥχγοηϑοὰ ἴο 
ΤΏΔ ΚΟ [Π6Π ΠΙΙΠΊΕΤΟΣ 8 85 ἴπὸ βίδτϑ οἴ βοάν δηά 
(Π6 85πηὰ οὗ [86 ϑεάϑῆοσο, [ΠΟῪ ἄγὸ “ τλϊηἰϑῃθα 
θεῖον 411} τς (βεδλίμθη) ἡδίοηβ (ἐσμικρύν- 
θημεν παρὰ πάντα τὰ ἔθνη). Ἐοτ ἴδε νετῦ, 
5866 [εὐ χχῖχ, 6 (92); 1 ̓ Οἴμοη. ΧΥΪ. 19. 

“40 1, ογὰ ἢ 15 δέσποτα (")Ἴ112), ἰηϑσιελὰ οὗ 
[86 σΟΙΏΠΊΟΠΕΓ κύριε. Οοτῃρ. Οεῃ. χν. 2, δ; 
1υΚὸ ἰἱ, 29. 

δε ἐ ὠπάεγ. .. «αυὐογἰΔ.}] “Ατὸ Ιονν 
(ταπεινοὶ) ἴῃ 411} [6 οαγῃ." [[ 5 ρΡοβϑίδ]6 
δὶ ήωνμι δῃὰ Βείδ ᾶνε Ὀδεη οοηδιβδοὰ ΠοΓο, 

ὑηάσεγ (15 ἀδγ ἴῃ 4}1} τῇῆε ννοῦ]ά θε- 
οδιι86 οὗ ΟἿ 81η8. 

1Ις Νεῖῖθεῦ 185 ἴπεγε δὲ τἢ}5 {ἰπὶ6 
ΡΓΙΠςΕ, ΟΥ̓ ργορδεῖ, ογ ἰεδάδγ, οὐ δυγηῖ 
οἤεπηρ, ΟΥ 8δογιῆςε, οὐ οδ]δίίοη, οἵ 
ἱποθῆβ6, ΟΥΓ. ρῥἷδοε ἴο β8δοῦῆςε δεΐογε 
ἴπεε, δηά ἴο βπά πιεῖογ. 

1Ι6 “Νενεγῃαῖεββ 'πΠ ἃ οοηίγίζε " 
μοαγὶ δηὰ δὴ ῃυπδὶε βρίτς ἰεῖ 5. δὲ ἢ 
8ςςερίεα, 

δηὰ Ὁ532 υτιτοη ἔογ Ὁ. [ἢ τπᾶξ οᾶβε ἴδε 
οτίρίηδὶ ἰοχί ννᾶ5, " δηά αὔὸ ἰοννεσ (ἤδη 411 [ἢ ς 
φασί," πο ἀρτθοβ θεῖον πῖιἢ ἴα Ῥαγα] οὶ 
εἶδιιϑθο. Οοπιρ., δονγονοσ, [πᾶν νἱ. 15 (ΧΧ. 
ΑἸ6χ.). ΕῸΓ ταπεινὸς, 566 8. ΧΥΪ]. 27; 588. 

Χὶν, 32:1 584:η. ἰϊ. 8 (923: ταπεινὸς ἰη [υἀξ. 
Υἱ. τς). ϑὅϑγγ. ὟΝ, “τὸ ἅγὸ σεα ον; Ψαϊξ. 
ὀιρπισε; ὅγτ. Ηοχ. »ιεσζίηδ, “ Ῥοογ.ἢ 

16. Λιείλδεν ἐξ ἐδέγε αἱ ἐδὶς ἐΐρης.)] ΟὐοπιρΡ. 
Ηοϑ. ϊ. 4: “ ΕοΥγ ἴπε σπ]άγοη οὗὨἨ [ϑ5γδοὶ 5}4}} 
ΔΌΪάἀΕ ΤΏΔΩΥ ἰὯγ5 ψίϊδουΐ ἃ Κίηρ, δηὰ νἱπουϊ 
ἃ Ῥυγίηςς, δηὰ ψἱζποιιϊ ἃ βδοσγῆςο, δηὰ ψἱουΐϊ 
ἃ Μαςςεδαϑ (ϑβαοτθὰ ρ.114γ), δὰ νου 8η 
Ἑρδοά δηὰ Τεγαρμίπι." ΑἾβ80 2 (ἤγοη. χν. 3; 
88. 111. τ 64.) ἴΧ. 15. 

ΤῊΙ5 νεῦϑα Ὀθᾶγα οἡ ἴδε αυεϑίοη οὗ ἀδῖε, 
Ἰηδϑηηις ἢ 85 ἴΠπ6 ἀβϑοιτίοη (μδὶ ποτα ννᾶ58 πὸ 
2γοῤῥεί ἵταρ 65 ἃ {ἰππὶ6 βσυδϑοαυθηξ ἴο ἰμδΐ οὗ 
[Ὡς ΕΧΙΙς ργορμεῖβΊΌ. ΤῈ δυΐῖποῦ υὑποοη- 
80 ΟἸΞΙῪ ἸΓΔΠ5[ῈΓ5 ἃ ἔδαίιγο οὗ δἰ5 οὐσῃ ἀδΔΥ͂ ἴο 
τῃδλί οὗ Γϑδηϊοὶ. Οηἡ (ἃς οἴδος παηά, ἴΠῸ 53ι.5- 
Ροηϑβίοη οὗ ἴδε βδογίβοιαὶ σἱϊοβ 15 ἴῃ Κοορίηρ 
ΜῈ (ἢ6 ϑυρροδιιίοη (παῖ δἱ ἴπ6 πιὸ οἵ 
ςοπηροδιξίοη ἴῃς ΤἜΠΊΡΙΕΟ ἸΔΥ̓ ἴῃ τυ η5. 

“σεγίδεε ον οὐϊαϊΐοη.}] ΤὨες ΟΚ. ἴοττη5 θυσία 
(Π27, “Ρεᾶςς οἴἴεσγιηρ ᾽) δῃά προσφορὰ (ΠΠ)Ὁ, 
ἐγηραῖ οἤογίηρ  ἂἵὰὲ ἴδ δεβοςίαϊεαὰ ἴῃ 
Ῥ5, χ]. 6: ““ϑαογίῃοθ δηὰ πιδαῖ οἴἴεῪδσγίης ἴδοι 
ψου]άοϑι ποῖ." 

ΟἹ" ῥίαεε 1ο “αογίδεε. . .. ἀπά ἰο βπά Οὐδ. 
Βεοσδιιϑ6 “1Ἰῃ Ϊεγυβαὶεπὶ ννᾶ8 δε ῥίσες (ὨΡΌ 
Ὑν ΠΟΤΕ τθῃ ΟἸΡὮΐ ἴο ννογβμῖρ." (Οἵ, 2 (ἤγοη. 
Υἱ. 2ο: 1 Οἤγσγοη. χχίϊ. 1; 2 (ἤτοηῃ. Υἱῖ. 12; 
Ὠδυῖ, χὶϊ. ς .υᾳ(. ΤῈ ἴοτῃ τεηάογοά “0 
ΒΔΟΥΪῆος ᾿" 18 καρπῶσαι, ΜΔ ϊοἢ ἴῃ Αἴς ΟΚ. 
ΤΘΔΠ5 “ἴο δεαγ ἤππϊ," “ ἴο στὸρ ἰδηά," “ἴο 
ΘΏ]ΟΥ ἴδ6 ἔγυ 5 οΥὁἨ ἱηΐογοεβὶ ᾿ οὗ 4 [Ὠίηρ ΟΥΓ ἃ 
8πὶ οὗ ΠπΟΠΟΥ. Ηδοτγο, 45 ἴῃ [,ον. ἰἰ. τα, 1 
ἀοποῖοβ “ἴο ΟΥἾΥ 4 τηρᾶὶ οἤβοσγίηρ," δηά 
τεργεβεηΐβ ἴμε Ηεῦ. ΠΡδιξ, “ἃ ὅγε οἴετγίης " 
(ΞΞ κάρπωμα, 1,6ν. ἰϊ. 9, τὸ εἰ αἰ.). δγγ ὟΝ. 
ὍΠΟΥ ἃ ρῥΐίδοα ψΠΕΓΘ ΜΛ ΤΏΔΥ ΟΗΟΥ ϑβυνγεεῖ 
βρίοθβϑ απ ἃ 8δογίβοο :Ὁ 5ΥΓΌ-Ηδχ., “ἃ ρἷδοςε 
ἴο οὔεν ἔγυ 85; 90 ΕἸΠΙΟρΡ. ΕῸΣ “Βπά 
ΤΊΘΓΟΥ "---εὑρεῖν ἔλεος--- οοπρ. Οεῃ. χίχ. 19 ; 
Νυμπι. χὶ. ᾿ς (Η Ὁ. ἸΠ, γα α). 

16. εἐομέγς δεαγί.)] ΟΚ. “ἰ Τοηίε 900]. 
ΟΣ [588. ἰχὶ. σ; 8. χχχίν. 1:8, οὐϊγὶἹ. 21. [π- 

913 

Πλέιο: 

. 1δ. 
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17 [κε δ5 ἰπ τε δυγηῖ οβεγίηρβ 

οὗ γπιβ ἀπά δυ}]}ος Κ5, ἀπά ᾿ἰκα 25 ἴῃ 
ἴεπ τῃουβαπάβ οὗ ἔλι ἰδπιδϑ : 750 ἰεῖ 
ΟἿ 5δοῦιῆςε ὃς ἴῃ τὴν 5'ρῇς [ἢ18 ἀδγ, 
Δηά γσγαπὲ τῆλ ΜῈ ΠΊΔΥ ὑν ΠΟΥ ρῸ 
αἴτεγ {πε : [ὉΓ δΊΠαΥ 5}8}}] ποῖ θὲ 
ςοηίοππάεα τἢδῖ ρυΐ {ΠΕῚΓ τγιιβῖ ἴῃ τΠ66, 

18 Απά πον νγὲ ἔο!ονν {πες ψ ἢ 
411} οὐγ πεδγῖ, ννγε ἔξαγ τῆδε, δπηά 8εεκ 
τῆγ ἴδςε. 

δβίοδα οἵ πνεύματι τεταπεινωμένῳ, Τ ποΟά. κῖνε5 
πνεύμ. ταπεινώσεως. ΤἊΝ ἐΟΥΠΊΟΓ 5 ργείεγδθ]α. 
Οὗ 5. 11. 18: πνεῦμα---συντετριμμένον---- 
καρδίαν συντετρ. καὶ τεταπεινωμένην. 

17. ἐῤεὲ δωγπὶ οἤεγίηρ ἢ ϑοπὶὲ Μϑ5, οὗ 
ΤὨεοά., ὁλοκαυτώσει, 5ἰηρ.; ΕτίίΖϑομο, ὅλο- 
καυτώμασι, “ Ὀιγηΐ ΟἸΈΓΙΠΡ5 ; ἢ 50 ὅγγ. Ηδθχ. 
Ἄν τἢ6 ροησγαὶ βοητπλθηΐ ἤογθ, ΠΟΙΏΡΑΓΟ 
Ῥξ. οχὶὶ. 2: “ 1,6 ΤῊΥ ΡΓΑΥΕΓ ὃς 561 ἰοστ Ὀείογα 
[Π6 6 25 ἴποθῆβο, δηδ ἴῃ6 πη ὑΡ οὗ πὶ 
Πιδηαᾶϑβ 85 ἴπΠ6 Ἔνθηΐϊηρ βδογιῆςθ." ΑἾἶβο Ρ5. }". 
Ιό, 17. [πδιοδὰ οὗ “Ἰοῖ τιιδ Ὀ6 δοςορίοα,; 
δγΥ. ὟΝ. Πα5: “ννὲ πᾶνε ἄγαννῃ πϑαῦ ἴο {Π6 
Ὀυγηΐηρ οὗ [ες ἔγο, ργαγίηρ παῖ ἴἢ6 οβθτης 
οἵ οἱ 5οιι)]ὶ ἰο-ἀδὺ ὃὉς τλογὰ ἴμδη Ὀ0]]Ος 5 δηὰ 
ΤΆΙῚ5 δΔηἀ ΠΊΔΩΥ ἕαί Δη}05.᾽ 

απα σγαηΐ δαὶ αὐὸό ρα} «υδοὶγν σο φῇεγ 
ἐδεε.) ἘΓΧΧ. καὶ ἐξιλάσαι ὄπισθέν σον. ΤΤ εοά. 
καὶ ἐκτελέσαι (αἱ. ἐκτελείσθω) ὄπισθέν σον. 
ΕτΖϑοῆς ςοη]δοΐιγεβ καὶ ἡ ἐξίλασις ἔμ- 
προσθέν σου, “ ῃᾷ οὐ ῥτγοριτἰαἴΐοη Ὀδίοσςε 
{π66, ΠΟΙ δαί ιϑῆςβ [ἢ σθῆϑο δηὰ ρ8γ8}]6}15Π2. 
ΕἸΠΒΠοτη {ΠΥ Οὔβοσνοβ [δ {πὸ ννΠο]6 νΈΓΒ6 
ἰδ 80 οὔβεοιισε δηὰ ιτἰπἰηῖο! } ρῖ ]ο, τ[ῃ4ῖ πὸ 
ΟΥ̓ ΡΊη4] Οτοοκ ντῖοσ σου] μανς ροπηρὰ ἴϊ. 

{15 πον τι {Π6 Ἡοῦτονν ΣΕ ἐν Ποἷο,᾽» 
“ ρεγίοοϊ," ἀπά τπδη Δ Πο]ς οὔἤοτγίηρ," ὁλο- 
καύτωμα, ἴὰ5 Ὀδοη σοηΐιβο ΜῈ [ἢ6 νοτὺ 

05, ἐ [ρ βηϊπ}.) 806 1,δν. νἱ. 15. σφι; ΕἘχοΚ, 
ΧΥΪ. 14: ΧΧΥΠν 4.11. δ'δοη 5 δυτγίας 45, 
“ Αηᾷ Ἰεῖ ηοΐ ΠΥ βογνδηῖβ δ6 ἀϑμαπηθ Ὁ δι 
(Πὸ δυγο: ΗΠ ΟΧΆΡΙΑΓ ἀρτὸθ5 ἢ 1,ΧΧ,, δπά 
ποῖθ5 {πὸ τολάϊηρ οἵ Τμοοά. ὙΠο ΕἸΠορΙς 
Εἶνοβ (π6Ὸ νεῦβο 15: “35 {πὸ 5δογίῇςσο οὗ 
ΥΔΙῺ5 δηά Ὀ1}5, ἀπ ἃ5 ἱποιιϑαπα5, οἴς,., 580 ὃὉ6 
ΟἿΓ βασγίῆοο Ὀοΐογο ἴῃθο τοτ- δύ, ἀπά Ἰοῖ ἴἴ δὸ 
Ρογέοος ἢ ἴΠ 66" (ἐπ. ἴῃ ΤΥ 5:6 81). 

ἐδεν σῥα!! ποὶ δ εοηγοιωιάεά.] 1,1ῖ., “ ἘΠΟΓΟ 
584} ποῖ ὃ6 [ΕγιίΖϑομο, “ἋΠογ6 5 ποί " 
5ῆδπιθ (1.6., ἀἰδαρροϊηϊτηθη) ἴο {ποπὶ {παῖ 
ριῖ," ἄς. Οἔ 5. χχν. 2, 3, χχχῖ ; Κοπὶ. 
ΙΧ. 2. ὙΠὸ ρῥγόβδθηϊ ἴθηδε 15 ΡγοίογδΌϊθ, 
Ὀδολιδ56 τπὸ οἴδιδε Δ᾽] ὸρὸ5. ἃ ἕδοϊ οὗ ροηογαὶ 
ΟΧρογίθης ; εὖ, τ. 18. 80 ϑυγο-Ηοχ. 

19. )ουϊησάιπάηεα..Ζ ΤῊ Οτὐοοκ 5. ἐπιεί- 
κεια, ΜὮΙΓΝ, 45 ἃ διιπιδῃ 44] }Ὑ, Δῖτ, ΔΙ ΠΘιν 
Αὐποϊὰ ννου]ὰ ς4}} ““ ϑυνθεῖ γϑδϑοηδΌ]ο 55.᾿ 
Ι͂ἡ 5. ἰχχχυῖ. 5 {πὸ δα]εςζίνε ἐπιεικὴς ΓΟΠΘΓ5 

5ΟΝΟ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΗΚΒΕΕ ΓΗΙΠΌΚΕΝ. ἵν. 1γ--ῶι. 

19 Ρυΐ υἱ ποῖ ἴο 83ῆλπηε : δυῖ ἀ68] 
ἢ ὃ δίζοῦ ΤΥ ἰονϊηρ Κιπάηπαβ5, δηά 
Δοςογάϊπρ το τῆς πιυϊτυάς οὐ (ἢῪ 
ΓΆΘΥΓΟΙ68. 

20 [εἰϊνεῦ 5 αἷβδο δοςογάϊηρ ἴο 
(ἢ πιλγνε οι ννογκβ. δπά ρῖνε Εἰοῖν 
ἴο ΤΥ πάις, Ο [οτά : δηὰ ἰεῖ δἱ] 
{πεῖ τπδῖ ἀο ἢΥ 8εγνδηῖβ ἢυγε δὲ 
5 δπηδά : 

21 Απά ἰεῖ τῆοπὶ Ὀ6 οοπίοιπαεά 

ἃ Ἡεῦ. ἔεγπι ννῆϊς ἢ πιοδῃ8 “ ρἰδοδῦϊε," “ ἴογ- 
εἰνίηρ," δπὰ 15 [ο]οννοά ἱπηπηεά δῖον ΟΥ̓ πο- 
λυέλεος, “τηρτο δ}. 80. ἤογο “ ξογινηρ- 
Ὧ655 ᾿" 5 ἴῃς. πηρδηϊηρ (ςξ. Βαγυςῇ ἰϊ. 21), ἀηά 
[6 ἴεττῃ 15 ἔο ον ὉΥ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους 
σου, ΨΥ ΙΟὮ 15 ἃ βιιδϑίδηϊί ναὶ ὀχργεβϑίοῃ οοστε. 
ΒΡοηάϊηρ ἴο πολυέλεος. 

20. ἐῤν πιατυείοις «υογἀ:.ἡ ΟΥ, “ τχίγαςοῖεϑ ;ἢ 
τὰ θαυμάσια σου, ὙΠΝΡΕ) : 5. 1χ. 1, δηά οἥξηῃ. 
σξ Εχοά. "1. 2οϑ. [ἴ 5βουϊὰ ὃε τειποπιδετεά 
[παῖ ψνῃδῖ ννὸ σα} “ορογαϊίοης οἵ Ναΐζυγο ἢ 
ψνογο, ἴο ἴῃς ΟἸἹἀ Τοβίαπιοηϊ τηϊπά, “ πιᾶγτοῖ- 
Ιου ἡγουκβ (ΟΥ̓ ΤΊΪΓΔ46]65) οὗἁὨ [Δῃνν ἢ ;᾽ ἃ Υἱ Ἢ 
νΠς ἢ 15 δῖ οπςε [655 “" βεϊδητῆς " δηαὰ ποσγε 
Ργοΐουπαϊγ ἴσιο (ΠΔη ΟἸΓ5. 

5ἰπὸ φίογγ ἰο ἐδνρ παρ Ῥϑ. ΧΧΙ͂ΧΙ 1, 2: 
οχν. 1. ΟΥ̓ α͵ἷ5ο [οδηῃ χίϊ. 28. 

δὶ αἱ] ἐῤορε ἐῤαῤ ἀο ἐδν “ἐγυσηΐς δμγὲ δὲ 
αεῤα»ιο.}] 1,0|όγᾺ}]]γ, “1,οἰ 411 τΒδπὶ τρδῖ 
5ῃονν 6Ν}} {π|πηρ5 ἴο (ΠΥ ϑογνδηΐῖβ Ὀ6 τυγχηῃςά 
ρου" (οΥ, “Ριιξ ἴο 5ῃδπις," Αἱ. "ν. Η: 
11.017} ΟΥΎ “(66] 5ιδπιθ," 2 ΤΊ 655. 1]. χα; 
ΤΙ. 11. 8: 566 1,14416}}] δΔηὰ ϑοοῖξ, «εὖ. ἐν» 
τρέπω Ὅ]α νογρ σϑηάετβ ἴο ΗθΌ. 5γπο- 
ὨΥ̓ΤῚ5 ἀδποίϊηρ “5ῃδηε : 566 5. χχχυ. 4, 26: 
δηά αἶδο ἃ ἴουτῃ τη Δ ηηρ Κ νν45 Πυμλ ] 6 α,᾽ οὗ 
“ὁ Πα] Οηο5εῖῦ:" [πᾶ ρ65 1. 30; 2 Ὁσοῃ. 
ΧΙ. γ). 
Το. ηῸ ἄγρὰθ ἔοῦ ἃ “ (δαϊάθο "" οχσὶ- 

δῖπαὶ Βανὸ ϑδιρροβοὰ ἴπαξ οἱ ἐνδεικνύμενοι 
(κακὰ) τοργοβοηῖβ ΘΓ. οὐ Ἰ9. Βυῖ 18ς 
Οἴεεκ ἰ5 ποῖ ροσυ]ῖασ. Αἡ δχαςί ρδγαὶεὶ 
Οσσυτβ ἴῃ {πὸ ΠΧ Χ,, οὗ Ο θη. ]. 15. 17, Ὑ Ποτο 

{πε Ηθοῦ. Πρ Ὁ) ἰ5 τοπάογεά κακὰ ἐνδείκ- 
νυσθαί τινι. ὅγτ. ΝΥ: “(ΔΙΠΚ 6ὉἹ} (ηρς 
δραϊηϑβί." ὅγ. Ηοχ.: “δἤιενν ἴῃ (δ βαϊηβὶ) 1ῃΥ 
Βογυδηῖ5. 6Υ1}] {Π]πηΡ 5" (4α»"δαπυκυέπ δ' “αὐάέ 
εἰἰοκ δι 16). 

21. ἐν. αἱ ἐδεὶγ βοαυεγ απά νι ΤΟ 
ΟΚ. ἀπὸ πάσης δυναστείας, ἴῃ σοηποχίοῃ νν7]ὴῖἢ 
καταισχυνθείησαν, ΟσΔῊ ΟὨΪΥ πηοδη, “1μεἴ {Πόσα 
6 αϑ)απηθὰ οὗ 41} ({Πεῖγ) ρόννοῦ" (ναΥ κο 
Ρτονοσθ, ΠΛ), 85 οὗ ἃ της ψ πιο δά 
ἀεςοϊνοὰ ἀπ γ ὀχρεοίδίίοηθΒ. δες (Π6 52πὶς 
Ῥῆταθο δηά Ἴσοηδίγιςςοη, [6Γ. ἢ. γ6, “ΤὝΒοΣυ 
5πα}ῖ Ὁ δϑιδπιεά οὗ ργρῖ, 85 ἴπου νγχϑϑῖ 
αϑῃαπιοά οὗ ᾿Αβϑυγία." Αἶδο 8. οχῖχ. τό. 
Ειμιορὶς : ὁ“ ἴη 41} {ΠΟ ῚΓ ΕΥΥΔΉΩΥ ἢ" (Απιο5 {ἰ]. 9). 



Οὐ, ὃν 

ν. 22---ώ2]]} 5ΟΝ6 ΟΕ ΤῊΝ ΤΗΚΕΙΕ ΓΗΙΠΓΌΚΕΝ. 

"811 τοῖν ροννεῦ δηά πιρῇϊ, δηά ἰεῖ 
Ἂν ἤσαν τ εἰν δίγεηρτῃ θὲ δγοίκεη ; 
εἰξὰξ. 22 Απά Ϊες τπεπὶ Κπονν {παῖ δου 

ατῇ ,οτγά, τῆς οηΪγ (ὐοά, πὰ ρ]ογίοιιϑ 
ονεῦ τῆς ψνΠοὶς τνου]ά. 

23 Ἷ Απά τῆς [κπρ᾿8 βεγνδηΐβ, [δῖ 
Ρυῖζ το ἰπ, ςελβεά ποῖ ἴο πιᾶκε (δε 

ααλα, ὀνβη Βοῖ ψνῖτῇ ! γοβίπ, ρίτο ἢ, τον, ἀπά 
γΒΙΚΆ 8 ἃ 9:08}} υγοοά; 
ἐπα οὗ ἕλι 

ελδαῖῖς ἴα ρζ. 

24 ὅὃο ἴδπᾶῖ [πὲ ἥλιε δ5ιγεδηχεά 
Ὅτι ἀδονε τῆς ἤιγπᾶος ἔογ ἂπά 

: ἐμῷ ὑρτα πίῃς οὐδ᾽. 

ΔΩ. “πά ἰεὲ ἐδερι ἐποαυ.)] ἘτὶΖϑοῆς Οπλἱ8 
καί. ϑοῖε Μϑὅ95. οὗ Τδεοά. ρἷνο 1ἴ, δηὰ ἷἰ 
δοςογάβ δεῖζον σὰ Ηδῦτον βίγ]ε ἴο γοϊδίῃ ἴϊ. 
850 Ν δἱἴοῃ᾽ β ὅυζ. 

ἐδομ αγὸ 1ογά, δὲ οπὶν Οοά.}] Οτ, “δου 
δτὶ δἴοης ἴμε 1οτὰ Οσοά᾽"--- σὺ εἶ μόνος κύριος 
ὁ θεός (Ετὶ[Ζ5ς 6). Βυῖ ΤΠοοά. σὺ εἶ κύριος 
(ό, Π11., Χ]]. αἰ.) θεὸς μόνος, “ἴδοι. ἀτί τὰς 
Ι,οτὰ Οοὰἀ αἰοηθ." Οὗ 2 Κίῃηρβ χίχ. το, “ ΑἹ] 
(ες Κιηγάοπι5 οὗ πὸ δαγὶ ἢ 58.4}} Κπονν [δαΐ 
σὺ (εὖ) κύριος ὁ θεὸς μόνος." ΤὍῆὲε αγίςοὶς 
Ὀοίογε θεὸς 15 ποῖ ἴῃ ἴςε Ηοῦτον. 

«υογ 4.1 ἡ οἰκουμένη, 8ς. γῆ. 850 δγΙο-Ηοχ. 
ϑοπιεπιεβ ἴδε Οσεεκ ἴετῃ σεπάειβ γον, 
“ρα, “ Ἰλπὰ," “ σουπθυ," ἐ.9. 158. Χ. 23; 

Ὀυϊ πιοῦὰ οἤση Ο55, ἐέγγα ζεγεῖδ εἰ δαδίῥαία, 
δηὰ [ἤδη ΚΈΠΟΓΑΪΥ ογδὲς ἑεγταγωι (Ῥτον. Υ}]. 
31). 8εε Πε]Ζδοῖ “ὦ Ῥ5. χο. 2. Δ δ] οτ᾿ 5 
5ΥΓ., κ' ἴη 4}} (ἢγ ψόογκϑ." 

48. “πᾶ 1δὲ δἰπηρ᾽: σεγυαπ..]Ὶ ὍΘ ΑΟΥ̓͂Ψ 
ἴοἸ]Ϊονν5 {πὸ ἰοχὶ οἵ Τμοοάοίίοη, νΠϊ]ςἢ σοη- 
ἀγᾶςῖδ [Π6 γοῦβα σοῃϑιἀθγαδὶγ. ΕὙ ΖϑΟῆο εῖνοβ 
[86 01} τοδάϊηρ: “πὰ ψβθη ΠΟΥ μά οδϑῖ 
[ἢ (ἢγοο 811 αἱ οηςα ἱπῖο ἴῃ ἥιγηδςς, δηά ἴδ 
ἔαγηδος ννᾶ8 γτεά-ῃοΐ (διάπυρος), ἀοςσογαϊης ἴο 
(86 Ποαϊΐηρ οὗ ἰξ βου {{π|65 48 τηυςοῖ ;---ηὰ 
θοη [ΠΟΥ δὰ ςδδῖ ἴΒ6πὶ ἰη, [ΠΟΥ ΠΟ οδϑῖ 
πεπὶ ἰὴ ὑνογο δῦονο {μοι ἀὑπέρανο αὐτῶν, 
ἘΖεΚ. χ. το; χὶ. 22), νΐϊῈ τῆς οἴἤεῦβ ὙΟΓΟ 
Κιπα ρ πηάογηραίῃ (πο πὶ (ὑπέκαιον ὑποκάτω" 
θεν αὐτῶν: 8ε6 ΕΖοἰκ. χχὶν. ς) παρμίῃα, δΔηά ἴον, 
δηὰ ρῥίἴςἢ, ἀδηὰ Ὀγυϑεννοοά." 580 δγτγο-Ησχ. 

“ ΝΑΡΒΙΒΑ "ἢ 15 Δρργοργίδίεϊυ πιθηϊτοπθά, 45 
ἰἴ γγᾶϑ ἃ ἠδίιγαὶ ὑγοάυςὶ οὗ Βαδγ]οηίδ () 1ο- 
800γ. ἱ, τοι). Ὑο ψοσγὰ ἰ5 οὗ Ρογβίδη οτι ψίῃ 
(πα), δῃά ἀδηοῖεβ 4 εἶδασγ γος κ- οἱ] οὐ ρείγο- 
ἰουπὶ, υϑοὰ ΕΥ̓͂ ἴΠ6 [ἐν ἕογ βρης Ρυγροβα8. 
866. Τάγρυτ [εγυ}5. οὐ Εχού: χὶν, 24: " Απὰ 
δε οὐδὲ ὕροη ἴπεπὶ παρμίμλ (δ 120)) δηὰ ἤγε 
ἃπὰ Βα] βίοηεβ.᾽ ΤΈς ἔειπῃ ἰβ αἷϑο Ταϊπιυάϊς 
(82): ϑ8δαόδ. 24 ὁ, Ἰῖπεα 19. ὅεεὲ 4150 Ρ]η. 
ΧΧΧΥ. 15; ἴϊ, 1Ιο5. ὅτ... Ηδχ. ἐώ. 
“Τον ".--ΕγΖϑοπο στυπίον, Τ᾽ ΘΟά, στιπο 

πύον, Ὀυχξ ποτα ΟΟΥΤΕΟΙ͂Υ στυππεῖον, δοςογά- 
πῶ ἴο ἱμπδου ρ[0η58---ἶἰδ (ἢ6 [,411ὴὼ σἰμῥῥα. 
]υάξεβ χΥϊ. ο; 1534. ἰ. 31:3: ΠΩΣ, εμῤβα. 

25 Απά ἰξτ ρεᾳββεά τῆγουρῃ, ἂηά 
δυγηοά τῆοβε ΟΠ αϊἀοδῃὴβ8 ἰ ἰουμά 
δϑοις (ἢ διγηᾶδςα. 

26 Βιιῖ πε δηρεὶ οἵ [π6 Ιμογά σλπιε 
ἄοννῃ ἱπῖο τῆς ονεη τορεῖμεγ ἢ 
Αζατγίαβ δηὰ ἢἰβ ἔθ] ]οννβ, ἂπά 8πιοῖς 
τῆς ἤληιε οὗ {πε ἢτε ουὖλδοῦ [Π6 ονεῇ ; 

27 Απὰ πιδλάς τε πιϊάδε οὗ {πε 
ἔχγπαος 25 ἰξ μδὰ δϑεῆ ἃ. ᾿π|οῖϊβέ 1 οσ, εσοΐ, 
ννΠΙβιΠηρ νἱὶπά, 80. ἴπαῖ τῃ6 ἢτε 
τους μά τῃεπὶ ποῖ Αἵ 4]1, πε γ ἢυτί 
ΠΟΥ ττοι Ὁ] εἀ τῆεηλ. 

“ ϑιῃδ ννοοά," οὐ Ὀγυπηνοοά, ὐνΐξ 8, κλημα- 
τὶς, 15 ΡΓΟΡΘΤΙΥ “ νἱπο-νῖχβ :" ςἔ, ΤἩυσγά. νἱῖ. 
53 (ρΙυγ.). 1588. ΧΥΠΪ, 5 Ξξ Γῆ ὮΣ, 2α]ριδε:. 

“Ῥιῖο,᾿ πίσσα, ἰ5ῖῃς Η εὐ. ΠΡῚ ([538. ΧΧχίν. 9). 

24. δὸ ἐδαὶ δὲ ἥανιε οἰγεωρεα ὑονι δ. 
Ἀδίδοσ, “ δη τμ6 ἤδπιε νν8 βργεδάϊηρ δρουΐ 
(διεχεῖτο: υϑοὰ οὗὨἨ ἃ ἀΐξεαθε, [,6Υ. ΧΙ. 22 ΞΞ 

ΠΦΒ, δ 7ωάῖε “ε. Οἱ. ΤΒυςγά. 11. 75: ὅπως 
μὴ διαχέοιτο ἐπὶ πολὺ τὸ χῶμα). ϑγτο-Ηοχ. 
ποιαῖοδ, “ρουγτοὰ ουἱ;" δυῖ ΜΝ αϊέοη, 
“ Απα [6 ἥλπιε οὗ {πε ἔγχε πιδάε ἃ ποῖβε, 
Δηὰ γοβὸ δῦονε (ἢς ἔπσπδςοο.ἢ 
“ονῖν απά πίπο εὠϑ 4. “ ὉΡ ἴο, 45 ἴὩΓ 25 ν 

[ογίγεηΐπα συδ118." Νοῖ αοωὲ (περὶ, ἀμφὶ), 
85 Β1556}} ἰγδηϑὶδῖθβϑ, ψἱ 4 [4156 τεΐογοηςς ἴοὸ 
Ηαἀϊ. ἰν. 190 ὡδὶ ἢ). 448 τοραγάβ ἴπ6 πυ πΊθοΓ, 
ἰϊ ννᾶϑ παίζυγαὶ ἴο 86 ἃ πιυϊρὶε οὗ ἴῃς δαοτοὰ 
ὨΌΟΣΓ 7 (οἕ δη. ἰχ. Δς : Χχ. 2, 13; [ΕΥ.Ψ 
χχν. 8); δηὰ ἀοβηϊΐϊα ἠυπιθεῖθ ἃ οἴθῃ 89" 
βἰσηθὰ ἴῃ ἴῃς Ο.Τ΄., δεςογάϊηρ ἴο ἴῃς νἱνί ἀΠ685 
οὗ Εαβίθσῃ 5ἴγ]9, Βθγα ννὸ βδβουϊὰ 86 δῇ 
ἰηἀοπηϊΐε Ἔχργεβϑίοη οὗ φυδητγ οὐ ἐχίεηϊ. 

25. “54 “ὶ ρα“-εἀ ἐδεοιρὁ.} Οὔ. χίὶ!. 6 
(διώδευσε, Τ]οοά.), Ετί(Ζϑοῆς οαϊ5 διεξώ- 
δευσεν, “ἰῖ εδοαλροά;," “πιδάς 118 ΜΑΥ οὐ." 
Βυϊ τΠπῸ οΟἴΠΟΓ 15 ἴΠ6 υ51.2] ννοσγὰ ἴῃ τὰ Χ Χ, 
ϑυτο- Ηοχ., “ ἴἴ σδπὶε ἕοσί!." 

26. δε ἀπρεὶ 9 1δε 1ογἀ Α5 ἄγγελος 

κυρίον ΤεΡΓΟϑοηϊβ ΠῚ) ἼΝΡΌ, (815 5 στψῃῖ. 
ΔΝ αἰϊοπβ ϑγγίας [48 “ ἴδε δηρεὶ οὗ ἀδν " οἔ 
[86 ποχῖ νεῦϑα. 

εαριξ ἀοαυη ἱπίο . .. Ἰορείδεῦ ἘΡΗ 5} Συγ- 
κατέβη. .. ΤὮδ νεγῦ οοσὺγβ ΒΚ 5. ΧΙ ΙΧ. 
17,) 8ἃ5 τοηδοηης οἵ Ηεοῦ. γνπΠι|Σ Ὑ, “Ἀ18 
ΘΔ 5}4}} ηοὶ ἀσδβοοπὰ (ἰηἴο {86 ξσδνθὴ) 
ΔΆοΥ τ." (ΟΕ, αἶϑο ὟΝ ἰ5ά. χ. 14. 

“χανία: απὰ δὲς χεἰοαυ..) ὙΠο Μ 6 ]1-Κπόνῃ 
ἰάϊοπι οἱ περὶ τὸν ᾿Αζαρίαν: ςΐ. Ἐπεὶς, χχχν!!. 
6.9: Χχχῖχ, 4. ϑὅγγ. ὟΝ. κῖνεϑβ (6 [ΓΘ 6 ΠΔΠΊ6Β: 
ὅ5γζγ. Η., “τθοϑἊ οὗ ἴδε ἤουδε οὗ ΑΖΑγΔῃ." 

“»ιοῖ. ἢ 1,1, δϑῆοοκ οιἱ," ΤΕΐδ τεγὺ 
(ἐκτινάσσω) τοηάεῖβ Ἴ) ἰῃ Εχοά. χίὶν. 27, 
δηὰ οἴδεγ ρίδοοβϑ.ψ Δ δἰἴοπ᾽β ὅγγ., “τγυϑῖ, 
“ ἄγονυο : ϑυγο- εχ., " ϑῇιοοκ " (᾿ςῖδ χυϊῖ. 6). 

47. α »ιομὲ αὐυδὲε δ ηρ «υἱπά4.1 1ιἱϊ., “ἃ 
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28 ἼΠεη τῆς τῆγεα, 45 ουζ οὗ οπς 
τοουτῃ, ργδιβεά, ρ]ογεά, ἀπά δ]εββεά, 
Οὐοά ἰη τπε ἤιγπᾶςε, 5 γ1Πρ. 

29 Β]εββεά αγῖ ἴπου, Ο [,ογά Οοά 
οὗ ουὖν ἔΔίΠεῖβ : δηά ἴο ὃὲ ργαϊβεὰ δηὰ 
Ἐχδ] θα ἀδονε ἃ]] ἔοσ ἐνεσ. 

20 Απά δ] 8564 5 [ἢγ ρ]ογίουβ ἀπά 
ΒΟΙΥ πᾶπι : ἂπά ἴο δὲ ργαϊϑεὰ δηά 
Ἔχδίτθὰ ἅδονε 8]] ἔογ ἐνετζ. 

41 ΒΙ]εββεὰ δγέ ἴδοι ἱπ τῃ6 τεπιρίε 
οὗ τηϊπε ΠΟΙΥ ρ]οῦυ : δηά το δε ργαϊβεά 
δηἀ ρ]ογπεά δδονε 41] οσγ ἐνεγ. 

22 ΒΙ]εβϑεἀ δγῖ ἴποι τπδὲ ΒΕ ΠΟ] εϑβῖ 
{πε ἀερτἢβ, Δπαὰ 5:ττεβῖ ὑροη ἴῃς σπεγυ- 

νυἱϊπὰ οὗ ἀεν (2. “ἃ ἀδννυ νἱπὰ ." οἵ, 
“8 ἀσννείδλάθη τη," 2.4. ἃ ἀδρ ται τυυἱϊηὰ, 
πνεῦμα νότιον), “ ὙΥΔ151} 1 5 ΠΟΠΓΙΠΌΔΙΪΥ " (δια- 
συρίζον). ὙΠΟ ΡἤγΓΑθ6 πνεῦμα συρίζον οὐςυ5 

ΜΝ βα. χνΐ!. 17. ΤΙΣ Ηδδ. ταῖρμε δε Ὁ ΠῚ 
ΤΡΊΦ; 80 ὅυτο- δεχ. εν 5 πιεηξοηθᾶ 
δῃ. ἵν. :ς, 23, 25, 31; Υ,Ἱ. 21. (Εἀε, ἂ͵90 
ΕςοΙ 8. ΧΥΪ. 16 : ““ 8841} ηοξῖ 186 ἀθνν δϑϑιιδρο 
τ8ς Πεδὶ ν᾽" δηὰ χίϑ!. 22. 

28. Τόεη". 80 Ὑπεοά. (τότε). Βυϊῖ Ετϊ2- 
506, ἀναλαβόντες δέ, “ Βυὶ ἰλκίηρ ὺρ ἴῃς 
ἀϊβεοιγβο ;᾽ 850 ΘΥΣΌ-Ηεχ., “ δηβινγογρὰ : ςἔ 
Νυπη. ΧΧΙΥ. 2,15. ὙΒ6 ον τοῦ 8. ἅΓῸ 
411 ἱπιρετίες[8: “ΨΕΓῈ ὈΓαἰ βίης " οΓ. “ δερδῃ 
ἴο ῬΓδ156,7 ἄς. (ὕμνουν). 

29. ἐχαἠιεά αδουε αἱ].} Ἠελάοά: “ὙΧΟ ῬΥΑΥΟΥ 
οὗ ἴδε 3 (δι άγοη "ἢ 1η (ες ΕΤΗϊορὶς Ῥϑδ]ου. 
Τῇε Οτθοκ νογὰ ὑπερυψόω 8 υϑοὰ ἰῃ Ὠδη. 
ἷν. 34 ἴῃ σοπησχίοῃ ἢ αἰνῶς ὙὍὙΠὲ ὅγτ. 15 
 ροςο» ὙὨΙοἢ συρεεϑία Ηοῦ. ὉΥ ἽἼ, 85 ἰῇ 

Νεῆ. ἰχ. ς. ἴῃ ὅγγυ. Νν. νυ. 29-14 δᾶνὸ (86 
5ΔΠΊ6 ἶπ: Σαμάσί: ἱμ εἰ ἐχαίίας ἐπ 
“ἀεεμδρη 850 ῬγΓΟΡΔΟΪ ἴδε Ηεῦτεν. 

30. ἐῤν σίογίοια απά δοῖν παρε. 1.1ϊ., “τῆς 
ΠΟΙΥ πᾶπὶὸ οὗ [ΠΥ βίογῃ ;" ὁ Ηδθὐγαίϑηι. 

81. 2δο ἱφρριρίς 9.7 ἐδίπο δον αᾳ]ογγ.)}] Α 
Ρδγαβο οῖ ἔουπὰ ἴῃ (ες Ηροῦτεν Ο. Τ. 
ὙΤΠΟ τοεΐδγεηοθ 18 ὈῬΧΟΌΔΟΪΙΥ ἴο [6 ἤδᾶνθη)ῦ 
Τεηῖρῖε : Ηδῦ. ἰϊ. 2ο: 8. χὶ, «; [58. υἱ. ἱ, 
ἰχνὶ. 1. ΤὙπεῦα 5 [5 ὯῸ πυρί σΘΏΓΥ 
Ὀεΐννεθη [ἢ]5 γοῦβα δῃηὰ σ᾿. 14 “4. ἃ8 8016 
ἢαγα βυρροβοά (υἱέε [ηἰχτοά.). ὅγτ. Νν., “τὴ 
ἰεπιρὶῈ οὗ τῆϊπε Βο]ἰη6 55, ψ θοῦ ΠΙΔΥ ὃ6 
οσίψίηδίὶ. 
ΤῸ δὲ ργαϊβο " 18 δεσεὲ ὑπερυμνητός. 

ΝοΙΠογ [Π5 ἴσου, ΠΟΥ ὑπερένδοξος ννὩΪΟἢ 
ἔΌ]]ονν5 ἰζ, ΠΟΥ ὑπεραινετὸς ἰπ [με ἰλοῖ γεγϑε, 8 
πιοῖ [ἢ οἰβεννῆεῦο ἢ (6 1ΧΧ. (Ὑτοκηπιυ5.) 

82, 38. ΕγϊίΖϑοδε ἰγδῆβροβθοβθ ἴμεβε ἴννο 
γεγβ68, ἀΐεγ [ΧᾺΧ. ὅγγ. Η., Ν υἱξ. 

82. Εογ “ ἀορῖδ5 (ἄβυσσοι-- ΓἸΊΠΕΙ ; 30 
ἴδε ϑγτίας ἰοχίβ) 9ο6 Ρ8. χχχίϊὶ. 7; ἸΧχύϊὶ. τό. 

5ΟΝ6 ΟΕ ΤῊΗΒ ΤΗΚΒΕ ΓΗΙΓΌΒΕΝ., [ν. 28---36. 

δὶπι : ἀπά το Ὀὲ ρτγαϊβεά δηά εχαϊτεά 
δῦονε 4]] ἔογ Ἔνεγ. 

232 Βἰεββεὰ δύ ἴῆου οἡ ἴδε ρ]ογίου 
τἤγοης οὗ ΤΥ Κἰπράοπι : ἀπά ἴο Ὀε 
ργδίβεα δηὰ ἢ ΑΕ ΤΡ ἃδονς 8}]] ἔογ Ἔνεσ. 

24 ΒΙεβθεά ἂγὲ ἴῆου ἰῃ τῆς ἢγπιᾶ- 
πιεπῖ οὔ ἤδάνεη : δπηά δῦονε ἃ]] το Ὀὲ 
ΡΓΔΙβ6α πὰ ρ]ογιβεά ἔογ ἐνεῖ. 

325 ἪὋ εἶ γε ψόσκβ οὗ τὰς [,ογάὰ, ἂὃ-: 
6]ε88 γε τῃε [νογὰ : ργαίϑε δπὰ ἰεχαὶς ἔς. 
ἢϊπὶ δῦονο ἃ]] ἔου ὄνϑζ. ἄκχἐν 

26 Ὁ γε δεάᾶνεηβ, δ]ε55 γε [ῃς κα ροεή ἐν 
Ι,οτὰ : ρῥγδῖβδε δηά εἼχαὶζτ ἢϊπὶ δῦονε 1] 
ἴουῦ ὄνϑζ. 

ἴπ οἰαϑϑὶςδὶ ΟΚ. ἴδ ννογὰ ἰ5 δὴ δάἀ]θοϊϊνθ, πη6λῃ-- 
ἴῃ “δ οϊζομ,]655,᾽ πὰ τΠῸη “Ὀουπά]ο55,᾽" 
“ἐ χηπΊοη56,᾽ [ἢ ἃ βΟΏΘΓΑΙ 56η56. ἴπ (ἢ ΧΧ.΄- 
ἡ ἄβυσσος ΞΞ: “ ἴα οοδδη," δηὰ τηϊ δοοογαβ 
ψ τς διυπιογίδη δηὰ Αϑϑυσίδῃ ΑΒΖ, αριῶ, 
ΜἢΙΟἢ ἀσποῖοβ ἴπῸ οσόδη βονίηρς τουῃά [(ἢς 
δαγίῃ ἀπά ὑπάογ ἴδε οασῖϊ, δι ςἢ, δοοοσάϊης 
ἴο ἴδε ΒΑὈγ]οηΐδη σΟΒΠΙΟΡΌΠΥ, νγᾶ5 πὸ “οαυεῖ 
((.6ὲ. ἔδῖμογ) οὗ 411] (πϊηρβ. [ἢ Ἀν. ἰχ. ᾿, ἡ 
ἄβυσσος 15 ἴδε ρῥἰῖ οὗ Πε]]. 
απ “1161 ἰοὸπ ἐδεὲ εεγμδὲριᾳ. 866 ἴϑ. 

ΧΧΧΥΙ͂Ϊ, τό; 58. ΙΧΧΧ. 1. 
33. ἐδὲ σίογίοως ἐῤγομο οΥΓἹ ἐδνρ ἀἰηπράονι.] 

1, “τς ἴἤγοης οὗ ἴῃς δ]οΥΥ οὗ [γ Κίῃς- 
ἀοῃι." ΕΥΖϑοβο οπ8 δόξης, ΓΝ ἰ5 ἑουπὰ 
ἴῃ βοπιὸ Μϑ85. οὗ Τῃοοά. ὅϑ0ζυ. ὟΝ. οπιϊῖϑβ: 
ϑυγ. Η. πιᾶσκβ [ἴ ψἹ δὴ δϑοίογιϑς. (ΟΕ τ ϑὅλπ). 
11. 8; 1 84Π|. ΥἹ]. 113; ἐγ. χίν. 21. 

ο ἐε ῥγωμεάδ απάὰ ρἱογίβεά αδουε αἰ}. 
ΕσΖϑοδο, ὑμνητὸς καὶ ὑπερυψούμενος: ΤὨοοά,, 
ὑπερυμνητὸς καὶ ὑπερυμνούμενος. 6 Ἰδϑῖ 
ὑνογὰ 18 ῬγοῦδὈΪγ ἀπο ἴο ἃ ἰγδηβοσγθεσ᾿β οτοσ. 

34. ἐπ" δὲ ἥγηπαρηθηὶ 97 δεασυεπ.] 850 Τβοοά. 
ΕγΖϑοῖς οπλῖ5 “ οὗ ἤοάνθη :;᾽" δυῖ οἴ, Οςη. 
ῖ. 6. 115 Ργοῦδοὶ]υ οτἱρίηδὶ. 

356. ΤῊς οχίγαςΐ ἴῃ οἷἵν Ῥγδγεγ-οοκ οἰ 
(ῃς Βεπεάιεῖϊε, ἀρροϊηϊοὰ ἴο δὲ ϑυηξ 85 δὴ 
αἰϊογηδλῖῖνε ἴο [6 1 [ενρη, Ὀοκίη5 ἢ 1ἢ 15 
γοῦβο, δηἀ οηἀ58 ψἢ [Π6 Τοογτεβροησϊηρ ρμασὶ 
οἵ ν. ὁς. [ἰ 5 βεδλάεά, 45 ἃ βεραγαῖθ ρίθος, ἴἢ 
ἴῃς ΕΠορὶς Ῥϑαϊίοσ: “ Χ, νν εγε Ηδηδηὶ 
ΑΖαγδῃ δηὰ Μίϑμδοὶ ὑϊ]εβϑοά." Οἱ 5. οἷ. 
21. ΤΊ “ ΨοΥΚΒ οὗ [ἢς 1ογὰ ᾿" ἀγε ἴΠ6 δηξίγε 
Ἄσγεδίὶοῃ, υἱϑ0]ε δῃὰ ηυ]51: 016, ἃ5 ἀρρϑᾶγβ ἔτοσῃ 
1ῃ6 ϑυὐθθοαυρηΐ δηυπιεγαϊίοη οὗ ἴπεπὶι. ΟΥ̓ ἴῃ 
οῦογαὶ 58. εἶν., ΟΧΙΗΙ, 

Τῇο τοΐγαϊη οὗ [}}15 δηὰ [ἢ Ὁ] ον Ὡρ᾽ γε υϑαδ, 
“ ργαδίϑε δηὰ Ἵχδὶξ ἢϊπὶ αῦουθ 81} ἴοσ εὐοῦ "---οῦ, 
85 ἴῃς ΡΒ. ρκἰνεϑβ 1ἰ,“ Ῥσχαῖϑε Ὠΐτῃ δὰ ἱ 

ἢϊπὶ ἔοσ εὐογ" -- τηῖσῃς ὃς ΠΟΘ ΟΣ 

Ὀοοὶυῦ, αἴ δῃ. ἱϊ. 4; 58. ᾿χχυὶϊ. 7. 

36. Ο »ε δεαυεη..} ὅγτ. Νν. δαάς “ οἵ ἴδ 6 
1 οτὰ," Επίζβοδο ρυΐβ ἴδε ἤεχί τεσϑο Ὀείοσε 

τοςῖ. 

ἐ Ῥε 5,8. 
“ 



γ. 31-τ-ὁγ61] ΘΟΝΟ ΟΕ ΤῊΝ ΤΗΚΕΒ Γ(ΗΙΠΌΚΕΝ. 

.ι 27 0 γε δηρεῖϑβ οὗ τῆς 1, ογά, Β]655 
γε τῇς [ογά : ργαίβε δπὰ εχδὶξ ἢΐπὶ 
δον 41] [ῸΓ Ἔνεγ. 

᾿β 428 10 δὶ] γε νγδῖοτβ [πδΐ θῈ δϑονε 

29 Ο ἃ]] γε ροννεῖβ οὗ τῆς [νογά, 
81.855 γε τῆε [,ογὰ : ργαῖβε δηά εχδῖὶς.Ὶ 
ἢϊπὶ ἰοὺς 41] [Ὸγ ἐνεσ. 

40 "Ὃ γε βυη πὰ πιοοῃ, δ]685 γε " Ῥ5. τ48. 
ιἰε πεᾶνεπ, 0688 γε ἴῃς 1 ,ογά : ὑγαίβε τὴε ],ογὰ : ργαῖϑβε δηά ἊἼχαὶῖ ἢἷπὶ ἀδονε ὅ 
δληά οχδῖς ἢἰπὶ ἀδονο ἃ]] ίογ ὄνοσ. 41} [ῸΓ ὄνϑσ. 

ἰὸς οὨο, ἀηὰ 50 ἴπε Ῥγαδυεγ-ῦοοκ νογβίοη. ΤῸ 
οτάεν οὗ [πὸ ἰεχί 15 [αἱ οὗ Τ Πεοά., ὅγτ., ΟἹ ὰ 
ι.1ϊ. θὰ ν υἱε. ΤΠς ξεπογαὶ ἴοστηῃ “ μοανυθη8 "ἢ 
πδίυγα ἱγῦ ῥγεσεάθϑ, 45 ἱποϊιαΐηρ τἰἢς βρεοῖδὶ 

μ. Μογϑονοσ, ἴδλ6 “ οΥΚ5 οὔ {6 1 οτὰ ἢ 
ἅΓ6 βκυδάϊνιἀοα Ιηἴο ΓΤεἰθ 5114] ἂπὰ τογγαβίσιαὶ, 
186 ΌΓΤΩΘΙ σΔίοΡΟΓΥ σονογηρ ονεσυ τ ηρ ἔτοπὶ 
«. 16 ἴο ν΄. 51. ΕΠΊΖΒΟδΟ {Ππογεΐογο 15 ΤΟΩΡ 
ἴῃ δἰλῦπρ τμαἱ “ Βν οὐρανοὶ, ἰῃη σοηϊγασί Ψ] 
ὕδατα, τ. 38, ΟὨΪΥ (Π6 νἱϑδι υἷος γος οὗ ἤδάνθῃ 
[2α. Οεαυο δε} 5 ταοδηῖ, δηὰ {παῖ ἴογ τῃδΐ 
τεᾶβοῃ ἴπῈ δηρεὶβ ἄγε ῃαπηεὰ ἤγϑί." Οὐρανοὶ--- 
ὨΌΡ---ἰ5 ἃ ἴειπη ἱπο]αΐηρ Ὀοΐ ἴπῈ τηαΐετιδὶ 
διὰ ἴῃ6 ϑρίτιυδ] Ὠεανθεηβ. [πάερὰ [6 αΪ5- 
Ἐἰςἤοη 15 ματα γ᾽ πιδᾶς ὃῪ Ηεῦγονν τποιρῃϊ. 
ἴη Ρ5. οχὶν. 1,2, ΜῈ αν [Π6 54Π1Ί6 ΟΥ̓ΩΘΣ 45 
Βεῖο,---γαῖ ἴῃς Βεδνθηβ, [πεπη ἴΠ6 δηρεῖὶβ; ςἕ, 
Ῥς. οἷ. 19, 2ο. Βυϊ ςΡ. «αἰσο Ῥ5. οχῖνῇ!. 4. 
Το οοηϊστηρίαιίοη οὗ [Π6 ἤεᾶνθῃβ 15 ἃ παίισαὶ 
βοῦγος οὗ οἰοναῖϊοα τπουρῃῖ. Απηά [Πϊ5 15 ποῖ 
ἰεββ ἴ6 σῶϑθὸ Ποὺ ΨΉΘΩ 50 ΠΊΙΟΝ ΠΊΟΙῈ ἰ5 
Κπουστι αθουΐ {ΠΕΙΓ τπδο δ Πῖς Δ] δι Γυσίαγο δηὰᾶ 
ἴανγς ἴῃαπ ᾿ἴ ν᾽ δϑ ἴῃ {πο56 δηςίθπί {1Π|65, ΠΟ ἢ 
{ΠΕΥ πὰ 411] {πὶ πον οοηίδιποα ννεσὸ τγὸ- 
ξαγἀ δὰ 45 Ἰπί  Π5ΊΟ}}ν αἰνῖηθ. Καηΐ 5 βαυὶης 
δδουΐ “16 ϑἴδιτυ ποᾶνθηβ αὔονθ δηὰ {πὸ 
πιογαὶ ἰἴαὺν ὙΠ "ἢ ἢα5 ὈδοοΠῈ ἃ σΟΠΊΠΠΟΠ- 
Ρίαοθ, “ὙΠῸ ΡΠΠΟΞΟΡΠΟΓ νΠῸ Κποννβ πιοβῖ, 
ὙΒΘΙΠΘΥ ἴῃ {Π6 σΟΙΓ565 οἵ {Π6 ϑἴαγβ, οὐ ἴῃ {6 
υηΐοϊάϊπε οἵ {πΠ6 Ἐπ γγοηΐς ΡΟΙΪΠί, ΟΥ̓ 1Π ΔΠΥ͂ 
οἴδεν ἀεραγίπιεηΐξ οὗ Κηονν] ρα, 15 Οἵ 4}} οἵ πο β 
ἴῃ ἃ Ροβιτίοη ἴο ἔδεϊ ἴῃ {ΠῸ Πίριθδὲ ἄθρτθο ἴῃς 
ξτεαῖποϑβ οὗ [Πδὲ νυν] ἢ 1165 ὈΘμ]ηα {Π6 Ρῃθπο- 
τηθηδὶ. ὍΘ δπηποῖ]οη5 νυ] ἢ ἀγὸ σοπδιἀογοά 
πιοτὸ αἰεί πον γα] σίου σαπηοῖ Ὀ6 τοηάογοά 
1655 αςξῖνε ΕΥ̓ 4 ΠΙΡ ΠΟΥ ᾿πιο]]οσίι 4] ἀρργθοϊαίίοη 
οὗ 16 »τεαΐίποβθα οἵ {ποὶγ οδ]εοῖ." (νι. 
Ηυγ»ῖπβ, Β.Ε.5., Τρριες, ἴῃ. 19, 1884.) ΕῸΓ 
τῆς ἰαΐθοσ Τοννῖϑη ΤΠΘΟΥῪ ἀθοιΐξ ἴπΠ6 βϑύθη 
ΒΠοδύθὴβ ἂπὰ {ΠπῸῚΓ σοηίοπίβ, 5586 ῤασίσαῤ, 
12 Β. 

357. Ο γε αηρε.] ὙΠῸ ἰαηριασο οἵ {815 
᾿γτὴπ ο65 ποΐ βὸ θεγοπά {Παΐ οἵ {πὸ Η εῦγον 
Ρ541Π|8 ὙΥΠῖπ ἴπ6 δποῃ, 45 πᾶν Ὀ6 βθθὴ ὈΥ 
τοΐοσυϊπρ ἴο [Π6 ρΡάΓΆ}1615 (5. ΟΠ]. 20; ΟΧΙΝΗΙ, 2: 
ΙχΧχυὶ!. 25 : οἷν, 4). ὙΠΟΓΘ 15 {πούϑίογο ΠῸ 
ποϑά ἴο ἀΐβοιι55 ἴῃς ἀοοίγίπο οἵ ΔπρᾳῈ}5. Ποσο. 
86ες. [ἴῃς δἴογυ σιοίΐθα ἵπ ἰδθ [πίγοά. ἔγοπὴ 
Ῥειαςβέ7ηι, τι 8 Α σᾳ. (ΟΔΌΓΙΟΙ, 45 ἴπ6 Ρσιηςσο οὗ 
Εἶχε, γϑυηϊηάβ τι5 οἵ ΟἹ], [6 ἀποϊοπὶ Βαθγ- 
Ἰοπΐ3 πη ῬΘΏΪΙ5 ΟΥ 5ρι γι οἵ ἤγο. 

358. γε αυαἰεγς ἰδαὶ ὧέὲ αὖόοαῦνε ἐῤὲ ῥεασ"».} 
ΤῊΘ ὈΡΡΟΙ ἄδὸρ οΟΥςεἰθϑίίαὶ οσθαῃ, ννῆοβο 
υὐαῖουϑ ῬΟῸΓ ἀονῃ ἰπ ταὶϊῃ νυν ἤθη “1ἢς Ποοί- 

ξαῖος οὗ ἤοάνθ δἂζὲ ορεηθὰ :᾽" 86εε Οϑηῃ. ἱ. 7, 
ΥἹἱ. τα: 54, χχίν. 18. ΤῊ15 δησίθης δες 
ςοποθρίίοη, 50 ἐδ δ }}}γ τοβοςτηρ [Π6 5|π|- 
Ρ ον νὰ ᾿ς ῥγιπλ να τηδη τοραγαθὰ 
πε ρβοποπιθπα οὗ (Πς παίαγαὶ νοῦ], νν1}} δ 
ἃ “τοςκ οὗ οἴδηςθ᾽ ἴο ποῃδ, ἜἼχοθρί ἴο ἴδοϑε 
ὙΠῸ δες κ]ς ἔογ “δ βοϊεπίῆς δοσύγαου οὗ 
τῆς ΒΙδ 6," δηά {ποσοῦ ονίησθ ἃ ρεγνεγϑιυ οὗ 
ποιρῆξ Βατάὰ ἴο Ὀὲ υπαάεγϑίοοά ΟΥ̓ ΔΩΥ νγῆο 
Ρεγοοῖνα (Π6 ρϊαγίηρ δηδοῆγοηϊδθῃ οἵ {πὲ 
ΡἤΓαβ6. 

39. Ο αἱ] γε Ροαυεν: οΥἹ ἐδεὲ 1,ογ4.}] Δύναμις 

οἴδη σοργεϑοηῖβ 2)Π|, οἱν, γοδμγ, οἰγίμα, εορία; 
Ὀυΐ ΥοΙῪ οἴδῃ 4150 δδϑ ν, »ηἰ δία, ἐχεγοίδμς, 
ΘΘΡΘΟΙ ΠΥ 1η ἴΠπ6 ρἤγαβο (ὁ) κύριος τῶν δυνά- 
μεων, “ἴῃς Ιμοτὰ οὗ μοϑςίβ." Ὑπαεαῖ [πε 
δῖον ἰ8 ἴΠ6 οᾶδθ Πεοῖδ ἰ5 ρμἷδίηῃ ΠῸΤ [δ6 
ΔΥΟΠΕΙΥΡΑΙ ρᾶϑϑαᾶρε, 5. οἷ. δι: εὐλογεῖτε 
τὸν κύριον πᾶσαι αἷ δυνάμεις αὐτοῦ; Ἠοδ. 

ἜΝ ν 5. ΔῊ Παΐ ἴΠ656 βοννο β ἅΓῸ 15 ἀθῇποα ἴπ 
{πὸ [Ο]]Ονν πη; ν υβ65, ν1Ζ. {πὸ ρσϊηςῖραὶ οδ]θοί5, 
ΡΓΟΟΟσ565, ἃηὦ ῬῇῃθΠποπΊθηα οἵ [6 παίιγαὶ 
ΟΣ], ΘβρθοΠγ 6 διιη, τποοη, δηα 5ἴδαγϑ. 
ΤΠ ᾿αϑῖ νοῦ ῬΓΘσΟ ΠΟ ΠΓΥ “τῆς Ὠοβὶ οἵ 
πεν" Οἵ Οὗδηῃ. ἡ Ὑ ῬΡΕ, ΧΧΧΙΙ δι: 188. 
Χχχιν, 4: ΡΠ. ἰἱ 21: (1.1. 16; 1 ῬΟΙΟΣ ἱἰϊ- 
22. ἘτιίΖβομο οχρ δίηβ “πὸ πη ρ Υ θη! Ζ6 8 
οἵ ἤϑανθη," “[Π6 σο] βία] ροννοῦθ ἰη ΡΌΠΟΓΑ]."ἢ 
[ἡ ϑυγ. ΟὟ. {}15 γϑῦῖβθ ργθοθάρβ «". 18. 

40. Ὁ γ»ὲ σὴ απ νιοορ.}] ἘΛΟΠΠοΟτΠ δηά 

ΟἴΠΟΥ5. δποθ αν οδ]θοϊρα {παΐ ἴΠ6 ἰδηρταρο 
ΟΥ̓ 1Π15 ΠΥπΊη 5. ἱπαρργοργίαΐο ἴο 115 δερεά 
οσοβϑίοη. δὺο πᾶν, Πουυθυθσ, Οὔβοσυθ δἢ 
Ιῴἀθ8] ἤΐποβ Ποῖ «ηκὶ οἰβοννῆοσο, ΕΓ ἴΠ6 
Τῆγοο Ηοὶν ΟΠΠ]άγθη ἀγὸ τπαγίγγβ, δηά (ῃς 
ἸἀοΟΙΔΙΓΥ ἀραϊηδὲ νη ϊσῃ ΠΟΥ Ὀθαγ {ΠΕῚΓ [οϑ5ῖ1- 
ΠΊΟΠΥ ΟΥ̓ 5. ὙἸῊ; 15. ἃ ϑνΟΥΒἢΙΡ οἵ {Π6 Ροννε 5 
οἵ παΐιισθο. Απι, (6 βρισιῖ οἵ πϑανθη : 8, 
1Πη6 ϑδριγιξ οἵ θαυῖῃ ; [Π6 [6ἸΡῚ ΟΥ βοοά δῆρεῖϑ, 
Δηὦ {π6ὸ ΑΠΠΙΙΠΠΑΚῚ ΟΥῪ ΟΥ̓ ἀηροὶθ ; ὅ81Πη, {Π6 
τηοοη-ῬΟί, ἀπά 5ῃαπιαϑἢ, {Π6 βιιπτροά ἢ Μογο- 
ἄδοιῃ (Τπριΐογ), Πραὰ (δ επιι5), Καϊννάπιι 
(ϑαΐιγη), απ τῆς οἴπου ποανϑηὶν Ὀοάϊθ5; 85 
ὙΝῸ}} 45 ΕΙἸπηπιοη, {πὸ ροά οἵ {πο αἱγ, ΟἿΌΠ) 
(ἤγο), αηὰ οἵου πδζιγαὶ οὈ᾽οοῖβ ἀπ ΡΥ θ5565, 
ΟΓΘ ΨΨΟΥΒΠΙρΡΡοά ἴῃ βαῦγ]οη. ἄδονε δὶ] 
{Ππο5. {πὸ Ὠυπλη οχα 5. Τδἤννθῃ, {ΠῸῚΓ γθαΐοσ. 
Ηρ, 45 ἰὴ 5. οχῖὶνῃ!, 72, [Π6 οΟΓΟΣ οὗ {ΠῸ 

ΓΤ 5. 15 ΠοΟΙΙσοΔΌΪ6. ΤΠ Αϑϑυσίδη ᾿Π50ΤἸΡ- 
[ΠΟΠ5 ΓΟΥΘΥΙΒΘ ἴἴ, ΓΟΔαΙ Πρ 51η, 5 ΠΑ ΠΊΆ5ἢ, ἄς. 1η 
{ΠΟῚΓ 1ισῖ5 οἵ κοάβ. 6 ΠΊοοη νναϑ {6 ΤΟΓ6 
Ἰπηρογίαηξ ἀθιν ἴῃ ϑϑπλϊς τυ ποϊοσυ. ΤῸ 
γΟΙΘΟ 15 δίδιτοα 835 ΘΡΌΓΙΟΙΙΒ ἴῃ ϑΘΥΓΌ-ΘΧχ., 
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418 ΘΟΝΟ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΤΗΚΒῈ ΓΗΙΠΌΚΕΝ. [ν. 41---.6. 

ἘΡε 28. 41 ὅ0 γε 5ἴλγβ οὗ πεάνθη, δ]6ε88 γ6 44. Ο γε ἤτγε δηά πελῖ, ὃδ]ε88 γε 7 Ρε. σα 
3: τἢς [Ι,ογά : ρῥγίβε δπά εχαδαὶὲ ῃἰπὶ αθονε (πε [ογά : ργαῖβε δηὰ ἐχαὶς ἢἰπὶ δδονε ὅ- 

41} ἔογ ὄἼνεσγ. 
42 Ο ἐνεγὺ βῆονεγ ἀπά ἄενν, 1658 

γε τε ]νογά : ρῥγδῖίβα ἀπά ἊἼχαὶς ἢϊπὶ 
αὔονς 4]] ἔογ ἜἼνεσ. 

43 “Ο 8]] γε νυἱπάς, 1655 γε τῆς 
Ιογά : ργαῖβε λπά4 εχαῖὶς πὶ αδονς ]] 
ἔοσγ ὄνοσ, 

γγθσηςο ἴἴ τγουῦ ὰ ἀρρθᾶγ ἴο Ὀ6 δὴ δα ἀϊίοη οὗ 
Ὑμποοάοίοηβ. Βυῖ ἴ6 βυη δηὰ τοοη πψου]ὰ 
ΠατὰΪϊγ 6 οὔ οὰ Βεγὸ ἴΠ6 δἴαγθ ἅγὸ πηεῦ- 
τἰοπεὰ (566 τ6 ραγδ]} 6] ραϑβϑᾶρε εἰζεὰ δθονε); 
δηὰ [ὴ6 ργϑβοῆςς οὗ ἴδε νοῦϑο ἰη [6 Οτεθεκ 
Μ5. ἕδνουγβ [15 σεηυϊηθη658. 

41. Ο γε εἰαγ..18 ὍΤΒο ΜΟΥΒΒΙΡ οὗ [Βε 5ἴδγβ, 
50 οἴδηῃ ἀεπουηςεά ἴῃ {86 Ο. Τ᾿. (ςξ 2 Κίηρβ 
ΧΥΙ͂Ι. 16, χχί. 3: Ὠουΐῖ. ἵν. 19: 58. χίν, 13, 
Χχῖν. 21-2), Ῥγ)λαβϑ Ιἀοσργοαά ἀπο ἴδε 
ΡΥ ἶνε δθηλ 658. Α δἴασ ννδ8 (ἢς σπδγδοῖοῦ 
Τοργοϑοηζίηρ ἴδ6 ψογὰ ἐ.ώ, “ μοὰ," ἴῃ ἴῃς οἱὰ 
Βαυγ]οηΐδη νυτιἶηρ ; δηὰ βίδγεννογβ!ρ νγᾶβ 
Ῥγδοιϑοα δπιοὴρ ἴπῸ ϑδαῦθδῃβ οὗ 8. Ασγδδίδ, 
85 ὙὙ6}} 25 ἴῃ (6 σουηῖγιεβ Ὀεγοηά ἴδε Επ- 
ΡῬησαῖθβ ἴη δὴ αϑϑυγίδῃ την! οΪ]ορίςα]ὶ ἰη- 
δοτρίοη ἰῃθ ϑἴδιβ ἅγὸ Ἵδι θὰ “πε ἤοςκ οὗ 
Απα;" δηὰ ἰῇ δηοΐμβεσ ((ῃ6 ΕἸΒῚ ΤΑῦϊεῖ οὗ 
(ἢ. Ογεδίίοη δοιὶθϑ), ἰἃ 18 8 (αὶ {ΠῸ 
Ογοδίοσ “ ςοηϑίσγιςϊοά ἴπε 5ίδτοῃ5 οὗ ἴῃς στοαΐῖ 
ξοάς5,᾿" 22. [ῃ6 ροϑιτοηβ οὗ (ῃς 58ἴ875 ἰῃ ἤράνθη. 

49. Ο δυερ “ῥοαυεν ἀπά ἄεαυ.}] ὅες δῖ. 
Χχχῖϊ, 2, ΒΕΓ ὄμβρος ΞΞ Ὁ Κ᾽, “ 5ῃοννεῦβ.᾽ 
ΤὨδ τοεΐογοηςο οὗ {πΠ]5 νοῦϑο δηά ἴδ ζο] νης 
Του ηἀ 58 ι15 τ[Βαῖ, δοςογάϊηρ ἴο (ἢ ῥγεσθαϊην 
βαιταδῖϊνο, ἴπ6 Αηροὶ οὗ [αν “ τηδάς ἴῃς 
ταϊάςι οὗ ἔπε ἔυγηδος 85 ἴἴ δὰ θθθη ἃ νυν! 5} ηρ 
νὰ οὗ ἀον." δίῃ δηὰ ἄδθνν, ΠΟΥ ΟΥοσ, 
Πεσα δᾶνε (Ππδΐ ῥγοπιλίπεηςσα νυν ϊο ἢ πδίυγα! νυ 
Ὀοϊοπρϑ ἴο {πδηὶ ἴῃ [6 Ῥαγομοὰ Εδϑί. δοζὴθ 
βοβο ατβ πᾶνε οὔθ βυρροβοά [δὶ τΠ6 βδογοάὰ 
Ὠδῖιθ οὗ [ἀπννθἢ ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΥ πιοᾶηΐ, ποῖ “Ης 
ΨΜΏΟ ὈΘΟΟΠΊ65 "ἢ ΟΥ̓ “ΟδΔ.565 ἴο Ὀδοοπιθ,} δυΐ 
“Ἠς ψῆο οδι1565 (186 γδ}) ἴο [4]] ἢ ὕροη πε 
ἘΠΙγϑῖν 5011. Αἵ 4]] Ἄνθηΐβ, [86 ἴθγτπι δδαάάαὶ, 
τεηάεγοά “ ΑἸτη ΡΠ" ἴῃ οὐ ΒΙΌ]65, πιὰν 
ΤαΑἰϊτὶγ 6 σοηποοίϊοεαά ψ ιἢ τἴΠ6 τοοῖβ ᾿σεῤαά, 
σὀαάαρ (ἐμά). ἀπ Ὀ6 οχρίαἰηθὰ “ Ηδ ψο 
Ρουγς ἴογίῃ ἢ τΠ6 σδίῃ, δηὰ νναΐῖεσϑ ἴῃ δαγίἢ 
(Αταῦ. ἐδαάα, ταδάεζεοσϊξ, ταν) : ςἔ, 5. εἰν. 
3.011} [εἰ 11. 21. 

48, 44. [Ιποϊεδὰ οὗ “0Ο «11 γε νυἱπ 5," 
ὅΥΓ. ὟΝ. ὰ5 “Ὁ γὲ ννδίοσβ δηὰ ννϊηὰ." 866 
Ῥ5. οχῖνὶ!. 18, "δ σφδυδείῃ ἢ5 νυἱπὰ ἴο Ὀ]ονν, 
δηδ [6 νναῖουϑ ἤονν,᾽" 8. οχὶν!!, 8, “ ΕἾγο 
δηά 41], 5πηπονν δηὰ σὑδρουγ, 5ἴοστωυ νυυἱπά 
Ὁ] Β]ΠἸς 15 ννοσγὰ :᾽ δηὰ 58. εἶν. 3,4, “"Ὗ Βο 
Δρροϊηϊει! οἰου5 ἴον ἢϊ5 σβδγοῖ, νσο ννδί Καῖ ἢ 
οἢ ἴθ νυηρβ οἵ [π6 νυἱπά  ψνῃο τιακοίῃ ἢ 5 
Δηξ6}8 νυνἱη 8, ἢ 18 γ] ηἰδίοῦβ Πδηιηρ ἢτο." Οἔ 

411} ἔογ Ἔνεγ. 
45 Ο γε νγἱπίεγ δπά βυπηπιεγ, 0655 

ε ἴῆε [ογά : ργδίϑβε δπὰ ὌἼχδὶὲ ἢΐπὶ 
αῦονε 8]] ἔογ ὄνεσ. 

46 Ο γε ἀενν δπά 8ζογπιβ οὗ ὅπονν, 
Ὁ]6588 γε τε [,ογὰ : ργαίϑε δπά εχδὶὲ 
ἢϊπιὶ αἰ 4}1} ἔοσγ Ἔνεσ. 

4190 Ο δῇ. Υἱῖϊ. 2 (καῦμα ΞΞ ὉΠ. 80 ὅγτ. Βεγο); 
58. χΧΧΧ δ, 14; ουῖζ, ἵν. 24; Εχοά, 1]. 2, 
ΧΙΧ, 18, ΧΙ, 21; Απιοβ νυ. 6; 1) 4ῃ. νυἱῖ. ἡ : 
Ῥβ. ΧΟ. 112-14. Ετοπὶ 686 απὰ οἴου 
Ῥᾶϑϑαμεβ [ἴ ν71}1 θ6 βθθὴ [δὲ ἤγε ννὰ8 ἔγβί [6 
Υἱ 5:0]. εἰοπιεπὶ ἴῃ Τ᾽ Βεορδηΐοβ, δηὰ ἴβοη [ἢ ς 
δίδησϊηρ 5υτῖρο] οὗ (ῃς Ὠινίης βρίεπάους δὰ 
Ρυπῖγ. 

465. φυὐμέεῦ ἀπά σρπγηογ.] 1.9. ψῦχος καὶ 
καύσων (αἰ. καῦμα), ἴμε τεδάϊῃρ οὗ ΤΒεοά. 
Καύσων 15 5110 ΟΥ̓ ΒυτΊΠΊΟΣ Ποαῖί: 88. χΙϊχ, τὸ; 
Μαῖϊ. χχ. 12. ϑοιῃηθίπιοβ ἰξ 15 ἴδ ποῖ οαϑξ 
ἡβσιςι Ηοϑ. χὶϊ. 1 ; χΐ τς. ΕσιΖϑοῆς οὐϊ 
ΘΙῈ : ῥίγος () ῥῖγος) καὶ ψῦχος, “Ο γε ἴτοκξ 

απὰ ΤΩ ἌΣ Α Η.; ἐᾷ γγ. ΑΝ Ο γε 
801}}5 οὗ ἴῃ τ ῃΐθουπ." [Ιπ ἢὶ8 σοπμηξδη 
Β6 τειλλσκβ: “ΠΕ ἴοχί δηὰ γεῖ τογὲ (86 
ΔΥΓΔΏρειιοηϊ οὗ [686 νοῦβοβ (45-- 51) ἀρμαῖ 
ὙΒεοά. 8 υηβοϊἰοὰ. Τὸ Μϑ885. νδιςῆ 
ἀἰγεςῖ! ἕο ον {πε ΠΧΧ. ἄεβεσνε ὑο οοη- 
βἰἀεγαίίοη. αἴδογ [ἢθὸ πὺρ καὶ καῦμα οὗ 
ΕΒ 43 (44) ἴϊο 1 ΧΧ. 50} 0}]} ψτοῖς 
ῥίγος καὶ ψῦχος, γεῖβ. 44 (45); δυΐ (ες 
οδ]οσοη 15 {πὶ πάγοι καὶ ψῦχος, "ἔτοκίβ 
δηά ςοἱά,᾽ ἴὈἸΙονγ8 845 σεῦϑε 46 (47) ἴῃ ἴῃ 
ΧΧ. ἴο υάξε Υ ἴδε ἐνϊάεδηςς ἰη ΗοΪπιο5 
δηά Ῥαγβοηβ᾽ ὑογΚ, υοῦϑὲ 46 οὗ [6 1,ΧΧ. νυδϑ 
δίγιςκ ουξ, ηὰ πῦρ καὶ καῦμα νγ85 αἰϊεγεὰ ᾿ηίο 
ψῦχος καὶ καῦμα (οἴμοτΞ. δείζες, καύσων; 147, 
2131, καῦσος). ΨνοτοΔ8 ἴπμοη, βοπὶῈ φοοῦ 
ὙΓΠ65565, κε [ἢ6 ΟἹά 1,Αἱ., ρίαος {86 νογβς 
ΑΙΟΙ γΟΥβ6 43, οἴδοιβ, 845 ἴῆε ναλῆς. ὺΌΧΧ.. 
τε ἰξ αἴἴοσ νεῖβὲ 47. [πίθγηδὶ ργοῦδθῖν 
νΟῦ5 ἴη6 Ἰδοῦ ἀυταηρειηθηῖ, 85 (Π6 αἰϊοσα- 

ἔοη οὗ ῥίγος καὶ ψῦχος ἰηΐο ψῦχος καὶ καύσων 
μου ὰ πᾶνε Ὀδθη ργεροβίοσουβ; δηά, ὀχῖοσ- 
ΠΑ, ἴΠ6 ἔλεος ἔπδὶ βοπὶαὸ Μϑ55. (ες. 31) 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ κβῖνα οἷν πάγος καὶ ψῦχος (ΔῇϊεΓ 
16 [ΧΧ.)ν δυῖ ρἰδοοὰ δῇἔοσ νοῦβο 47. νὰ 
“δ δηὰ ἀλγκη655, νογϑ 47," ςοἱὰ δηὰ (50}) 
Βοδῖ᾽ ταϊρῃς ὑπάουθδίεοαΥ Ὀ6 σοηηοοϊεα, 

46. ἐξαυς απά σἰοῦσις 9 “ποαυ.] ΟΚ. δρόσοι 
καὶ νιφετοί. ΤΤ Πεοά. οπγἴ5 [Π]5 νογϑα (50 ὅγυ. ΚΚ.), 
δΔηὰ 4150 [πδὲ νν Ὡς ἢ (Ο]]ονν5 1 ἰπ ΕΥ̓ ΖΘ Ποῖ 
εὐϊίοη : εὐλογεῖτε πάγοι καὶ ψῦχος τὸν κύριον 
καιτιλ. (υἱά. Ἰαϑδϑῖ ποῖθ). ἘΕσιίΖϑοῦς : 
““ὙΠοοἀοοη ῬυΓρΟΘΕΙ οὐλτοα εὐλογεῖτε 
δρόσοι καὶ νιφετοὶ κιτιλ. Δῇἴεοῖ νεῖβὲ 41 (44); 
ἔογτ [6 Μ55. ψ Ὥιοἢ κεῖνα 1 ἅγ6 δυ ἀἜΠΕΥ ἱπίοτ- 
Ροϊαῖοά ἔγουι ἴῃς ΧΧ, δ: ΠῊ ΠΑ Ὺ ἢῸ ραϑϑοὰ 
ΟΥ̓́ΣΥ εὐλογεῖτε πάγοι καὶ ψῦχος κιτιλ., γεΓ8. 46 



ν. 47---.2}] ΒΟΝΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΗΚΒΕ, (ΗΙΠΏΚΕΝ. 

Ο γε πἰρῃῖβ ἀπά ἄδυϑβ, 0688 γε 
ἡ: Ἰοια, Σ ἀρὰ δηά ἐκεῖν εἴδι Ἴοῖς 
411 ἴογ ὄνεσ. 

48 Ο γε ᾿ἴρῆς δηά ἀδγκηβββ, 0688 
γε ἴτε Ι,ογά: ργαίβα δηά εχδὶς ἢΐπὶ 
Αῦονε 41] ἔογ ὄνεζ. 

49 Ο γε ἰςε δηά ςο]ά, δ]6855 γε ἴπε 
Ι,ογάὰ : ργαῖβα πὰ ἜἼχδὶς Ἀἰπὶ ἀρονς ἃ1]} 
ἴογ ὄνϑζ. ᾿ 

(47), ἀπά ἴβεη ρυῖ γεγβε 47 (50) εὐλ. πάχναι 
καὶ χιόνες κιτιλ. ἴεν εὐλ. ψῦχος καὶ καύσων 
κιτιλ. (ἷ8 νεγϑβο 46). 

Βογ ἴπὸ ςοἸοςαϊίοη οὗ “ἀονν δηά ϑ5ηονν- 
βἴοττη," 5.0 7ΧΧ. δου. χχχίϊ. 2; Μῖς.ν. 7 
(Τῆεοά.). ὙΤδε Ηδδῦ. νογά τεηάεγοά νιφετὸς 
15 ἴῃ Ὀοζ οὯ565 Ὁ" 3, “" σαὶ Πάσορϑβ," “ ὑϑ! 58. 
ΤΗΘ πιοηϊίοη οὗ “ ἀεν {νΐςο, ἤγϑῖ ψ ἢ 
ἐἐ βἔοννον " (υ. 42) διὰ ἴδεη ἢ ὁ 5ηον- 
βίοστῃβ," 5. οιγίοιβ. Ῥεγῆαρθ 1 τ ργοβθηΐβ 
δοῆῖθ οἴμογ ΗδἊθῦ. νοτὰ δοσθ, 845 ἴῃ τον. 

ΧΧΥ. 1, οσε (ἢς 1ΧΧ. τοηογ5 γον 
“,5ΠΟΥ͂,᾽ ΟΥ̓ δρόσος. 

41. Ο γε πίρδι. απά ἀα»..} ὍΤΕ οὐάεγ 15 
(δὲ οὐδογνοά ἴῃ [6 ἔγϑί σοβπιοροηῦ (δε. 
1.-.. 2). ὙῈ Ηδοῦτγονβ, 88 15 γγ}} Κηοννῃ, 
τοσκοησά [πεῖν ἀδΥ ΠῸΠπι ουθηΐπρ ἴο ουὐθηΐϊηρ,. 

48. Ο γε Ἰίσδὶ απ ἀαγάμει..] Ιἴ ἰ5 ποῖ᾽ 
οἶθαγ ἔγοπι (6 Ηοῦ. οὗ Οεη. 1. 2 νυ βοῖθοῦ 
ἐανῖπε: 15 ἴΠΟΓΟ τοραγάθα 45 ὑγΊογ ἴο οσγοδίίοη 
ΟΥ̓ 45 ἰἴ861[ 4 Ῥτοάυςϊ οὗ ἴδε Ὠ ἱνίηε δος Υ]1γ. 
ΥὙεῖ συ. 5, ἤογο ΕἸΟΠΙπὶ χῖνοβ ἃ παρέ ἴο ἴΠ6 
ἀλγκηθββ, 868 ἴο ἱΠΊΡΙΥ πιο ναὶ [86 

 Ῥτορδῆεῖ οὗ (86 (δρίνν τπεδηΐ, ἤθη 
Ἄρα ἢ 4} ἔοστῃ ἴῃς τρδϊ δηά ἐγεαζε ἐαγάηε::᾽ 
([52. χῖν. 7). Πι ρὲ δηά ἀδγκπθβθ ἅτε οἴθη 
δΥΓ ὈΟ]ΪΟ8] οὗ [Π6 ἔνο δϑρεοῖβ οἱ σοά. Τῇῆθ 
ἔΌΠΠΟΥ 5εῖβ ἔσσῃ ἴ86 Γι νίηθ 48 στουθδ]ης 
1156} ἴο [86 δῇ οὗὨἨ Βυπηδηῖγ ; [Π6 Ἰδίζου, 45 
Ἠϊαϊης ἰἴ561} ἴῃ ᾿πηρεποίγα Ὁ] 6 ΒΘ ΌΓΘΟΥ ἔτοπὶ 41} 
αἰτοπηρίβ ἴο δίβοιι 18 ἰγαηδοθοηάθηϊ δίυγα. 

49, 60. Ο γε ἑεε από εοἷά . .. γε Χο": απά 
“ποαυ.}] 866 ποῖεβ οἢ νυν. 45, 6. ΤΠ Ρ.Β. 
845: “Ο γε ἕτοβὶ δῃὰ ςοἱὰ . .. Ο γὲ ἰςδ δηά 
βηον.) Τμε Οτδοκ ἰ5: “ Ο γο ἴτοβίβ (πάγοι) 
δῃὰ οοἷά. .. Ο γε Βοᾶγ ἔγοβίβ. (πάχναι) δηά 
5ῆΟ 8." ὅγγυ. ὟΝ.., “'Ο γε ςο]ά δηά πεαλί"-- 
“ ΒΕΠΊΠΘΥ δηὰ νυ]ηΐοῦ ἢ; ὅ5υτ. Η. οπι 8. 

Ὧγ. Ομ] Ομαρ! η ννε}} οὔϑοσγνυος ἐμαὶ “(6 
βουνὶςο5 οὗ ἔτοσί δηὰ βηον ἴῃ Νδίιγο᾽β θἐςο- 
ὨΟΙΏΥ ἅτε δρῖ ἴο δὲ ονεγοοκοά," ονΐηρς ἴο 
{Πεὶγ ποσὰ ἔπ τ Δ55ος Δ] ΟΠ 5 ὙΠ ΡΠ γϑίοδὶ 
βυβογίηρς. Ηδγὸ κΤΠΕΥ ἅγὸ ἀννοὶϊξ ἸΡΟῺ 85 
11π|ϑιγαῖίοη5 ποῖ ΟἿΪΥ οὗ Ῥονεγ, διιξ 4150 οὗ 
Οοοάπεϑβς δηά ΚΝ ἰδάομι." Τῆς ΤΉγοο ΟΠ}]- 
ἄγη ταὶσῃὶ 6 σι ρροβθθα ἴο τε πε θεῖ [πδΐ [πε 
ετολὶ βίγεαπι οὗ “ἴδε Ερἢγαῖοβ νγνὰ8 511}} 
(ΟΡ ΟΙΞΙΥ δὰ ἔτοπι [ἴ58 5ΠΟΥΥ͂ ΓΟ τυ ΓΒ Οὐ ἴἢ 6 
Αἰτηθηΐδη τηουπίδι 5, ἐὐεη δη)}] ἃ [ἢ 6 ρᾶγοἢ- 

50 Ο γε ἔτοβξ δῃά β8πονν, Ὁ]ε88 γε 
τς [νοτγά : ργδίβε δῃά ἜἼχαὶὲ ἢἰπὶ ῦονε 
411} ἔοσ Ἄνεῦ. 

51 Ο γε ἸΙρμζηίηρβ δπά οἱοιυάϑ. 
0]688 γε ἴῃς [ογά: ργδίϑε δπά ὄἊχαὶῖ 
Ὠἰπὶ ἐ ἀπε 41] ἴογ Ἔνεσ. 

52 Οὐ Ιεῖ τῆς δαγῃ Ὁ]688 τῆ [,οτά : 
ΡΓδϊβῈ ἀπά εἽχαὶς ἢϊπὶ δῦονε 411] ἔογ 
ενεῦ. 

ἴηρ; μβεδῖβ οὗ δῃ Εἰ δϑίθγῃ 811Π|Π16Γ. ΤΌΘ ὈΘΔΙΠΥ 
οὗ ἴςὸ δηά βῆονν, 45 β86δῆ ἰῃ Αἱρίηθ δηά ἴῃ 
Αγςῖς γορίοῃβ ; ἴπ6 ὉΠ οὗὨ [Πδἴ οοἷά νὩ οὶ 
“γίηρβ 8ϊεορ ἴο ἴς νορείδῦ]ς νου], δηὰ 
ΡΓΘΡΑΓΟΒ ἰξ ὈΥ 4 ρΡεγίοἀ οἵ γοβί ἴο δυτγϑβὶ ἔοσίὶ 
ν ἢ ἔτ ϑἢ υἱοῦ ἴἰπ ἴπς δργίηρ,".---οὗ τἢοβο 
ἴγοδίβ ὑοῦ σγυπλῦ]ς (ἢ6 δατὰ εἷος δηά 
ΤΆ] ον τΠ6 501] δηά Ἵἤεοῖκ [ἢ ἐχυῦογδηοε οὗ 
ἰηϑοςῖ 11ἴδ, δηὰ οὗἩ ἴῃοβε ἄθορ βηονν8 ὙὶςΙ 
586 ἴον (6 τοηάογ οἰδηΐ8 πὶ ἴΠ6 Το] νυν ϊοὶ 
νου] Κ|}] (ἢ ΘΠ, ---ἰ8ϑ νν6}} δεῖ ἔοστι δηά οὃχ- 
Ῥαηάεοα ἴῃ δὶ5 ἰηϊογοϑίηρ νοῦ. ὙΤΠε ΒοΟΚκ 
οὔ [οὐ βυρρ 168 ἰπϑίδηςος οὗ [ἢ σννοηάοσ δηὰ 
δαἀπγγαίίοη ἐχοϊϊεα ὈΥ [πε ὈεΔῸ ΤΥ οὗἉὨ [με ρβεπο- 
Τηδη8 Οὗ ἰςε δηἀ 5η007 (ΧΧΧΥΪΙ. 6 ; ΧΧΧΥΙΙΪ. 29). 

51. Ο γε ᾿ἰρδιπίπρι ἀπά εἱοιά..} ἴῃ σοη- 
ῃοχίοη ἢ Ἰταίο ἧς, ψ6 πδίυγα ἣν ΤΠηΚ οὗ 
τυηπάοτοοἰουά5. ὙὌΠέθα ργαηὰ δηὰ δινῖι] 
ῬΒοποηιθηα οὗ πδίυσγε ᾶνὸ θθθη δϑϑοζίδίοα 
ψ ἢ [6 Ιάο8 οὗ Τ ΠΕορῃδηΐθβ τῸπὶ {ἰπ|ς ἰπ- 
ΤΘΠΊΟΣΔΙ. ὙΤΠὸ δἷδοκ δίῃ οὗ βίου -οϊουάς 
ϑυυθορίηρ δοῖοβθ ἴπὸ 5ΚΥ Ἄρρϑᾶτβ ἴο ἤᾶγθ 
βυρρεκίεά [πε ροεῖὶς σοποορίίζοη οὗ ἴδ σδοσυ 
85 ἴδ νγασ ῃοῦβα ΟΥ Ὑγαγσοδαγίοῖ οὗ [δον : 
866 5. χυ ῇὶ, το; Ηδδ. ἰἰϊ. 8; δηὰ 658ρ. [58. 
ΧΙΧ, 1, “ Βεμοϊά, [δννθ ἢ τι ἀθιἢ ὕροη ἃ δ 
εἰοιά." Το ἸΙρδζηϊηρβ εσγο Η 5 ἀγγοννϑ, ΟΥ 
[δὲ 5ῃϊηΐηρ ἰάποὸ ψῆϊο Ης δυτὶεά ἂδἱ Ηἰ5 
Θησηκίο5 (Ηδὺ. 1. τ; 8. χυῇ. 14). ΤΒΘ 
τυηάεῦ νγὰ8 Η!5 τογγὶ Ὁ] 6 νοὶςθ, βἰ σι κίης (δε 
νοσ] ἃ ἢ ἀἰθπιαν (8. ΧΥΙΙ. 11; 8. χχῖχ. 
}αε ει). Ἡσονν ἰηνοίοεγδῖο [{}|5 [θα νυᾶ5 διοηρ 
1Π6 [Θὐὺνϑἢ ῬΘΟρΡΙΪΘ ΤΩΔΥ θ6 56θὴ ἔτοηὶ ἴῃς ἕδοϊ 
τπδι ἀονη ἴο ἴπς ἰαζοϑί π|65 οὗ ἈΔΌΙ 51, 
ἴῃς πηγϑοίοσίοιι δα: Οὐ, οὐ νοῖςθ ἔτοτι ᾿θᾶ- 
γΘΏ, νγὰ5 ὑε!ενθὰ ἴο Βηδ] δυδιζοῦ οὗ ἀΪ5- 
Ρυϊοά ᾳυσϑίοηϑ. 

52. Ο Μὲ ἐῤε εαγέδ δκις 1δὲ 71ογ.}] Ἡδνίης 
Δρρεαϊθεὰ το ἴδε ρῥγίῃο!ραὶ ρΡῃοηοιηδηδ οὗ 
(ἢ6 Ὠοανθηβ, ἴτῆ6 Ῥβαϊπηῖϊδὶ πον ἰυγΓ8 ἴο 
1Π6 φαγί, δηά, Δἔἔογ ἃ οηογαὶ ἀρρϑδὶ, πλαῖκο8 
Βιισσοϑϑῖνθ ΙΠΘΠΙΟη οὗ εδοῖ οὗ [13 ΠΟΤῈ 
οὈνίουϑ ἔδαίϊυγοβ δηὰ ἀδηϊζθηβ. [Ι͂ἢ ογάοσγ ἴο 
ΓΟΑ]1ΖῈ ον ΕΠῪ ([π6 οαγί ἀοο8 δυογηοτο 
νἱϊη688 ἴο ἴμ6 φίογΥ οὗ Οοά, γγθὸ ΤΏΔΥ γεοδ]], 
ψ ἢ Ὁζγ. ΟΒΠἃ Ομαρ]ΐη, (παῖ νυν ἢ οὗ παῖ» 
Τὶ ὈεδυΥ ἡΥΠΙ ἢ οἸοῖΠε5 [18 ναγίθὰ ϑιιγίδος, 
ΔηἋ σςοηϑεζιῖο5 580 ἀρρσγοργίδίθ ἃ ςονογίηρ ἴῸ 
1ῃ6 ῥγίοβοβϑ ἰγοάβϑυτοβ Ὠἀάδθη ἴῃ 15 Ὀοϑβοτῃ. 
Ἅνε ΤΔΥ Πσοηβίογ ἴΠ6 φασί 25 [ῃς βἰογθῃοιιβα 
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220 ΘΟΝΕ ΟΕ ΤῊΝ ΤΗΚΕΕ, ΟΗΙΠΌΏΌΚΕΝ. [ν. 53---.8. 

“ὃὉ...8. 5350 γε πιουπίλίπ8 δηὰ [{π|Ἔ σ6 Ο γε 8628 ἀπά τίνεγβ, Ὁ]ε58 γα 
9 1115, 01.585 γε (ἴΠ6 [ιογά: ργδίϑε δληά τἢε [ωογά : ργδίβϑε δηὰ ὄχαὶῖ ἢἰπὶ ἀδονς 

4] ἔογ ὄνϑγ. 
ς7 Ο γε ψἢδῖεβ, ἀπά 4}1 ἐἴδὲ πῖονε 

ἴῃ τῆε6 νναῖδγϑ, δ]ε88 γε ἴῃε Τ,ογά: 
ΡΓΔῖβα δῃά εχαὶῖ ἢΐπι ἀθονε 41] ἔογ Ἔνοῦ. 

58 "Ο 41]] γε ἔονβ οὔ τῆς [δίγ, " Ρβ. τ48. 
δ͵ε88 γε ἴῃς Γιογὰ : ρῥγδῖϑε δηὰ δχδὶξ ἐςς. 
Ὠἰπὶ δον ἃ}1} ἔογ Ἔὄνεγ. ραν. 

6 
Ἔχδὶς ἢϊ πῇ ὅλ, 41} ἔογ Ἔνετζ. 

54. Ο ἃ]] γε τηΐπρβ τἢδῖ ρον οἡ 
τε εἌγίῃ, δ]685 γε ἴ[Π6 [ογά : ῥγαίβε 
Δη4 εἐχδὶι πἰπὶ ἀῦονα ἱΪ ἔοσγ ὄνεσ. 

ξς Ο γε ἰουπιλίηβ, 0688 γε ἴδε 
ΤΙμοτά : ργδίῖβε δηά ὄἽχδὶς πϊπὶ ἄδονα 4]]} 
ἴον ὄνϑγ. 

ΜΏΘηΟΣ 411 ΟἿΣ πιδίογαὶ δηᾶὰ ΣΊΔΩΥ οὗ ΟἹΓ 
τηθηΔ] δηὰ 5Ξρίγίυδὶ ννυδηΐβ ἃτὸ ΞΡ] δα ; δηά 
ἃ8 ὈΓΕΘΟΠΌηρ Δη οὐεγ Ποἰπιίηρ δρυηάδηςε οὗ 
τίς 65, ἴῃ νος ἢ ποίδιηρ 18 συ ρογἤϊπουδ, σου - 
της ργθοίουβ, Βεη οἤσα 6 ἢᾶνο τηδϑίεγοα 
τῆς βεςγεί οὗ [18 ἀδρρσδοη. Ὅν ε ΠιΑΥ 8εὲ ἴῃ 
1π6 ἀξ ]θυᾷοη οἵ ἰαηὰ δηά νναΐοσ, [6 δγ- 
τδησοπιοηΐ δηά ἀϊϑ]οςδίίοη οὗ 5ίγαΐδ, δηά οἴδοσ 
ξεοοϊορίοδὶ ομαγαςοίεσ ϑς5, ηο διηδίσυοιυϑ Ῥσγοοίβ 
ταὶ ἰοὴς Ὀεΐοσο τηδη 8 Δρρεάσδῃςς οἡ ἴδ6 
806η6, Πἰπ ΒΟΆΥΘΗΪΥ ΒΑΙΠΟΓ νγᾶ8 ργουϊϊηρ ἴοσ 
ἢἷ5 νυν ο]Ὀεϊηρ ἴῃ παῖ νγα5 ἴο θὲ 5 δα ὮΪῪ 
ποηῖθ. ““Οοἀ [5 δῃοοιηραβϑεα 115 Οἡ ἜΥΟΥΥ͂ 
8:46 στ δγιηῦοὶβ ἐμαὶ ΓΟΟΔ]] Ηἰἶπὶ ἴο οὐΓ 
(πουρπίβ, δηὰ ἰἴ 15. Βανι 4] περίεςί αἱοης 
ννϑὶςἢ τᾶ κο5 [πο πὶ ργο 1658." 

68. Ο »ε πιοωπέαὶπ,. αηά ᾿ς δ 8.1 ΟΚ. 
ὄρη καὶ βουνοί. 5 ἴο ἴδε Ἰαξῖοεν τννοτά, 1.14ἀε]] 
δηὰ ϑοοῖξ τελάσκ {παῖ ἰξ 15 ὈσχοῦδΟΥ ἃ Ογ- 
τοηδὶς ννοτὰ (5εε Ηάϊ. ἴν. 1ς8, 199), δἀάορίεά 
ΕΥ ΑἌΔΒΟΔΥΪοΒ ἴπ δον, ἀπά εαιεηΐ αἷϊεῖ- 
ννατὰβ. ΕΥΖΒΟΠ ΠΟ τοίου ἴο ϑίιγΖ, "δ Ὁ Α]. 
Μαροοά. οἱ ΑἸοχ., Ρ. 153 σ. Ἷἷἢ ΕΧΧ. 
ΠΟΙΏΣΠΟΙΪ τοηάειβ Ηςεῦ. ΠΡ}3}}, οοἸδε: Ἐχοά. 
ΧΥΪ, 99.10.0. ΗἸ}15 δῃὰ πιουηΐδιηβ ἃγὸ Ὠδίυγαὶ 
ἴγρεβ. οὗ δίγεπρίῃ δηὰ δῆσα. [Ἶη ἴῃς 
βαϊῖ ρἱαίηβ οὗ Βαδγ)οηία ἴῃς [Θννϊϑ} 6Χ]}65 
ταϊξῃϊ ἐοηαΪγ τεπιοπιθεῦ ἴΠ6 Ἡδιτηοηβ δηά 
(ἰᾶστιθὶ δηὰ “τῆς ἢ}}18 βἰδπαϊηρ δδουξΐ [6γι.- 
βδίθῃι:" δηὰ τὸ (πουρῃΐ οὗ Ηἰπὰ ψνῆοβα 
εἰ ΥἹὨ ΘΟ 5η655 βἰδηά θείῃ 45 (ἢ βίσοηρ πιουῃ- 
ἰδϊη5᾽ νουϊά Ὀὲ {ΠΕῚΓ σοπιέογι ἴῃ ἴπὸ Πουγ οὗ 
ἀοϑροπάθηςυ. “Ἷ}Ὼἢ ϑυδ] τ Υ, τυτῖϊοα Ὁτ. 
μά ΟΠΑρ] ἢ, “ πιουηπίδίηβ τδηῖς ἢ (ἢ 6 
οοθδῃ δηὰ [ῃς οἰοιιάβ.. . . Οἡη [δε οπϑ ἢαπά, 
τιοὶγ Ποῖρῃς, ἘΠ6ΙΡ πγᾶ585, δηά τὰ ἀθὸρ ρῥ]δηῖ- 
ἵπρ οἵ {πεῖν τοοῖβ ἴῃ ἴπ 6 δαγίι,-- το (δε οἴδοτγ, 
1ῃ6 Ὀοδυῖ νυ ῆϊοῖ γοϑῖϑ ἢ ροη ἴπΠοὶγ νατὶθὰ ουΐ- 
Ἰΐηο5, νης οἰοῖμ65 ΠΟΙ͂Σ 5468 ἀπά ργεςὶ ρίςθβ, 
δηά 1165 ἀπιοηρ {ῃεὶγ να] ]ογ5 δηὰ ἄθθρ βΊβηβ, 
-ττλασκ ποτὶ οὔἵ ποῖ ΟΠΪῪ 45 ἴδε τηοβῖ σοη- 
βρίσυοι!β, θυΐ αἶϑο 88 ἀπιοηρ [πε τηοβί δίίγδο- 
Ὄνο οὐ͵]οοῖς ἰη ἴΠ6 νον." [Ιπ {πεπὶ, ἴοο, 
ΒΟΔΟΛΥ δὰ ὉΠ Ὶ σοϊηςίἀ6. ὙΠΕΥ ΡΪΔΥ δῃ 
Ἰηἀ]5ροηϑαῦϊες ρατί ἴῃ [6 ἐσοποιγ οὗ Ναίυσο. 
“ΤΉΘΥ ἃςῖ 48 ἰοδάϑβϑίοηαβ ἴο {ΠῸ οἰου 5, δηὰ 
ἄγανν ἄονῃ ἔτοτὴ ἴποπὶ ἴΠ6 ἔπ 5ηρ σταίη." 

64. Ο αἱ! γε ἐδίηρ: δαὶ οπ ἐδέε εαγὶδ. 
50 ὅγγυ. Η.; 5γζ. Ὁ. "'.4}1} γε ἢογῦϑ οὔ ἴῃς δατίῃ, 
ΤΠποοά,, “ἢ ἴῃς εατίΒ." [Ιη τῆς Ῥγαγεγ- οὶ 

1 15: “Ο 84]] γε σγεεη {πηρβ ὑροῦ [ἴδ δατίὶ. 
ἘΚ [6 ὁ νοῖοε5 οὗ [6 βίδγβ, [86 βσϑθη 
(Ὠίηγ8 ὕροη ἴῃ6 φαγί ἄγ {ΓὈ]Ὺ 4 ἔαὶγ Ἡγιὴπ 
οὗ Ῥταῖθϑε τυ 41} οὐδσ 186 ἰδηᾶ, ηοΐ ἴῃ 
401} τνογά5, θυϊ ἴῃ ̓ ἰνίηρ ομαγαςίογβ οὗ δοδυῖγ." 
(ῦσ. Ομ! ΟΒδρ!η.) ὅγγ. νν. δ άβ: “Ο δ4]] 
γε τηϊπρβ ἴδ βδργουῦξ προ ἴπὸ θα," ἄς. 
Αἴἴεσ [815 ἔοον : “Ο γε 5625 δηά σγίνεγβ 
--Ὁ γε βουγοςβ δηά 8]1 ἔουπίδίη5 "--- Ο γε 
ἢ5}:65 δηά 811 [Δί οσἴδορ ἴῃ ἴδε τναΐουβ. 

585. Ο γε 7οωμπίαπ“.)Ὶ Ῥταγετ-ῦοοκ : “Ο γε 
ψν 6115. Αἱ πηγαὶ, “ ἴουπηίλίη5 ᾿ ΟΥ̓ “ Ξργίηρϑβ, 
15. τῃς Ηον. ΜΗ ΟΥ̓ 3, ταῖδοῦ ἴΠδἢ 3 
ἐ γγς]] " (φρέαρ). Οοά. ΟΠϊπίαη. τοδὰ 5 εὐλο- 
γεῖτε ὄμβροι καὶ αἱ ὶ, “Ο γε γαΐρς (ΟΥΓ 
γαϊπσσογ) ἀπά Του ΠΙΔ1 5." ὅγγ. Η. οδοὶζος 
[6 δΔἀἀεὰ ψνογάβ 48 Τ μβεοάοϊϊοπβ. Εσ[Ζϑοῖα 
ἰ5 τος ἴῃ δἰδίίης [δὲ ὅγγ. ν΄. αἶϑο οοηἰλὶης 
[δεπ. ΤὨεοά. ἰγδῆβροϑοβ νυ. 55, 56. 

56. Ο γε “εα,. αμά γέυεγ:. ϑοπῖδ σορίθβ οὔ 
ὙΒδεοά. δανὸ “5Ξε4" (θάλασσα). ἙτϊΖϑοὶς 
οὔϑεγνεβ ἴπαΐ ἰξ 15 ὑη]|κεὶν τπαὲ ὙΒεοά. 
οἰδηροὰ θάλασσαι ἰηῖο ἔπε 8ιηᾷ., 45 ἴῃ ἴοτ- 
ΤΏΘΥ τοδάϊηρ οὗ Ϊ5 ἰεχί 15 ὙθΎῪ νν6}} αἰϊοβιοὰ 
ΌΥ 50πὶῈ Μ995.͵ δηὰ ἴδ ΟἹ δ ΚΝ υἱς., ϑγενν., 
δηά Ασδῦ. νογβίοῃβ. Βεϑίθϑ, (ἢ6 Ῥ]υγ. ἄρτθοβ 
Ὀεῖίοσ στ ποταμοί. 1 ποῖ δοοιάδηίαὶ, ἴῃς 
νατίδηϊ ἰ5 ὅϊῈ ἴο ἴΠ6 σοϊηραγαῖΐνα ΤΑΥ͂ οὗ 
[86 ρἴυγαὶ ἔοστῃ (εξ Οση. 1. το). 

587. Ο γε ευδαΐε:, απά αἰ] ἐδαΐ »ιοῦυε ἐπ δὲ 
«υαίεγ:.] κήτη, ΟἹὰ 1μΑἴ. ἀπά Ψυΐξ. εεέε, ἀε- 
ποίθ8 ἴπ6 Ἰάγζεῦ ἀδηϊζεηβ οὗ ἴδε 868 ἴῃ βθῃδ- 
ΤΑ : [6 πχοηδίογβ οὗ ἴῃς ἀθερ. [{ σοργοβθηῖς 
Ηεῦ. ΕΗ, Οεη. 1. 21. 2, “ Η5ἢ,} ]οπδῇ 

ἢ, τ, τας δηὰ ἸΠΝΥ (μέγα κῆτος), [οὉ {. 8. 
ΟΕ οὖν βεϊεηθξοε ἴοσττῃ ὐήσεεα. Ἐοῦ πάντα 
τὰ κινούμενα, ςἷ. Οοη. Υἱ!. 1.4.1Χ. 2; [,εν΄ ΧΙ. 46. 

58. Ο αἱ] γε ἤοαυ! οΥΙδε αν. πάντα τὰ 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, “4}} γε ὑϊγάς οὗ (6 
Βαάγθη "ἢ (Ο:εῃ. ᾿ϊ. 19, 20). ““Αἰγ" ψου]ά δὲ 
οχργεββοὰ ἰη Ηδῦ. ΌΥ ὈΣΟΨ’,, ““ Ββεᾶνεηβ." Τῆς 
Ἀδϑθιηὶς δάορίβ [6 ατθοκ ἀὴρ, ἴῃ [6 ἔοπ 
5. Πάντα 15 Μνηζίηρ ἴῃ ὅγτ. Η., 147, δπὰ 
ΟΙΪά δ. ΝΠ τΠ15 νοσβα δηὰ (πὸ ποχί ο 
Ῥβ. οχὶν. το. ὙΠΟ δηϊπιαῖθ σγθδίοη 5 ΠΟ 
οδ]οὰ ὑροῦ ἴο ἴδκε [8 πη ([Π6 στοδὶ 
σδογυδ οὗ ργδῖϑ6. [{ 5. οὐϑογνδῦϊο τπδί (ἢ ς 
ΟΥΩΟΣ 8 ἴῆ6 84π|6 85 'ἰῃ Οδῆ. ἱ. λο--26: ἢϑἢ, 
διγά5, θεδϑίβ, σηθῇ. 



ΥῬε, χ48. 
Σο. 

ῬΩ.1γ.. τ. 

ν. 59--661] 5ΟΝ6 ΟΕ ΤῊΙΝ ΤΗΚΡῈ Γ(ΗΙΠΌΚΕΝ. 

59 Ο 41] γε δεδβῖβ ἀπά οδίιϊο, 
Ό|ε85 γε τῆς Ιμογά : ρῥγδίβα δηά Ἂχδὶζ 
Π1πὶ "ε 1} ἔογ ἐνεσ. 

όο Ο γε ςΒι]άγεη οὗ πηβη, Ὁ]655 γε 
τη Ι,ογά : ργαίβα δηά ἜἽχαῖς Πἰπὶ ἀθονα 
411} ἔογ ἐνεσ. 

6: Οὐ Ιβγδεὶ, 81ε585 γε τῆς [οτά: 
ΡΓΑῖβα δηἀ Ἵχαδὶσ ἢϊπιὶ αῦονε 1]] ἔογ ὄνϑῦ. 

62 40 γε ρτγεβῖβ οὕ τῆς [μογά, [685 
γε ἴ86 [μογά : ργαῖϑβα δηά ἊἼχδὶὲ ἢἰπὶ 
ἃῦονε 4]] ἔογ ὄνεγ. 

59. ὀεαν!: από οαἰἱ!͵6.} 1.6., νὰ Ὀεαβίβ, τὰ 
θηρία, ἴῃ “ ῬεαΞῖ8 οὗἩ τῃ6 Πε]ά," ΠΊΨΙ ΠΙΠ, 
1,μον. Χχνὶ. 2λ, δηά ἀοπλδβῖς δηϊΠ|8]8, τὰ κτήνη, 
Ἰηο] ἀἱηρ δοῖΒ ἠμωηεπέα (ΟἹ 1,41.) δηὰ ρῥεεογα 
("υὶς.); Ηεῦ. ΠΌΠΞ (σε εη. ἱ. 25; ῥ5. οχ νι. 
1ο). ϑοϑυγ. . ὁ 

ϑοηῖα Μ959., δι. 36, 49, τολὰ πάντα Ὀείοτα 
τὰ κτήνη ἰηΞκῖοδά οὗ τὰ θηρία,---εσςογάϊης ἴο 
Ἐγ ΖΘΟΠΘ, ἱΡΓοΟΡΟσγ. Βιι 58. ἜΧ]ν"]. το [45 
τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη. ὅγΓ. Ἡ. [25 
“ ᾳυδάγιροαβ δπὰ νυ]ὰ Ὀεαϑίβ οὗ ἴπ6 βατίῃ." 
δγγ. ὟΝ. δαάς: “0 εἐνεσυίπίηρ ἴπδῖ στεορεῖῃ 
ὍΡΟΙ ἴπε φαγί ἢ,᾽ ἄζο. 

60. Ο γε εὐῥἰάγεπ ς᾽ »ιεη.}] 1.2.,. ὈΣ 523, 
“ φοῃβ5 οὗ πηδη" (5. χχχὶδ. 11; ον]. 8); (6 
Ὠυπίδη Γᾶςσθ, Ὠυπιδηὴ Κιηά. Τα ΟΙκ. ρῆγαϑε 
Οὐουῦβ Μαγκ 11. 28 ; Ερῆ. 11). 5. ὙὝΒΟΓΕ ἰ5 ἃ 
ῬΓΟΡΤΟΘ5 ἴῃ ν΄. 6ο-ὅλ2 ΠΌΠῚ ἴπο6 ἰοννοῦ ἴο {Ππ 6 
ἰρθοῦ γδηκ οὗ δοίης, 5:Π|}1ὰΓ ἴο [πδὲὶ οὗ ἴΠ6 
ῬΓΘςΘαΐηΣ νογ568. 

62. Ο γε ῥγίεείς 9 1δὲ Ζογά.] Αἴεῦ [5γϑεὶ, 
ἴῃς σβόβθη ῥξορίθ, ἴ6 ῥγίεϑδίβ ΟὕὐὁΎ Ἵἤοβεη 
Τοργοϑοηζδίινος οὗ ([Παἴ ρϑορὶθ ἀγὸ πηοητοηρά : 
δῖ ἃ5 ἴῃ Ῥ55. σχν. 9, 1ο ; Οχυ Ἕ. 2, 3: ΟΧΧΧΥ. 
Ι9, 2ο; ἰῃ ννῆῃϊο ράβϑαρὸβ ἴΠ6 ῥγίοδίϑ ΓΘ 
δἀάγεββοα 45 ἴΠ6 “δουβο οὗ Ααγοη. Τῆς 
Ράβϑᾶρο Εχοά. χίχ. 6, “αἴ 5118}} Ὀ6 τιιηΐο πῆθ ἃ 
Κιηξάοπῃ οὗ ργ]εϑῖβ, δὴ ΠΟΙΥῪ ῃαίϊοη," ἰ5 βοπιε- 
{{π|6ὲ5 4] οροὰ 85 ἢ ιἴ σοπίγδάϊοϊοά {6 ἰάδα οὗ 
ΔΠΥ βρθοῖδὶ γί εδιμοοά Ὄχογοιβεὰ ὉΥ ἃ ραγίϊ- 
σὐϊᾶῦ οἶλ85 οὗ ἀυνγ δρροϊηίοὰ ρεύβϑοῆβ. Βαυΐ 
νν παῖ [5ΓΔ46] σΟἸ] Ἐς ΓΙ ΥΟΙΥ νγὰ5 ἴο ἴῃ ΡΘΟρΪΘ5 οὗ 
ἴΠ6 οατίῃ, ἴΠ4ῖ [ἢ Ααγοηὶς ργίἜβιποοα ννᾶϑ 
Ἰηϊοπαεα ἴο δε ἴο ἴ5γαοὶ. ΤῈ ἴννο βρῆεσγεβ οὗ 
βαςσοσγάοίαὶ ργνηοχε ἀο ποῖ οἰαβῇ, δηὰ ἅγὰὸ ὈγῪ 
ὯΟ ΠΊ6Δη5 ᾿πσοοιῃρδίϊ 6 ψ ἢ φασι ΟἴΠΟΓ. 

ΒυΖϑοδα εἀϊῖδ, “Ὁ γα ργίθϑίβ,᾽ ἀπὰ ἴη 
ν. 63, “Ο γὲ 5εγνδηΐβ," οπιητίηρ “ οὗ ἴδῃς 
Ι,οτὰ, νῆϊοη ΤΠοοά. δἀά5, φηά ννῆϊςἢ 566 Π|5 
ὨΘΟΟΒΘΑΓῪ ἴο ἴῃ 56η86: οἷ, 5. ΟΧΙΠΟΣ ; ΟΧΥ. 11; 
ΟΧΥΙ. 4: ΟΧΧΧΙΝΟΙ ; ΟΧΧΧΥ. 1. 

ὅτ, ὟΝ. [48 : “Ο 4}} γε οὗ ἴῃ6 πουϑε οὗ 
ῖ5γ6],7 ὅζε.--- Ο 41} γε ῥχίεϑίβ οὗ ἴῃς 1 ογα, 
ὅς. ὅ5γυ. Η.: “Ο Ιϑςγδεὶ, 0155 ἴῃς [ογὰ ἢ- 
“Ὁ γδ ριγϊεϑίβ, 0655 1πῸὸ 1 ογά." 

63. Ο γε :εγυαπίς Οὗ δὲ 1ογά.}] Νοῖ νοῦ- 
ΒΒΙΡΡΕΙΒ ἴἢ δοησσγαὶ, ῆῸ ἃγὸ δάἀάγοβϑθά ἰη 

42οε.--- Ἰζοί, 77. 

62 Ο γε εγναδηῖβ οὗ τῇς "οσγά, 
Ὁ]ε585 γε τῆς [,ογά : ρύδίβε δηά εχαὶζ 
ἢΐτα δῦονε 41] ἔογ ἐνεγ. 

ό4 Ο γε 8ρίΠτ8 δηά 53οιἷβ8 οὗ τῆς 
τ ρῃίθουβ, Ό[ε85 γε τῆς [ογά : ῥγδίβθ 
Δηἀ εχαὶς ἢΪπὶ ἀῦονε 81] ἔογ ὄνογ. 

ός Ο γε 'Βοῖν δηὰ Βιυπλδὶα πιεη οὗ ον, 
Πεατγί, Ὁ1ε5885 γε ἴῃς [μοτά : ρῥγαῖβε δηά 
εχδὶς ἢϊπὶ ἀῦονε 41] ἔογ Ἔνϑυ. 

66 Ο Απαηΐδ8, Αζαγίδβ, δά Μ|- 
586], Ὁ]655 γε τῃ6 [ογὰ : ρῥγαίϑεα δηά 

νυ. 64, ός, Ὀυΐ, 45 ἴῃ ργ]οβίβ ἤᾶνθ 5 ὈΘΘη 
παιηδά, υ. 62, ἴῃς Ζεύς ΟΥ̓́ΙΟνΝΟΥ τ] 5ἴο 8 
οὗ 4}1] ςοἶ48565, ἱποϊὐδϊηρ ἴπΠ6 Διείδέπίρι ΟΥ̓ 
ἱερόδουλοι. ὅεε Ῥ5. ΟΧΧΧΙ͂Υ. 1, 2: ΟΧΧΧΥ. 1, 2: 
: Ἑ(ἤγοη. ἰΧ. 13. 

θΘ4. Ο γε «ῥὶνγ ἀπά σομὶς ΟἹ 1δε χὶσδίοοιι. 
ὙὝΠοοάοτεῖ οχρίδϊηθαὰ {15 885 8Δη ΔΡΡ6Δ] ἴο [6 
βρίγὶ 5 ἴη Ῥαγδάϊβο. Βυῖ ννῆδί ργοοθάθϑ δηὰ 
ἔο!]ονν5 ἤοσθι 5 ϑδιις ἢ ἃ σείογθησς 48 Ἰποοῆ- 
δτυουβ. ὙΠΟ τἱρηϊθουβ οἡ δασῖῃ ἅΓῸ πηραηΐ. 
ΒΥ ἴδε ἴοστῃβ “ 5ρίγ, πνεῦμα, ΓΙ, “ρἰγίμς, 

δηά “ 501}, ψυχὴ, ΖΒ), απέρια, ἴμε ΒΙΌ]6 ἴῃ- 
ἀϊοαῖος (ῃ6 Πίρθοῦ απ ἰοννοῦ ῥγίηςρ 65. οὗ 
οἰοπιθηΐῖβ οὗ τηδη᾽5 ἱπιπηδίογδὶ θείης. ΤῊ. 
ςοηίγαϑί 15 ργεϑοηίοα, 6,9.. ἰῇ 1 ΤΉ655. ν. 23, 
ὙΏΘΓΟ πηδη᾽ 5 Πσοϊηροβίία οχ᾽βίθηςο 18 πα γϑθά. 
8ἃ5 ἃ ΤΥΓΠΟΙΟΙ͂ οὗἩἨἁ ὈΟΑΥ͂, 501}, δηὰ 5ριγιϊ:. 
δηὰ ἴῃ Ηθῦ. ἱν. 12. ἴῃ Ὅδη. 1. 2οὸ ὲ σοδά: 
“Ἀπὰ Οοάὐ 8414, 1,εἰ 186 νναΐογβ οννάσῖὰ ντἢ 
ἃ 5 ΑΛ οὗὨ Ἰἰνίηρ 5015; δηά δραΐῃ, υ. 24, 
“1,6ἴ τῆς οαττῃ Ὀτίηρ ἔοστα ᾿ἰνίηρ σου] δέος: 
{Πεῖγ Κὶηά : ςἔ, 4]5ο Οϑθη. ἰχ. 1ο, 12, 15, 16, 
Ὑ ΒΟΓΟ “ ᾿ἰνηρ στεδίυγε Ἶ᾽ Ξ ΗθὍ. “Ἰνηρ 5ου].᾽ 
ΤἼ5 βθοννα [δὶ περϑευό, ψυχὴ, Ἰηο! 465. {Πε- 
τὐδχείδυε δῃὰ υεποε (τὸ θρεπτικὸν . .. 
τὸ αἰσθητικόν), Ὀυϊ ποῖ ἴῃς γεσεοπαδίς 5ουὶ 
(τὸ λογιστικὸν ΟΥ̓ νοητικόν). 

65. Ο γε ῥοΐρ απά διωηδίο πη οἤδεαγι.} ΤῊΣ 
ΟΙἰκ. ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ (τῇ ταοϑὲ Μϑ558. οὗ 
ὙὝΠεοά.) καρδίᾳ τλῦ δεῖζογ ὃ τοπάογοά: 
“4Ο γε ρῥίουβ δηδ δοδγί-ῃυπ) ]οὰ ΓΟΪΚ,᾽ οΥ 
“Φ0Ο γε Ρίουβ οὔθβ δηά ὕγοκδθη ἰη δεασγί. 
ΤΠς νογά ὅσιος 5 ἴπ6 τερυϊαν 1,ΧΧ. ἐαυϊνα- 
ἰεηῖ ἴογ Ηῦ. Ὑ ΘΓ, “ κοοά,᾽ ““ρίου5᾽ (Ὀ5. ἵν. 
3; ΧΙ αὶ; ον . 14). ὙΠΕ ὉΛ ΘΠ οσ ὅσιοι 

ὝΟΓΘΟ, 848 ἰ5 ΜῸΠ Κποννη, ἴπ6 ραϊγίοϊίς δηὰ 
ΤΟΙ οι 5 ΡΑΓΥ οὗ [Π6 {{π|65 οὗ Απίϊοςσδι5 ΙΝ. 
ἘΡΙΡΒδΔη65. ὅγγ. ὟΝ. : “ ρεγξέεςϊ," 2.6. ὈΪΔΠ16]655. 

Τωπεινοὺς τῷ πνεύματι οὐσυϊε Ῥ5. χχχῖν. 18, 
85 ἴπ6 χεηάεγίηρ οὗ ΗοΡ. “ σγυιπῃοά ἴῃ 3ρί γι," 
ν  ἢ 5. Ράγα] 6] το “ Ὀγοίκθη ἴῃ Ποασγί;" δηὰ 
(Π6 πχεδηίηνρ, θοαὶ {ΠῈγῸ δηὰ ἤογο, ἰ5 " μοατῖ- 
ὈτΌΚοη ὉΥ͂ ἴπ6 ορργεϑϑίοη οὗ δβηθπ 5." Τῇ 
ἴΠ6 ἄρρϑδὶ 15 ἴο ἴπε Ἂχ] οβ ἴῃ Βαδγυ]οηΐᾷ 
(στοῖυ8, ωδαεὶ ἀεβογία!). ΑἸΟΙΠΟΥ 56 η56 
οἵ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ οὐοσυῖα Μαῖϊ. χὶ. 29. 

6686. Ο “4παπίας, “πκαγία:, απᾶ ΜΙ μαε} ὙΤΒῈ 
Υ 

421 

4427:45. 



5ΟΝΟ ΟΕ ΤῊΗΒΕ ΤΗΚΒΡΕΕ, ΓΗΙΠΌΒΚΕΝ. 

67 “Ο ρῖνε τπδηκ5 ὑπο τῆς ],οτγά, " ἘΞ. τ56. 
δεσδιδα ἢθ ἰβ ρτγδοίοιβ : ἴογ ἢῖ5" 

222 [ν. όη---68. 

ἜΧαὶὶ ἢἰπὶ αἀῦονο δ]Ϊ οὼσ ὄδνοῦ: ἴογ 6 
"Ον, ἑὰς ἤδίῆῇ ἀοϊϊνεγεά 85 ἔοι ᾿Π6}1, δηά 
ἤνατε. 

βανεά τι5 ἔγσγοτῃ τ[ἢ6 ἢδπά οὗ ἀφδίῃ, δηά 
ἀεἰϊνεγεά ιι8 οιιξ οὗ τῆς πιιάξ: οὗ τῆς 
ἔσγηδςος ἀπά Ὀυγηΐηρ ἤδπιε : ἐνεη οὐ 
οὗ τῆς τηϊάβε οὗ τῆς ἅτε παιῇ ἢς 
ἀε]ϊνογθὰ ι.5. 

ἃ ἴο [δς (ὄγες γοιτπῆι τηλυίγτβ 5 
ἜΝ ϑδυρροβίοα ΟΥ̓ ἦε Ῥγεςδάϊηρ τορι 
ἴο “16 ρίουϑ δηὰ Ὀγοόίκβη ἴῃ δοαγί," οὐ ἴῃ 6 
ρας δέος ἴῃ ξοηογαὶ, [ἢ Ρίοιι8 ραϊγοῖβ γῆῸ 
εἰυηρ ἴο {ΠΟΙ͂ δΔηςεβίσγαὶ πἸΔΠΠΟΙ5 δη ννογϑῃὶρ 
ἴῃ 5ρίἴθ οὗ ἔγτδῃηϊςδὶ ρογβεσυζίοη. ΟΥ͂ βυςὶὰ 
ῖμ6 ΤΏγοο ΟΠ] ἄγε τ γὸ Ὀγἢξ ὀχατιρ 65. 

ΑΒ8 ἴο πεῖς Ὡδηη68, ἴῃ6 ἤγχξί τηθδῃ8 ““ [Δἢ 
δεϑίονγε : ἢ (ἢς ϑεσοηά, " [Δ4ἢ ΒοΙρεί ; " δηὰ 

δε ταῖγά, ὈΝΟο, Μίδμδεὶ, “ ὙΥΗῸ ἰ5. νιβαΐ 
Οοά κβὲ" ὙΠε Βαδγ)]οηίδη ἀοϑσηδίοηβ οὗ ἴῃ 6 
[γος γοιυτἢ5 ἤν οσοδϑιοηδά συ ςἢ ΡΕΓΡΙΟΧΙΥ. 
Ῥεγθδρβ ἱπεοίοδα οἵ ϑῃδάγδοι, Μοβμδοῖ, δηά 
᾿Αδεοάπεορο, {ΠΟΥ 5δοι]ὰ θὲ (Ατι}}})- Μεγούδος 
ΓΤ ἴοσ ΤΥΊΨ], 58 εβδοι [866 [6γ. χχνυ. 2ό: 
᾿ϊ. 41], δηά Ανδά-Νεῦο. [ἢ (ἢ ἤγβε ἴνο ννὸ 
ΤΏΔΥ βρροβε ἴπδΐ ὈΥ 3οπὶθ δοοϊἀθπηῖ οὔ ἴγδη- 
βορύοη Ὁ δηά ἢ" σμβδηρεὰ ρῖδλοοβ. ὙΠῸ αἷξ- 
ἔετεηςε δεΐνγεεη ὙΤῚΘ ἀπά ὙΥΊΟ ἰ5 οἴβεγνγίβε 
{ΠΠΐης. δ Ἔβϑμδοῦ (Ἴ29.),2)93) ΟΟΟυΥΒ 85 ἃ πορριϑη 
ἑπάδρυϊάμέ ἴῃ ἴῃς Ταϊμηυά, 6.5. “1 δοά. Ζαγα, 
ός Α, πὸ 2οϑ. Ῥοσῆδρϑ, ΒΟΥΨΕΥΕΓ, (ἢ οηάϊηνς 

-ἀὯῇ ροϊηῖβ ἴο ΒαδγΥ]οηΐδη “22, [6 τιοοη-κοά. 
ΤΆδη ϑμδάγδομ νου] ππεᾶη “ σοπιπιαπὰ οὗ 
ἈΑκΚιι; δηὰ Μοββδεῖι τῖρς θὲ »ὖ χα ἌΑΪ, 
ἐς γγαῖου (ἐς. 530η) οὗ ἴδε πηοοῃ-οά," 

,ν δὲ δαί ἀεϊυεγεά μα γον δε]. “Ἐτοτι 
Η δά 68," 1.6. δῥεοῖ, ἴῃς ραοε οἵ τῆς ἀορατγῖοά. 
ΤΗΙ5 οἶδι5ε, ἴορεῖμοῦ ἢ τῆς τοϑῖ οὐ (Π6 
ὙΕΙ56, ΘΟΥΔΊΗΪΥ γΟΑΓΒ (6 Δρρεάγδῃηςο οὗ δῃ 
Ἰηϊογροϊαϊίοη ᾿ηἰοηάδοά ἴο τᾶ ψμδαΐ 18 ἴῃ 
ΤΟΔΙΠῪ 4 Κιηά οὗἩἨ Οὐὀπογαὶ Τ᾽ βδηκερί νίηρ ΤλΟσΟ 
ΔρΡρ]οδῦϊε ἴο {μΒ6 βροςῖδὶ εἰγουπηδίδηςοβ οὗ πε 
ΤὮγος Ομηάγοη. ΤῊ ῥϑδὶπὶ ἱπάθεὰ πιδΥ 
δάᾶγα Ὀθθη δάδριθα ἴο 15 ργοϑεηΐ ρυγροϑο, 
ΤῸ Οἢ 85 ροσγίοηϑς οὗ 56 6 ΓΔ] ρβδ] 5 ἂγὲ δάδριοὰ 
ἴῃ 1 Οἤγσοη. ΧΥΪ. 

σαυεά τῷ ἤρορι δὲ ῥαπά ὁ ἀεα:6. Εἴ. “ σοά 
ΜΠ τϑάθθῃλ ΤὨΥ͂ 501}} ἔτοπι ἴ86 πδηὰ οὗ [16 
ξτανο," Ῥβ8, ΧΙΧ. 15; δηά 5, ᾿ἰχχχίχ, 48: 
Ηο. χι!. 14; Ὠ 8ῃ. Υἱ. 27. 

δεϊξυεγεά τῈ6 ομέ 9 “δε νιἱάε:.)}) ΕΥ̓ ΕΖΒΟἢ 6 
«(8 : “ τεβουεὰ υ ουΐ οὗ {π6 τηϊάξὲ οὗ θυγη- 
ἴηρ βαπιθ. ϑοιηθ Ἴορίεβ8 οὗ Τποοά. δᾶνο: 
“ὁ γρβουδᾷ υ ουὔλ οὗὨ ἴπ6 ταϊάϑε οὗ ἃ ἔμγηδοθ οἵ 
Ὀυγπίης ἤδτλθ." Βιιῖι (μὲ δἀὐαϊποη (καμίνου) 
15 ῬΑ ΠΠΩρΡ τη ΟἹὰ [,4[ς, ]ς., ϑγγ. νν., ΧἸ,, 
21, Ττ., δηὰ οἴδβοῦ νογβίοῃβ δηά Μ98. 

εὐέπ ομὲ οΥ ἐδὲ τη οὶ 1δε γε. ἘἈδίδον, 

ἸΏΘΓΟΥ ἐπάμγείἦ ἴου ἐνοσ. 
68 Ο 8}]] γε τπαῖ ννουβῃὶρ τῆς [νογά, 

0]ε58 τὴς (ὐοά οἵ ροάβ, ργαῖδβε Πίπι, 
Δηὰ ρίνα ᾿ἰπὶ [ΠΔη ΚΒ: ῸΓ ἢ]5 ΤΊΤΟΥ 
ἐπάμγείἑ ἴον ἐνετ. 

“Δῃΐ ουΐ οὗ ἴδ ἤγε δε γαπϑοιηθα 08" (ἐλυτρώ- 
σατο). ΤΠοοά. γοδάβ : “δηά ουἭ οὔ [Π6 πιάκὶ 
οὔ ἤσε 6 τοβουδὰ 5, τερεαίϊίην ἰἢς νογά 
ἐῤῥύσατο οπι ἴδε Ἰ45ῖ εἶδλυϑβε. Οὗ Μίςδῆ 
ἷν. το. ὅγυ. ἮΝ.: “ἢε Ὀγουγδξ υ ἔοτί".᾽ 

67. Ο χσίυε 1δαπλ..1] Α Ἄσοιμηιοη ΠτυγρΊ δ] 
ἔοιτηυΐα, ᾿ηἰγοάυςεα Πεῖο, 85 ἰὴ τ ΟΓΣΟΏ. ΧΥ͂Ι. 
34, ἴο ἔογπι ἃ ἀοχοϊοργ. 866 5. ονἱἹ. 1: οὐἱὶ. 
1; ΟΧΥΗΝ 1, 29: ΟΧΧΧΥΪ. 1. ἴη (δες ἰδῖϊοῦ 
ἔνο Ρ541Π|5, 858 ἰὴ 2 Οἤγοῃ. Υ. 13, ἴἴ 15 ἀγαθὸς 
ἴου χρηστός. ὙΤἢο ΗθοΡ. ψνογὰ 15 ἴῃς ϑᾶπιε ἴῃ 
411 (31Ὁ}. 

“ ΓΟἱνε [(δδηκϑ 15 ἐξομολογεῖσθε, “’ ςοηΐε55 
γε ἤν ; οἴ. Μαεαῖϊ. χι. 2ς. ΤΏΕΙ,ΧΧ. υ8ὲ (Π6 
νογῦ ἴὸ στεπάογ Ηεδ. ΠῚ Π ργορεγὶν “ ἴο οοη- 
685, δι. 5'η (58. χχχὶϊ. 9); πο “ἷἴο δς- 
κῆο γε ες " Οοὐδβίνουσβ, δαῃὰ “ἴο Ῥγαΐϑε " 
Ηϊμι. 

68. Ο αἱ! γε δαί α«υογοδὶρ ἐδε Πογά.] 
ὅγγ. Η. τρλγκϑ “ (ἢ 1 τὰ "45 δά δὰ ΌὉγΥ ΤΒοοά. 
Οἡ [Π15 στοιηά Εὐ Ζϑοῦθ [δῖ ηκ5 [Π6 ΟΥ̓ΡΊΠΔ] 
ἴεχῖ νγὰβ 5 ΠΊΡῚΥ πάντες οἱ σεβόμεμοι, “ Ο αἱ! 
γε ἴμδξ νγουβῃ!ρ ;᾽ σεβόμενοι Ὀείηρ; υϑεὰ ἴδιι5 
ΔὈϑοΪ οἷν ἴῃ ἰδίον -[ἰπ|65, 6.9. νυ 15. χν. 6; 
δηὰ (ΠῈῪ ψῆΟ ἅτο τπιοδηΐ ἅτ [Π6 ὙΟΥΒΕΙΡΡΟΙΒ 
οὔτπε οὔς Οοά ἴῃ βοποσαὶ ; ποῖ 2γοσείγίε, ἴῃ 
Ῥαγιουΐλτ, 45 Τμβοοάογοὶ βυρρεϑῖβ, δηὰ 45 (ἢ 6 
νογὰ 15 υϑοὰ ἴῃ Αοῖϑ χυϊ!. 4, 170. Βυΐ ςἴ. Κ5. 
ΟΧν. χας ΟΧΥ, 4; ΟΧΧΧΥ. 20: κγε τδδῖ ἴδαγ 
16 [οτὰ, ΠῚ τ ν. ὙΠ νογῦ κ᾿}, “ἴο 
ἔεατ," 18 σεπάεγεά σέβομαι ἴῃ [οϑῆ. ἱν. 24, 
Χχὶὶ. 25; [οὐ 1. ο; [οπδῃ 1. 9. Μογϑουεσ, 
ἴῃς Οτεεῖς γογῦ οσουστεὰ Ὁ. 7 σωῤγα νη} δὴ 
οὐ͵εςῖ. Ψνὲ τπΐϊηκ, ἐπογείοσο, (πδῖ τὸν κύριο» 
βδοι"]ὰ Ὀς τείδιηςά. 

δίς. ἐδ Οοά 9 ξοἀά-. 800 5. ΟΧΧΧΥ͂Ϊ. 2; 
Βευῖ. χ. 1γ: Π 48ῆ. 11. 47, χὶ. 16.-.. Αἴ ἴδ6 εηὰ 
οὗ {μ185 γοῦϑαὲ (6 Ψυϊραῖε 8885 [6 ποῖρ: 
““Ἡυσυδηϊιο ἴῃ Ηθῦγαθο ἤοῇ Ββαδεῖωγ : εἴ αυδεὲ 
Ροβυΐϊπιυ5, ἀς Τβεοάοικίοηίβ οδὐϊοηθ ἰγδηϑίαῖδ 
δἰ. 

ὅγγ. ὟΝ. δὰ άς ἴο (6 ἰαϑῖ νοῦϑε “ Ῥγαῖϑε εἶτα 
δηά Ἔχδὶὶ ᾿ἢἰπὶ ἴοσ ουοῦ," δηὰ Ἴοποϊυάθς ἴἢυ5: 
Ὸ 1] γε τιδὶ ἔδαγ Οοά, δ1]655 ἴς Οσοὰ οὗ 
ξοάβ; ῥγαῖϑεα ἢἰπὶ δηὰ Ὄὀχδὶὲ Ὦπῃ ἴῸΓ δνεσ. 
Ο εἶνε [δὴ κ8 υηῖο τῆς 1, οτά, Ὀδοδιιϑα ἢ6 ἰ5 
ξτδοίουβ, δηᾶ ἢϊ5 ΤΊΘΓΟΥ ἐπάυγείϊ ἴῸΓ νοῦ. 
ὅγγ. Η. δάάϑ, ἀουθυ }}γ, “ ἀπ υπΐο δῃ ἃξῈ 
οὗ δροβ᾽ (30 (σοά. (ΟΠ ϊβίδηυ5). Τῆς ἱηηονὰ- 
οη5 οἡ ἴῆε 5ἰπιρὶες δηὰ δἰπιοβὲ βἰεγεοίγρεά 
ἔογστηυ δ οὗ δε ογιρίηδὶ ἰοχὶ ἀγὲ οδυϊουϑ. 



ΑΘΘΙΤΙΟΝΘΟ ΤῸ ΡΑΝΙΕΙῚ, 

1. ΤῊ ἩΗΙΘΒΤΟΚΑῪ ΟΕ ΒΌΒΑΝΝΑ. 

ἋΠῸΠ Ῥίθοθ 15 ποῖ 80 ἱπ| δία Υ σοη- 
ποοϊοα ψ ἢ [ἢ6 σδῃοηῖοδὶ Βοοῖκ οὗ 

Ὁ Δη16] 45 ἴἢ6 ρσεοβάϊηρ. 1ῃ ἔδοῖ, 1 ταῖῃ δ 
ΤΟΘΘΙΏ]65 Ο6 οὗ ἴῃς δδραζαΐθ Πδυύγδῖνος 
ὙὨΙΟΝ ΠΟΙ] δοςν ον τακα ἀρ [Π6 ἢγϑί ἰχ 
Ἑ“δαρίοσβ οἵ τμδὲ ννοσῖκ, ἴῃ Ῥεϊηρ 4 016 
σοχαρϊδία ἴῃ 1156} Τ 15 νΔΥΪΟΌΚΞΙΥ Θπ δα 
“ϑυβαηηδ᾽ (Θγτο-Ηδχ.) οὐ "Η:βίοσυ οὗ 
ϑυβαηηδ᾽ (50 ὅγυ. Ὑ,.}, οὐ "Ὁ δῃὶθὶ᾿ (ὅτ. 
γν,., “Ἴδε Βοοῖ οὔ ΠΈ]6 Δ }16] ; [ῃ6 Η!5- 
ΤΟΥΥ οὗἁἩ ϑυβ4η}4 ἢ, οὐ “Τῆς Ππάρτηδηΐὶ οὗ 
Π4η16], ἅς. Τρ ᾿αϑὲ {π|6 15 σϑγίδιη]ν 
1ῃαἴ ΨΏ1Ο]1 ΟΧΡΙΘ 5565 ἴη6 οἰδαγαϑί ἰηϑισῆς 
Ἰηἴῖο [ἢ τοαὶ ροϊηΐ οὗ [πΠ6 βἴοτγ. 80 ἴδσ 
ἃ5 15 Κηόνῃ, [5 ο]41 15 ἴο σγθ 11} δηὰ 
ΠΟΠΘΘΟΩΌΘΠΕΥ ἴοὸ σΔΠΟΠΙΟΙ τοῖα ἢγϑοι 
ΟΑ]]6α ἴῃ πυδβίίοθ ὈΥ τῃ6 ὨΙϑίοσίΔ ἢ 
7Τυϊυ5 Αἰποδηι5, γα 240 Α.Ὁ., 0 6χ- 
ῬΓΕβΘΘα ἢϊ95 ἀοιδϊβ 1ἢ ἃ Ἰοϊίοσ ἴο Οτίρθῃ. 
Δίποδηυβ ΤΟΌΠΑΪΥ οα]}5 ἃ ἃ βρυτίοιιβ 
Ῥοτγίίοη (κίβδηλον μέρος) οὗ ἴῃς Βοοϊκ οὗ 
Παηῖο]; δηὰ ᾿}116 δα ηρ 115 τρθστιῖ 
845 ἃ ρτδσδίι] βίοσυ, ἢ6 ἀβοΐασοβ 1 ἴο Ὁ ἃ 
Τηοάδχῃ [Δ ὈΠοδίοα (χαριὲν μὲν ἄλλως σύγ- 
γραμμα, νεωτερικὸν δὲ καὶ πεπλασμένον). 
Οτρθη, δῇοσ στϑοοῦυτβα ἴο βοὴθ ΒΔΌΡΙς 
οὗ 58 δοαυδϊηίδηςα, τοί Δῃ δἰαδοτγαῖθ 
ΤΟΡΙΥ ἴἰο ἴἢ6 οὈ]δοϊοη5 οὗ 18 οο- 
σεϑρομάθηί. Τὴ ἢγθί οἵ ἰἤξδθβε νγὰϑ 
{παῖ σύ. 45, 46, νὨϊοἢ ταρτγοϑοηῖ Πδῃϊαὶ 
845 ῬΙΟΡ οϑγίηρ υηάοτ αἴγοοῖ ᾿Π8ΡΙταΙΟἢ 
(ἐπιπνοίᾳ προφητικῇ), ατὸ ἱποοηδιϑίοηϊ ἢ 
ὙΠδΐ 15 ἰο]α οὗ μἰτὰ εἰβανῃεσο. ΒΥ ΜΑΥ 
οἵ δῆβγεσ ἴὸ [15 τϑα]ν ρεγίηθης οὔὉ- 
͵εοἴοη, Οτρδη 5ΙΤΩΡΙΥ τεΐεσγβ το ΗδΌ. 1. 1. 
Νοῖ 1695 σανδ᾽ιουυ, ἃ5 ΕΥΙΖΒΟ ἢ 6 Οὔβοσν 69, 
ἀοὐς Πα 5εί δϑίἀθ [6 βεοοπά οδ]εοοη, 
ἴῃαι ἴῃ6 σοηνϊοίίἼοη οὗ [ἢς ΕἸ ΘΙ5. 1π 
νυ. 52 “99. Ὧὰ5 8Δῃ αἰθηθηΐ οὗ [ἢ6 τῃδἀ- 
{τ 4], ὈΥ Δρρεαϊϊπρ ἴο ἴῃς Τυάρτηδηϊ οὗ 

1 “Α(οδπὶ δὰ Οσῖσς. Ερἰϑι.᾽ ὑ. το, αδικαῖ Μίφιο, 
χὶ, (ο]. 44. 

ΘΟΪοηΟη 85 τοΪδίθα ἴῃ 1 Κιηρβ 1]. τό 
σφ. Βιυῖ ἢδ 15 ρτδδινγ ρογρὶ χα Ὀγ πε 
τοι ἰμαΐ [Π6 ρατοηῃοχηδϑίθ οὗ συ. 5, 
59, Ρίονα [μαΐ (ἢ6 οὔρίμδὶ ἰοχῖ ννᾶβ 
στεοῖκ. Ηδ βᾶγ5: “Ἂς [815 ραϑϑᾶρε ρανθ 
ΙῺ6 ΠΟ Ταβῖ, δηά 1 οἴδῃ ἀνοὶξ ἀροπ ἷἱ 
Ϊὴ ἀουδί, 1 μαᾶά στϑοοῦγβα ἴο Ὡοΐ 8ἃ ἴδ 'ν 
Ἡδοῦτενβ ΜΙ (6 αισβίίοη δι ν45 [ἢ 6 
πρῖνος οαἸἰδαὰ ἴῃ [Πδὶγς τοηριο, δπὰ τ ῆδΐ 
μ͵ὰ9 [6 τνοσζὰ (ῸΓ πρίζειν, ἀῃ!α 5:0 1]141]Ὺ 
ΒΟΥ [ΠΘΥ ΘΧΡΙΘΘΘΘΑ σχῖνος δηὰ σχίζειν." 
Θοπια αἀϊὰ ποῖ ΚΠΟῪ ἴῃ6 Οτθοὶς ἴθύτηϑ, 
Ῥυϊ αοκοὰ ἴο Ὀ6 σῆδνῃ τἢ6 ἴτ665, ΜὨΪΟἢ 
Οτρθῃ Δοοοσαϊηρὶν ροϊπῖδα οὐ, Ὀὰΐ ἴο 
ὯΟ Ρυγροβθ. Ομὲδ 5414 [παῖ πα οου]ά 
ποί [6}} ψηαῖ ἃ (τ66 ποῖ πιθητοηδα 1η 
ϑοηρίατα ψουὰ Ὀ6 οΑ]]εα ἴῃ Ἡοῦτεν. 
ϑοπηδίηθς ἃ ρετρ χα τιον οι] [ῸΓΣ 
ἀδϑραίςἢ ι.86 ἃ ϑὅγγίδς ᾿πειοδα οὔ Ηδθῦσγεν 
ἴεστὰ. Ηες ἴοο δϑκϑα Οτρϑῃ ἴο 5ῃ6}Κ Πϊπ ἃ 
Ρᾶββαφε οὗ ϑογίρίυσε ἤθγα [Π6 ΠΟΙτη-Οαϊ 
Δ πηδϑῖϊο κ- 66 ΕΘ ΟΘΓΙΔΙΏΪΥ τηξη- 
ποπρά. Οτρϑῃ οομοϊιάεϑ : “Α.5 [ἢ]15 γγὰς 
Μηδὲ τῆς Ηδῦτεννβ ϑα] ἃ 11 μοὶ 1 
σομνοιβεά, δρᾷ 80 ῃοίπιηρ 156 ἴο Ρὲ 
Ἰδασῃθα δουϊ 1, 1 δ ΤσΔσθἢ!} ποῖ ἴο 
ἜΧΡΓΘ55 Δῃ ΟΡΙο ΜΠ ΘΙΠΟΓ ἴΠ656 Μψοχάς 
816 Ὀγδβοσνθα διηοὴρ ἴῃς Ηδῦτον5. ἰὴ 
ΒΌΘΙ ἃ τοδί βἢρ δηᾶ ἴῃ τς {|κ6 5ὶρ- 
Ὠἰδοδηςθ οὐ ποῖ. } [Ι{ ἀοαβ ποῖ 56 ἴο 
Ὦανα οσουτχαά ἴο [ἢ15 ἰδαση θα Εδίμοσ (Παϊ 
ἃ ᾿νοίοϊα οοἰποϊάδηςθ οὗ [Π158 Κὶπά ἴῃ ἵνο 
ἰδησυδροβ 50 ταιηοίθ ἔγοπὶ δδοὴ οἴ Υ ἃ5 
Οτοοῖς δαπὰ Ηρθῦστον ψὰ5 ἃ τῃϊηρ ἢοΐ ἴο 
Ὅς δχρθοίϊεαά. Βιυῖϊ ψῇῆδΐ 15 ΙΏΟΓΘ 50- 
Ῥτϑίησ ἴδ δὴ δησοίθαϊς ντιε 5. ΡὮ1]ο- 
Ἰορίοδὶ ΡευΡ Ἔχ Υ 15 ἴη6 ἔδςὶ [Παΐ πιοάθχῃ 
ΟΠ. 5 πᾶν δοίυδ!γ ἑουηα 1ὰ [ἢδϑ36 Ιἴἢ- 
βίδῃςοϑβ οὗ ρασοῃοῃηδϑβὶα ἴῃ 6 οἰδαγοβϑί ρσοοῖῦ 
ἴ(μαὶ (ἢ6 ρΡΙ6οα νὰ8 ΟΥἹΡΊΏΔΙΥ σοιῃροβοα 

1 Μίρῃο, χὶ. ΡΡ. 61-ός. 
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ἴῃ Οτϑοῖς. ἘΠΟΠΏοτη, Βασι Ποϊάις, Οτᾶῖζ, 
δῃά ΕΠΖΒΟΙΘ ἀο ποῖ βθϑῖ ἴο Ὦανα ζταὸ- 
τοι ετοα μον σοϊῃποη ἴῃς ἤἥσυγα ράσο- 
ποιηδϑδῖὶα 15 ἰηΏ Ηδῦτον δηά Οπρηίδὶ 
Ἰογαῖατο, δηὰ δἱ 1ἴῃ6 ϑ8πὶι6ὲ {πὸ (6 
οχίσοηθ ὑ]Κο] ] ποοὰ ἴμαὶ ΔΥ γρίνθη 
Ἰῃβίδῃοθ οουἹά θ6 Θχδοῖνγ τεργοἀυςοά ἴῃ 
ΔῺ 4116 η ἰδησυᾶσο. Οδῃ Μὰ 5 655 0}}γ 
᾿πϊδία ἴῃ Ἐπ Ιϑἢ [6 ῥσόρῃοὶ 15δ1δῃ᾽ 5 
“Ἡς Ἰοοκοά ἔοσ ἡμάρνιοιξ (ὩΒΦ Ὁ), Ὀυϊ 
ὈοῃοΙα οῤῥγεέρσίον (ΠΕ) ; ἴοσ χύρλιεοι- 
μος (ΠΡῚΝ), θὰ ὈεΠοΙὰ 4 δ (πρυν)᾽"}} 
ὙνΠοιθοσ, 85 5.6Π0]2 βυρροβθά, ἴῃς αγοοκ 
ττδηϑίδῖοσ οὗ ϑυβδῆηᾶ ΠσΟΙΤΘΟΌΥ ταπαογοά 
[6 Ηοῦτον νοῦῦ5, δηὰ [6 οἤοδβ6 ὩΔΠΊ65 
οὔ ἰτθος ἴο τηδίςἢ, οὐ ὙΏΘΙΠΟΥ ἢδ ἑουπά ιἱ 
ΠΘΟΘΘΒΑΙΥ͂ ἴο ρῖνα ὕρ Ὀοίῃ {Π6 νοῦῦ5 δῃά 
τὴ6 πουπῃ8 οὗ {Π6 οΟΥΤΡΊη4] ἰεχῖ, 'ἰἢ ΟΓΕΣ 
ἴο Ρτοάυος 4 ϑυσοοϑϑῦι ἱπη!Δτς]10ῃ, ΟΠ} 
ΒΑΙΟΪ ΡῬεσθαρβ Ὅς ἀδοϊἀεά. Βαυΐ [ἢς 
ίαςεϊ (ῃαϊ ομς οὗ [ραγά θ᾽ 5 ϑυσγίδς ἰδχίβ 
(1...) εἶνε 4 ἴδσ ρασοῃοιηδϑία 1 ἴῃ 6 
ἢτγϑοὶ οἂβθ είν ἰοδλωώ, φειφα, “ Ὀ15- 
το ϊο-ἴγαο," δρᾶ τ[ἢ6 νεῦ «οὐ, 2Ὕιαφ, 
“ἐο οὐ οΥΗ͂;" ---δηά ἴῃ ἴ6 βϑοοηᾶ, ὃ6- 
ἴνθθ ἰχοο!, γωγρηηᾶ, “ἃ Ῥοπηθ- 
οτδμαῖο-ἴγ6 6," δηά ἰμκλοοὶ, χωηιολᾶ, “ἃ 
Ἑννοτάὰ,"---ἰς ἐπουρῇ (0 τοὶονα τ15 ἰσζοι 
[ἢ6 ρΡευφ οχί τος οὗ Αἴποδπυβ δηὰ ΟΠρθη. 
ΤῊ Θγσῖδς νϑΥϑΟἢ ΤηΔΥ, 1 ἰδοΐ, ἢᾶνα 
Ῥταβοσνϑα [ἢ 6 ΟἹΡΊΏΔ] παπ)65 οὔ [ἢ {Γ6 65 : 
ἴοτ, ἃ5 ]δοοῦ οἵ Εάεϑ54, οἰϊεὰ Ὀγ Βυραί!, 
Οὔϑοῖνοβ, Ὠο ἴἤοσ (ἢ6 σχῖνος ΟΥ ΓηΔ5.10Κ- 
Γ66, ΠΟΙ ἰῃῇς πρῖνος ΟΥ ΠΟ] -ΟΑΚ, τνὰ5 
πδῖνα ἴῃ ΒαΌΥ]οη Δ, ΔΟΥ νοτε ἴΠογ ρἰαηϊεα 
ἴῃ ρατάθῃβ; ψΏΕΙοαΒ [ἢ6 ῥἰϑίδοῃϊο δηά 
τῇς ροπιορταπμαῖθ, τῃθηςοπθα ἴῃ (ἢ6 
ϑγτίδς νειβϑίο οὗ ἢϊ5 ἀδγ, ψαῖθ Ὀοίῃ 
βατάθῃ ἴτε65, δ πουρῇ (ΠΘΙΓ παπιθ5 αἸὰ 
Ὡοΐ ΠΟΙΤΟΒΡΟΒΩ ἴῃ βουηά ψιῇ 1Π6 ΘΓ 5 
ΞΘ .;... πὲεασαξφαξ, “ Ὧ6 1} τοηα τῃ66,᾽ 

Δῃα στο» μεροῦγαξ, “Ὧδ Μ}}} 8ανν ἴῆς6,᾽ 

υϑεὰ ὈΥ Πδη16] ἴῃ ουγϑίπρ ἴῃς Ἐ]ά6Υ5. 
ΤΟ Οταοῖκ ἰγδηβίδῖου ΤΏΔΥ πᾶν ὈδΘα 
τοιιϊηάθὰ ὉΥ δαρφᾷ οὔ [6 ΙιΚο- 
βουμαϊηρ Οτεοὶς ἴοπ μαστίχη, ΨΏΙΟΙ 
ΤΘΔη5 “φυτῃ τηδϑίοῖ, (ἢ6 τοϑῃ οὗ 
(ἢ6 σχῖνος, ψὨΙΟ ᾿αϑὲ πε, (πογϑίοσε, 
αὐἀορίεά. Τῆς Ηερ. γίριγιδε (ϑυγυ. 
γμρ)) ἴῃ Εἰ ΤΩΔΏΠΘΙ ΓΟ] ἀΘα ΠῚ 
οἵ πρῖνος. Βυῖϊ νιῇαΐ σου]ὰ μανα θ6θῃ ἰῃς 
Ηδῦ. ρΡατομομηδβίϑ ἴι|5 ᾿τηΠαϊ6α 1η ϑγγίας 
δὰ ἴῃ Οτϑοῖς ἢ Ῥοτῆαρϑβ 845 ΒΠῚ]] [ΠΙηΚΚ5, 
ἽΝ ΡΌΘΝ ΝΡΊΏΘΒ δηὰ Ἴδε ὉΝ 17). : 
Ὅδῃη. ΥἹἱἱ. αὶ; ΕΖοϊκ. χχὶ. 26. 

ΙΝΤΚΑΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ 

Βυῖ ἴἤογα τὰ ὈΙθη οὗ οἴδεσ ροϑβϑὶ- 
ὈΪΠΙῈ 65, 45 ἴ[ῃ6 [Ὁ] ον ηρ Ψ1}] 5ῃεν -:-- 

Ἠ22ὲ, ““ὐἱ-ἴτοο,᾽) (αηΐϊ. νὶ. 11, δηὰ οὔσῃ :ἢ 
Βαῦ. Ταϊυσ Δ. 12"), ““νἰ}} οὐὐ ἴῃ ἵνο,᾽" 
1 Κίηῃρβ 11. 25. Οἵ," ; οἵ, Ναῇ. 1. 12. 

ΓΙ ἢ, ““δρ-ῖτος;" “16 δηῆρεὶ 111} συ ΡΥ 
τὨγ “ογγοτυ,᾽" ΤΙΝῚ ΠΣ ἢ Ἵ2 ΠΩ, [δῃ. 
ἷϊ. 5; 188. χχῖίχ. 2. (ἴ. αἷςο Ῥξ. χοὶ, οὶ 
ες ϑδῃῃδάγσ. 414, εἰϊεὰ ἐη7γα. 

ἽΒΞ9, “ΟΥρσεβϑβ (α Βαυ]οπίδη ἱγες) ....... εὖ 

Ἵ83", “ἢς Ὑ11}} ποῖ “οηρέσε ἴῃεε.᾽ 
ἽΦΠ, ““ρα]πι,᾽) 24 Βα γ)οηΐδη ἴτες 2α» ἐχεεῖ- 

ἕρπε; Ῥ ἼΘ᾽, ἈπιῈ 1. 20. 
1 Αγδιδῖς σὰ ἴῃς οὔρίηαὶ ] 6 οὗ ἴδε 

Ῥίεθος, δ, “4 Ῥδ]ηι," δπὰ οὐ, “τὸ 
ς00] " (οἵ ραϑ5ἰοη). 

ΟΙἸΒΟΓ δυο ρ]Δγ5 οἡ ψοσας ταϊρῃϊ Ὀς6 5ὺρ- 
δεδιδα ; θυΐϊ [1656 ΤῊΔῪ 5συβῆςς ἴὸ 56 }Ὁ 
μον ἔδσ ἴῃοϑβε οὗ (ῃ6 Οτεεκ ἰεχῖ ἀγα ἔἴτοσα 
σοηϑαςα Πρ 8Δῃ ἱὨΘΌΡΕΓΑΌΪα οὐ]εοϊίοη ἴο 
της (ΠΘΟΥΙΥ͂ οὗ Α Ηδῦτεν, οτριηδ). ἢ 

Αἰοδηι5 Ὡδχῖ ΘΧΡΌΣΘ5565 βΌρΙΟΙΟῺ οὗὉ 
ἴῃς δος ᾿πρ]16ἀ ὈΥ 1[ῃ6 πατταῖῖνο, ἰδὲ 
16 7ἐνγν8 ἀυπηρ ἴῃ6 χα οσς ρεγ 64 
ἴο Ἔχοοῖϑα ἴῃς ρονογ οὗ ἴδ δα ἀθδίὰ 
ΔΏΛΟΙΡ ἰῃοιίβοϊναβ, Δηα ὄνθῇ, ἃ5 ἴὰ [ἢ15 
(856, ΟΥ̓́ΟΓ ἴῆ6 τογὰαϊὶ σοηβοσ. [1ξ, ου [ἢ 6 
οἴμοσ μδῃά, Τοδοῖὶτη 8 ποί ἴῃ 6 ΤΌΙΤΊΟΣ 
Κίηρ, ἴῃ6 δοοουῃῖ οὗ Ὠἷ5 Ἔχίεγηδὶ ῥσοβ- 
ΡΟ δηα Πιρῇ αἰ πο ΙΙΟΩ 15 ποῖ ἴτυς 
ἴο ἴῃς Ὠιβίοποδὶ σοπαϊπίοηβ οὗ ἴΠ6 {{π|6. 
ΟἸρθἢ 5 ΓΟΡΙν 15 ἴῃαὶ τῆς 5ἰαῖα οὗ [ἢς 
7Θ 5}. σΟΙΩΠΔΌΠΙΥ ἴῃ τῃ6 ΕΧΙΪΘ νὰ5 ποὶ 
Δἰτοροῖθοσ τυγοιοῃρα : Τοδοίτα τας ἴἢς ἴοτ- 
ΤΏΘΓ Κιηρ ; δηά 85 ἴο ἴῃς ““"ς ράχα δ, ον ἢ 
δὶ [6 ῥγαϑθηΐ ἀδὺ σοηαιετεα ῥΘΟΡΪ65 
ΔΙῸ 5οσ)  πΊ65 δ]ονεα τὸ ἴἰνα υμᾶοσ 
16 ῖν οὐ ἡδίϊνα ᾿υτἱδαϊος!Οἢ. ΜΟΥΙΘΟΥΕῚ, 
1 τηϊσῃϊ Ὀ6 τἢδϊ δι ἢ οᾶ565 ψεῖα ἰπεά 
ΒΘ ΟΣ ῖγ. Ηδ 5 ρσϑαῖν ρεγρϊοχοὰ Ὀγ τῆς 
τοιαῦτ {πᾶ [ἢ6 ὈΙδοα 15 μοΐ ἐουπὰ ἴῃ 
ἴῃς Βοοῖϊκς οὗ δῃ1θὶ ἃ5 σεσεϊνοα Ὁγ ἴῃ 6 

1 ὁ Τῆς ΗϊβίοΙΥ οὗ ϑυκαηπα ψγὰβ σοπίθϑοοα ἴγ 
το ἴῃ τοῖς. Νὸ οἴμοῦ ὀχρδηδίίοη οδὴ θὲ 
σίνθῃ οὗ ἴῃς νεγῦαὶ δ᾽] υδίοης 54-5, 58-9ς. [Ιῃ 
τορατά ἰο (86 οἴεγ δα ἰιοης ἴπεγα ἀγα 0 ἀδία.᾽" 
(Ρυϑον, “ δηῖοὶ ἰῃς Ρτορπδεῖ,᾽ Ρ. 378 δῃὰ ποίς.) 
Ιη τὴς 58πι|6 σοηίϊοχῖ, Ὦτ. Ῥυβου τοπιαῖῖκς οὗ (δς 
1,ΧΧ. νεγϑίοι οὗ ἴῃς Βοοῖκς οἵ Πζδηϊεὶ, (παῖ “ τῆς 
Οτεοῖς ἐἰθο! 15, ἸῺ ΤΏΔΩΥ ῥδγίβ, ρυτευ πα τῆοτα 
Εἰεραηῖ ἴΠ8ῃ (δι οὗ ΔΩ οΟἴπεῖ οἱ (ῃς δερίυαρὶπηι 
ἰτδηβαιίοηβ.Ό ὙὍῆε ἰσϑηβίαίοσ δνοϊάθαὰ Ἡδοῦσα- 
55,  ΒΙΟΒ ΤὨδοάοιίοη συ ρδοαυθηι ταβϊοσεά, 
Δηα, ἱπ βοπὶῈ ρἴίδοθς, βυῤρϑι υἱοὰ ἃ «ο]αΞθῖςαὶ 
Οτεοῖκ ποτά." (2 αἱ. 378-9.) 8.0 ἔασγ, (ἤθη, ὃς 
1815 ΔρΡΡ 165 ἴἰο ἴῆς Αἀαϊείοῃδ, 1 ἰ5 ΟὈ ΟἸΙ5]Υ ὯΟ 
ἀτραπηθηΐ δραϊηϑὶ (ἢ 6 ξυρροδίτοη (μαῖ 1ΠεΥ ψετα 
ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ τ οπ ἴῃ ἩΘΟΣΘῪ ΟΥ Ά Ατασηδῖς, {κα 
ἴῃς τεϑῖ οὗ ἴῃς ὈοοΚ. 



ΗΙΘΤΟΕΚΥ͂ ΟΕ δύϑανΝα. 

Τενϑ; δῃᾷ οδῇ ΟἿΪΥ τΟΡΪΥ μι (ἢ6 7ενν8 
τηυξὶ ἤᾶνα ἱπΕΘὨΓΟΏΔΙΪΥ οὐαὶ 6 1, οἡ 
δοοοῦπὶ οὗ 15 σοηῃίθηϊβ. ΜδϑῺΥ οἾΠοΓ 
Ῥίθοθϑ τα αἷβο ἰουμα ΟἿΪγυ ἴῃ ἴπ6 1ΧΧ., 
Δηα 50 ψουἹὰ αν ἴο ὃς τε͵εοϊοα δἱοὴρ 
ὑ Θυβδᾶηηα, Βυΐ ΤΔΥ 1 ποῖ ὃς ἴἢδΐ 
Ῥχονίἄδησθ ᾿γᾶ5 ΤΩΔΙΏΪΥ 50]]οἰῖου 5 οὗ ἐἤ- 
καμορ ἴὰ τῇ6 ΗΟΪΥ ϑογρίυγεβ ; δηά 
οὐσῆϊ 6 ποῖ ἴο Ὀ6 πιπαΐῃ! οἵ [ἢς 
Ῥτόνεῖρ, “ Κδηῖονα ποῖ {Π6 δηοϊθηΐ ἰδη6- 
τ ΑΚ" (Ρτον. χχὶ 28)᾽ὴ, Αἰποδηιβ 
ΖυγΠοσ οὐ]εοϊοα ἰῃαΐ πο Ῥτορῇεὶ 6Ϊ]56- 
ΨΥ ΏΘΓΟ τ 65 τις6 οὗ ἃ αιοίδίίοη ἴῃ ἴῃς 
ΚΏΔΏΏΘΣ Οὗ ζ. 53, ΟΥ 0 Ρῥιόρμδί τοαιυγοά 
ἴο ἀο 50; πα 45} ἢ6 {π|} Κ5 {16 βιγ]ς 
αιθοτοηϊ ἔγσγοτη ἴῃ Βοοῖς οὗ ϑ.δη16],  ὨΙ ἢ 
Οπροὴ ἀδηϊεβ; Ὀδυϊ ὩΘΙΊΠΟΥ ρΌ65 ἰηΐο 
ἀεια!!. 

ΕῸΣ ΙὩΔῺΥ ΟΘηΓΙΓΙ65 [ἢ6 πλαίίοῦ ἸΑΥ͂ 
Ποῖ Αἰποδηυβ δηὰ Οηροὴ πὰ ἰἸεῖ 
ἱἰ, Αἴοῦ τῆς ἘΒοίοτμηδίοη, Ρτγοίοϑίδηϊξ 
ΠΙΓΕΙΒ, συ Γἢ ἃ5 Γλιάονίουβ Οδρρο]]08, 
ΘἸΤΟΏΣΪΙΥ αἰἰδοκοὰ τς Ῥίεςθ, ἴῃ ἴῃ6 ἰη- 
τεγεϑξῖς οὗ [ΠΟ] ορίοδὶ ΠΟ τον συ, ο8]Π1Πορ 
ἰϊ ἃ κ' 5:1}γΥ [4016"---αὐμέα ἐπεοῤῥῥοείηια,--- 
δηὰ (τἢ6 δυΐπου 4 “{Πβογ"---ησαζον. 
Ἡουίραηῖ το ρ] θα ἢ ΠΟΙ ΘΓΔΡ]6 δά- 
γαῃίΐαρο. ΜιοθδΔ6115 5εῖ ἢΙτηβοὶΓ ἴο ὃχ- 
ῬΟβ6 ἃ 016 τῇδβϑβ οὗ δρβυσα 165 ἴῃ 1ῃ6 
Ἰοραὶ ΡῬγοσθθάϊηρβ ἀραϊηβὶ ϑυβδηηδ δπά 
ΘΓ δοούβοσβ. ΕἸΟΏΠΟση ἀρϑὶη Ἔχδιμϊηδά 
ἴῃς ᾳισοίίοη, ΟὨΪΥ ἴο ῥτονβῈ [παι “τῆς 
ὙΠΟΪΘ Γίθοθ ΤΔΥ 6 ἃ ΙΏΟΓΔ] βοί ΟΣ ᾿" 
(ἐπε νιογαζ σεῖς ΖΦ ιίολδριρ). αη 5} 
ἴῺ ἴἴ ἃ ραᾶγᾶ}]6, ϑδῃδινίηρ [ῃδὲ ““ ηοΐϊ 4]- 
ΑΥ5 ΘΥ̓ΘῚ ἴο ΤΊ6} Οὗ ΠΡΕΙ γεαῖβα τηυϑῖ 
ΔῺᾺ ὈΠΟΙΤΙΠΡΙΥ τρις Ἰπάρτηθηξς 6 .{1]- 
δυϊεα," Βειπο]άϊξ ἀϊνϊ δα 15 παΐυγα [ΔῚΣ 
ΤΙΏΟΤΘ σΟΙΤΘΟΙΪΥ ἴῃ Ρσοηουηοίηρ [6 Ρΐδο6 
ἃ [τδαϊ!!οηδὶ Ὠἰβίοσυ οὐ λευϊσὰ Παρραάα: 
“Ἐκς βοῃοίηϊ ἤδηθγ Ὀδϑβοσ ΖΙ δοίη αἷς 
ΘάΟΠ 6 415 εἰηθ ϑαρεηρεβοῃιοῆίο, α]5 εἰη6 
μιάϊβε!ς Αρραάδῃ ζὰ Ὀειγδο θη." “16 
Ἰ ΟΥΑὶ Δρροηαςεα "ἡ [Π6 ΓΧΧ, ἰοχῇ, υν. 63, 
64, ΏΙΟΝ 15 [1Π6 στοιηπα οὗ 74 ῃη΄ 5 σοη- 
οἸιβοη, 15 τη γα ὶγ ἃ ταβθοϊίοη δαάἀδά ὈΥῪ 
{Π6 αὐἴμον οὗ (Παὶ ἰεχὶ, δηά 15 τνυδητηρ ἴῃ 
Τηεοάοίίοη. ΕἸ ΖΒοῆ6 ΤἸΡΠΕΠΥ ΤοιλασκΚ8 
τπαἱ (ἢς 5ἴΟΥΥ 18 1Ἰο] ἡ 45 δυτ }) Ως ΞΟ ; 
δηᾷ 6 δάάς : “1 15 ΝΟΥ ΡΟΞ51:016 ἴῃαΐ ἃ 
ἰτδαϊοη (ϑαγεὴ ἰᾶγ ἂ [6 Ῥα515 οἵ 6 
Παγγαῖϊνα, ἂἃ8 16 ϑιὐϑίδηοσα οὗ ἴὑ πη- 
ΒΑΡ βίδμάς ἴῃ ἀϊγεςς ςομίσδαϊοιοη 
ἴο ἢο ρεποὰ; Ὀιυΐ 1 ΤΙΔΥ ΜΠῊῺ ΓΟΤΕ 
Παγίδ ἢ 6 δβητταεά τπδΐ ἴ[Π6 σοηηθχίοῃ 
ὙΠ ΠΔΠ16] 158 ΣΌΪ ΓΑΙ. ΤὮΘ ΡὈΘΙΒΟῸ. οὗ 
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Πδμὶοὶ 15, ἴῃ ΟὟΤ᾽ Ορίηϊοη, ἱηνοϊνεα ἰῃ 
τ Οἢ ΟὈΒΟΟΓΙΥ; ἤδησα [Ὁ 15 [Ὧ6 ΤΟΤΕ 
τοι τ Καῦϊα ἴῃδὶ [ἢ 15 ΡίΘ 6 15 σοηηθοοίοα 
ἢ ἢϊπι, δοοοσάϊηρ ἴο [ῃ6 εαἰγηηοίορν 
οὗ 15 ἤάτλα [Πδη16], “τὴν πάρα 15 ΕἸ, 
Δηα ἰῃδί ΠΕΙΟ, ἂἃ5 ἰὴ ΕΖΕΙ.. χὶν. 14 5ΦΦ., 
ΧΧΥΠΙ, 2, ἢ6 15 Τορτοϑοηϊθα 85 ἃ 1066] 
οὗ τὶρῃϊθουβηθθα δηὰ νιβάοη." Απηὰ 
ἤρα ἢ6 ἰδᾶνθα ἴῃ6 χπηαίίοσ, δ μουσῇ 
ῬΙΘΘΘΉΟΥ Πα δἰγοδαν ρΡοϊηῖεα ἴο πιᾶ- 
(οΥ4}15 ἴῃ ἰῃῇς Ταϊυὰ δηὰ Μιαάγαϑῇ 
ΨΏΘΙ σοηῆτη ΒογΠο] 8 σοη]θοίαγα. 
ΕΥΔΏΚΟΙ δηὰ σεῖροσ ἤανα τείεσσεα ἴο δῇ 
οἷά Ηαϊδομαῖ, τ᾿ Π]οἢ Ἔχρ αη5 ταις τΠδὲ 
15 ΒΕ ΓΡΙ βίης ἰῃ [ἴΠ6 5ἴΟΥΥ; δηᾶ Ι45{}γ, 
Ὦσ. Ν. Βι}}, ἢ δὴ οἰδδοσζαῖθ πιοῆο- 
ΡτΆΡἢ, Πᾶς βοιρῃϊ ἴο ΘϑιΔὈ] 15, ὈΥ 8 
οΑτοῦι] σου δῖοι οὗ 4]} ἀνα] ]6 πιδΐα- 
τΊ415, [6 Ρσοῦ4 06 τηδδηϊηρ δηά ομδγδοῖθυ 
οὔ [15 συπου 5 ταῖς οὗ δ αυϊγ.} Αὐγοηρ 
[6586 τηδίοτα]5 ἃ16 οογίδϊη ϑἰδιθηχθηΐβ 
ἴῃ ΟΥροθμ᾿ 5 ΓΕΡΙΥ ἴο Αἰπίσδηυβ ὨΙΟἢ τὸ- 
σοῖνα δὴ δη γεν πον οἰρηβοδῃσα, ψΏΘη 
Ὀχουρῆς ᾿ηἴο σομηδχίοη μι ἴῃ6 ἀδίδ 
ΒΌΡΡΙΙΘα Ὀγ ἴῃς Ηδεῦτον βουτοθθ. Τῆι 
Οτὔρϑῃ τοϊδίθς [μδΐ ἃ ἰδαγηθδα γουηρ [ονν, 
[ῃ6 5δοὴ οὗ ἃ ΕΔΌΙ, δα Ιηξοτιηθα ἢϊπὶ 
[μαἴ ἴῃ6 Το ΕἸάθις οὗ ἴΠ6 βἴουυ ψεῖς 
ΑΠΔΡ δηὰ ΖεάοἊκιδη, ἴῃ6 ἔα]βε. ρσορῇῃεῖς 
ΒΡΟΚδη οὗ ἴῃ 761. ΧΧΙΧχ, 20-23, δῃὰ [ἢδϊ 
τῇς Ρυηιβῃπιοηῖα Τδηϊ6 1] γτγαάϊοῖϊβ ἴογ 
[δηλ τείοσ ἴο (ῃ6 οἴμογ νόοσ]α. 

Ὑνηαιὶ εἶςα Οτίρεη πεαγά ἀροιΐ [ἢ 656 
ΕἸ ΟΥ5 ΤΑΥ͂ 6 ρίνθῃ ἴῃ Ὠϊβούνῃ νοτγάς: Καὶ 
ἕτερον δὲ οἶδα Ἕ βραῖον, περὶ τῶν πρεσβυτέρων 
τούτων τοιαύτας παραδόσεις φέροντα, ὅτι 
τοῖς ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ ἐλπίζουσιν διὰ τῆς 
Χριστοῦ ἐπιδημίας ἐλευθερωθήσεσθαι ἀπὸ 
τῆς ὑπὸ τοῖς ἐχθροῖς δουλείας προσεποιοῦντο 
οἱ πρεσβύτεροι οὗτοι ὡς εἰδότες τὰ περὶ 
Χριστοῦ σαφηνίζειν. Καὶ ἑκάτερος αὑτῶν 
ἀνὰ μέρος ἧ περιετύγχανε γυναικὶ καὶ ἣν 
διαφθεῖραι Ἰἰβούλετο, ἐν ἀπορρήτῳ δῆθεν 
ἔφασκεν, ὡς ἄρα δέδοται αὐτῷ ἀπὸ θεοῦ 
σπεῖραι τὸν Χριστόν. εἶτ᾽ ἀπατωμένη τῇ 
ἐλπίδι τοῦ γεννῆσαι τὸν Χτὸν ἡ γυνὴ ἐπεδίδω 
ἑαυτὴν τῷ ἀπατῶντι. καὶ οὕτως ἐμοιχῶντο 
τὰς γυναικὰς τῶν πολιτῶν οἱ πρεσβ. ᾿Αχιὰβ 
καὶ Σεδεκίας. Τὸ [656 τηλ]ργδοῖοα5, 
αἀάεα (6 ἐν, Τδηῖ6ὶ Δ᾽] .ἀ6ς5 ἴῃ δά- 
ἀγεβϑίηρ [ἢς χοῦ ΕἸΩΘΙ ἩΠΠ πεπαλαιωμένε 

1 μαι ζο]]ονβ 15. τηδὶ ῦ δὴ αὐρβίγασὶ οἵ Ὦγ. 
Βτ}}} 5 ἱηρεηίουβ δυριμδηῖ, 2 ας αροξγγρλξΓελε 
͵δισαηια. μοῦ, ἴῃ Ὦ}5. “ [Δ οἶον Πἰν [ἀἰσοῃς 
Οεβοδιοδίο πὰ 11ςογαῖυγ᾽ (Ετδηκίυγι δὴ Μαὶῃ : 

1877). 
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ἡμερῶν κακῶν (νυ. 52), ἀῃιὰ [ἢ6 Ξεσοηα ΜΠ 
οὕτως ἐποιεῖτε θυγατράσιν Ἰσραήλ κοτιλ. 
(υ. 57). ὅ8:. ]ὁτομλα αἷϑο 5 δοαυδιηιθά 
ψ ἢ (15 765 ττδαϊτοη, ἱμάδρεθη- 
ἀδηιὶν οὗ Οἤρθῃ, ἃ5 1 ψου]Ἱά 5θθηι, ἴοσ 
[6 πηᾶκος ἴΠ6 ἔαἶδε ῥγορῃεῖβ σῖνα ἃ αἷς 
ἰετθηΐϊ τοάβοῇ ἴοσ {Πεὶγ οσοπάπςξ : “ Αἰαοΐ 
Ἡδρτγδει-- -«αυοα ρσορῃεῖα ἡὰης ἸοαυΓ, 
ΕπΊ]οσυ δυηΐ ἢ ΠΟΙΆΪη6 160 τη ΘὨἀδοιῖου, 
4οα Ὡοἢ την] 65 (76σ. χχίχ. 20), 
πὰ βρη ῆοδι Ρυϊδηῖ, συοά τηϊβογαβ 
Ἰ]Π]Θτουα5, αὰδθ Οἰτου ουπΓΠΣ ΟἿΣΙ 
γϑηΐο ἀοοίπηδε, 5]. ἀδοςσρασηΐῖ, ιο ἀϊςα- 
τοηΐ εἰ5, φχῖα (ὁ Τγι δ, σγαπΐ μά (ὮὨτι5- 
ἴατι ἀθ δ.0 5616 6556 σ!ΕΠΘΓΔΗ ΘΠ : 
αυᾶε 1ΠἸοοῖδα οὐριάϊης ῥγαερεῦαηΐς σοΥ- 
Ῥοτᾷ 5118, 4151 πιαῖγος ἔυΐζαγαα ΟΠ χσι] " 
(. (οπιη. ἴῃ 7 Θτοτη.᾽ σ΄ 35.). Οομρᾶσε 
ΜΙ τ[ἢ656 ραϑϑαρεβ ϑυβαηηδᾶ σό, 5). [Ι͂ὴ 
τῇς “εἔἴαγασά 7Ταμἠηιᾶ οὐ 1ιενι σου, 
Νο. 6, νὰ τοδά : “"᾿απαῦ Ὁ. Κοϊαϊδῃ δηά 
Ζεοάβκίιαὴ Ὁ. Μδαβοῖαῦ τνοῖεὲ δἰτεδαν 
ΒΙΠΏΘΙΞ 10 [Θγιϑαϊθα, Ὀὰϊ τ[Πᾶὶ νὰ5 ποῖ 
δροιρῃ. Οαττιθα οσαρνο ἴο ΒΑ Υ]ΟΙ, [ΠΟΥ 
Ῥυβῃοα [δεῖς ψιοκοάηθϑα ποτα ἴο ὄνθῇ 
στο γ Ιθσηρίῃ5. Υμαϊ ἀϊά {Π6Ὺ ἴῃ [6γὰ- 
βαΐεη ὃ ΤΏοτα [ΠΕ νεῖ ᾿γιηρ᾽ Ρτορῃεί5. 
Βυΐϊ ἴῃ Βαῦγου [ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ δράϊςδϊς 
1815 τ ΕΓ Ῥτοίεβϑίοη, δηᾶὰ {ΠῸῪ δϑϑιϑιθα 
δας ἢ οἴμοι συ ΠΥ ἀεϑῖσηθ. ΑΠΌ ψϑηῖ 
ἴο οπδ οὗ [ες τηαρῃαῖος οὗ Βαῦγοη δηὰ 
βαιά, “(οὐ Πᾶ8 56ηΐϊ τὴς ΒΙΓΠΘΥ ἴο 5ρθδὶς 
ἃ ψοτὰ ἴο (ἢγ νιῖβ.᾿ δ 5αἱά : (516 15 
Ὀδίοτα τῇδε ; ρὸ 1η. θη ΑἸΔΌ ἰουπά 
ὨΙ 56] δ'οης ἢ ἤδΥ, ἢς 5αϊὰ, “ ἀοά 
6 ἰμαΐ [ὨΥ ΟὨΠ]άσθ Ὀ6 Ῥτορἢθίβ. 
Όο, {πετείοσε, δηἀ σορϑηυ ψῈΠ ΖΕεαο- 
Κια), δῃηα ἴπου 5041 Ὀδοοσὴθ [Π6 οί ΠΟΥ 
οὗ ρσορμοῖβ. 86 Ὀε]ονοα ἢϊη, δηά 
ἀϊά δοεοοοσζαϊηρὶγ. [Ι͂ῃ τῇς βᾶϊτὴθ ὙὝΑΥ, 
Ζεάἀοκίδῃ νϑηΐ, ἀμ δοίθα ἴοσ Αἢδῦ.... 
50 1} ψεὴϊ οἡ, {11 [ΠΥ σδιὴς 
ἴο ϑοηλγαγηΐϊβθ, ἰῃ6 νι οὐ ΝΕϑΡυοςπδά- 
Ὡ6ΖΖΑΥ. νΏεΩ ΖεὝάδκιδῃ πνϑηΐ ἴο Ποὺ ἀπά 
ΒρΆΚΕ 85 Ῥοίοσε, 58η6 δΔηϑ" οσεα, 1 οδη ἀο 
ΠΟΙ νιμοιζ τὴν Ὠυϑθαμ 5 σοηϑβοηΐ ; 
ἢ6 πιυδῖ σοηθ δηά [6}1] υ ἴπαἰ ἢδ ν}}}5 
1 80 516 ψεϑηΐ ἴο ΠΟΥ Ὠυβθαηά Νεθυ- 
οΠδάηθΖζΖαυ, δηᾶ 5, “" ϑοηᾶ οτ ποι. 
ὙΏδη ἴἤθγ ψοῖα σοσΏ6, ἢ6 δϑὶςθα [6 πὴ, 
“Ὠιὰ γε Ξρεαὰκ ἴπυς ἴο ΤΥ ν᾽ ὙΠΕΥ 
5, “Υς8, ἔογσ σοά ν}}} οδιιϑε ὑσορῃδίβ 
ἴο οομηα οὗ ἢοῖ,᾽ “Ι πανα ᾿πραγά, βαϊὰ 
Ν., “τῃδῖ γοὺῦσγ οα δΌΠΟΥΙΒ Ὁπομβίγ. 
Πιά 24,0οοο τῇ ρΡεηϑβῃ, δεοᾶιιθδα οἵ 
Ζιιατ 5 ἀσρθησύδου (Νυϊὰ. χχν. 8, 9), 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ' ΤΟ ΤΗΕ 

ἃ οδῃ γοῦ δϑϑοσί βυς ἢ. ἃ ἰπηρὺ Ηδ5 
γοῦν αοα οπδηρεὰ ἢϊ5 τη ὙνΒΕΙΠΟΣ 
γα Ὀ6 ἴπι|6 ΟΥ ἴΔ[56 ὑσορῃδῖβ, 1 ΚΩΟΝ ποῖ ; 
Ὀυϊ Ηδπαδηΐϊδῃ, Μιβῆδεὶ, δηὰ Αζασιδὴ 1 
ἤαναῈ δἰγόδαγ ρόνθῆ. ΑἸΠουρῃ 1 πδὰ 
τῆς ἔιγτηαςθ ἢραιθα βονθὴ ἄδγϑβ ἴοσ [ἢδτη, 
γαῖ ΠΟΥ σάτα ἔοτιῃ αἷϊνε δὰ νε]]. ἘΌτΣ 
γοῦ 1 Ὑ1}} ΟὨΪΥ ἤδαΐῖ 1 οὔθ ἀν. 1ἴγου 
816 ποῖ ἢυσῖ ὈΥ ἴῃς ἦγε, 1 5841} ἤδνς τῆς 
Ὀεδὶ ρτοοῦ τμδῖ γοῦ ἅτ ἴπ|6 ὑτορῃοίβ, 
δΔηά νὰ 1] ἀο 4}} γουγ Ὀϊδαϊησ.᾽ ΤΠΘΥ 
οδ]εειεὰ : “Ηδηδῃϊδὶ, Μ|Ί5ηδεὶ, ἀμὰ ΑΖα- 
ΤΙΔῊ ΜΟΙῈ ἴζχεθ, 6 416 ΟἿΪγ ἵνο, δπὰ ἃ 
ΤΑΙΓΔΟΪ6 σαπηοίῖ Ὀ6 Ψτουρ 5ᾶνα [ῸΤ [ὮΓΘα.᾽ 
ΝΕΡΌ ΠΔαΏΘΖΖΑΓΙ δϑκϑα : ὁ 15 ἴθ τα [ἤδη ἃ 
τὨἰγὰ δυο 85 γοιι δ᾽ ἧὙΥεβ, ἴῃς ΗἸΡΉ 
Ῥχγίδβὶ [οϑμυδ. ὙΠΕῪ τπουρῆϊ (μογ νου]ά 
Ὀ6 βανοά ον ἢ 5δαᾶκθ. 80 οβῆυδα νὰβ 
Ῥτουρῆῃϊξ, δὰ τἤτονῃ ν τ τῃδηὶ ᾿πῖο ἴῃς 
ἔαγηαςθ. Ζ4εν νεῖ ὕ"οϊῃ σοῃϑυτμηδά, Ὀυῖ 
Τοβῆυα τειηδίηθα ὑπῃυτγί, ἃ5 1ἰ 15 581, 
Ζεςἢ. 111. 2, 1,ο, 1μδϊ 15 [ῃ6 Ὀταπὰ ρ]υςκεοά 
ἴτοὰ ἴῃς Ὀυγηϊηρ. Αηά ἔγουμα ΖοάθκΚΙΔἢ 
δΔηα ΑΠΌ νψὰ5 ἴῃ 6 συγθα τα ]κθῃ τ ]οἢ γᾶ 5 
ἴη ἴῃς τηουτῃ οὗ ἴῃ6 νι 016 σΔΡΌνΙΥ δὲ 
ΒΑΌΥΪΟοΗ : “Ἴμε Τιοσὰ τᾶκα ἴῃθε κὸ 
Ζεάεκιδι, διο. (716γ. χχίχ. 22).᾽" 

ΤἼδ βδ1ὴ6 5βίοτυ οσοὺυχβ ἴῃ ἴῃ Ταϊγχυᾶ 
ΒΑ ,ϑδαμλεοανμ 93.Α, ὙΏΘΙΕ [6 βατὴδ 
Ρᾶββᾶρα οἵ Τεσθιηιδῇ 15 οἰϊδὰ ψπἢ σοιὰ- 
τλθηΐ5. “41 15 ποῖ 5814 ᾿Ποτὰ [6 ὀκεγγιῦ 

(ΒΦ), Ὀὰϊ πι οτα ἨΘ6 γυσεζεα (0), Ξαϊὰ 
Ἑ. Τομπδηδῃ ἴῃ ἴπΠ6 μδὴθ οἵ ΒΕ. διθοι 
Ὀδὴ Τοοδὶ, ἰοδορῖηρσ ἰπδὶ ἴΠ6Υ αἸὰ 85 Ιἴ 
Μ6͵Ὲ ΥἹ]εθ β5ε5 (Π}Ὁ}2). Οοιιηηβηῖ- 
ἴηὴρ οἡ ἴΠ6 ποχί νεσβθ, “"Βϑοδιι56 ἴΠῸῪ ἤανα 
ἀπε ΓΟἸΪγ ἴῃ 15γδοὶ, δα ἤανα σοιῃμλ θα 
Δ] οσγ ἢ ΠΘΙΣ περ! θοῦγβ᾽ ᾿νῖνο 5," 
τλ6 Οδιυλαγα σΟὨΓΏ1165 :-- 

ΝΙῸΣ ἼΣΥΣ2ΣἽ ΠῚ 220 ΟΝ ΩΨ ἘΦ 
ΠΡΊΧΣΙ ΠΡῚΝ δὲ ἩῬΡΌΣΣ ΠῚ ἼΘΙ Π5 πὸ ἼοΝ 
πος Ὡνπ ὃ ῬΌΟΠ Π ἼΘΙ ΠῚ ἼΩΝ 

ΠΣ Ὁ Ποῦ ΠΝ. 

“ΒΥ ἀοϊηρ ψῆαῖ ἡ ὈΥ σοϊηρ ἴο Νεῦδυ- 
Ομ μοΖΖατ᾿5 ἠσιράζεγ. ΑἸΔῸ 55] ἴο Ποὺ, 
ΤΠυ5 54:1 ἰῇ 1 ,ογὰ, ἤράσκοη μου ἴο 
Ζεοάεκιίδῃ; δῃὰ Ζεάεκιδὴ διά, Τδυς 
Βα τηὴ6 Τιοτὰ, μδαύίδη ἴδοι ἴο Αἰμδῦὺ. 
5ὴ6 ψοηΐ δηὰ ἰο]4 ἀγ Τπἴἰλο," ὅτε. 
(ΤῊ 114]1ςΖεά νατδίϊοι Ψ11}1] θὲ ποιϊοεά,} 
ΤΠ6 Βαγαῖϊία οὗ ΒΚ. ΕἸΙΘΖΟΙ ἀραϊη, ο. 223, 
ΟἹ ἴπ6 δυῖθουῦ οὗ Ἐ. ομδῆδῃ, τηθῃ- 
ἄοης ποΘΙΠΟΥ [Π6 ΜΠ ὯΟΣ ἴῃ6 ἀδιυρῃογ 
οὗ ΝΕΡυςδάηοζζασ, ὈυϊΪ (ἢ6 (ΟΠδιάδδῃ 



ΗΙΘΤΟΚΥ ΟΕ 5ΌΘΑΝΝΑ. 

ΜΟΙΏΘΏ ΖΘΏΘΓΑΙΪν, ἃ5 ἴἢτι5 αἰϊοιηρίοα ὉΥ 
ΑΠΔΌ δηά ἢϊ5 οοπέβασσγαία ἴῃ συ], ν ΒοτΩ 
1 Ταργεβθηΐβ, ποῖ 85 ἴαϊβε ὑσορῇῃδίβ, μευ 
τηΘ το) σΠτ] ΔῊ 5 :-- 

ΒΥ ἸΦΏΣ ΠΊΦΨΘ 13 ΠΡΡῚΧΙ ΠΡΟ 13 ΔΝ ΠΝ 
Ὁ) ὈΣῚΦΟ ὍΣ δ ὈΝΝΘῚ 07) ἫΨ 
ΟΝ ὍῬοπ ν»ῸΨ ποθ ΦΌΦΠΣ ὈΠῸΝ 

ΒΡ 
“Ὁ ΑΠΑΡ θη ΟοἸαίδῃ δηά Ζεάἀοκιδῃ 

Ὀεη Μαδβοίδῃ Ὀεοδιης ρῥγεϊθη θα ρἤἢγϑϊ- 
οἶδβ8. Απά [6 γ υἱεἀ ἴο ἰτεδΐ ἴῃ 6 ψΊν65 
οὔ ἴῃς ΟΒαϊάδος, δηά ἀδδθαιοὴ {ἤθτη. 
ΤΟ Κίηρ πεατά (πεσγθοῦ, ἀπά σοτασηδπ θα 
(Π6τ ἴο Ὀ6 Ὀυγηῖΐ," 

Ι͂ὰ τ6ὲ «“βείφία αἀραὶθ (ΕΔ. Βυθετ), 
Νο. 25, Ρ. 164 ἔ, τἢ6 5ἴοΥγν 15 {ὈΓΠΟΣ 
τλοάϊ!ῆοά :--- 

ἜΡΦ᾽ ἘΠ) ΠΣ 12 ΠΥΡῚΧΙ ΠΘῚΡ 12. ἈΝΠὸς 
ἼΝ 9 ὙΠ ΠΡ» ὍΣ ΓΈΣΘΟ ὉΠῚ ὉΠ 

("Ὁ "5 ΠῚ) “2) ἘΦ 
ΠΤ 225 Ομ ΠΩ ἽΠ ΟἽΩ, 7), ΠῸῚ 
ΓΟ ῬῸ ὨΝῚ Ἴ229 ΥἼΣΠ ΠῚ ΓῸΠ ΠΟ ὝΘΝΙ 

. ὈΧΎΦΙΣ 82. 
2.4, “ΑΠΌ Ὅδη Οοαϊαῃ δηᾶ Ζεάεκίδῃ 
Ὀεη Μαδϑεοίδῃ ψοσα ργείεηεα ῥγορῃθίβ. 
Απά [Π6γ υδεα ἴο σοπχηῖξ Δα] ἴογν ΜΠ ἢ 
{ΠΕΣ πο ΟΙΓθ᾽ ῖνῈ 5, 85 [Ὁ 15 τ ΘΏ, 
76. χχίχ 22. Απά νψ δῖ νουϊά [Π6Υ ἀοΡ 
Οηδ οἵ [Ὡδπὶ ψοπΐ ἴοὸ ἃ ψοπιδ δηα 5αὰ 
ἀπίο μοῦ, “1 ἢᾶνε βθϑῃ (1 ἃ νἱβίοῃ.) [Πδΐ 
ΤΥ ἴδ! ον Μ111 οοτὰς υπΐο ἴῃς6, δηά (παῖ 
του Μ1}} Γαῖδα ὉΡ ἃ ρτορμοῖ ἰῃ [ϑ5γδρὶ, " 
ΤῊ τηδίζοσ νηΐ οὐ, Ἐ61] (ΠΥ διἰϊοιηρίοα 
τ(ἢ6 φιδδὴ ἴῃ (ἢς ςατηα δϑῃϊοη, νι ἢ τῃ6 
τα]: πο οηδα ἀρονθ. Ἠδτε 6 876 αἵ 
οὔσθ βίγιςκς ἢ τῃ6 βἰσγδηρζεηθϑ5 οὗ [ἢς 
ἸΡ]]σαῦοη ἴμαΐὶ ποῖ ΟὨΪΥ [Θὐνο5565, Ὀαϊ 
εὐ βαῤγέρμίαμ ααϊΐες, ἐυῶϊ {ες φωξερ, 
σουἱά θὲ ᾿ἰηδιεποθα Ὀγ [86 ῥτζοΐλῖβδε οὗ 
ρινιηρ ὈΠΠῚ ἴο ἃ [ον ιϑἢ ρσορῆθί. ΗοΝ 
ΔΙΘ ΜῈ ἴο δοσουηῖΐ ἔοτ 115 [ΓΔ ηϑίοτγωδ! οἢ 
οἵ τδ6 ογρίηαὶ γα! οη, ἢ] ἢ Ὀτησϑ ἴῃ 
Βαρυ]οηίδη ὑγοπῆδῃ ἰηβίθδα οἵ [εὕγα5565 ἢ 
ΤΟ τϑάβοῃ, ΒΓ] 1] Κ5, ννᾶ5. ῬΥΟΌΔΟΙΥ 
δεοηθδίορίοαὶ. [Ι͂ἢ τΠ6 Ἰῃϊεγοϑῖβ οὐ ρα ΠΥ 
οὗ ἀδεοθηῖΐ, ἴπ6 δος ῃαὰ ἴο Ὀ6 βυρρτοϑβθα 
τῇαϊ ἀυτίηρ ἴῃς ΒαΡγ]οηΐϊδη Εχ!]α 7 ον ]5ἢ 
τΑΔΓΟΙΚ5 Δα Ὀδδη πι]5]6 ἃ Ἰηἴο ΤΟση οΔΟΏ, 
Π τὰς Ηαρρσαάα «509 ἴο]ὰ οἵ δὴ διϊϑηρί 
ἼΡΟΩ ἃ ποῦϊς ἰαάγ---ϑαΥ ἴῃ6 νι οὗ ἃ 
ἔοτιθοσ [ον ϑ ἢ Κιηρ---ηα [ἢ}}58 αἰϊζοιηρὶ 
Ἰεα το ἴῃς τυίη οὗ ἴῃ6 ρῥεγρείταίοτβ, ἴῃ 6 
Μ]ς οὗὐ ΝΕΡυΟΠδάηθΖΖΑΥ γὰ5 παίυτσα! ῦ 
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βυρδιςιϊεα; πᾶ ἴο τρᾶακα Ὄνου ῃηρ 
ῬΪΔι51016, 58ὴ6 νγᾶβ Ῥσχονι ἀδὰ ἢ 4 ϑυϊῖ- 
ΔΌΪα Παηηθ, ϑου) σα. Απά 85 (ἢ6 οἱὰ 
δα οη τηδὰθ ἴὰ6 ἴννο πλϊδοσεδηΐβ ὑτο- 
Ταϊβα (ἢ6 δἰ οὗ ἴῃς Μεροιδῆ, δπὰ της 
οουἹὰ θ6 πο ᾿:ῃηἀπςειμοηΐ ἴο Βαυ] ΟΊ ΔῈ 
σοτθῃ, [ἢ15 ἀἸ ΠΟΙ ΠΥ ψγὰ5 σοὶ σὰ οὗ ὉῪ 
Βι ϑαταρ 2γοῤὝεξ ίος Ἡπσείαλ. ΤῊΘ 
ΜΜοϑϑιδηὶς στοίθσθηςθ, ΒΠῚ}] [δ ῖηΚ5, νουϊά 
μάνα Ὀδδῃ ΡοΪ 1655, 1655 τηδάς αἱ ἃ 
[πθς ΘΗ ἸΠΟΙΟ νγὰβ ΠῸ τεργοβϑοηϊδῆνε 
οὗ τ1ὴὼ6 Ἡουβε οὗ αν ἰο ψΒομ βοῇ 
ἤορδ5 οοὐἱὰ δἴίζδοῃ. 715 ἔδαίυτε οὗ 
τὴς Ηαρραάα, ᾿πεγείοσθ, ἄστεος ψ ἢ τς 
ΓΠἼΘΟΙῪ ἴμδΔὲ ἴῃς Τοδοίῃ οὗ ϑυβδῆηα 15 
76 Ποϊδομϊη οἵ ᾿ δοομίδῃ, [6 [6 15} Κιὴρ 
00 ΙΔηρι 564 ἴῃ ρὈτίβοη τὨγουρῆουϊ ἴῃ 
τεῖσῃ οὗ Νερυοσμαάηθζζασ. Α οδρῦνςα δἱ 
[ΠῸ ρὲ οὗ 18, Πα δἰἴποὺ μδὰ ἢο οι] άγθῃ, 
ΟΥ ΟἿΪΥ 5:0 ἢ ἃ5 “6,6 τηδάθ δου 5 ἴῃ 
ἴῃς ραΐάςος οὗ [ῃ6 Κίηρ οὗ ΒαΡγ]οη." Τῆς 
βἰτπδιοη τὰ οὔθ ΜΏΙΟἢ αβοτγάρα ἔτεα 
Β0ΟΡ6 ἴο ῥτείβηδοιβ οἵ 411} βογίβ ; δῃπὰ ἱΐ 
15 41{6 ρΟβ5 1016 {παῖ ΑὮΔΡ δπά Ζεάοθκίδῃ 
δὰ ὨΙρῆεΥ ἀδβδίσηϑ [ἤδη τἢ6 ΤΏΘΙΟ σταῖ!- 
δοδοη οὗ ᾿ἰυ8ὲ ἰῃ {πεὶγ αδἰϊειηρὶ ΟἹ 
ϑιθᾶηηα. [Ι͂ῃ ἴ[ἢ6 ΜιΙαγαϑὴ ἢ αγγίφγᾶ 
ΑΑαῤῥᾶ, ῬΑᾶτ. ΧΙχ., ἃ ΞἴΟΤΥ 15 ἰοΪὰ ἰηάϊ- 
οαἴϊνα οὗ σοὨΓΘΙΏΡΟΥΑΤΥ [εν 15} ἔδατγϑ τῃαϊ 
[6 Ηοιιβε οἵ αν! τϊρῃς Ὀδοοϊὴθ 6χ- 
πος ἢ ΘΠ ο Δ ἢ) 5 ἀθαῖῃ. Τῆδ 
ατοαῖ ϑδημοαπῃ ἰ5 βαϊὰ ἴο ἤανο βοιρῆϊ 
δῃά οδιαϊηοά, τῆτγουρῃ [Π6 ἰηζογοθβϑίοῃ 
οὗ Οὐδδη ΘεΠΙΓΔΏ}15, ὈΟΣΤΩ 5510 ἰοῦ [ἢ 6 
ΨΠῸ οὗ Τ6ῃοϊδομίη ἴο νἱϑὶς ὨΪπὶ 1η ἢΪ5 
Ρβοη, ἴη [6 βεαῦεὶ οὗ [ῃθ 5.ΟἹγῪ, 
ΜΏΙΘΙΏ 1 15 ὉΠΠΘΟΘΘΒΑΥ ἴο [ΓΔηβ]αἴοθ, ἴῃ 6 
ψὶίς οὗ [Θοοηΐδῆ ρΡΡΘδΥβ 8ἃ5 Ὀγθβοινρ 
ὮΕΥ ΡυΠῖγν, δοοοτχάϊης ἴο ον 5ἢ 14688, 
υηάοσ οἰτουπιδίδηοθς οὗ ρτοαΐ ἰδπιρίδ- 
[ἰοη : δηά δῆ υἱΐοῖβ δὴ δχοϊδηλδίίοι, 
ΠΝ ΠΟΥ 9, το, οὐ ΠΟΊ ΒΥ 
Θηουρῇ, σοπΐαϊη5 (6 πᾶπης οὗ ἴἢ6 ὨΘΙΟΙΪΠ 6 
οὗ οὐσ Αροσσγρῇβοη. Ὦγτ. ΒΓ] ΞΌΡΡΟΘ65 
(αὶ [15 ΟΥὟ οὗ ΠεΙβ ρᾶνα σίϑβα ἴο ΠΟΥ 
Ῥορυΐαγ ἀδϑιρηδίίοη ; ἃ Βυρροϑβιίοη ΜΏ]Οἢ 
Ὧξ σοηῆτῃβ Ὀγ ἴῃς ἴδοι [πὶ Θυθδημᾶ 15 
ποῖ ΚΟ 45 ἃ ΗἩΌΤΕΤ ΡτΟΡΟΥ ΠδπΊ6 οὗ 
ΘΑΥ]εν ἄδις. (ὅες ΒΚ. οὔ 7 0Ὀ116 65, νἹ]. 1.) 
Απά ψῇδηῃ 5ῆς ἰϑᾶνθβ8 ἢδσ Πυβραηᾷ, 5ἢς 
ἴλΚε5 ἃ δαῖῃ οἵ ρυπδορίίζοη, ψΏΙΟἢ ἀοία1] 
οοἰποῖϊῆθς ΜΠ τῃ6 ἰδοϊ (μα ϑυβδηῃᾶ 
ἴῃ ἴῃς ΑΡοσσυρἤοη 15 ἀὐουζ ἴο ἴαϊκε ἃ 
Ῥαϊῃ ἤδη ἴῃ6 ΕἸάΘΙβ δἰίδοῖς μοῦ. Οἡη 
[πΠ656 στουηά5, ΒΓ] (ὨἸΠΚ5, ἀπα γα τα 
ἀιϊιθροβεά ἰὸ ἄρτὸς νὰ Ὠϊπ), (παι τῃς 
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ϑυβδῃηᾶ ΟὗἁἨ ΟἿΣ 5[ΟΤἿΎ 15 ἴῃς Κιῃρ᾽5 νι ἢ 
τὴς ΜΙιάγαβῃ. Αηάὰ 1ἢ15 15 Ὀοτης ουὖΐ ὈῪ 
οἴπεσ ροϊηϊβ οὗ οοϊποίάθῃςθ. ϑυβδῆηᾶ 
ψγ5 ἴπη6 ν]ίε οὗ ραξῖνε; διὰ Γ οδοϊηὶ ννὰ5 
(6 τηοϑὲ Ῥτοιηϊηθηΐ ρεγβοηδρα διηοηρ 
ἴῃς Εχ!]ο5. Τῆς ἀδβουρίίοη ΟὨΪΥ 5115 
76 Ποϊδο -Π οοηϊαῦ, ἰἢς ἴοπηεσ Κιῃρ 
οὗ Τυάδῃ, ψῇῆο βοῦῖα ἱπνεηϊγ-ῦνα γὙ6δγ5 
Δίου ἢ15 1 ρυϑοητηθηΐ ψγὰ8 τοϑίοσε ἃ ὈΥ 
Εν}- Μεσοάδος ἴο Κίηρὶγ Ὠομουτς δὲ [πε 
οουσγ οὗ Βαῦγϊοη. [Ι͂ῃ ἴῃ686 οσῃδηρθα 
οἸγτουτϊηβίδησεϑ ΜῈ ΙΏΔΥ 6 συγ ἴμδὲ (ἢ6 
Τεϑρεοῖ οὗ ἢ15 οὐ σουπίγπθη που] 
ποῖ 6 ψδηίηρ ; [6 μοϊδομη πουἹα Ὀ6 
τοραταρα 85 [6 Ῥπηςδ οὗ ἴῃς (αρνν, 
δηᾶ ψουἹὰ ἰεανα 15 αἰρη Ὑ ἴο ἢ15 510- 
Οαβ50 15. [Ι 15 Ὀεγομαὰ αὐποβδίίοη, 5805 
Βγ], τὶ (6 Βαρυ]οη δα ἘΧΙΪΑτοαῖα, 
ὙΠΙΟΙ Τοδο θα ἴῃ αἰπιοδί πΌσοΚοῇ συς- 
᾿οϑϑίοῃ ἀονῃ ἴο [Π6 βεοομά 4] οὗ [ῃς 
4 σομςΓΥ, 88 αἷθο ἴῃς Ῥα]θβ Δ η 
Ῥαϊδιομαίς ἰουπάθά ὉΥ ΖογυθΡαρΡεῖ, 
οΥἹριηαϊθα ἴῃ {6 Ροβιοη οἵ Ποηοῦτ δο- 
οοτάασά ἴο Κίηρ Γ ἐμοϊδομϊη. ΤΊιεγα 15 μῸ 
ἀμ που Ὁ ἴῃ Ξυρροβίηρ ἃ σοηδιϑίοη οὗ [ῃ6 
ΠᾶΙη65 [6 Ποϊδοίη δρὰ 76 ῃοϊαἰκΊηὶ δι ὴ 
ἂἃ5 ΟΟΟΙΓ5 6]5Θ ΝΠΘΓΕ : 566 5. Γ Θτοτη θ᾽ 5 οδὰ- 
[ἰοη οἱ [Π|5 ροϊηΐ (΄ (Ομ. ἴῃ ΠΔη.᾽1. 1). 
Μοτζθϑονοσ, ὃ. ΗΙρροϊγίυς ἰάθη δοὰ 76- 
Βοί οι  η-] δοοηϊδῃ πῇ τῆς ]οδοίῃ οἵ 
ΟὟ ψοῦκ. ὅ86ε ἀδοσῷ. σγηςε]!. Οὐὐγορορῦ. 
218: Ὁ ἱερὸς Ἱππόλυτος ἐν τῷ κατὰ τὴν 
Σωσαννὰν καὶ τὸν Δανιὴλ γράμματι τρία 
ἔτη λέγει τὸν υἱὸν Ἰωιακεὶμ Ἰωαχεὶμ τὸν 
καὶ Ἰεχονίαν μετὰ τὸν πατέρα κρατήσαντα 
μετακομισθῆναι εἰς Βαβυλῶνα σὺν τοῖς 
λοιποῖς ὡς πρόκειται. τὸν δὲ Δανιὴλ καὶ 
τοὺς τρεῖς παῖδας τῆς παρούσης αἱ ἴας 
λέγει. Τοῦτον δὲ λέγει καὶ τῆς Σωσαννῆς 
ἄνέρα εἶναι καὶ πιθανὸς ὁ λόγος. Αἰτίοδ- 
Ὧ1ι5 δηὰ Οτίρθῃ, ἴῃ ἴῃ6 σοΙγοϑρομάδηςα 
τοίοιτοα ἴο αὔονθ, οῖο οὗ [ἢ6 ϑϑζὴθ 
ορίβϊοῃ, τπουρὰ [06 ΤΟΙΙΏΘΙ βυρσρεϑίβ ἃ 
Ῥοβϑιθὶς αἀϊδεγοθοθ. ὕὕροη [ῃἢ6 ᾿ΠΟΪΘ, 
16η, ἃ 156 ΠΙΘΏΪ ρῥτόῦάῦὶς ἴῃ (ἢ6 
Θυβδηηᾶ Οὗ ΟἿἿΓ 5(ΟΙὟ 15 ἴῃ6 νῖΐε οἵ κΚίηρ 
76 Ποϊδομίη, οὔνμοῦι 6 ΜΙάγαβῃ βρϑακϑ. 
Απιϊὰ ψῇηαΐενευ νη δίϊοηβ οἱ ουϊνγατγά 
ἰοΥΠΊ, δῇ 6556 [14] 51} ΑΥΙὙ ας 50 [ΔΓ 
θδθη δϑιδὈ 56 ὑεϊνθοῃ ἴῃς Οτεεῖϊς 
Ἡ!5ΙΟΥΥ οἱ ϑυβᾶπηᾶ δηἋ σοτγίδιη Ηδρρδαὶς 
ῥᾶββαρεβ ἴῃ ἴῃς Ταϊμλια δηα Μιάγαϑῃ. 
γε πᾶν ΠΟΥ ἴο σοῃϑίἀοσ (ῃ6 ἰηΐοι- 

νοητοη οἱ Πδηΐοὶ, ἀημα ἢϊ5 Θχδιῃϊηλίίοη 
οὔ ἴῃς ἵνο ἔαϊϑε νι θθθος. [Ι1ἢ τῃῇ6 Μι|Ιά- 
ΓΑΒἢΪο δίοτυ, ἴοο, 6 8566 ἃ [ῃϊγά βϑῦβοῃ 

ἹΙΝΤΕΚΟΘΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

1ΠΓΟΥν ΘΒ ηΡ, ἢΟ56 τηοτδὶ σαι 46 5ῃ1Ππ65 
ουὐξ ἴῃ νἱνἀ σοηίταϑι τῖἢ ἴῃς τυτρυ46 
οὗ τῇς νο ρῥτορῃμεῖβ, αἱ ἴῃ 6 τηοτηθηΐ οὗ 
{Π6]Γ ῥδῆα] ἀεβίπισομ. οϑῆυσα Ὅδῃ 
]οβθάθοῃ (ῃ6ς ΗἸρῺ Ῥυϊεςί 15 50 ἴατ δῃ 
δαἀυμρταϊίζοη οὗ ἴῃ6 Πδηϊοὶ οὗ ϑυβδῃηᾶ. 
Βυῖ (ῃ8 σοησερίοῃ οὗ ὈΔΠη16] 45 ἃ Ἰυᾶρε 
οΓοβϑ- απ δϑιοηιηρ [ἢ 6 ἸΏ 65565 15 ΠΟΏ5Ρ]- 
οὐου 5 ὈΥ̓͂ ̓ ἴ5 ἀΌδομοα ἔτοτα ἴῃς Ταϊιηυάϊς 
δηᾶ Μιάτγαβῃηϊς βίοσιεβ. δρουΐ [86 πιοκοάᾶ 
Ῥτορῃοῖς δῃὰ δῦουϊ ϑυβαπηᾶ ; (Πδἴ 15 ἴο 
58 Υ, ἴἴ 5 ἀηκηονῃ ἴο (ἢ6 ρΡΟρυΪαΓ ἰγδα]- 

. ὕοα (Κοδξεεαρε), διὰ ἀϊά ποῖ Ὀεϊομρ ἴο 
[Ὡς οΠρίηδὶ βίουυ οὗ ϑυβαῆηα. [115 ποῖ, 
Πονανοσ, ἀυς ἴο ἴἢ6 τοῖα ΔΠΟΥ οὗ [ῃ6 
δυῖθοσ ; δῃηὰ δ5 ἰΐ, ἴὴ ἰδεῖ, σοηϑβςζαυϊεϑ 
τῆ6 Κογηθδὶ οὗ [π6 νῆο]6 παστδίνα, τ 46- 
56 ν 65 Ἵϑσοῇ!} σοηδἀογδῦοη. Νον ἴδετε 
ΠΑΡΡΘῺΒ ἴο Ὀ6 ῥχεϑβεσνεὰ ἴῃ ἴῃς Μίϑῃμα 
ἃ {τΑρτ θη Ὡοίϊοα οὗ δὴ ΘΟΧΔΟΙΪΥ 
ΘΙ ΠῚ ΘΧαΠ ΔΊ Οη Οἱ ἩΠΏ65565.. [Ι͂ἢ 
δαμάλει. σ, 2, ἃ 15 νπίδη : δ: Φ ΠΟΡῸ 
ΣΤ ΥΡΊΨΞ ἘῚ 12, “ ΟἾοα ὕῥροη ἃ {ἰπ|ὲ 
Βοὴ Ζακίκαὶ ρυΐϊ ᾳυδβίίομβ δρουϊ ἢρ- 
βίθηβ." ΦὍὉνο οἴου ἐγαρτηθηίβ οὗ [ἢ]5 οἱὰ 
ἩδΙδοηδῆ τα αυοϊεά ἱη ΒΑΡ. «δακλεαν. 

414: Ἰ)Π ΠΡ ΠΠῚ Ὁ ΥἹΟΝ, “ὙΠΕΥ 
5814 υηἴο ἢϊπὶ, ᾿ Ηδξ ἴεν ἢἰηλ υπάσσ 4 ἤρ- 
ἴτ66.᾽ ὙὩΤῊΪ5 ἸηΐοπῺ5 υ5 οὗ ἴῃ6 οἤδΙρο. 

᾽ῸΣ) ΓΛΥΡῚ ΠΡῚ ΓΛΥΡῚΣ Ὁ ΠΟΝῚ ἸΩῸ ἼΩΝ 
«ΠΣ ὈΣΝΠ ΠΥ ὈΣΝΠ “δ 5αἰὰ ὑπο 
ἔμειη, “Α5 ἴο {παῖ ἤρ-ἔγεβ, ψεσα 115 βί 615 
{ΠῚ οΟΥ (Ὠϊοκὴ μεῖα ἴῃς ἢρβ ἀαγκ ΟΥ 
ρΡα]ε᾽  ΤὌΠϊς βῆειννς [6 ῃὩδίυσα οἵ ἴῃ 6 
ΟΓΟΘ5-Οχδι δίοῃ οὗ ἴῃς δοσιιβοῖβ. Ὑ1ῃ6 

ἀεάυςοῃ ΠΒΥΦΊΘ ΠῚ ΥἽΠ ΓΊΡΥ 22 ΠΩ ἼΠ 05, 
“Ὑ͵Ήο80 ἀοεί τη ἢ ἴῃ οτοββ. αυθβιοη- 
ἸῺ ἩΠΏΘΘ565, ἰο (δὶ τῇδη ἰ5 ἴο ὃ6 
Ὀτγαϊβεα," ᾿παϊοαΐθα [πὲ [ἢ 6 ΟΓΟβ5- ΧΆ ΤΩ]- 
ἩΔΊΟη Γαι εἀ ἴῃ ἃ αἰδρτοοῦ οὗ ἰῃς 
οδάτρα; 50 (ῃαΐ (ἢ6 ςά56 15. ἃ Ἷοῃρίοῖα 
ΡΆΓΑ118] ἴο (ἢ6 οὔθ ὑείοστα υ5. Ηδγο 
δφαϊῃ, [Πογοίοσα, (Π6 ὑτορεὺ σοῃοϊυβίοῃ 
Β6θη5 [0 ὑ6 {Παὶ (Π6 Διυίῖμοσ οὗ ϑυβδῆῃα 
ἢδ5 5]ΠΊΡΪΥ ρίνθῃ Δποΐθεῦ 5δρ6 ἴο ῥχσδ- 
Οχιϑίηρ τηλΐοσιαῖὶ5. μας ννὰ5 5 οὐὔ)δοῖ 
ἴῃ ἴδ5 ταιγοα 6] ηρ, σοπιθὶίηρ, δηά 
ΘὨΪΑρίηρ ἴῃς οἷά ῥορυΐᾶῦ ἰγαάπ θη ὃ 
ΤῊΘ ποσὰ] δἀάδά ἴῃ ἴῃἢ6 1ΧΧ. τοχὶ 
βῆεννΒ {πὶ 1 ννᾶβ δα Ϊγ ρεγοεϊνοα ἴπαΐ 
ἴΠ6 δἷπὶ οὗ ἴῃς ρίθοθ ψὰ58 ἡ άαοΐε, τοὶ 
δεείογίεαί, Βαϊ [6 σοηίγαϑδὲ θεν ἢ 
γουΐῃ δπὰ ρα 15 ἴοο βυρογῆςία. Τῇ 
οοηίγαϑί 15 δίνῃ ἴνο Κιμάϑ οὗ ΟΠ ηδ] 
ΡΙΓοσθάιϊγο, ὩΪοἢ ἅττα σαργοβεηϊθά, ποῖ 



ΗΙΘΤΟΕΚΥ ΟΕ δύϑβϑαννΝνα. 

ΌΥ ἃ ΟἿ ροηεσαὶ ἀεδβοσιρίίοη, Ρὰϊ ὮὉΥ 84 
σοποζοία ᾿πδίδηςσα οὗὨ [Π6]γ δοῖυδὶ νοσκίηρ. 
ΤῆΘ δυίποτβ δἰηλ 15 [0 ΡῬΟΓΙΓΑΥ͂ σοΙΔ 1] ἢ 
ἀσδρίοσαῦϊὶς ἀείδθοϊβ ᾿ῃῃογθηῖς ἴῃ ἴἢ6 δά- 
ΤΩΙ βία !ο ἢ οὗ ᾿υ5ῆςα 1 ἢ]5 ΟὟ [[Π16, 
δΔηά ἴ[ο βιισρροβῖ ἃ τδάϊοδὶ ουΓα. 
ΤῊ ρῥσοοΐβατα ουϊάθης η [Π 6 5101 56], 

(1.) Αὔδὺ δηὰ Ζεάοκίδῃ, ψῇο οἰβθιν ῃοσα 
ΔῚ6 ἱγἹὴ} Ρτορῃοίβ, ΟΥἨ τηραϊοαὶ! τορῖιθ8, 
ΔΙΘ6 δῖα ἡμάρες ὙὮὯΟ ὈΘΑΣ αἶσα νυ} 655. 
(2.) Τδηΐθὶ ἴοο ἰ5 4 Ἰυάρε, [πΠουρὴ εἶβθ- 
ΠΕΙΟ 6 Πα5 ποίῃιηρ ἴο ἀο ψ} [Ὠϊη 5 
ἡπα!ςοῖα]. (3.) ΤῊΘ δηξίτα δοιοἢ 15 ΤΏΔΙΗΪΥ 
ἀενεϊορδά ἴῃ ἴῃς [41] οὗ υάστησηῖ, (4.) 
ΤΗς ἵνὸ ταίογθησεβ ἴο ϑουιρίισα ὙΠ ΠΙΟΝ 
ΟΟΟΟΥ ἴῃ ἴΠ6 ρῥίθοα ὈδΑῚ ὕροη Ϊ 5166 δηά 
5 δα) ηϊϑίγαῖοτς (ΕΧΟα. χΧΧῆ!, 7; ΖΕΟἢ, 
5, 6, 8, 11). (5.) ΤῊ ᾿πάϊγοοϊ οἰϊαίῖίοι οὗ 
(Ὡς Ῥαῃίδίθυοῃαὶ ἰδ ἴοΓ ΡΠ ῃϊηρ [4186 
ἩΠῈΏ65565 ΙΓ [Π 6 5416 ρεηδ Ὺ παΐὶ [ἢ 6 
δοουβοα ψουϊὰ πανο βυβοτοά, νου βθοιὰ 
ΒυΡοτἤυουβ, ᾿ τὴ6 αυῖμοτς δὰ ἠοῖ σηδδηῖ 
ἴο 506} ἰπμαἴ [6 ΔΡΡΙΙοΔΏΟη οὗ [Π6 5416 
ΨγᾺ5 ἴῃ ὈΪΐδοα 1 ἰδ σᾶδ6 ἢδ6 ἀδβουθ65, 
(6.) ΤΕ ρῥΐδῃ οἵ (Π6 ρίθοβ ᾿μάϊοδῖες ἰδ 
1η6 ᾿τιδάϊἰοη5 ἀρουΐ ἴῃ6 ΒαΡΥ]ομΐδη αἶσα 
ῬΙΟΡἢοῖ5 δηά ϑυδᾶηηα 86 τΏΘΓΟΪΥ [ἢ6 
Βιροίγυοσίυγα ἴοσ ἴῃ τεαργοβδθηίδιοη οὗ 
δε ἐχανηαζοι οὗ τοίίμόσοος ὉΥ ΜὮὨΙΟΝ 
ϑυβΔ Π}8᾽ 5 ΪΠΏΟΟΘΠΟΘ 45 654 }15Π66, 

Αμπα Ποῖα γγὙὰ ΏΔΥ δα δηοίῃοσ σα γατ- 
ΔΌΪΟ οοἰηοϊάδηςσο. διίοπ Ὀδὴ ϑῃδίδοῃ, 6 
ψ 6] -Κηονῃ Ῥγοϑιάθηϊ οὗ [6 δαημδάσιῃ, 
ἰαυρῆϊ ἴῃ πογας νῃδὶ Βδη Ζακκαὶ ἰδυρῃϊ 
ὈΥ Ἔχδρ]6θ. 866 4 ,γφό ᾿Αἀδόί, ἱ..ο: 

ΓΝ ἭΡΠ ΠὥΡῚ ἽΠ ἽΝ ΠῸΦ 12. ΠΡῸ 
9 ΓΘ δ 212 ὍΣΠῚ 7} ΟΥῚΝΠ 

ἐρὉ ΥἹΟΡ» 
“«Θιηοη Ὀδη ϑ'ῃείδοῃ υϑεα ἴο 94γΥ, Εχ- 
διηϊῃθ ἴῃς υυἱζη65565 δΔρυηάδητϊιᾳ, ἀηα Ὀ6 
οδυίοις ἴῃ τὮγ νοτάϑ, [6ϑὲ [Π 6 δάση ἔσο 
ἴδ ἴο χῖνε [4156 ΔΆ ε 5." ΤῊΪ5 βαγηρ 
ΔΡΡΘᾶτβ ἴο ἤᾶνα Ὀδθῃ [μ6 ἔγαϊς οὗἨ ὈΙΕΟΣ 
ΡΘΙβορδὶ Ἔχρεθηςσθ. δ᾽ ΠΟ 5 ΟΥ̓ 80} 15 
5] ἴο ανὸ Ὅσο οσοπάοιηηρφά ἴο ἀφαίῃ, 
ΟὨ ἴῃ6 τΟΘΕΠΊΟΩΥ ΟὗὨ τι 6 5565 5 ογη θα 
Ὁγ Θιμηοπμ᾿ 5 δ Θηγχ165. ΤῊΝ ΠΓΠ65565 ΟΟ0Π- 
(556 τλ6 (τ αὶ Ὀείοστε ἴῃ6 δχϑου- 
ιἰοη ; Ὀὰῖ {π6ὶΓῚ νοοῖ τοαίιϑεά ἰοὸ ὃὉ6 
ἰτιθὰ ἀργαῖη, “ Ἐδίμεσ," βαϊὰ ἢ6, “ἸΓπουὺ 
ἀεβιγεϑῖ πὶ Ὠ6]Ρ σοπὶς τὨσουρῇ [ἋἢΠ66, 
1.56 Τη6 8ἃ5 ἃ [γεϑῃο  ." (76 Π|5. ϑαμχἬε᾽. 

νἱ. 4: ὙὉ ὃν ΓΡΊΦΙ ἐπ ΠΡΡᾺ ὉΝ δδ 
ΠΡΡΌΝΘ ΝΣ πὉ.) [Ιἢ οἵδε ννοτγάβ, 
ἔπ 80 γγ3 ΜΠΠῺΡ ἴο 6 ἃ σοῃϑρίςυουβ 
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ΘΧΔΙΏΡΙς οὗ τς Ἰυά!οϊαὶ αῦυθ6 δραϊηβῖ 
ὙΠΟ, ἢ15 (ΔΙΠΟΥ ψνὰ5 ἀριδηρ. Αδουΐ 
[Π15 [ἰΠ16 ῬΤΟΌΔΌΪΙΝ Βοὴ Ζακίαὶ ᾿ινεά, 
ΨΠΟ, ἃ5 Ἧὸ ἢν 56θῇ, 1ηϑ!τὰτ6 ἃ ἃ ΤΏΟΓΙΘ 
βί Πησοηΐ ῥγοσθϑθα οὗ ἰῃαυΐσΥ; δῃά (ἢς 
ΘΙΟΓΥ οὗ ϑυβαηηα ΤΔΥ νν6}} Ὀς 4 ὑτοάυςι 
οὗ ἴ[ῆ6 54η16 ΡεΠΟά, ᾿ἰδηἀρά ἴο δανοσδία 
[6 οἰδὶπς οὗὨ [158 ᾿Ἰληονδίου ἴῃ ἴῃ 6 ῥγδΔο- 
τος οὗ ἴῃς σουτῖβ, ΌΥ ἃ Ξ(Π|κίηρ᾽ ΘΧδηρ]α 
οὔ τὰ6 Ὠλϑοδιτίαρα οὗ υϑ!ο6 πη ογ [ἢ οἱά 
βγϑβίδῃι, δηα οὗ 115 σοιρ δῖα ν]] δ ]οἢ 
ὉΥ [06 πον τροῖμῃοά, Βιυῖ ϑιηο δὴ 
ΘΠΘΔΟΝ ΜΝ» 88 4150 [6 σμδιηρίοη οἴ δηοῖΠ6Γ 
τοίοστηι ἴῃ σοηποχίοη ΜῈ ἰ(ἢ6 ἰαν οὗ 
[65 ΕἸ ποῦν. Α5 ἴῃς ὈτοίῃοΓ-η-ἰἂνν οἵ Κίηρ 
ΑἸδχαπάθυ Ϊδῃηϑοιι5 (Δοο. τοῦ 8.6.), 6 
ΝᾺ5 Δ0]6, δίϊδσ ἃ ἰΙοῃρ βίγσυρρίθ, ἴο ϑδδοῦγα 
[86 {Πππιρῇ οἱ 18 Ρᾶιγ ἴῃἢ6 ῬΠΑΓΙσΘ 65 
ἴῃ ἴῃ6 ϑαῃῃοάπη, δηᾶ οὗ [ΠΕῚῚ ῥΧΓΙης1 0165 
ἴὰ τὰς δάἀιηϊηϊϑίγαϊοη οὗ τῆς αν, ΟΥ̓ΘΓ 
ἴπεῖῦ ορρομθηῖβ ἴῃς ϑαἀάμποσοϑ, 0 Παᾶ 
Ὀδο ἀοχηϊπδηΐ υθάογ Ηγτοδηῦβ δηὰ 
Ὁ611 τη οἷοδε οὗ [πε τείζῃ οὗ [4 ηηΔ]. 
Ασροοτγάϊηρ ἴο ϑαδάμοοδῃ ΡΠ ΏΟΙΡΙ65, {Δ ΕῪ 
Ψῆὴ0 Παᾶ (4]5οῖγ δοσυβεὰ ἃ σηδη οἵ ἃ 
οδρίζαὶ οὐδ Ἰγεα ΟἿΪΥ Ρὰΐ ἴο ἀφδίῃ, τῇ 
[Π6 βεπίθηος δαά αἰτεαάν θεθὴ δχϑοιίθα 
Οὐ ἴποὶγ νἱοϊϊ. ὙΤῇδ Ἰεσσαὶ ἀρΠΟΥ5ΠΩ, 
“16 ον πΠ||, νὰβ σοπϑίπιθα 116 γα] }γ. 
Τα Ῥμδσγίβεθθ, οἡ τῆ6 οἷον ἢαηά, τὸ- 
᾿γιῃρ ἀροὴ Πευῖ. χῖχ. 19, ςοηδἀογοά [ἢ 6 
ἡπϊεέον οὗ [Ὴὴ6 Δοουϑοῖβ 45 δαυναὶθηΐ ἴο 
δοίυα] ταυγάθτ. Ασοσοχήϊηρ ἰο ἴπεηι, (ῃ 6 
τααχίταῃ “116 ἔοσ "δ ἢ σδιηθ ᾿ηἴο Δρρ]]οᾶ- 
το 8ἃ5 500ὴ 8ἃ5, ἰῇ σοῃϑοαῦθησα οὗ (ἢ6 
ἴαϊξα ἀεροβί(ομ5, βθηΐθθμοθ δὰ Ὀδθη 
Ῥτοῃουηοδά, δἰ μουρὰ ἡοΐ γεῖ σατο 
ουἵ. ΤῊΣ αν δἱ (ἢ6 σης Ἐχίγδογαϊ ΑΓ 
λνουγοα ἱπίογηιδϊίοηβ. ὙΤῺ6 νυ] 65565, 
ὍΠῸ ΜΕΙΘ αἷ8ο [6 Δοσίι5οῖβ, ΘῈ ΟἿΪῪ 
Θχαιηϊηθα αδοιΐζ [6 στηδίη ἰαςῖ, 50 [Πδῖ 
(οὶγ (]βθῃοοα σου] ποῖ Θδαβῖὶν ὈΘοοτ8 
δνιἀθηῖ; δηὰ ὄνϑὴ 1 1ἰ ἀϊά, (Π6Υ σοί οὔ 
σους ρυηιϑῃμαθηΐϊ, ἰμουρῇ [Π6 δοσιιδοὰ 
Ὠλὰ δοΐπα!γ Ὀδοῃ ὄχεουϊοά. 

ΤῊϊβ οὐγίηρ 6ν}] (Π6 ῬὨασχίβαὶς ῬΑΙΥ͂ 
Βουρἢς ἴο τοηθάγ Ὀγ ἴπ6 ᾿πἰτοαποίίοῃ οἱ 
ἃ ΤΊΟΓΘ ΓΙροτοῦβ ΘΧδηλ ἡ δΔ.Ί0ὴ οὗ ]ΓΏ65565, 
δΔηΔ ὉΥ πιακίῃρ τῃ6 ΔΝ ΙΏΟΤΘ βϑνοῖα 
δραϊηβι [4156 νι ηθ5568.. ΤῺ ῥα Δ ΠΥ 
δῃηὰ ρῥγο)ιάϊος οὗ ἴῃς υαρα5 ἀγα αἰζαϑῖθα 
ὉΥ ἃ βαγίῃς οὗ Τυάδῃ Ὀδθῃ Ταῦθαὶ, (ἢ 6 
οοἸϊδασις οὗ ϑιπιοη Ὀδη ϑῃδίδοῃ ; 566 
.ῬΊγφῇ ᾿Αδόέίλ,ὶ, 8. Απά, δοςοσζαϊηρ ἴο [6 
Ταϊπιιάϊς δούς 22 Β, [Δηηδὶ ἰοδ ἢ8 ν 6 
Θαϊοίης ἴῃ6 ναγηϊηρ: “Βε ποὶ αἰταϊὰ οὗ 
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τῇς ῬΠΑγίβθθ5, ΠΟΥ οὗ ἰἤοβ6 ῆΟ δῖα ποὶ 
ῬΠΑτβθ 65. (1.4. ἴῃς ϑδάάυςε65) ; Ὀὰαϊ (Ὀ6 
αἰταιάἃ οὔ ἴῃ6 ραϊηϊθα ομθϑ, ῇο Ἰοοὶς 
κα (ἢ6. Ῥμαῆθοθθ, νῆοθα ΟΣ ΔΓΘ 
Ιἰκὲ τὴς νόοῦκ οἵ Ζίχησι, δῃὰ νῦο 5εεὲκ 
τ6 τενασὰ οὔ Ῥῃϊηθῆας. ὙὍΤηα 5(δΐβ 
οὗ (Ὠϊηρ5 ἴπ5 ᾿ἱπαἀϊοαῖεα 15 Τηϊσγοσθα ἴῃ 
ΟὟΓ Αροσρῆοη. Τμὲ ἵνο ΕΠάΘΙβ. ἃγα 
σουηϊογρατίβ οὗ (ἢ6 ““ραϊηϊεὰ οηδβ.ἢ 
Θιβδηηα 15 ἰτοαίθα δ δὴ δάιυ]ζοτοϑϑ, 
ψιοας ἀχδιηϊπαίίουῃ οἵ ἴῃς νι 65565. 
Αἱ τὴς. τιρῆϊ τηοπιοηΐ, Πδηῖεὶ, ἴῃ 6 ροῖ- 
Βοηϊῆοα γμάργηϑι ΟΥΓ σοά, ΔΡΌΘδΙ5. ΟἹ 
[ηἢ6 βοθῆθ. Ηες Κηονβ ϑιιϑδηηδ᾽ 5 1ἴΠη0- 
σαπο6 ΟΥ̓ ἰηϑρίγδίίοα ; ὈυΓ ἢ6 ΜῈ] βῆδιν 
τὴ6 Ρεορὶα ΟῚ ἃ ϑδῃῃμεάση ουρῶϊ 
ἴο ἀϑδοογίαϊῃ (ἢς τὰ. ἘἙδοὴ οὗ τῃς 
ἸΏ 65565 τλδί Ὀ6 4. Θ5ἘΠ]ΟΠ ΘΑ 5ορασγδίοὶυ 
δρους (π6 ἀείαι!]5 οὗ ἴῃς. οἤαῖρε. Τῆς 
ϑαάδάυσοδῃ [ηἰογργείδιιοη οὗὐ [ἢ6 Ια 
ψουϊὰ πᾶνε ἰεὶ οὔ ἴτὴ6 γιατ ΕἸάοΣς ; 
Ὀυΐ [π6 ῬὨδγϑαῖσ ὈΠΠΟΙΡΙΘ ἰ5 ΓΠΟΓΟΌΒΙΥ 
οδτὶοα ουὔΐ ἴῃ πεῖν ἐχοοιοη. 

Ετοπὶ 41} [τἢ}18, 1ἃ ΔΡΡθασβ ἴο Ὀ6 ἃ 
ἈΙΡΏΪΥ Ρῥτόῦδῦϊς σομοϊϑίοη ἰπᾶΐ 1[ἢ]}5 
ΑΡοσυρἤοη 15 δὴ ᾿Απα-ϑαἀάυσοδῃ 72 :- 
δι. ϑολΡ  , ἰὰ νΏΙΟἢ. ποῖ ἀμ 5] 1} της 
τηλῖῖοσ οὗ δὴ οἷά ἰγδαϊίοι δδοιΐς [ἢ 6 
Ῥυμὶβῃπηθηΐ οὗ βοϊὴθ ϑεάυςοοιβ οὗ ᾿νοπΊθη 
15 ψουκεαα ὕΡ ᾿μίο δὴ ᾿ἰηϑίσυςσῖνα ρῥισΐυτα 
οὗ ἃ οοτγίδίη ρεηοᾶ. [5 δ]᾽π ψγὰ8 ἔνο- 
[ο]ὰ : (1) Το {Πυβίταῖς [ῃ6 ΧΌ} Υ οὗ δΔῃ 
Ἰηναϑισαίίοη οὗ ρδγ οι ἶδγβ σις 85 ΒΘ 
Ζακίαὶ δοίυδ!ν ῥγδοιϊϑεὰ δ τῆ6 {ἰδ ; 
δηα (2) ἴο δοσδηΐϊυαῖα ἴ[ἢ6 Ὠδοδβϑν οὗ 
ἃ Τροζοῦβ ΡΒ ϑητηθηΐ οὗ [4156 ψ τ 65565, 
ἸΠαἀδροη ον οὗ ἴπ6 αιαδϑδίίοη ψὨΘΙΠΟΣ 
Δ δοοιξεα ρϑίβοῃ [ᾶ5 βυῆεγεὰ οἡ ἴῃ6 
“τουπᾷ οὗ [Πδὶγ νι ἄθηςο, οσ ποῖ. Τῆς 
[ΟΥΤΔΘΣ Ροϊῃξ 15 ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ Ῥτουηῃθηΐ, ἃ5 
οὶ αἰΒΌΠΟΙΪ δὴ ἱππονδίίοη. Τῆς 
ἴδλεϊ ἴῃδῖ [Π6 βοὴ οὗ ϑιπγοῃ θη ϑῃρίδοῃ 
γγνὰ5 ΟὈΠροα ἴο βρης ἴο ἀθδῖῃ ἴῃ οὐ οσ 
ἴο δθοῦυσα (ῃ6 ῥυμιβῃτηθηΐ οὗ ἢ 5. ̓ γίης 
ΔΟσΌΒΟΙΘ, ΡΙόνο5 ἴῃμδὶς τἴῇ6 αουτὲ ΜὨϊοῆ 
(πεὰ δῖτη σοῃδιϑίθα οὗ στρϑηῦοῖβ οὗ (ῃς 
ϑαάδάυσεδῃ ραγίγ. Τὴ δνεηῖ, ψὩ]οἢ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪ οσουττεα ἀυπηρ ἴῃ6 ὈΪοοάΥ 
βίγτυρρίο5 θεῦθθη ἴῃ6 Ῥοσβοουϊοα Ῥηδχι- 
5665 ἀπ τς ϑαάδάϊοθεβ ἰανουγεὰ ὉΥ 
7δΔοηδὶ, θεῦνεεη (ἢῈ γϑαῖβ 94-80 Β.6., 
Ταιβί ἤᾶνα τστουβεα ρορυαῦ ᾿ἱπάϊρηδίίοῃ, 
δηα ρονογ γ δυγΠετεα Θιηλοη 5 ῥτο- 
͵76ςῖ8 οὗ ἰδρὰὶ γείοππη, δηα ἴῃ 6 δβοεπάθηον 
οὗ ἴῃ6 Ῥῃατίβαίς ρασίγῦ. [τ δἷδο οδ]δᾶ 
ἰοσῖῃ τ[ῃ6 Η!βίοσΥ οὗ ϑυβᾶπηα. [{ (ἢϊϑ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

δοοουηῖ οὔ (6 ογσίη δηή ἰθηάθηου οἵ 
[ἢςΞ ποῖκ δὲ δοοερῖδα, 1 τοιβὶ δνυ]- 
ἀδηι!γ ὈῈ τεραγάεα 48 ἃ ρίδηϊ οἵ Ῥα]ε- 
{πίδῃ τδίποῦ. 14 ΑἸοχαμάπδῃ ροτονῖῇ. 
ΤῊΣ ΡΠΙΊΔΙΥ ἰαησιάᾶσα ννᾶ5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ πεο- 
Ἡεῦτγον. ὙΠ Οτεοὶς οὗ Τεοἀοϊοηῃ (4]}ς 
Ὀδοῖὶς Θαϑν ἱπίο Ηδῦτεν, δὰ (δαὶ οὗ 
(ἢ ΓΧΧ,, δ ουρὴ βουηεναϊ τότ ἔτεα, 
δῃά γατίουϑΙῪ Ἰητεγροϊαίθά, 15 ἐββε [Δ] }Ὺ 
Ἡδοὑταϊϑιηρσ. Ετομι ΒΑ γ]ομΐΑ ἴῃ οὐ βίη] 
Εἰθιηθηΐβ οὗ [6 βίου ραϑβεά ἴο Τυάδα, 
Δη ἃ (6 ΑἸεχαηάσίδῃ ἰτδηβϑίαῖϊοσ δπὰ 
αὐἀϊῖοτ πᾶῪ πᾶνὸ γοοοϊνϑά ἰἴ [Πθρς6 ΘΠ ΟΣ 
ἴῃ [Π6 5αρε οὗ 4 οἵδὶ οσ ἃ νυτιθῃ τε- 
ἰδλϊίοη. [{ ἰ5 τὰ ἴῃδι να ἢανε πο ἀϊγεοὶ 
δνιἄθησα ἔτοπλ δηοίθης {ἰπ|65 ἔοσ ἴῃς εχ- 
ἰδίθδῃοα ἴῃ Ηοῦτεν οὐ (μαϊάβε οἵ (δε 
ΘΊΟΤΥ οὗ ϑυβᾶῃηα 45 6 Κηον ἴ. Νδοῦ- 
ΤΔηὶ, ἴῃ6 ΟἿΪΥ οἷά εν ὙΠΟ ψΏΟ 
ΓΘ ὨΓΟη5 ἰΐ, αιοίεβ ρατὶ οἵ ΤᾺ 1, 
ἢ, 8, τι ἴτοῃ [6 Ῥοβῃϊο ϑυτῖδο, ψ 1 

[Π6 ταίδγεπος ἸΦῊΦ ΠΡ) ΩΣ Φ 25, “85 
11 15 νυ ἴῃ ἴῃ6 ΕΟ]] οὗ Θῃυπηδη,᾽" δέ 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ ϑιιβαῆηα. Ῥοσθαρ5 ἢς Πᾶς ποῖ 
80 ζΠΟἢ οοηίυδοα ἢ ἢ Θυβδημηδ, 
ἃ5 οἰϊδαὶ τη6 ἰοσλεσ ἔἴτοτ 4 " Βοοῖκς οὗ 
ἩΟΙΥ Υομηθη ᾿ ἴὰ ΨὩΟἢ ἴῃς ϑίοσγυ οὗ 
ΘιϑΔ:Δ ΟΔΙῚ6 ἢγϑβῖ, 

ἴῃ ([ῃ6 Οτεεὶς Μ55, δῃηὰά σομπηποη 
εὐϊοοη5, [λ6 πατταῖϊνε 15 ΘΟΥΩΙΏΟΙΪΥ ρίγθΏ 
85 Πδῃ. 1. 8ὃ0 αἷθο ἴῃ ΟἹά 1,3. δηπά 
Αταῦ. (ΟΠ τομοΪορίοδὶ ρσορσι ον βυρσρεοιεά 
της ΑΙΤΔΏρΡΘὨΊΘΩϊ, 45 1 ρυτροτῖϑ ἴο τεϊαῖα 
Δ} ορίϑοάς οὗ Τδηϊε]5 γουϊῃ. Βυΐϊ 45 
[6 ῥἷδοα 185 Βαῦδγ) οηΐα, δα ἴὰς {ἰτ6 
(Ὡς Οαρε νιν, 4 Ὀείίασγ ροβιίοη πουϊά 
οΟὈνϊουϑὶν πᾶνε δε αὐ Ὠδη. . Τῆς 
1ΧΧ. τοχῖ, ἴ[ῃ6 Ψψυϊρσαίο, δῃὰ τῆς (οπι- 
ΡΙαἰδηβίδῃ δαἀϊίοη, τεϊεραῖα τῃ6 ῥίθος ἴο 
τῇῆ6 δηὰ οὗ Τδη!ϊ6], 85 ἃ στοτο δα 0 Ὰ 
ΟΥ ΔρΡρεηαϊχ ἴο [6 οδποηΐϊοδὶ σου 
(ςἢ. χὶ.). ὙὍὙῃῈ ϑυτο- Ηἔεχαρίασ Α]5Ὸ 
Ρίδςαϑ 11, αἰοῃρ ψι ἢ Βοὶ δηὰ ἴῃς Ὀτασοη, 
αἱ ἴτῇ6 οηὰ οὗ τῇς Ὀοοκ, βαραγδαίηρ 1ἴ 
ἴγοηλ ἴΠ6 σδηο οδὶ ροχίίοη ὈΥ (Π6 πηοῖδ, 
“ ἘΠΩΙΒηΕα 15 Τδηΐοὶ δοοογάϊηρ ἴο ἴδ 6 
ἰδ ποὰ οὗ (Π6 ϑανθηῖγ," δηὰ ὉΥ ἃ 
ἔυσῖθογ ποία τοϊδίηρ ἴο [86 Οτεεὶς οοάεχ. 

Τῆς ἱννο ατοοῖ ἰοχῖβ, ἴμαἱ οὗ τὴ [ΧΧ. 
ϑηα [δι οὗ Τῃεοάοίίοῃ, ἀἰῆετ γετηασκαὈ]ν 
ἴῃ [6 ορϑηϊηρ οὗ (ῃ6 βἴοσγ. ὙὙῆσοΓα ἅγα 
ἴουῦ ϑυτίδς ἰοχῖβ, οἵ ψῃϊοῆ ἴο ἀρΡρθαΓ 
ἴῃ ῬΥαϊϊοη.Σ ὙΒδ οἴμεῖβ Κποινα ἰ0 ἴῃδ 

1 Τἢε τειμαυκαῦϊε δἀάϊϊίομς πὰ ομλϊςϑίοης οὗ 
ἴπεδε ἰεχίβ ΤΏΔΥ ῬΑΓΙΪΎ ἀερεμά οπμ ἰγδαϊτοης 
Κπονη ἰο [ἢ ἰγαῃϑαΐογβ, ὑαΐ Ἰοὴρ βίος Ἰοβί. 



ΗΙΘΤΟΚΥ ΟΕ ϑύβανΝα. 

ΠΟΙ ἅτ ἰδῇς ϑυτο- οχαρίαγ, δἀπὰ ἃ 
ἰουσί τοχῖ, οὗ ψῃϊοῦ Τᾶρατας ἢδ5 ρίνθηῃ 
οχίδοῖα ἴθ ἢἶ5 “ΑΡοοσγρῆα ϑυτίαςθ. ὦ 

1 ΤὮδβε ἰοχίς ἀγα ἱπαϊοαϊοα ἴῃ (ἢ6 ποΐθθ 8ἃ5 
γι. Ὗ,. δαπὰ ὅγι. ΝΥ 5. ([Ὡε 5ο-αἹ]εὰ Ἡδτγκίεη- 
512η) ; ὅ'γι. Η.; δῃὰ ὅγ7γυ. 1,,0,ω 1 πᾶνε υεὰ 
Α. Μ. Οεογίδη! δ θεδατα] ρῥμοίο- Πορταρῃ οἵ 
“Οοάοχ ϑγτο- Πεχαρίδγὶς Αὐηρτοβίδηι (ΜιΊ]Δη, 
1874), ἃ5 ψγὲ}} 45 Βυραῖὶ (1788). ΤΠὶδ νογϑίοῃ 
ν)25 τηδάδ δἱ Α]Ἰοχαπάγια, Α. Ὁ. 617, δοςογάϊηρ ἴο 
ἴῃ συ ϑοσιριίοη, ΠΟ ἢ τὰπβ ἴἢυ5: ““ Δη16] 
δοοοτήϊηρ ἴο ἴῃς ϑενθηῖγ. ΕἸΜΙ 5 {πὸ Βοοὶς 
οἵ Παδηΐεὶ ἴπε ργορῇῃεῖ, νυ σῇ μας Ὀεδη ἱηςογργείβα 
ποιὰ 1ῃ6 ἰταάϊίίοηῃ οὗ ἴῃ6 ϑενεηίυ απὰ ΤΟ, 
χο ἴῃ ἴδε ἀδαγε οὗ Ριίοϊεπυ, Κίηρ οἵ Ἐργρῖ, 
Ῥείογε ἴῃ6 Ἄοουμγηρ οὗ ἴῃς Μεββίαῃ α δυπαγεὰ 
γδδγβ, ΠΊΟΓΟ ΟΥ̓ 1655, ἱπίεγρτειθα [πΠ6 ΗοΪγ 5. τῖρ- 
ἴπτες ουὖἱ οὗ ἰῆε Ἡοῦτενν ἰοησιια ᾿ηῖο ατεεῖ, 1η 
ΑἸοχαηάγια ἴμ6 στοαῖ ον. Νον [Π15 ὈοοΟΚ ν᾽ ᾶ5 
Ἰητεγργεῖθα α͵ςοὸ ουὖἱ οἱ τεεῖὶς ᾿ηῖο ϑγγίας ἰπ ἴῃ 6 
εἰν Αἰεχαπάπα, ἴῃ (ἢ6 ποητἢ Καηΐϊη Ῥοβίεσιοῦ 
οὗ ἴῃς γεᾶγ πῖπε πυηάτεαὰ ἂδπὰ ἰνοηϊγ-οῖρῃς οὗ 
ΑἸοχαηάοσ, ΕἸΠΕ Γπαϊοῦοη." [Ι{ 15 δὴ ἀασουτγαίῖθ 
τοπαεηηρ οσιὶ ἴῃς ατεοῖκ, απ σοπίγ] 65 τα ἢ 
το ἴῃ6 τοβτοσαίίου οὗ [ἢ6 ἰεχί, 
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ΤῆΘ ϑυτο- θχαρίασ 15 ἔγομη ἴῃς 1ΧΧ.; 
τῃὴ6 ταδὶ δρράγθητν ἃτὸ Ὀαβεὰ ὑροη 
ὙΠεοάοιοη᾽ 5 τοοθηβίοη. [Ι͂Ὲἢη ἴμ6 ΤΧΧ. 
τοχί [Π6Γ6 15 ἃ βίγαηρε ἐσεμηα αἵ ἴῃβ. ουί- 
5οῖ, ἰῇ ΨΏΙΟΩ τῆς σοηΐϊοχί ἰπαϊοαίας [Ὠαΐ 
Ῥατίιουϊατβ ταϊδίίηρ ἴο ἴῃ6 ἵἴνο ΕἸάΘΥ5 
τηδὶ ἢᾶνα Ὀδοη ἱπηρατῖοά, ὍΤῃὲ ψοτάβ 
οὔ Ῥδηῖε] ἴο [6 ἴννο στηϊβογεδηΐβ (συ. 52, 
56) ἰῃνοῖνε σϑίδσεηοθβ ἴο ἐουΠΊΘΥ Ὠ1185- 
σοηάπος πηοὶ τοϊαίθεα ἰῇ τἴὰ6 δχϑίηρ 
τα] αϊθα παῖταῖϊνα, Ὀὰϊ οὔσα ῬΧΟΌΔΟΙΥ 
σοτμπηϊοαῖϊθ ἃ ἢ (ἢ6 τιβϑιηρ ΜΘ Γ565. 
ῬοΙῆαρ5. [ἢ6 οἸλβϑίοη γὰ5 1 ΘΏΓΙΟΠΑΙΠΥ 
ταδάβ Ὁγ ἴποβε νῇῆο ᾿πμβοσίεα τῃ6 πασγαῖῖναε 
ἴῃ ἴῃς Ηδρίορταρηδ, ἰῇ ογτάθσ ἴο ἀνοιά 
ἀείατηϊησ ἴῃς 716νεβϑεβ οὗ [ῃ6 ἘχΙ]δ. 
ΤΗροάοίοη οοτῃηρίειεά τἢ6 ἱπιησαῖθα 
ταχὶ ὉΥ ἀφδίδ:}5 δρουΐ ϑιιϑαηηδ᾽5 (ΤΩ 
σοηηθχίοῃβ, δηά [15 ἱηνοϊνοα {υΥΓΠΟΓ 
οἤδησοβ. ΤῊΘ ΘΧρσθβϑίοι “ἴῃ (Πδΐ γϑαγ 
(ν. 5) ρΡοϊηΐβ ἴο ἴῃ δχιβίδξηςε οἵ ἃ οσῇσοῃμο- 
ἸορΊοδὶ ἀδίατα ἴᾳ ναΐ οπος ρτθοβαβά. 



ΤῊΣ 

ΗΙΘΤΟΝΥ ΟΕ δύϑανΝΑ, 
δεῖ δραγῖ ἔγοιῃ ἴῃς θερίπηϊπηρ οὗ Α͂ΝΠΕ1,, θεςσδιιθε ᾿ξ 5 ποῖ 'π τῃ6 Ἡδεδγενν, 

45 Πεϊῖογ τς Ναγγδίοη οὔ 181, αμά ἐδ ὉΔΩ͂ΟΟΝ. 

16 Ζ7Ζισο ἡμαάῖρες ἀφ ἐλενιφεῖσες ἐμ λέ σαγάφπε οὗ 
ϑλσαηα (6 ἀαυέ ἀεὶ» ῥέίφατεεγε οὐ ἀφγ: 28 
τολιίελ τυᾶδσε ἐλφν εομἐμ ποί οὐἑαΐρ, ἦεν ἀεεμδέ 
απα ἐαμσέ ἀξ 10 δέ εογπαεηεευΐ 707, σαϊμέε : 
46 διέ δαρῆ ἐχαρερείλ 16 πιαίεῦ ἀραΐῃ, 
απο πάσα ἐφ ποο ἡμαῖρες ,αἶσέ. 

- ἄννεϊξ ἃ πιδῃ ἰπ Βαδγίοη, 
ς4]|εἀ Τοδςίπι : 

2 Απὰά ἢε ἴοοκ ἃ νἱἕξ, γνῆοβε πᾶπλε 

: Οι. δὲῦε 
ναροπ. 

νγὰ8 ϑυβδᾶηπᾷ, ἴῃς ἀδιυρῆῖεγ οὗ ΓΠεΪ- 
οἶλ8, ἃ ΨΥΕΙΥ ἔδιγ ψοπδη, ληά οἱς 
τῆλι ἐεαγεά τῆς 1] οσά. 

2 Ηετγ ρδγεηῖβ αἷδο ὑγεῦα τρῃῆζεοιι, 
Δηἀ τλιρῆς τΠεῖγ ἀδιρἢτοΓ δοςογάϊηρ 
ἴο ἴῃς ἰᾶνν οὗ Μοϑαϑβ. 

4 Νονν ]οδοῖπι ννὰβ ἃ ρτεᾶῖ τίς ἢ 
ἴλη, ἃηὰ δά ἃ ἔδὶγ ραγάξεη ἰοἰηίηρ 

ἌοΙβο5 1-α δοϊοηρ ἴο ὙΠποοάοίίοη, δηά 
(οά. Ομ ϊκίδη. δηά ὅγγ. Η. μαννα τηδλγκοὰ {Πθπὶ 
45 δάάδοά ἴο ἴδε 1,ΧΧ. ἔτοπὶ 8 ἴἰοχί. 
Ἐσι ζϑοῆς (ὨἰηΚ5 παῖ ἴῃς 1, Χ Χ. οἰ Γ Ὀαρδη 
1} 5ἴουγ νἱῖἢ υ. 5, οὐ ἴῃδί 506 σις ἢ τγογάβ 
458 ἦσαν δὲ δύο πρεσβύτεροι ἐν Βαβυλῶνι 
αν Ὀθθη Ἰοβῖ ἴῃ ἴπεῖγ ἴοχῖ. Βυΐῖ 566 [ἢ6 
Ιηἰτοδυςίοη “4 3π. ὅγζ. ὟΝ..: “ΝΠ θη 
Τδηΐο] ννᾶ8 ἔνεϊγυα γϑᾶγβ οἱ, ἴῃθτες νγὰ8 ἃ 
ΤῊΔὴ Μἤοδα ΠΑΠῚΘ νγὰ8 ἰοδοῖπι, δηὰ 6 δὰ 
8ἃ ΜΠὸ νἴο96 ἤδηλῈ ννὰ8 ϑῃ0υ58δη,) ὅζε. 

1. ΤΑ} ]οδςῖπι, ἰπ {Π6 ΟἸκ. Ἰωακεὶμ, ἰ5 
οὗ οοὐυγβε ἴδε ΗΘ. ΝΥ οὐ ]οβοίδκίπι. 
ΟΥ ]υάϊ ἵν. 6. Απητηοηΐυβ, Ηρροϊ γίι8, 
ϑγης6]1] 08, Δηἃ ΤΊΔΩΥ ΟἴΠοΙβΒ δαγο ᾿ἀθηςβοά 
διπὶ ψ τ τῆς Κιης οὗ [υἀδῖ ννυῦο νγᾶβ ςαττίοὰ 
οδρᾶνε ἴο Βαδυίοῃ αηά αῇεγιναγάβ 1Ιἰδετγαίθά : 
 Κίηρβ χχῖν. 15; ΧΧΥ, 7 44Φ. Βιυραῖ 5 οὔ- 
Ἰεςίοη {δμαῖ τι}8 18 ἴοὸ σοηΐυϑε ὨΠ᾽ 8 
12}, ζ6δοίαικίπι ἢ [εμοϊδο πίη, ἀ0ε5 ποῖ 
ἢοϊὰά : 866 23 Ἐβεέσ, 1. 30, 43) δηά 2 (ἤτγοῃ. 
ΧΧΧΥΪ. 5,9. ΕΥΖΒΟΠΟ6 Οὔβοσυοϑ {πα ΔΙ ΠΟ ΡὮ 
]οδςοὶπι ἰ8 δι γ]εὰ “τότε Βοποιισαῦ]ε ἴμδη 4]} 
ΟἾΠΟΓΒ ᾽" (υ. 4), 85 εητγα ροβ ἴοη ἴῃ [ἢ δἴοσγ 
ἀοος ποῖ παυηοηῖΖε 1 τῆ Βγροίε55 (δῖ 
ἢ ννᾶϑ Κίηρ ; ̓ἰηἀοοά, μαἀ ἢς Ὀδεη 50, ἰΐ τηιϑῖ 
ἤανο ὈΘῸΠ ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ σἰαϊοά. Βυΐῖ 9566 (Π6 
[ηἰτοά, 

Ω. ϑιωαηηα, δὲ ἀσωρ δέον ο Οῥεϊοία..1] ὙΠῸ 
τΩΔ] ΟΣ οὗ Μ955. 5ρ6}} [πε ἢγβί ἢδπ|6Ὲ Σουσάννα. 
ἘτΖϑοθε ηοῖεβ παῖ (οά. {{. ἀπά οἴδετβ ρῖνε 
Σωσάννα: δῃὰ 50 Τιβοποηάδοτέ Πα9 οἀιϊοά 
1,ΧΧ. Ναῖ., κ«ἴἢ οά.): δυῖϊ τ. Β[556}1} 5878 

10} 158 18 ἃ τηϊϑίδα 45 γοραγάβ (οά. [1., ψ ἢ ς ἢ 
845 Σουσάννα [ῃγουρδουΐ. ΤῊ ὨΔΠῚΘ 15 αἴ γδηβ- 
ἐϊεγαϊίοθ οὐ 9} (ὅδχαππᾶγ, “ Ἰγ,» ψπῖςι 
ἄοεβ ποῖ οὐςιῦ 88 ἃ ΡΙΌΡΟΙ ΠΑΠΊΣ ἴ ἴδς 
Ο. Τ.; νυ 5ε6 1ὐκὸ νι! 3. ὙΠ15 βἴογυ οὗ 
[Π6 νοπιδη πο ννὰ58 Ὀοῖἢ αἰδοῖα δηά δ! 85 
8 ΠΥ ΤΔΥ δᾶγα ρορυϊδγιΖοα ἴπΠ6 παπιθ. ὅ88ι- 

βῆδη, ἢ δῃ. υἱῖϊϊ. 2, ἴῃ6 σδρίτ2] οὗ ϑυπίδηδ, 15 
οὗν] 5]. ποῖ δὴ ογἱρ πα }γ Ηςοῦ. ψοτά. ΟΠοϊ- 
οἶδα, ΟΚ. Χελκίας, ἰ8 ἴα Ηεῦ. ΠΡΌ Π, 
“ἩΠΚκίδη." 80 ἴδμε Ατδῦ. δηά ὅγγυ. Η. Τῆς 
ςοιππιοη ἰοχί (Λ΄ αἰζοη, 1 ἀρατάθ) μᾶ5 χω δ σι, 
ὙΠΙΟΝ ἀΡΡΑΓΘΠΓΥ σοηῆιβοβ [ἢ6 πδπὴθ νὰ Ε)]- 
καηδῆ. “ΓΙ ἰαϊζου ἰοχί πλκο8 ἢϊπὶ ἃ ρτγίοϑί, 
Δηὰ τοϊδῖοβ ἴβαΐ {Π6 5ΥμΑροσιθ τηεῖ 1η 186 
πουϑὲ οὗ οδεὶπι, δηὰ τμδὲ δυβδηπᾶ ᾿ἱνθὰ ἴῃ 
γος κ ἃ ἔδνν ἀδγ8 ΟὨΪΥ, δηα πδὰ βρεθῆς [᾿ς 
τοβϑῖ οὗ ΠΟΥ {ἰπ|6Ὸ 85 ἃ ρίοιιβ ψιονυ. (οτηρασο 
[Π6 5ἴοιγ οὗ [πάϊτἢ. ΗΚ ννᾶ8 ἃ σογημηοῃ 
ῬΓΪΟΘΕΥ πδηθ: 866 1: (ἤγοη. Υἱ. 13, 45, ἰΧ. 
11; [67.1.1 80 2 ΚΙηρ8 Χυ]!. 18, ΧχΙϊ. 8, 12. 

Ω ΕΓ 7αἷγ «υονπαᾶπ, από οπε ἐδαΐ ζεαγεά {δὲ 
Σονγά.) ὍΠα υπίοη οὗἉ θεδυΐγ νν νἱτίυς, [ῃς 
ἰά64] οὔ νοσηδηηῃοοα, ννὰβ τοδὶ χθά ἴῃ δοσ. 
γεῖβο 3, 85 ΗΙἸρροϊγίυ ποῖθϑ, βϑυρροβίς. ἴῃ6 
ΓἝΆ5Ο0η. 

8. γι δίεοι.] δίκαιοι, ὈΡΝ. 48. 5υςῇ, 
{ΠΟΥ “Δι ρδι "ἢ (ἐδίδαξαν Ξε βαά ἴδυιρ) {δεῖς 
ἀδυρζετ, 28 ἴῃς ἰἃἂνν εη]οἰηςα : Ὠευῖ, ἱν. 9, το; 
ΥἹ. 7, 2ο ; ἔχ. ΧΙ. 14. 

4. 4 σγεέαὶ γί ν»ιαμ. 1ἰῖ., “ νεῦῪ τίς ""--- 
πλούσιος σφόδρα (ΌΞη. χἰϊ!. 2). ὙὟἼΕ ἴοττῃ γεη- 
ἀεγεὰ “ δγ ραγάθη " 158 παράδεισος, ἴμε ΟΚ. 
ἔοττπη οἵδ νοσγὰ ἀδηοζίηρ ἰηπ Ῥεγβίδη 4 σουδὶ 
Ῥατὶκ οὐ ρἰεδδυσγε-τουπά, Χεπορδοη ὕγουρῆΐ 
ἴΠ6 ἴδγτῃ ἰηῖο Οἰκ. υδ6: «οἴ. ᾿Απαῦ. 1. Δ, γὶ 
“ΟΥγορ. ᾿. 3,11. Ῥμοίϊυ δηὰ Ῥοϊ]ιχ κἴδῖς 
τπδὲ ἴπ6 νογὰ 18 Ῥογβίδη. ἴῃ Ηθδ. 1ἴ ὁσουγϑ 
ἴῃ ἴη6 ἔοσπι Ὁ ΤἼΒ, ραγάξε, (δηῖ. ἵν. 11; Εςεϊ. 
ἴϊ, ς; Νεῖῆ. ἰἰ. 8: Τὰς Νεπάϊἀ δὰ Πᾶ5 ἰξ ἰῃ (ἢς 
ἔοπη ραϊγιαέκα, “ ΘΠΟΪοβυγο," “ Ρατὶς;" δηὰ 
ἴη ΑἸπποηΐδη ῥαγάδας 15 “ἴῃς ραγάθη σουηά ἃ 
Βοιι56." ΟΥ̓ ἴδε ὅγτ. ραγδαϊ δ," πατάθη," ΤῊς 
ΟΙ]ά 1,4ἴ. ποτ [845 ουἱγιδαγέμηι, “4 ρῥἰδηϊα- 
τοη ἢ οΥ᾽ “ῥ]οαβδυγοςραγάθη;" γυΐχ. ῥογια- 
χίμγι, “" ΟΥΟΒΑΓα." 
7 οϊπὶμ.} “ Τοἰηίηρ ᾽15 γειτνιῶν, “ ἠεὶξ Πθουτ- 



ν. 5---Ο.] 

απο ἢ5 ἢοιιδ8 : ἀπά ἴο Πίηι τεβογίδὰ 
τῆς εννβ; δεσᾶυβα ἢ6 ννὰβ ΠΊΟΓΘ 
Βοπουγαῦὶε [ἤδη }} οἴμοῖβ. 

ς ΤἼε βᾶπὶς γε ψεσγε ρροϊηϊεά 
ἴνο οὗ τῆς δηςϊθηῖς οὗ [πε ρεορὶβ ἴο 
δε ᾿πάρε8. 5ιςοἢ 45 τῆ [,ογά βρᾶκα οὗ, 

ἱῃρ; : ἢ 566 [οὉ ΧΧΥΪ. 5 (ϑΥπιπηδο 15); 2 Μδος, 
ἶχ. 25. 

γερογίεά. “ ὐϑοὰ ἴῖο τοβοτγί," προσήγοντο 
(7108. νἱῖ. 17, 18). Συνήγ., ἴδε τοδάϊηρ οἔ οαά, 
34, 16, 48, ὅζα., ἰ8 τοῦς 15.1.8] ἴῃ (815 56Π586. 
Α5 ἃ ΜΟΔΙΓΠΥ δπά ἰηβυδηι4] πλᾶη, Τοδοὶπὶ ννᾶ5 
δοουκίοπιοά ἴο τοςοῖνγο ἢ 65 Οὗ 5 σου ΠΥ - 
τήθη, δηὰ ηο ἀουδί ἴο ἀΐδροηβε ἴο ἔποπὶ 18 
δάνϊος δηᾷ δϑϑιδίδηςα ἰῇ ᾿ᾶϑ6 οὗ ποϑθά. ϑυγ. 
ὟΝ, δλἀάϑ: “δηὰ (6 βυπδροξιβ νν5 ἱπ [18 
Βουδ6. Απά ἔδνν ἀδὺβ ννᾶ5 ϑυβαηηᾶ ΝΒ ΒΟΥ 
Πυβθαπά, δἀηὰ (Π6 τεβὲ οὐ Βοὺ 1 ννὰ8 586 ἴῇ 
νυἱάοννοοά, δηὰ ἀδΥ δηὰ ηἱριξ ἴῃ [6 ϑεγνῖσα 
οὗ ἴς 1,οτὰ νν85 88ε οςουρίοά.᾽ 
Τυϊ5 Αἰισδηυ οὐ]εςϊοά ἴο [6 5ἰδίομηθηΐ 

οὗ 115 νϑγϑβο, [παΐ [ἃ νγ8 ἱποσγθὉ]ς [Πδξ [οδοὶπὰ 
οουϊά ανο Ὀθθη 50 τίς δηὰ ρονσῆι ἴῃ τ 6 
Οαρθνιγ. Οτΐξθη σ ΒΕΥ τερ] οὰ τπδῖ τἢ6 
ἀεροτγίοά [εἐνν8 εσγε ποῖ 8}} 380 δ υπάεγεά {πδῖ 
ὭΟΠΕ ΨΈΓΕ ἰεῖ σελ γ. Βοϑ68, να Κῆονν 
τα ἤθη (ΠΟΥ Πδὰ Βαά τἰπλ6 ἴο 56 {16 ἀόννῃ 
ἴῃ {ΠῸῚΓ πᾶνν σουπίΥ, ΠΟΥ βοοῦ δεζαῃ ἴο 
ῬΙΌΒΡΟΓ 85 πῃογορδηΐβ δηὰ ἰγδάογϑ, 151 45 [ΠΟΥ 
ἴἰᾶνθ ἀοηθ ἴῃ ἜΡΟΙῪ οἴμοῦ ἔοτοιρῃη ἰδπά [Ὠγουρἢ- 
ουξ [ἢ Πϑίοσυ οὗ (μοὶγ αἸβρογβίοηβ. (οηι- 
Ραγαϊίνεϊυ ἔενν οὗ [6 οχ!ϊεβ ἀνδι θὰ [ΠΘπβο να 5 
οὗ Ογγυϑ᾽ ΡῬογιηιθϑίοη ἴο σεΐυση ἴο [7ι6Δ}. 
Τδς ψτοδί πδ) ΟΥ̓ σεπηλδ  ηθά ἴῃ {πεῖν δαοριοά 
ΠΟΙΠΙΓΥ ; δηὰ ἴῃ {πὸ Ἐογθδη {ἰπηε5 ΒαΌυ]οηΐα 
δηὰ Μεϑβοροίδηνία ψόγ τ1Π6 Βοὴθ οὗ ναϑβῖ 
σοι] 1165 οὗἁ |[Θνγ5, ν ῃο ετοαῖ 
νν 81}, ἀπ ἀννεῖξ ἴῃ βισοηρ  γεξογι θα ςἸΕ168. 
Οἔὗ ΤΟΙ ἰ. 13, 14) 22. 

58. Τδε ταὶ γεαγ. “ἿΪὴ {παΐ γοαῦ;" 2.2.) 
ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ, (πΠ6 γοᾶσ οὗ [οδοῖπιβ πΊΔΙ ΤΑ 6, 
τ. 2. Ἐογ "' δηοιθηΐῖβ᾽ οὐ δἱδεγ 5866 ποῖθ οἡ 
]υά νἱ. 16. ΟἿ αἷβο 188. 11. 14. [{ 15 οἰθαγ 
ἴτοπι νδσίοιι5 ῥαββαρεβ οὗ ἴβε Ο. Τ', [παΐ 15- 
ΤΑο ἴα τον 5Π1Ρ5 εη]ογεά 4 Κιηά οὗ τηυηϊςῖραὶ 
δονογητηοπὶ ὑηάογ Ἃ8Β6ΙΓ οὐγη οἰάθγβ, Ψνῆο 
ςοηῃδιυϊοὰ τὰς ἴον σουηςοὶ ΟΥ γερουσία 
("ἐπαΐ4). οβερῃι5, ᾿ Αηϊ. ἵν. 8, ἀϑουιθεβ ἴο 
Μοϑβδβ ἴδε σοπϑζιίίοη οὗὅὨ ἃ σοιιης}} οὗ βενθη 
ΕἸ δ γβ8 ΟΥ᾽ πηδρίϑίγαϊοβ ἔοσ ϑαςἢ οἰγ. Βιυῖ 5668 
Ἀυτ( ἰν. 2, ΒΟΓα ἴθη θ᾽ ἀογ5 οὗ Βεί] ἤθη ἀΓῈ 
ΒΡΟΚοὴ οὗ. Οτοίϊυϑ {Π|ηΚ5 ἴῃ [86 ἴννο ΕἸ 6Γβ 
οὗ [Π]5 Βἴοσυ ννεγα δρροϊηϊθά 45 4556 55015 οὗ 

ἴπε αἰχμαλωταρχὴς οὐ δὲ 2 ΦνῚ, ἴὰς «οδίεξ 
οὔ ἴδ εχ. ὙὝὙΠοΓΘ 15 πὸ τεάϑοη ἴο ἀουδῖ 
(παῖ [6 5οδίζογοά σοτηπλιπι165 οὗ [Π6 ἀδροτῖοα 
εν ψογε ροιτηϊτεα, 45 ἰη ἰδίθνγ {{π|ὲ8, ἴο 
οὔϑογνο {Ποῖσ οὐ ἰαννβ : οὗ, Εβῖῃ. 1.8, Βυῖ 
ἴῈ 15 βαγὰϊγν ΠΠΚεὶγ {παξ Ἐπεῖὶσ ἡρο5 οχεγοῖβοα 
[86 ροόονγεῦ οὗ 1πἶ δηά ἀδδίῃ, 85 ν᾽. 62 ἱπΡ}165. 

ΗΙΘΤΟΚΑῪ ΟΕ ΒΌΒΑΝΝΑ. 

τηλὲ νυνὶ κεάπεββ σᾶιπα ἔτοπὶ Βαῦγίοη 
ἔτοηχ δηςίθηΐ ᾿πάρο8, ὑγῆο β86εθπχθά ἴο 
σονεγῃ ἴΠ6 ρβορίβ. 

6 Τεβα Κερῖ πτυςῇ δὲ 7οδςὶπι᾿ 5 
ἤουβε : δηά ]} τῃδλι ἢδά δὴγν ϑιι 8 ἴῃ 
ἴδ σλπις υηῖο {Π6Π]. 

“μοῦ αὐ 1δὲ 1ογά.}] Ἐδῖδμοσ, “ οὗ ψἤοπὶ [Π6 
Ι,ογὰ βρακο: [1 νυ ]θβϑϑηθθ Δί ἢ σοηθ ἔοστὰ 
ἤοηλ Βαῦγϊοη ἔτουλ εἰάοτ- ὰρο5 ΠῸ ννεγα 
δεςουηϊοά ἴο φογόσγη 1ῃ6 ρθορὶθ." ΤῊ νογάβ 
Ρυτγροτί ἴο ςοηΐδιι ἃ αἰτοςΐ τγείεγθηςο ἴο βοτὴθ 
Ργορμοεῖς υζἵζογδηοε ; δηά ἴῃ ἔοσπι ῬΑΓΕΥ Τοοτ- 
Τεβροηὰ ψἱἢ [ογ΄ ΧΧΙΪ. τς : ἀπὸ τῶν προφητῶν 
Ἱερουσαλὴμ ἜΡΟ μολυσμὸς πάσῃ τῇ γῆ. ἴἴ 
15. ΥΘΓῪ ρόδα Ἰς; 85 ΕΥΖϑοῆς οὔϑογνοβ, (ῃαΐ 
(86 ἀρραγεπί συοίδίοη 18 ΤΕΔΙΥ ἄς ἴο ἃ 
ΤΟΙ ΠΙβοθῆςα οἵ [6Γ. χχῖχ, 2ο-2. [6νν ἢ 
τταἀ!πίοη, ἱπάεοά, ἰάδητβος (ἢ6 ἴνὸ ΕἸάετα 
νι τὰς δάυϊΐογου8 ΡῬγορποῖβ Απαῦ δηά 
Ζεάοκίαθ, “νῆοπὶ {Π6 Κίης οἵ Βαῦγίοηῃ 
γοαδϑίθα ἴῃ ἴδε ἤγε. Βυῖξ (Ππ6 γδάϊ το ΠΊΔΥ͂ 
παν σόν ουὔἱ οὗ [ογεπλ δ} 5 ψογάβ, “ Βε- 
σδιι56 ΠΟΥ μᾶνθ οοτηχη6α ὙΠΠ]ΔῊΥ ἴῃ 5τδεϊ, 
δηᾷ πᾶνς σοτηπ δὰ Δα] ΓῪ ἢ {Πεὶγ περ ἢ- 
θοιγβ᾽ ννἶνοβ." ὙὉὍὉΠῸ6 οδ]εςστίοη ἴο ἴ ἰ5. τῆαξ 
ΑΠαῦ δηὰ Ζεάεκίαη νεγα Ργορδοῖβ, ηοῖ οἰ θυ- 
ἡυάροϑ; δεν Μετὰ θυγηοά αἰϊνα Ὁ Νεδυςδβαά- 
Π6ΖΖΑΥ, ΜΠ ογοα5 (ἢ6 ἴννο ΕἸάοΓβ συ σὸ σιοηθὰ 
ὉΥ {πὸ |Θνν8, δοοογάϊης ἴο ἴπ6 [,ανν (νυ. 62. 
ΤΗΟΊΧΧι, Βοννευοῦ, 5475: ὁ ἄγγελος Κυρίον 
ἔῤῥιψε πῦρ διὰ μέσου αὐτῶν). ΜΔΝναϊῖοπ᾽5 
ΟΥΓ, 2 18 υηΐχιιθ ἴῃ εἰνίηρ ἴπΠῸ Πδη65 οὗ {δε 
ἴνο ΕἸάοΥβ, ἀνά δῃὰ “δίά (ηοΐ ““π|4,) 85 
ΕᾺ]16Γ); 1.5.) ἀρράσγεηῖγ, “ γον ηθα "ἢ δηά 
“],οβῖ." 

Α5 τεραγάβ ἴΠ6 ννογάβ “ψνῆο δοοιηθὰ ἴο 
βονεγῃ "--- οὗ ἐδόκουν κυβερνᾷν---ν 6 ΤῊΔΥ σοπγ- 
Ῥᾶγε Μαῖκ χ. 42 (5εε Μαῖί, χχ. 25); υ0Κὲ 
ΧΧΙΊΪΙ. 24; Ὁ Δ]. υἱ. 3, 11, 9 (οἱ δοκοῦντες στῦλοι 
εἶναι); 1 ΟοΥ. Χ. 12, Υἱῖ. 40, ΧΙ. 16, χὶν. 27. 
ΤῊϊ5 8εεπ5 δείζογ {ΠΔῃ ἴο υηδογϑίδης Ὀγ τῆς 
ννοτβ [πὶ 86 [ενν δα οὨΪΥ ἴδε “ὀαέρευ οἵ 
βε! ρονογημηθηῖ δ ἴμε {ἰπ6ὸ. 8. Τογοπι: 
“Οἱ ἰη]υδῖε ργδεβιιηΐ ρορυΐϊο ἰδηζιιπιὶ Ποπιοπ: 
Βαδθηΐς Ἰυάϊεουμπι: τόρόγε νἱάθηϊασ Ῥορα πὶ 
Ἰηδρῖ5 4ι14πὶ τερυηΐ. (80 ΑἸηπιοηϊυβ : ἐφαί- 
νοντὸ γὰρ κυβερνῆσαι, καὶ εἰς ναυάγια ἐποίουν 
ἐμπεσεῖν τὰς ψυχάς.) ὅγτ. ΝΝ,.: “ΠΟ ψοτε: 
τηϊηϊδίογίης ἰῃ ἴῃς τε ρ]6᾽ (). ὅγγσ. Δ. : 
ἐγ ῆο ἅτε δοςουηϊοά ποαάς οὗ [86 Ρϑορίϑθ.» 

Θ. Τρειε ζεῤὲ »νιμεϑ.ἢ ὙὍμὲῈ ΟΚ,. νετθ ἰ5 
προσεκαρτέρουν; Νυΐξ. ,ερμεπίαδαπὲ: 566 
Ναπι. ΧΙ. 20; Αςἰβ 1. 14, 11. 46. Ἀοπάογ: 
“ΤΒο56 ψουὰ (οΣ ψνεγα ννοηΐ ἴ0) δδίάς.... 
δηὰ 41}... νουϊά ςοπιθ,᾽ 

απά αἱ! ἐδαὶ ῥαάδ ἡ} “ϊς.}] οἱ κρινόμενοι, 
ἰορε ἀρέγε; ἰοὉ χχχν. 14, χὶδ, το; Μαῖϊ. 
Υ. 40:1 ΟοΥ. νἱ. 6: ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ 
κρίνεται. 1,ΧΧ. : “ δηά 5:18 (εσω:4ε) υ5θἀ ἴο 
σοθ ἔγοπιὶ οἴμογ ἴον ὑηΐο {Π|6π|,᾿ Υ]Ζ. ἔου 
μεδγίηρ. (Οἔ, ἔχοά, χχὶϊ, ο; χχῖν, 14. 
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γ Νον ψῇδη ἴῃς ρεορὶς ἀερατγιεά 
ΔΥΑΥ δῖ Ποοη, ϑιιϑᾶπηᾶ γεηΐ ἰπῖο ΕΓ 
Πυβῦθαηά᾽β ρσαγάεη ἴο νναἱκ. 

8 Απά τἢς ἴννο οἰάογβ βᾶνγ ἢογ ροίηρ; 
ἴῃ ΘΥΟΓΥ ἄγ, δηά νναϊκίῃρ ; 80 τῆι 
1Π61Γ 181 νγαβ ἰηβδπιεὰ τονναγὰ ἢεγ. 

9 Απά {ΠῈγ ρεγνογῖεά τπεῖὶγ οὐγη 
πλϊπά, δηά τιγηοά ἀνὰ τΠοὶγ ἀγα, 
(ἢδλὲ (Πὰγ} πιρῆς ποῖ ἴἰοοκ υπῖο 
ἢδᾶν θη, ΠΟΥΓ ΓΕ ΠῚ ΠῚ 6Γ 715 Πἀρπγεηΐϑ. 

Ιο Απὰ αἱρεῖ τπὰγ δοῖὴῆ ννεῖςε 

7, 8. Ννοαυ «υδέπ ἐδ βεοῤίε ἀεῥαγίεά “ευαγ.} 
111. “Αηά 1ἴ οαπιῈ ἴο ράᾶ55 (50 4190 υν. 19), 
βοὴ [ἢ6 Ρεορίθ υϑοά ἴο ΓΌΏ ΔΙΥΔΥ͂, ϑιιβδηηδ 
ννου]ά δὸ ἴῃ δηά νναὶϊς δρουΐ ἴῃ Ποῦ Βυιϑθδηα 5 
ξατάεη. Απά ἴδ ἴνο οἱάθυβ υδοὰ ἴο νδῖοϊ 
βον," ἄς. (Τε νεγθβ ἀσὸ ἱπηρεγέεςῖ58.) ΤλἊ 
1ΧΧ. υ865 ἀποτρέχειν, “ ἴο τυ ΟἿ" 85 -ΞΞ- Ηοὐ.Ψ 

ἩΝΠ, αὐ: Οεη. ΧΙ. 19. ὅγζγ. ὟΝ. δαάς, 
“ἦ} ΠΟΥ πηδίάθης ; ἢ ὅγγζ. ὟΝ... οπιῖῖς τῃ6 
νΕΓ56. 

Ιηδίοδά οὗ ν. 38, ὅγ7γυ. Ὗς. [δ8: “Απὰ 
[656 ἴνο μοδαβ οὗ ἴμ6 ρεορὶς ἰονεὰ ϑιιϑδηῃδ, 
που ϊ δας οἴου 5 Κηονίθάρο: δηά ἀδβίγο 
οὗ μοῦ θεδιῖγ μοὶ {ποηι.᾽ 

ΤΗο ΠΧΧ. τοχὶ οὗ ἴμ686 ἴνγο νϑύϑὺβ5 ΓΌΏ5 
1.5: “ἼΠπ686 ΠΑΥΙΠρ' 56 ἃ υγοϊηδῃ οἵα οοάϊ 
ςουπίοηδηςσε (ἀστείαν τῷ εἴδει: ςξ, [υἀ. νἱῖ!. 
7), τὶ οὗ 4 δσγοῖδοσ (ἐ.6. ἔε ον σουηίγγτηδη ; 
ἘΕχοά. 1. τ:. Ηεῦ. υϑᾶρο, Αςῖς [3 22) οὗ 
1Πεἶγβ, οὔθ οἵ ἔπε 5οῃβ οὗ ἰϑγδεῖ, ΟΥ̓ πᾶπηθ 
(ὄνομα, 45 ἱπῃ Χοη. “ΑΠΔΡ.᾽ 1. 2, 23, ἄς. ; ςοἔ 
Μεαῖί. ΧΧΥΙΪ. 57) ϑυϑάηηδ, ἀδυῃῖοεσ οὗ Ομ ο]ςΐδ5, 
ψ Ἂς οὗ [οδοίπλ, ναὶ κιηρ ἰῇ Ποὺ ιυιβθδης 5 
φαγάθη αἵ ονοπίὶθ (τὸ δειλινὸν, [,6ν. νἱ. 2ο; 
ἐχοά, χχίῖχ. 39, 41; Οδϑη. "ϊ. 8; 1 Κίηρβ χυιῇὶ. 
29), Δπηά Πανίης ἀεβίγοὰ μεῦ (Μαῖί. ν. 28) {86 Ὺ 
Ρεγνεσίεὰ {πεῖν οὐχ ταϊηά,᾽ ἄς. [{ ἰ5, ἰη ἕδεῖΐ, 
ενἱάσηϊ ἤτοι (δῖ ρασί οὗ {Π1|5 ἰοχὶ Ὡς ἢ σοοσ- 
Τεϑροηάς ἴο ν. 28 οῥ. ΤΒεοά. (δῖ ἴ6 ΕἸά6Υ8 
416 ηοΐ σοηςείνοα 45 ᾿ἰνπρ ἴῃ ἴπ6 βατὴθ ἴον η 
45 [οδοίηι, δΔηά [Πδὲ διυιβαπηδ᾿β {Γ2] νγὰβ Ποὶὰ 
ΠΟΙΓΠΟΣ ἴῃ ᾿ἷ5 ἤο 86 Ποὺ ὅσθη ἴῃ δ8 ρἷδος οὗ 
Γοδίάθηςθ. ΝΟΣ ἀοδβ ἴΠ6 οἱάογ ἴοχί δἰϊεζε [ἢ 6 
ἕλος [ῃαϊ [οδοὶπλ)8 ἤοιϑε ννᾶ5 ἃ "6 Πρ -Ῥ]Δ 6 
ἴον 15 [6] ]ονν σου ΠΥ ΤΘη 458 ἴδ 6 οςοδϑίοη οὗ 
(6 ΕἸάοΥβ βϑείηρ ϑυβᾶηηβ. [1 5: ΠΡῚῪ Ξίδίοβς 
τιδῖ ἴΠῸγ ἀἸ ἃ ἢάρΡρϑη ἴο 566 Βοσ νυνδὶκίηρ ἰῇ ΠΟΥ 
Πυδθαη δ σαγάςῃ. 

9. ἐδὲν ῥεγυεγίεάὐ ἐδεὶγ οαυη νιϊπά, Φ9".. 
Τποοά, ἢ45 τοίδιηρα [ἢ]158 γϑῦϑο ἔγοσῃ ἴπ 6 οἱ θυ 
τοχἕ, 

ἐωγηεα σαυαν ἐδεὶν ἐγε: ἐδαὶ ἐδεν ρὲ ποί.ἢ 
(σἔ. ΠΏ δη. ἰχ. τ : ἐξέκλιναν τοῦ μὴ ἀκοῦσαι τῆς 

ωὠνῆς σου. (οηΐζγαεῖ ΏὨδῃ. ἰχ. 3: “1 8εῖ ΤΥ 
ες υπῖο (ἰδ οτὰ Οοά;," ἄς. ; δηὰ 5. ΕΧΙΧ. 

47, ΗεὍ. χίϊ. 2. ΤῊΘ “7υϑῖ ἡ ρηηθης8᾽ ἅτ 
ἴΠοβ6 οὗ ΗἩφάνεη δρδίηϑί εὐ] - ἀοοῦβ. (ὅ5γζ. ὟΝ... 
δε5 “ οὗ Οοἀ.) ΕΟἔ 8. οχίχ. 12οβ. Τἢο 1δϑὲὶ 

ΗΙΘΤΟΚΛῪΥ ΟΕ 5ΌΒ5ΑΝΝΑ. [ν. 7- 14. 

ννουηάοά τ Πογ Ϊονα, γεῖ ἀυτεοῖ ποῖ 
ΟΠΘ 5Π6 Ὁ" ΔΠΟΙΠΟΓ ἢ 5 ρτιεί. 

11 Εογ ἴδ ὑγεγα δϑῃαπιεά ἴο ἐε- 
εοἶδλγε {παεῖγ ἰυ5ῖ, (ῃδῖ {Εν ἀεϑίγεά ἴο 
ἢανε ἴο ἀο ψτ ΒΕΓ. 

12 ει {6} ννδίοῃοά αἰ] Πρεπν 
ἔτοπι ἀΔΥ ἴο ἀΔγΥ ἴο 866 ἢεῖ. 

132 Απά (ἢς οἤς 5414 ἴο ἴῃς οἴει, 
εἰ 8 πον ρὸ Βοπιδ : “ἴογ 1ξ ἰ8 ἀἴπποῦ 
{[Π16. 

14 ὅδο ψεὴ {ΠεΥ ψεῖα ροης οι, 

εἴδιυιϑ6 οἰσασν ἀεῆηθ5 (ἢ6 ργθοθαϊηκ ΟἿδ πιογα 
ΔΟΟυΓΑΙΟΙΥ ; ΟΥ 656 ννὲ πρ ἴδκὸ [ἢ νοσὰς5 
ἴῃ ἴδε 5θῆϑξε οἵ γὶδέ ἀἰδξελείοπ ΟΥ̓ γχεδοίυει. 868 
]οδη ἰχ. 19; Αςῖίβ χχίν. 25 ; 8. οχῖίχ. 758. 
ὝΒογε ἰ5 ϑοιμεζίηρ ρΡἱοϊοσίδὶ, ἴοο, ᾿π τρβκίηρ 
656 πῆθὴ ἰοοξ ἀοευπευαγά:, ἴκὸ ἴῃς Ὀγυΐα 
θοαβϑίβ ννῆοϑε ὀχδιηρίε ΠΟῪ τνεγα ζΟ]ουνίης. 
“Ἡράνθη," ποίου σ, 18 ἀουδι]655 Πετο, 45 ἰπ 
[Κ6 χν. 18, ἃ πηεζοηγπι ἴῸΓ Οοά--τοἔ Ὠ η. 
ἵν. 23- δῖος Ὀεοδτης αυϊΐε σοπηίοη ἴῃ ἰδῖοσ 
Ηεοῦγτενν, εἰς. ἴῃ Μδοοδῦεςαβ, δηά ἴδε Μιβῆηδ. 

10, 11. “4π64 αἰδεὶξ ἐδὲγ δο!δ.}] 11ἴ, “ Απὰ 
(ΠΟΥ ννετθ Ὀοΐἢ ϑογεὶγ ρὑγίςκοα δρϑοὺυϊ Ποὺ, 
ἀπά ΠΟΥ ἀεοϊαγοὰ ηοΐ ἴο οης δηοῖδοσ {Π6]Γ 
Ραΐη," ἄς. κατανενυγμένοι 15 “5016 ὈΓΙΟΪΚοα, ἢ ΟΥ 
βίη; οἕ Αοίϑ 11. 37, κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ. 
Βυῖ 6 ννοτὰβ (πδί ἔοό!]ονν ϑέσπι ἴο ἱπάϊοδίς 
τῃδῖ δηοίμοσ πιοδηΐης---ἰῃδῖ οὗ Ξἰπρεΐϊβοῦοῃ 
ΟΥ̓ 5:1ςης6--- ΙΊΔΥ θὲ ἱηϊοπάσδα ΠΕΙῸ : 56ε6 ἴον. 
χ. 1; ἴ588. χὶν!!. ς ; 8. ἷν. 4; δηά δϑρϑοῖδ!!ῦ 
δῇ. χ. 9, 15. Ἐογ ἴῃ βεῆϑβε οὗ δεΐῃρ τέο 
ἢ ραΐπ, σγοήοσϑς, ὅζο., 866 ρθη. χχχίν. 7: 
Εςοϊι5, ΧΙΪ. 12, ΧΙν. 1, ΧΧ. 21, ΧΙνΙ. 20. 
ΤὨο Νυΐρ. 45: υμίπμογατὶ ἀρογε δ᾽. 
Ἐογ νύ. 10, 11, ὅυτ. ὟΝ)... Π85 : “ Απά {πογ 

ὈοΐῈ ἀεδιγοά ἤογ, ἴο Ὀ6 νι Ποῦ δες ἴῃς 
ΤΩΔΏΠΟΙΓ οὗ νογπῆθῃ: δηὰ {ΕΥ̓ γευθδὶεὰ ἠοῖ 
ἘΠΕΙΓ βίσοκθ, οὔθ ἴο δηοΐδμογ, Ὀεσοαυδε (πεν 
ΈΓΕ νυ ]ϑλίηνς ἴο Ὀ6 ΠῚ ΠΟΓ ἴῃ δεσγεῖ." ὅδγγ. 
ὟΝ. : “Βυῖ {8Ὲγ ἔνγο ψεσὲ ννδιςίηρ ἴοσ ἢογ, 
Δηα ννογα νυ ϑηϊην ἴο ἀΐϑρταςο ποτ. 

Αἴἶεν (πε ψογάβ, “᾿Ὸἀπά δοίῃι. ὑψΕσῈ 5 ΧΕ ΪΥ 
Ρυοκοά δϑουΐ μορ," (86 {ΧΧ. ἰοχῖ σοηΠηι65: 
“ Δη4 οὔδ ἴο ἴδε οἴδογ νου]ά ποῖ δάπιξ ἴΠ6 
ΕΝ] (οὐ προσεποιεῖτο τὸ κακόν) ΜΈὨΪϊοΙ ρΡο5- 
50556 4 (Πθπὶ δῦοιιϊξ ἤοσ, ποῦ ἀϊά ἴῃς νυ χηδῃ 
Κηονν [158 πιδίίεν." Οὐ προσεποιεῖτο, αἶϊ- 
“»νπμίαδαϊ, ἴ.6. τλλὰς 45 1 ἴῃ6 (Πϊηρ εγα ποῖ 
50---πηδεκοα οΟΥὉὨ ἀἰδχυϊϑοά ἢἰ5 γϑαὶ βίδίε οἵ ἔξε]- 
ἴηρ. (ΤὨυοςγά, [1]. 47. 3.) 

12. γὙεί δὲν «υαἱοῤῥεά Σᾷ᾿αἰφοπεϊγ.)} “Απά 
[ΠΟΥ Καερὶ εἷοβε δηὰ σχίνδὶ νγαῖς (παρετήρουν: 
σαν φιλοτίμως). Ἐοτ ἴῃ ἔοττῃ οἵ ἴδ δογίϑῖ, 
566 εἴδοσαν, Ὁ. 18; ἐξήλθοσαν, ο. το ; ἐκλαί- 
οσαν, υ.11} ἴῃ ΓΧΧ.; ὡμίλουσαν, ν. 57η. Αἴ 
ἴἢε εηά, ὅγγ. ὟΝ, ΤΡΠΟΥ δά ἀ8 : “δ]οῃδβ." 

18. “πώ ἐδὲ οπὲ «“αἰά.1 ϑοιμοίἰηρ 56 6Π|8 
ἴο δᾶνο (8 ]|}δὴ ουὖἱ οὗ (6 ἰοχί. ϑγζ. ΚΝ, 8115 
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Υ. 15---20.]} 

(Π6Υ ραγιβα οης ἔτοηι (ἢ οἴδεῖ, δηά 
τυγηίηρ δάοΚ ἀσλίη [Π6Υ σΑπι ἴο [ἢ ς 
ΒΔΠη6 ρΐδςε ; ἀπὰ δίτεγ τῃαΐ {πεν Παά 
Αϑδκεά ομς Δποῖπεγ τῃ6 οδιιϑε, {ΠῸῪ 
δοκπον]εάρεά τπεῖγ ἰυβὲ : (θη δρ- 
Ροϊηϊεὰ {Πὰν ἃ τἰπ|ὸ Ὀοῖῇ τορεῖδεγ, 
ψγ ἤεη ΠΕῪ πιρῆς πη Ποῖ δίοπα. 

15 Απά τ {Ε]] οὐ, 25 {πεν νγαϊο μά 
ἃ ἢϊ τἰπιε, 5ῆ6 ψνεηΐϊ ἴῃ ᾽25 θείογε συ τἢ 
ἴννο πιδί 48 οηἱΐγ, δηὰ 8ῆε ννᾶβ ἀεϑίγοιιβ 
ἴο νγαϑἢ ἢ δυβαὶῇ Ἰη (ἢ6 σαγάξῃ : ἔογ 1ἴ 
νν238 ἢοῖ. 

16 Απά τπεγὰ ννᾶ8 ποὺ ὈΟαΥ τἤογα 
βᾶνε τῆς ἴννο εἰάειβ, τἢατ Παά διά 
τΠπεπηβεῖνεβ, πη ννδίσῃεα ἢεγ. 

ὋΡ 6 δρραγθηΐ ἰδευπα ἴδι5: “Νονν 1[ἴ Βαρ- 
Ῥεηδά οὔθ ἀδΥ, ΒΘ {Π6 4556 ΠΊ0]Υ ὕτόῖκο ὉΡ, 
ΒΟΥ ψεγα νδιτης ἴο 566 ΒοΓ θη 5ῃς οηϊεγεὰ 
ἴ!6 σαγάδῃ, δΔηὰ [ΠΟΥ ραγίεα ποῖ [6 οὔς ἔτοση 
ἢ 5 ἕο ονν." ὍὝΠοη [Ο]]ον 5 συ. 11. 

[ηϑἴοδά οἵ νυ. 12-2ι, [ΠΕ ΠΧ Χ. Πδ5: “Απά 
ψ δὴ ᾿ξ ννᾶ8 ΘΑΥΪΥ τιογηΐης (͵.ς. οἡ ἴΠ6 ἀΔΥ οὗ 
ἴς εἰ οΥθ᾽ νυἱοκεὰ αἰζειηρί), [ΠΟΥ ἰτοὰ ἴο 
δίοδὶ ἃ πηᾶγοῖν οὐ εδοΐ ΟἴΠοΣ, τηδκίηρ πᾶϑῖς 
ἴο 566 ΜὨοἢ ννου]ὰ ρῥσγοβοηΐ Ὠἰπηβεὶξ ἴο ΒΕΓ 
ἢτβὶ, δῃηὰά δάάγεββ πεῖ (ἐρχόμενοι ἔκλεπτον 
ἀλλήλους σπεύδοντες, τίς νήσεται αὐτῇ 
πρότερος κα... ΟΥ ΜατΙκ χυὶ. 9) Απά, ὃ6- 
δοϊά, 5:6, δοοογάϊηρ ἴο Ποὺ οὐβίοπι, ννᾶ5 
νυν Κίηρ δδουΐ, δηδ 106 οπὸ οὗ (ες οἱ θῖς 
νγὰϑ ζοῃηδ; δηά, Ὀεἢο]ά, (ἢ6 οἴδπον αττὶνοὰ, 
Δη ους αιιδιίίοπεα ἴΠῸ οἴδοσ, βαγίηρ, ΝΥ 
ννοηίεϑξὲ ἴπου ἴοσι ἢ ἴπ18 δῖ ΘΑΓΙΥ τηοσηϊην 
ὃν {πγϑοὶῖ, νυτῆουςξ ἰακίην (Μεαῖί. ἵν. 5) πιὸ 
ἰἴοη νὰ (δε ἡ Απά {ΠΟΥ [ΠΥ σοπίεβϑοα 
ἴο Οὔδ Δῃοίβογῦ δδοῖῦ ἢΪἷ8 ραΐη. Αηά οπὸο βαϊά 
ἴο ἴῃς οἴπον, [κεἴ 08 σο υπἴο Ποῦ; δηά δανίηρ 
ἀρτοοά (συνθέμενοι), ΠΕ σδηλα ἴο ΠΟΙ, δηά 
Ὀερδὴ ἴο ῥγεββ ΠΟΥ μαγὰ (ἐξεβιάζοντο αὐτήν, 
Ῥ58. Χχχυ) 12; ὟΝ 84. χίν. το ; βίῃ, υἱῖ. 8 (8). 
Δηά [δε [Θνγο58 5βα!ὰ ἴο [Πθπ|,7 ἄζο, (σ. 22). 

14. “:ἀεά οπε αποῖδεν. ᾿Ανετάζοντες ἀλλη- 
λους τὴν αἰτίαν. ΤἼΏ τάτε ἀνετάζειν (Ποῖα υϑοὰ 
ς. ἀυρὶ. ες.) οἌοςυτα [υάξχοβ νἱ. 29 (Αἴοχ.), 
ὙΒοτο ἴῃς Ναῖς. Μ5. Π25 ἴδ 6 σοτημίοῃ ἐπιζη- 
τεῖν, ἀῃὰ Ἰη Αςῖϑβ χχὶϊ, 24, 29, ἴῃ [826 56ῆ86 οὗ 
4υεβιοηΐηρ ἃ πιδῃ ΟΥ̓ ἰογίιγε. 
Τα ϑγσγίδο ἴοχῖβ ΥΑΙῪ τι οἢ τΌσ [Π6 ΟἴδΟΥ 

νο βίο δηὰ ἔγοπι Θας ἢ οἵδοῦ ἰη (18 ὙΈΎ56. 
ΩΡῥοϊπίεά δὲν α 1ΐ»γι..1Ὶ Συνετάξαντο καιρόν. 

Εοσ ἴῃς εἰ ἀρ α ἼΩΝ ἰχ. 17..1; ]οῦ Ἴι 
{ταττ.). ““Βοῖδ τοροῖδβοῦ 15 κοινῇ ((οάά, 
34) 210, 245 Δἀἀ γνώμῃ): Ἐς 5. ΧΡ. 1. 

16. α: ἐδὲγ «υαἱεδεά α δὲ ἐἰνιε.)} 866 Ὁ. 12 
ἴογ ἴδε νεσῦ. ὙΠ ἡμέραν εὔθετον ςΐ. ἐν 
ξρν εὐϑέτῳ, Ρ5. χχχίϊ, 6 (Ηδςδ. “δ ἃ {{π|ὲ οὗ 

ἱην 

4δε «ὐεπὲ ἐπ αν ὀφίογε 1,1ἴ., δε νψεηῖ 

ΗΙΘΤΟΚΥ ΟΕ 5ΌΘϑΑΝΝΑ. 

17 ἼΒοη 8ῆε 8414 ἴο Πεῖ πιαίά5, 
Βείῃρ πι6 οἱἱ δηὰ ννδβϑῃϊηρ 0415, πὰ 
8ῃιιῖ τῆς ραγάδῃ ἀοοῖβ, τῆλ 1 πΊΑῪ 
ννΔ5ἢ πΊ6, 

18 Απάτμεν ἀϊά 85 8ῆς Ὀλ4ε τῃεπη], 
δηὰ 8ῃυϊζ τῆς ρσαγάδη ἀοοῖβ, ἀπά ννεηΐῖ 
οὐδ. {Παπίβαϊνεβ δὲ 'ΡΥΙΝΥ ἀοογβ ἴο τσ, εἰήσ 

0074. ἔεις ἢ τὰς τπηρ8 τπλὶ 586 δά ςοπὶ- 
πιδηἀεά τῃδπὶ: δυῖ {ΠΥ 8ὰν ποῖ τῆς 
ΕἸ 4εγβ, θεοδιιβα τΠῈῪ νγεγε Πϊα, 

Ιο Νον ψῆδη τῆ6 πιαὶἀ8 τψεέγε 
ϑοης ἰογῖῃ, τῆς ἴννο οἰάδθγβ τοόϑεὲ {, 
ΔΠά γδη τιηἴο ἢ, βαυ!ηρ, 

20 Βεἢο ά, ἐῆε ραγάθβη ἀοοῦβ ἅτε 
5ηπι, τῃλϊ Π0 ΠΊΔη Τσδη 566 ι18, δηὰ 

--- 

ἴῃ ΟοὔςΘ6, 845 γεϑίογαδυ δηὰ πε ἀδγ δοΐογε : ἐ.ς. 
ἃ8 δίογεϊπια (εἰσῆλθέ ποτε καθὼς χθὲς καὶ 
τρίτης ἡμέρας. Οοὐά. ΧΙ]. 26,14, τρίτην ἡμέραν, 
Ὡ]οἢ 5 ἴΠ6 πιοτὸ υδυαὶ ΟΚ. ἵοσππῃ οὗ (ἢ 5 
ςοϊησηοη Ηδθῦγενν ργαϑθ. 866 Οθῃ. χχχὶ. 2: 
Ἔχοά. ν. 7, 14: [ο5}.. ἵν. 18. Ηοχπηεῖβ χθιζά 
τε καὶ πρωϊζά, ἀπά ἴῃς Αἰὶς ἐχθὲς καὶ πρώην, 
ΔΙῸ 53:π2112.). ὅγυ. ὟΝ,.: “ δοσογάϊης ἴο [δς 
ςυβίἴοπι 5ῆ6 44." 

16. ἐῥαὶ ῥδαά ῥίιά ἐῤενησείυει, ἀπά «υαἱεῤεά 
δον. “Ἶη διάϊπρ, απ νναϊτοπίηρ ΠΟΥ οἰ οβεὶγ :" 
πκὸ οὐ] θοδϑῖβ διαΐηρ {ΠΕΡ Επλε ἴῸΓ ἃ βργίῃρ. 
ΎΤΠΕ νογῦ 18 παρατηρέω, ΝΥΝ ΟΝ 8 Δἰπγοκῖ 
εαυϊναϊεπί ἴο ἐποίδαγὶ : 5886 στ. 12, 15, σωῦγα. 
ὅγγ. Δ, (4118 [λδπὶ “ςἢϊεΐβ οὗἩἍ [86 5Υπᾶ- 
ξορυς.; 

17. «υαεδὶης δαὶ. ΟΚ, σμήγματα (1Π|. 
23) 46, αἰ. σμῆγμα). Τῆς τλοσς Δἰς ἴοσπι 
5 σμῆμα. ἴπ (ἃς ΕΧΧ. (Εδιἢ. 1... 3,9, 12) 186 
ννοσγὰ σεηάειβ Ηθῦ. ὈΥῚ ἽΓΙ, αόιϊεγηοηξι, ἃ 
ἴοστη ἀδηοίίης ἔπε οἰοδηβίηρ οὗ [86 ρεγβοῃ 
ΌΥ πιεδῃβ οὗ εονγιείΐσς, ΜἈΙΟἢ ννᾺ5 Ουπι ΟΠΊΔΙΎ 
οη σεςοερίοη ἰηΐο (Π6 γε. Ηδθζο, ἴοο, ἴδ 
ΘΕΏΘ86 5668 ἴο δὲ [Π6Ὸ ϑᾶπι6, νἱΖ. ρογξιπιοα 
“" : κοὐ, ταῖμοσ [δὴ σοαρ (76Γ. ἰἱ. 
221). ὅ5γζ. Νν,. 25 , 6 58π|6 ννογὰ 
(σμῆμα) ἈΡΡαΓΘΏΓΥ ; ὅ5γγτ. ὟΝ,. Ἰ1..], ννΒίοι ἰ9 
5814 ἴο πηθδῃ (ἢ ποῦ 41κ8], Εσι[Ζβοῆο γεΐους 
ἴο Αἰδβοπδευ8 δηὰ Οαΐδθη ἔοσγ ρὑτοοῦ [παὶ πε 
Οτεεξ ἴεττη νᾶ υιϑϑὰ 'π [ἢ γδῈ 56 565: (1) σοαῦ ; 
(2) ρευπος; (3) ἴῃ τηεάϊςαὶ τσ ογβ, νορο- 
1Δ0]6 “α.:, δηὰ οἰμέγιεηί:. 

ϑυϑδηηδ ᾿ναηϊοα [ἢ6 Οἱ δηά σοβπηοῖὶςβ ἕοσ 
0.56 φἥῆεγ, Ὡοΐ ὀεΐογε οὐ ἐπ) ἴπ6 δαίῃ. 

18. “δι. ““880υϊ [λοι " (ἀπέκλεισαν). 
αὲ ῥγέυγ 400»... : ΒΥ {μ6. 58:46 ἀοογϑβϑ᾽--- 

κατὰ τὰς πλαγίας θύρας. ΜΝ υἱρ. ΤΟΙ, 
“ {χουν ἃ δλες ἀοσι" Ατδῦ.: ἐκ ἄρσις: 

ὀεεσι σε.) Ἐδῖμον, “ (δι. ΤΟ ςοηδίσιςος- 
Ὀσοη [5 πκὸ [ῃδί οἵ Οϑηῃ. 1. 4; Εχοά. ἰϊ. 2. 

19. γαπ ωηὸ δεγ.] “Ἀδὴ ὑὕροη Πογ," ἰπ 
[86 ϑ6ῆϑ8ε οἵ δϑϑδιῖϊξ : 866 1 Μίδςς. Υἱ. 4ς. 

3395 
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ν6 ἅΓῈ ἴῃ ἶονε ἢ τπεε : τῃεγείογε 
ςοπβεηΐ πηΐο 8, Δηἀ 16 νυ ιι8. 

21 [{τῆου νὴ ποῖ, γε νν}} θοᾶγ 
νν 655 ἀραϊηδ τῇδε, τῆλί Δ γοιηρ' 
ΠΙΆ. ν»ὼὰβ τ τῆες : δπὰ τῇἢεγείογε 
ἴδοι αἰάδι βεηἀ ΑΥΤΑΥ ΤΥ πιδιἀ5 ἔτοπὶ 
τῆς. 

22 ΤΒΕεη ϑυβᾶηηᾶ κρῃεά, δΔηἀ 5ϊά, 
Ι δηλ 5: αἰ [εηθὰ οἡ δνθιυ 51:46: ἕογ ἰΐ 
Ι ἀο τῃϊ5 τηΐηρ,, ἴτ ἰ5Β ἀδδίῃ ὑπτο τας: 
ΔΠᾺὰ 11 ἀο [τ ποῖ, 1 σδηποῖ εβοᾶρε 
γουγ Πδηάβ. 

22 [τ 15 θεῖζεγ ἔογ πιὲ ἴο [8]] ἰηῖο 
οὔ ἢδπάϑβ, ἀπά ποῖ ἀο [1ἴ, τῃλη ἴο 8ἰη 

1η ἴῃς είρῃς οἔ τῆε ] ,ογά, 

4Ο, 21. εοπσεπΐ μπίο τ... συγκατάθου ἡμῖν. 
ΟΕ Εχοά, χχὶϑ τ, 32: [ὐκὸ χΧΧΙ, ςσ. ΟἹά 
1,λῖ. εοπσοηΐ πο. Εοτ ἴδ ΓΟ] ον ίην Ρῆγαβα 
(ΟΚ. γενοῦ μεθ᾽ ἡμῶν), 858εὲ6 Οεη. χχχίχ, τοὶ 
2 ϑδτη. χὶϊὶ. 2ο ; ΤΟΌΪ 11]. 8; δηά ν΄. 54 ἐη7γα 
(ΧΧ. τοχῦ. δ νίηρ τεβοϊγθά οἡ {Π6 ἀδεά, 
ἴδεβε ΕἸάοβ δπὰ {6886 ἴπάὰρὸ8 τάκ πὸ 
50 ρὶς ἀρουΐ νοσγάβ. (Ἃὗ, ἴτὰε βδοθπθ ἴῃ 
ψ οἢ ΑὨροῖο ἀθοΐατοβ ἢ]5 ΡΌΓΡοΘΟ ἴο [5δε], 
“Μόρδβυσο ἴον ίθαϑιγο, Αςῖ 1]. 5ς. 4, ἰονναγὰβ 
(Ὠς εηά: 

“Ὶ αν Ὀεσυῃ ; 
Απὰ ὯΟΨ 1 ρῖνα ΤΥ δεηβιδὶ σαςα ἴῃς ταὶῃ ς 
ΕἸ (ὮΥ οοηδθηΐ ἰο ΤΥ 5Π87} Δρρεῖίϊϊε. 

δ: 4 4 4 

ἈΚ ίοσ γου, 
5ΔΥ Ὑμαῖ γοὺ Δ}, ΤῊΥ̓ [4156 ο᾽εσιγεῖ σης ΥΟΌΣ 

ἴπιςε.᾽" 

42. τἰκθεά ΟΥ, “᾿“στοδπεὰ αἱουὰ " (ἀνε- 
στέναξε). ΟἿ. 1,ἅτη. ἱ. 4; Εσο]65. χχν. 18. 

7 αι σἰγαϊέεηεα οἱ ΕΘ «“16..}]ὺ ἘρΥ [ἢ 8 
Ρἤγαϑε---στενά μοι πάντοθεν---566 2 541. ΧΧΙΝ, 
14 (ι Οἤτγοη. χχὶ. 13), νἤεγε τ ἰ5 υδεὰ ΕΥ͂ 
Ῥαν ἃ. [ἴ ὀχργεβϑοβ ἴῃ βθῆβο οὗ ἃ δἠἠρριρια. 
διβδηηα ἔθ ΠΟΙ Ἄσποῖοε τεϑισὶςοα ἴοὸ ἴνο 
δἰϊογηδίϊνθβϑ, δἰ μοῦ οὗ ψῃϊς ἢ τνουὰ ἀεδίγσονΥ 
μοῦ. [ἢ 586 γιεϊἀοά, 5ῃ6 ψου]ὰ ὃς 1140]6 ἴο 
ἀεαῖῃ 85 δὴ υπηΐξϑιτΐι}] τὶ (μον. χχ. τὸ; 
Ὠουῖ. χχὶϊ. 22; [οδη ΥἹϊ. 5); δπά 1 586 Γὸ- 
ἔιϑοα, ἔδιδε νυ πο858 νου Ὀσίης δϑουΐϊ ἴῃ 6 
54Π16 ΤΟϑυΪ, ἀπά ὑροη (6 βᾶτη6 σγουπά. δ86 
ἄοεβ ποῖ, κ6 δῃδκβρογεβ [5406], ἴῃ {ΠῸ γος 
τροϊηδηΐβ οὗ 5ΌΓργβο δηά ἱπαϊρηδιίίοη δἱ ἴῃ6 
ἀἰβοουθσυ οὗἉ {ΠπεὶΓ ϑῃδπιθέμ! ρυγροϑα, Ὀγοαὶς 
οιἱΐ ἱπῖο [ῃγοαῖὶβ οὗ οχροβιγε, ὙΤμὸ ἰδηὶθ 
Κηονν5 (56 1η [Π6 Ρόοννοσ οὗ ἴῃς ᾿τοΪνα5. 

ΟἸά 1,41. αηρισέδας δὶ ἐπάίφμο. ΤῊΣ ρἤγαθα 
8 τνναπίϊηρ πη ἴῃς ΕΥΧΧ, οχῖ, Πογα δυβδηηδ᾿β 
ψνογάβ ὑδρίη: “1 Κηον 1ῃαῖ 11 ἀο {8 
τϊηρ," ὅἄτς., 485 ἰη ΤΒεοά. Αονῦ “1 15 ἀθδίἢ 
ἴο πιρ," δ5υΥγ. Νὴ. : κ΄ Ὀδοδυδε 1 (5841) πατθ 
ἀἰβϑῃοηουτοα ΤΥ Βυκθαηὰ [οδοϊπλ᾿ 5 Ὀεὰ ; δηὰ 
[61 ἀο ἰἴ ποῖ, 1 5}8}} γοςσοῖνο δὴ οὐἹ] ἀθδίἢ αἱ 

ΗΙΘΤΟΚῪΥ ΟΕ ΘΌΘΒΑΝΝΑ. [ν. 21-- 28. 

24 νι τῆδλῖ διιβᾶπηδ οτθά τ ἢ 
ἃ Ἰουά νοῖςε : δἂπὰ τἢε ἴνγο οἱάθβ 
οτβἀ ουἕἱ ἀρδίηδβι ΠεΓ. 

25 ἼΠεη γᾶπ ἴΠε οπο, ἀπά ορεποὰ 
τ(ἢε ραγάεη ἀοοτγ. 

26 ὅδο Ψῆεπ τῆς βεγνδηῖς οὗ τῆς 
ἤουβε Πεαγὰ (ἢ οὔ ἰπ τῆς ρλγάειῃ, 
ΠΟΥ Γυβῃδά ἰη δῖ ἃ ὈΓΙΝΥ ἀοοῖ, ἴο 866 
ἢ λῖ νγᾶβ ἄοης τἰπῖο ἢοτ. 

27 Βυῖ ψῇεη τε εἰάετς ἢδὰ ἀε- 
οἰλγεά τῃεὶγ πηδίζοσ, τῇ6 ϑεγνδηῖβ 
ὝΟΓΘ ΡΓΘΔΙΙΥ Δϑῃδπιαά : (ὉΓ {πεγε νγᾶ5 
ΠανοΓ 500 ἢ ἃ τερογῖ πιδάς οὗ ϑυβάπηδ. 

28 Απὰ [τ οσλπιῈ ἴο ρᾶ58 ἴῃ 6 πεχὶ 
ἐδγ, ννῆεη τε ρεορὶς ννεγε δ5ϑει ]οά 

γοῦγ δδηάϑ, νν ἢ 4ῃ δν}] πᾶς τπαΐ θοϑθοιπιοῖἢ 
Ὠοῖ ΠΥ ΥᾺΠΚ; δηὰ βἤδιηθ 1 58}} ἰθᾶνε ἴο ]} 
ΤΥ ΤΆΤΆΪΥ, ἴτοηι τῆς ἴ]56 νυϊηθ85 οὗ υυἱοςκοὰ 
τηθη, νὰ ο δά ἃ ἴο [Π6 Ὀγοδςοὴ δηὰ ενἱ] οὗ ἰ5σγαοὶ 
ΜῈ ἀογϑίοη δηγοης [ἢ 6 βίγδηρε ρθορ θ5.᾽" 

48. δ 9 δειθγ] Αοἴρασγε [Οϑερἢ 5 ΤΟΡΙΥ͂ 
ἴο 85 [επηρίεσ, Οσδη. χχχῖχ. ο; δηὰ Ὀδνι 5 
ψνοσγάβ, 8461. Χχίν. 14. 

5. Ϊεγοπιε οὐ]οςίβ, [Πδξ ἴο 54 Υ σοπιϊ ΠΘΏΟΥ ἰ5 
δὲέηενγ 185 ἴο δἰΐονγ βοπιθ βοτί οὗ ροοάηθϑββ ἴο 
{πε 5'η ἰἴ5ε1. Βυΐῖ [6 φουηραγίϑοη 15 ποῖ ποῦς 
Ἰηκιτυϊοὰ οὗἩἨ [6 "πογαδέγ οὗ ἴῃς δοιίοηβ, διιῖ 
οἔτμε ἐσπσον αἰζοηάϊηρ ποτὰ; ἴῃ οἴμοῦ ννογάβ, 
8516 ἀΓρι165 [Παἱ 11 ἰ5 θεζίεγ ἴο βυεσ ἃ ἰοτηρογαὶ 
(Πδῃ δὴ εἴθγηδὶ ριιπϑῃπηοπηΐ. 

24-47. ΤΠόθ6 ἀοίδι}5 ἅτ νυνδητηρ ἴῃ (Π6 
εχ οὔῃε ΓΧΧ. δὰ ἴῃ ὅγγσ. Η. Ὑπεοάοζίοη 
ἢιὰ5 ἀδνθὶορεὰ {πὸ βἴοσυ σοηϑβιἰἘΓΔΌ ΪγΥ. 

Ὧ4. εγίεά ομὲ αραϊσισὲ δὲν. “ ΟΥ̓ΣΣ αραϊηϑε 
Βερ;" ““εΐογε Βεσ. ΟΚ. κατέναντι αὐτῆς. 

ψυΐϊρ. αὐέγε εαη. [15 ἴῆς ΗΘ. Ἴ)), ἼΣΡ, 

ΟΣ ΣΓΣ (ἢ6 ΟΠ θα ὀρ, δμῃ. ν᾿ τ. (δο 
συγ.) 

5. Τρὲεπη γαπ ἐδὲ οπρῇ Ἰ,1ῖ. “πὰ τς 
ΟἿδ ΓΔῃ δηά ορεοπρά {π6 ἀοοΥ8 :" πεῆηρε φμασὲ 
αάμίεγισγι ῥεγεέχωεπς, 85 Οτοῖυ5 ΠΙΡΒΓΥ εχ- 
Ρἰαἰῃβ. 

26. ἐδὲ “εγυαπῖ: ΟΥἹ 1δὲ δοιμε. οἱ ἐκ τῆς 
οἰκίας. ΑΨ 6] ]Κηονν ἰάϊοπι, ὀχργοβϑίηρ [π' 
Ὀτίοῦ (Παὶ {ΠῸ ϑεγνδηῖβ ἐπ ἴπ6 που συβῃοα 
ουῖΐ 2,0» 186 ποιιθ6. 507. : "'80η58 οὗ ἴῃς ἢοιι56.ἢ 

για εά ἐπ αἱ ὦ ῥγίον ἀοογν. “1Τιοαροὰ ἴ 
[Ὠγουρὰ ([ἢ6 5ἰάθς ἀοοτγ," οὐ “ ροβίθσγη.") Οἱ 
τ. 18 σωῤγα; Οεηῃ. νἱ. 16: τὴν δὲ θύραν τῆς 
κιβωτοῦ ποιήσεις ἐκ πλαγίων. ΕοΥ ἴδε νετῦ, 
ΑΠΙΟ5 Υ. 19. 

47. ἀεείαγεά ἐδεὶν τιαῖεγἢ “ϑροόκδϑὴ {δεῖ Γ 
ὙΟΣάς5 ;" 1. [ΠΟΙΓ δοσυιϑδῦοη οὗ ϑυϑᾶπηδ, ψΒῖο ἢ 
ϑγῖ. ὟΝ,. εῖνεβ δ Ἰοηρῖῃ, δορίπηίηρ: “1 
Βαρρθηθά, “:’ αὐ «ὐδγε βανεἰης ὁγ ομἱάε ο 1δε 



ν. 29---36.} 

ἴο Ποῖ Βυβθαπὰ οδείπι, [ἢ ς ἔννο οἰ ἀεῖ5 
ςᾶπηθ 4130 {1]} οἵ πιϊϑδοίενοιβ ἱπιαρὶ- 
παῖίοη ἀραϊηβὶ δυβδηηδ ἴο ριιῖ ΠΕ ἴο 
ἀεδῖὴ : 

29 Απάὰ 8214 θείογε τῆς ρθορίε, 
ϑεηὰ ογ ϑυβᾶπηδ, ἴῃς ἀδιρῇῆζεγ οὗ 
ΟὨΠεϊςοϊαθ. 7οδοϊπι 5 νὶε. Απὰ 90 
ΠΟΥ 56ηΐ. 

20 80 88ῆε οᾶπὶῈ ἢ ἢεὺ ἔΔΠεγ 
δηά πηοΐδεγ, ἢεγ σὨ]άγεη. δηά 41} ἢεν 
Κιπάτεά. 

21 Νον ϑιιβᾶπηδ νγὰβϑ ἃ νεΙῪ ἀε]}- 
ςδῖς ὑψοπηδη, ἀπά Ὀδεδιίζεοιβ ἴὸ ὈεΒοΙΪά. 

Ξαγάρη, εὐ ἰοοζεά ουεῦ' 10 “ες ἐδε φαγάεπ, ἀπὰ 
Ὲ 5.7 ϑι3Δηη4," ἄς. Το [(Δ}1|ς]Ζοἀ τνοτ 58 
ἀο ποῖ ἄγτες ἢ σνῦ. 16,18 ἐπα. ὅγτ ὟΝ... 
15. τ εἴθ : “' διβδηπᾶ ἢ45 σοπηη6αἃ Δ] ΟΥΥ, 
δηὰ νὸ σδυρϊ ΠΟΙ ἢ ἃ γουηρ πιδῃ ἴῃ (ἢ 6 
ξαγάεη." Αἴ ἴδε οπὰ ἰἰ δαάβ: “Απά {πΠῸγ 
ἴδγον σοΠδῖη5 ΠΡΟῚ δυ88ηη8, δΔηα 56 νγὰ8 ἴῃ [ἢ 6 
Βουϑὲ οὗ νναγάὰ [γος ἀἄδγ8. Ὅῆδ σοπβιβίοη 
οὗ [86 5ἴδνεβ, δηά ἴΠπ6 γεδϑοῇ δϑϑίηθα ἴοσ [ἴ, ἰ8 
ἃ Ὡδίυγαϊ ἰουςἢ. Ηδὰ {Πεἷγ σηϑίγοβ8 Ὀθεη 5ιὉ- 
)εςῖ ἴο "] τεροσί, {ΠεΥ ννου]ά ΒΑΡ ΪΎ πᾶνε θθεη 
80 5.ΓΟΠΕΙΥ δεςϊεά τη [86 ργεβοηΐ ἰηβίδηςθ. 

28. Με] ον πιπεδίουομς ἐριαρίπα!οπ.) “ἘᾺ]] 
οὗ {πεῖν (τῆς) ἰανν]ε55 (.ε. ἰηϊφυϊΐου8) ἱπίεπι. 
ὙὝΠΕΥ 541 ὃἃ5 Ἰυάξεβ ὈΘΏΓΥ ἱπ οδοὶπι 
οι: σν. 4,) 5 δωῤγα. (ὅδγτ. ὟΝὴ,. δά 8 τῃ6 
Ῥυγροβϑὸ οὗ ἴδ 4556} 0} : “ἴο ἱπαυΐγε ςοη- 
ΠΟΓηΪπρ δυβϑαηηδ ; [δὲ ᾿ἢ 86 Πδὰᾷ ἰηάεεα ἀἄοης 
(15 ὑποεαηπε88...... 8ϑῆ6 πλρθξ δὲ ρυΐ ἴο 
ἀεδι}. Ὁ) Ὅῆς ἴὸ τη]βογοδηΐβ ἀοϊοιτηϊποὰ ἴο 
ἀσβίγου διβαηπᾶ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ρῥτγοίεςϊ {πει- 
ϑεΐνθοβ Π᾿ῸΠι ροϑβϑίῦ]ες σοῃβοαιθηςοβ οὗ {ΠΕΙΣ 
ὙΠΠ]Δηγ, δυῖ 4150 δθςοδιιϑε ἰο ]εα ραϑβϑβίοη ἰ5 δρῖ 
ἴο ἴυγῃ ἴο ἀφδαγ Παῖθ. ΤΟ οοο] δυάδοιγ οὔ 
τῃεῖγ Ὀεδανίουγ Γαι πα5 8 ἀραΐη οὗ 58 κβροῦο 5 
Αὔξεὶο: 

“« αὶς ηοὶ ἱπηροβϑι 0] 6 
Βαϊ οπο, (ῃς τὶς κεα  Ξῖ οδι ΠΗ͂ ου ἴῃς στουηά, 
ΜΔΥ 866πὶ ἃ5 5Πγ, 85 στανε, 8ἃ5 5ῖ, ἃ5 δυϑοϊαϊίο, 
ΑΞ Απρεῖο ; δνθῇ 50 ΠΙΔῪ Αηρεῖο, 
Ιη 411 ἢ15 ἀγεϑϑίηρβ, οςδβαγαςῖβ, {11{|65, ΤΟΥ, 
Βε δὴ ἃσοῃ-ν}}]} αῖη.᾽ 

Αὔον ἴδ6 ννοσάβ οἵ ϑυβᾶπηδ (υ. 23), ἴῃς 
ΧΧ. ῥγοςθθάβ ἴδ5: “ Βυῖ [Π6 πιθη οὔ Βε] αὶ 
(οἱ παράνομοι ἄνδρες, ει. ΧΙ. 11; 1 Μᾶςος. 
1. 12, 16; Ν ἰ5α. 1. 16) ἀορατγίοά, τῃγεοαϊεηίης 
ἴπ 1μεπιβεῖνεβ (Οεη. χχνυῖϊ. 42), δηὰ ρἱοτίην 
(ἐνεδρεύοντες, ἘξςΟ]ι8. χΙ. 31. Ηπγοἢ. δὲ ϑοῦθε 
δόλον μηχανᾶται), {πὶ {ΠΟῪ πιξῆξ ρυῖ δογ ἴο 
ἀοαίῃ ; δηὰ {ΠΥ οδπια ἴο ἴῃ ϑσγηάροσιε οὗ 
ἴῃ ΟἿ ννῆογα (ΠΟΥ νοῦ ἀνε! ην, δηα {ΠΕ 
0 γεγα ἴδποσο, 411 (ὴ6 ϑοῃβ οἱ [53γ26], μεϊὰ ἃ 
σουηςῖ] (συνήδρευσαν). Απηάὰ {Π6 ἴννο εἰ 46 Γ5 
δπὰ Ἰυάρεβ βἰοοά ὕρ, δηὰ 8ἰά, δεπὰ [Ὁ γ 
ϑυδληπδ, ἄς, (νυ. 29), Δπηὰ 5[γδ να [ΠΟῪ 
ΟΔ]Ἰοὰ μος." 

Α12ος.--- οί, 77. 

ΗΙΘΤΟΚΥ ΟΕ ΘΌΒΑΝΝΑ. 

22 Απάᾶ {δεϑὲ νίκα πδεη ςοηι- 
πιδηἀεὰ τὸ ὑποονεγ Πα ὕες, (ίογ 5ῃς 
ννλ8 σονεγεα) (ἢδλῖ {Π6Υ πκίρῃς ΡῈ Ἀ]1εά 
νν ἢ ἢδγ Ὀεδιῖν. 

23 ΤΠοτγείοτε Πεῦ ἔτἰθηά8 δηά 28]] 
(δὶ 8νν Πεῦ ννερῖ. 

24 ἼΠεη τῆς ἴνγο εἰάεγβ βῖοοά τρ 
ἴῃ τῆς πιϊάβϑι οὗ τε ρεορΐε, δπὰ ἰδιά 
τ εἰν μαη 8 Ἰροη ἢεγ ἢεδα. 

4ς Απά 8} ννεθρίηρ; ἰοοκεά υὑρ ἴο- 
νναγὰ Ὠεάνεη : (ογ Πεσ ἢεαγί {γυβίεα ἴῃ 
τῆς Ι,ογά. 

46 Απά {πε εἰάειβ 8214, Αβ8 ψε 

49. δεπά 70... . «οἱδεῦ “επ|.1 ᾿Αποστέλλω 
ἐπί τινα ἴῃ [ἢ 8 5655 5 Γγάγο : Ὠδυῖ. χχυ πὶ. 8 ; 
2 (ἤγοη. χχχ. τ; Νεοὶ. νἱ. 1. 

31. σε} ἀρ εαϊς.} τρυφερὰ σφόδρα. ΤἼΟ 
ὙΟσά ἰβ ΠΟΓῸ 1ῃ ἃ ξοοά 56Ώ8ε, ἀξ ρεμέθηαὶ 
Ὀοδυΐγ : οἴ. Πευῖ. χχνη. 54, 566. Οῆεη [ἰΐ 
τιθδη5 “νοϊ]υρίυουπ,, “Ἰυχυσίοι5," “ οἰδηηὶ- 
πδίο : 138. χὶνυἹ 1, 8. ὅγγ. ὟΝ... δάάβ : “δηὰ 
806 ννᾶ8 βϑη ]ογ [ἤδη 411} ννοσθῃ, αῃὰ μοῦ διζσα 
νν85 ὙΟΙΓῪ 500 ΕΓ ἢ 

82. εογρπαπάεα 10 τρισοῦεγ' ῥὲγ 75εΉ.}] Οτ, 
“δ 586 ὃ6 τηνε θὰ "ἢ 566 Νυμ.ν. 35(0ΧΧ.. 
ΤΗΟ δοῖ νν85 δοσογάϊηρ ἴο ἶδνν, δυϊ (ἢς ΒΕ] 6Υ5 
Πδὰ δηοΐπο τηοῦγνθ, 45 186 σϑῦβθ ἀθοϊδγοβ. 
ΤῊ ΕΧΧ. (εχ ϑἰδίοβ [πἰ5 ουεῃ ΠΊΟΓΟ ῥΪΔΙΩΪΥ : 
ἵνα ἐμπλησθῶσι ἐπιθυμίας κάλλους αὐτῆς (30 
ὅγγ. Η. δηὰ Ν",.). Τὸ 5{|ρ οὐ 186 νεῖ] νυὰβ 
ἴο ἴγοαῖ ΒΕΓ 85 ἃ ςοιησηοη σουτγίοβδῃ, 

83. δὲὺ ἥίεπάᾶς αμά αἱἱ ἐδαὶ σαφυ δεν. 
ΦΝονν Πογ πο παά8 (οἱ παρ᾽ αὐτῆς, Χεη. ΑΠΔὈ.᾽ 
1,1, 5), δηὰ 411 ψῇο 8δνν (Χ]1]. 23, οὐ ριμίι; 
εἰδότες, “ Κκηονν :᾿ 1 ΧΧ. ὅσοι ἤδεισαν, Ώ Δῃ. νἱ. 
ς, 8; Μαῖκ ]. 34; υΐρ. φῷ πουεγαν 1) ἈΘΥ 
ὙΈΓΟ ᾿νϑορίης ἢ (ον, “ ερδὴ ἴο γγεορ," δἵ ("6 
βῖῃς οὗ ἴΠ6 ἀερταάαδίίζοη ἀἄοης ἴο πεῦ). ἴῃ 
{πΠ0Ὸ ΧΧ΄ ν. 10 τυῆβ ἴδπ8: “Νον τ δθη [86 
ψνοπιδηῃ γτγίνοα νυ ἢ ΠΟΥ ἔλί ΠΟΥ ἀπὰ τοί δεγ, 
ΠΟΙ πιθη-ϑογυδηΐβ αἶϑὸ δηἀ ΠΟΥ τηδιά8, θείην 
ἸΏ ηὐυτηδονῦ ἤνο Ὠυπαάτοά, ἀτγτίνθά, δηά [86 ἴοιγ 
Ομ] ἀγοη (παιδία) οἵ ϑυδαπηδ." ὅγτζς. Η. «αἷϑο 
εἶνοβ [06 ΠΌΠΊΡΕΥ ςοὸ (ποῖ “ ΠΑ͂Υ," 45 ΕὉ]]6γ). 

84. ἰαὶά ἐδεὶν δαπαᾶς ὠροη δὲν δεαδ.}] ὍΤΒ6 
ΒΥ ὈοἾς4] δοῖ νοῆι [6 ἰᾶνγ ργεβογιθεὰ ἔου 
υνἱϊηο 8568 'ἰπ οΥΠγη] οᾶ865. 866 ἴ,εν. χχῖν. 
14: Πουΐ. χὶϊ!. 9, χνὶϊ. 7; Αςῖβ Υἱῖ. 58. Ὦγ. 
ΒΙ556}} ᾿τΤΟΠΡΙΥ τοίουβ ἴο Δ ὑρΡ ἴῃς Βαηά 
88 ἃ βίξῃ οὗ δαϊυγαιίίοη (Οδη. χὶν. 22; [ ουΐ. 
χχχῖϊ. 40). ΤΕ 1,ΧΧ.Ιοχῖ 5: “ Βυξῖδε 6] 6 15 
δηά ἰυάχεβ (885 στ. 29, 41: τδοὶγ τι5ι18] 
ἀεβιίρηαϊίίοη. Οἡ πὸ ργεβεηΐ οἼοδϑίοῃ {ΠῸΥ͂ 
γ ΓΟ νυ τησσ568, ποῖ ᾿υάψε5) 5βἰοοά ὕὑΡ δηὰ ἰαἰά 
{πεῖς Ββδηά8 Ὁροη ΒΕΓ μοαλά, 

86. ῥοοξεά μΡ Ἰ᾿οαυαγά δεαυεπ.) Αἰ ΤΠ6 πιοπιοηΐ 
ψΒοη ἴΠ6 ἀοοι 8618 ἰδ ἀ Πεῖγ πδηά8 Ὡροπ ΠΟΥ 
ποδά, Οομρ. Μαῖί. χίν. το; [μκὲ ἰχ. τό; 

Ζ 
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ψαϊκεὰ ἰπ τῆς ραγάθδη αἷοῃςθ, τῇ! 
ΨΟΙΊΔΠ σΔπι6 'ῃ ὙΠ ἴννο πιδιά5. ἀπά 
δῃυζς τῆε ραγάεη ἀοοῖβ, ληά βεηΐ τῇς 
ΠγΔ145 ΑΥΨΑΥ. 

27 ἼΓΠεη ἃ γουηρ πιᾶη, ννῆο ἴῆετε 
νγ»ᾶ5 ἢ, σᾶτης ὑπο ἤδῖ, πὰ ἰδν νυ]τἢ 
ἢοΓ. 

48 ὝΓΒεη νγε τῇδ βιοοά ἴῃ ἃ σογπεγ 
οὗ τῆς ρΑτάεη, 5εείπρ 5 νυν] ΚΕάπ 688, 
ΤΆΠ υηῖο [ἢεπ]. 

2090 Απὰ ψἤδϑη ννε ἂν ἴδεπὶ ἴορε- 
(Ποῦ, τῆς πᾶη γε σου]Ἱὰ ποῖ Πο]ά: 
ἔογ ἢε ννᾶβ ϑ[ΓΟΠΡΕΓ ἴλη νψε, δηά 
ορεπεά τῆς ἀοοτ, πὰ ἰεαρεά ουϊ. 

40 Βυϊ Πανίπρ τἌΚεη τἢϊ5 νγοπΊδη, 
νγνὲ δδκεά ψῇῆο ἴθ γοιιηρ πιᾶη ννγᾶ8. 

ΗΙΘΤΟΚΛῪ ΟΕ 5ΌΒΑΝΝΑ. [ν. 37---44. 

διῖ δῆς ψουϊά ποῖ τεὲ}] ιι5: τἢ656 
τΠϊηρβ 4(ο νγὲ τοβτ γ. 

41 ἼΠεη τῆς Δ55επ  ὈΪΥ δεϊϊενεά 
ἴΠεπὶ, 48 ἴηοβε τῆδλι νγεῖε τῆς εἰάεγβ 
Δηὰ Ἰυάρεβ οὗ τῆς ρεορὶε: 80 {Π6 7 
ςοπάεπηηεά πεῖ ἴο ἀεατῃ. 

42 Ἴδη δυβᾶηηᾶ οτγδά οὐἱἵ ται 
ἃ ἰουά νοῖςε, δἀηὰ 5414, Ο ενετδϑτηρ; 
Οοά, τῆοιι Κποννεϑῖ τῆς βθογεῖβ, δηά 
Κπονναβῖ ἃ1}} τῃϊη ρ5 Ὀείογς τῃεγ Βὲ: 

43 ἼΠου Κποννεθῖ τῆδῖ τῆοΥ ἢᾶνε 
θογης ἔαἰβε υνϊτηεθ8 ἀρδίηϑὲ π|ς, δηά, 
θεἢο]4, 1 πχιβῖ ἀϊς ; ψνΠεγθαβ 1 Πανεγ 
ἀϊά 5 ἢ τῆϊηρβ ἃ5 τῆδ8εὲ πηεῃ ἢδνε 
ΓΔ] ἰςἸου ΒΥ ἰηνεητεά ἀρδίηβῖ πια. 

44 Απά τῆε [ογάὰ ἢελγὰά ἢεγ νοῖςε. 

ἍΜ ΑγΚ νἱ. 41, Υἱὲ. 34: δηά ΤοῃίΓασί συ. 9 σωῤγα. 
ΤΗΣ υρνψᾶτὰ Ἰοοῖκ τεξεττεὰ ἴδ6 ουδὲ ἴο ἃ 
πἴχθον ἀτϊδυπδὶ, δηά ὀχργεβδοὰ δηϊγε οοη- 
βΒάρηςς ἴῃ 118 τ ρῃίθοιιβ ἀθα]ηρ. Τῆς ᾿οβϑοη 
τδυρ ἢ 15 Ἐ5ϑθ 8} [86 54π|6 ἃ5 ἴ[ῃαΐ οὗ 1)4ῆ. 
11}. 17, 18; Υἱ. τό, 22. 
Το 1 ΧΧ. εἶνε (Π6 νεῦϑο ἴδυ8: “Βιυῖ 

ΠΟΙ οατῖ νν8 {Γιιϑῖίηρ ὕὑροη ἴδ6 Τογὰ ΒΟΥ 
Οοά, δηά πανίηρς ΤΠγονν πο σελ Ὀδοῖκς (ἀνα- 
κύψασα-- ἀνέβλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν, ΤΠεοά.) 
886 ννορῖ ἴῃ Βουϑεῖξ, βαυϊηρ, Ο 1 οτά, [λ6 εἴθ ΓΔ) 
Οοὰά;" ἄς. (νυ. .2).. ΕπίΖϑοδο, δἤοσ Βυραίϊ, 
᾿πϑογίβ τρὶς θεΐοσε ἴῃς ρδγίςῖρ]ε, γεπιδγκίηρ, 
“προ ἸορίτΣ ἴῃ ς. ΟἿ 5. 5εἀ μαῦεῖ ὅ5γζ. Β.; 
Βυῖ [6 ϑγτγίδς ννογὰ τη τοηάογοά τρὶς 
ὈΥ Βιιχαῖϊ τηθδῃβ “" ϑδἢε ᾿ἰξποά τρ᾿ (ΔΝ. 2). 

87. ΤΟ πιοδηίης οὗ ἀνέπεσε (μετ᾽ αὐτῆς) ἰ5 
ποῖ ποίςοὰ ἴῃ [πὸ ἰΔϑῖ δὰ. οὗ 1,1646]] ἀπὰ ϑοοί. 
ψυΐϊς. εοπεμδιὼξ απ κα. ὙΠ6 υδυδὶ πηρδηΐϊης 
οὗ ἴῃς ννοσὰ 15 “" ἴο γβοϊϊης δῖ ταν ὶς,᾿ πΚὸ ἀνα- 
κεῖμαι: ΤΟῦϊ ἰ!. τ; [υἀΠΠΠ ΧΙ. τς ; Εςο]υ. 
χχχὶϊ. σ. [Ι͂ηὴ Οδηῃ. χὶϊχ. 9, βονγόνογ, [6 ννογὰ 
5 υϑδοὰ οὗὨ “Ἰγίπς ἄονγῃ ἴο 8166 Ρ "---ᾳἰναπεσὼν 
ἐκοιμήθη ὡς λέων. 

89. δοί.} [4 “χεῖ τῃ6 τρδϑίοειυ οὗ," 
ἐγκρατεῖς γενέσθαι. ὙὕἴΠε ρῆγαθε οσουῦδ 2 
Νίαςο. υἱῖϊ. 30, χ, 17, ΧΙ. 11; Εςο]υ5. νἱ. 27. 
(οὐ. 111. τεδάβ8 περικρατεῖς ; 5.86 Αςίβ ΧΧΥΊ!. 
16, περικρ. γενέσθαι τῆς σκάφης. ἘογΣ (6 
ησχὶ ρῇγάϑβο, ςἔ, Εχοα. 1. 9. 

40. ῥαυΐησ Ἰαξεπ ἰδὲς «τογπαη.] “ Ἡανίην 
Ἰλϊά Πποϊὰ οἵ Πεγ;" ἐπιλαβόμενοι ταύτης : ςἴ. 
Ι͂υᾶρο5 χὶϊ 6; χνὶ, 3, 21; ΧΙΧ. 2ς, 29; 5. 
ἴγ. 1. 

41]. Τξεη ἐξε από. 1, “ Απηὰ [86 
δΥπάροζιο δεϊονοὰ {ποπὶ, 45 εἰάογβ οὗ (δε 
Ῥεορῖὶο δηά ὑιάρεβ ᾿ (ὅ5υτ. ὟΝ.. : “ σῃεῖβ οὔ πὸ 
ΡΓοβίβ). Τῆς εἸάογβ ῃδὰ (Π6 54π|6 δάνδηΐβαψο 
ΟΥ̓́ΟΓ δυυιβδῃη, 485 ΑΠΡΟΪΟ ΟΥ̓ΟΓ [5806] ἴῃ [86 ΡΙΔΥ. 
866 “Μεδβ. ἔογ Μϑδ5., Αςΐ ἰϊ, 85. 4, ὑΠεγο 
Αηρεῖο ἀεπηδηάδβ: 

“ἍἾΠο ν|11 Ὀο] ον τΠθ6, ἸΞΔΌεϊ ἢ 
ΔΙ πηϑοϊ]εὰ πδηϊθ, ἴπ 6 δυβίογεησθβα οἵ ΤΥ ἰ16, 
ΜΥ νους ἀραίηβῖ γου, δῃά ΤΥ ρίαςς ἴ᾿ (Πς 5ίαϊε, 
ἍΥῚ] 50 γοὺγ δοσιβαῖίοη ονογ νει σῇ, 
ΤΙδῖ γοῦ 58,41] 5:18Ε{ ἴῃ γοῦγ ον τεροσῖ, 
Απὰ 5116]] οὗ οδ] υπληγ.᾽ἢ 

ἐδὲγ «οπάενιπο δὲν ἰο ἐεα!}.}] Ἑατέκριναν 
αὐτὴν ἀποθανεῖν, “ΠΟΥ μάνα βοηΐθηςς [δδί 
8:6 Ὀ6 ρυΐ ἴο ἀθαῖῃ :" [86 αὐσοίωμίε υι56 οὗ {86 
γοῦν, 45 ἰη Μασκ χῖν. 64. Οἱ ἔξ. 1. σ᾿. 

δγγ. ὟΝ... δάάβ8: “βαυίηρ, Δ βοβθο Ἵοϊ- 
ταἰϊτεἢ} δά] 18 Ἵ ψιδι οὗ ἀοδίδ, δεπά ἰο 
Ὀε δἰοηδά ν ἢ δίομθβ. Αηά ἴδε ηἴηῖἢ ΒουΓ 
νγ͵ἃ8 ϑιιϑδῆηᾶ ἀο] νογοὰ ὑρ, ἴο 6 ςαϑῖ ἄοννῃ 
Ποπὰ ἴδ 6 ρίδος ννβεηςε δά υ]}6Γοβϑος ἀγὸ ἴἤγονντ 
Βεδαϊοηρ, πὰ τΔΠΥ͂ ννοτε καϊμεγοὰ τορεῖδον 
ἴο Ὀε6Πο]ά 1." 

42. Ο εὐογίαεπς Οοά.] ῳὋὉ Θεὸς ὁ αἰώνιος. 
32. χχνὶ. 4, ὁ Θεὸς ὁ μέγας ὁ αἰώνιος ; Οξεῆ. 
ΧΧΙ. 32. ΟΟΠΊΡΑΓΟ «αἷ580 ἤδη. ἐϊ. 34. ἵν. 31, 
Υἱ]. 14, 27: Οδη. ἰχ. 16; Εχοά. χὶϊ. τῷ: Μι|ς. 
Ι., 9φ. ΤΒδ ἴογπι αἰώνιος, Δρρ!εὰ ἴο τῆς 
τιουηίδίηβ, ἴο [6 ἀϊνίηθ σονοηδηΐ ἩΠῸ ΑὈτα- 
μαπὶ δηά ἢ! βεεά, ἴο πο Μοϑβαὶῖς ἰηξιυοπϑ, 
ἴο ἴμε Κίηράοπι οὗ [6 Μεβϑβίδῃ, ἴο ἰῆε Πεῖῖγ 
Ὠϊ πιεῖ ἕ, ἀεποῖεβ "8 - ἰΙοης," ““Ἔπάυτσίην,"» 
“ Ῥεγρεῖυ δὶ." ϑοπιἷξιπιοβ ἴπ6 πιοδηΐηρ [2]}}5 
ὙΘΟΓῪ ἴασ 5ῃοτί οὔ “ δνυθυϊαϑίϊηρ, “᾿ εἰθγηδὶ,᾽ ἴῃ 
Οὖν εἰ σίου ϑεῆβε οὗ ἴῃς νογάς: ἐς. σου. 
ΧΧΙΙ, 18, ΧΧΙΙ. το; 158. ἰχὶ. 4, ἰχϑϊ. αἱ; 700 
Χ]. 23: ΨΠΘΓΟ. “ΠΟ ΠΊΟΣΊΔ]," “δηςϊεοηΐ,» 
“Ῥεστηδηρηῖ, 50 8ΠἸΠΙΘΠΓΠΥ ἜΧΡΓΘβ5 ἔξ. 

ἐδαΐ ἐποαυει δὲ “εγΓε..}] Ὁ τῶν κρυπτῶν 
γνώστης (ποῖ ἴῃ 1,ΧΧ.). [Ιη 2 Κίηρϑβ χχί. 6, 
δηἀ οἸἰϑεννῃοσο, γνώστης 15 “ἃ ψιὶἱζατά." ΝΙΝ 
115 τι56 ἴη {6 ῥγοϑεπὶ ραββᾶρε, εὖ [Π6 Ἄορίπεὶ 
καρδιογνώστης, ΑΕ ἱ. 24, χν. 8 (50 ὅγ7᾽. ὟΝ. 
Βεγο); δηά ει, χχῖχ. λο, “ ΤῊ βεογεῖ [πηρβ 
(τὰ κρυπτὰ) Ὀεϊοηρ υπῖο ἴδε 1,ογὰ οὐγ Οοά;,» 
[ι ΤΏ δη. 11. 29,47, Οοὰ ἰ5 ςαἰϊορα ὁ ἀποκαλύπτων 
μνστήρια, “ἩἨς δαὶ τονελ ει πηγϑίογί 65.» 

48. »"αἰϊειοιἶν ἱπυεπίεά.} ᾿Ἐπονηρεύσαντο 



ν. 45---8.} 

4ς Τπδετγείοσε ἤεη οἣς νγᾶβ ἰδ ἴο 
6 ρυΐ το ἀδδῖῇ, τῆς [,ογά γαϊβεά αρ 
16 Βοῖγ βρίγις οὗ ἃ νουηρ γομίῇῃ, 
ψγῃοβΕ ΠΔΠΊΕ νγᾺ8 Ῥαηιεἶ 

46 ὙῆἘο οτγίεά ννὴ ἃ ἰουά νοῖςοδ, 

.Φ 

Φ 

αλίαιι..). 1 δηὶ οΟἶθαγ ἴοηι τῆς δοοά οὗ τἢϊ5 
γνοπΊδη. 

47 ΤΠεη. ἃ}} τπεὲ ρεορὶς τυγηρά 

ΗΙΘΤΟΚΑΥ ΟΕ σῦΌ9 ΑΝΝΑ. 

1Ππ6πὶ τονγαγά ἢϊπὶ|, δηά 9414, γῃδι 
τθλη ἴπεβε ννογὰβ τῆλ ἴῆοι ἢαϑῖ 
ΒΡοΚεη 

48 50 Βα βϊδηάϊηρ ἱπ τῆλε τηϊάϑὶ οὗ 
ἴἢεπι 5414, Ατε γε βιιςἢ ἔοοΪβ, γε 30ῃ5 
οἵ ἴβγδεὶ, ται νυ τῆους Ἐχδπηπδιίοη 
οὐ Κηπονϊεάρε οὗ τε ττυϊτῃ γε Πᾶνε 
ςοηἀεπγηαά ἃ ἀδυρῆτζεγ οὗ [53γδεὶ] ἡ 

κατ᾽ ἐμοῦ. ΟΥ οΟ. 62; Οεη. χχχυῖίϊ!. 18 (Ξξεῤο 
«ὐογε ῥίοιἰηρ ἴο ΚΙ] Πἰγα); Πδιῖ, χῖχ. 19 
(81). 866 αἱϑο σ Ὁῆγοῃ. χνυΐ. 22, καὶ ἐν 
τοῖς προφήταις μον μὴ πονηρεύεσθε. ΟἸ 1.1ἱ. 
θυ δε ῥὶ »ιαΐσηὶ βηχέγμπὶ αὐ υεγερ πε; ΜΝ Ἰρ. 
Ουαε ἐἰΐ »ιαδδῖοσο εορηροσμογμπὶ σάν. 16. 
ΤΒΟΊΧΧ. ἰοχὲ πονν ρίνος ἴΠ6 ἔογπιδὶ ἃς- 

ουδαϊίοη οὗ ἴῃς ΕἸάεγΘ: “Βυῖ ἴΠ6 ἵἴννο εἰοτβ 
βαἰά, »Ὕὲ σεῦ νναϊκίηρ ἰῃ μοῦ Πυρθαηα᾽β 
ξατάεη, δηά 85 νγὰ τοιηάθά πε σουγϑα (κυκ- 
λοῦντες τὸ στάδιον) 6 54} [ἢ5 ννοπίδη σὸ- 
Ῥοϑίηξς (ἀναπανομένην) νἢ ἃ τδῃ, δηά ννὸ 
βῖορρεά δηά νοῦε νναϊομίηρ [Ποπὶ ἀσοαϊηρ νυ ἢ 
οὔθ δῃοΐῖποσ. Απά ἐδον αἀἰά ἠοῖ Κηον (παῖ ννὸ 
ὑνΕΓῈ βἰδηαίηρ ([μογθ). ὙΒδη να τηδάδ ἄρτοο- 
τηεηΐ (συνειπάμεθα, 1)4π. ἰΐ. 9) δ οπς 
ΔηοίΠοΥ, βγη, [δῖ τ.5 ἰδᾶγη ψηο (ΠΟΥ ἅγα. 
᾿Απά νὰ Δρργοδοῃεά δηά γεοορηϊϑοά ἤογ, δυῖ 
πε γουπρ πιδη ἢρά ἴῃ ἀϊδχιυΐϑε (οΥ τυ θὰ 
ὉΡ, συγκεκαλυμμένος, τ ϑᾶγη. ΧΧΥῚΪ. 8; 1 Κἰηρϑ 
Χχίϊ. 10). Βυϊ Βανίηρ Ἰαϊά Βο]ά οὔ 5 ννοπιδη,᾽ 
ἄς. (υ. 40). “Αῃηά Δἃ}] (ῃξ σγπαροριιο δε] ονοὰ 
ἴμοπη, 885 Ὀείηρ οἰάδτβ, δηά Ἰυάρες οὗ {6 
ῬέορΪς (ὡς πρεσβυτέρων ὄντων κ-τ.λ.)." ὙΒεΩ 
[ΟἹΙονν5, Ἰηδϊοδά οὗ ϑυϑαηηδ᾿β ἄρρ68] ἴο Ηδάνθη, 
ὙΒΙΟΝ [458 ΔΓ αΎ Ὀδθη σίνοη, ἃ γοῦβο (ΟΥ- 
Τοβροηάίηρ ἴο ὑ ἐξ ραΌΠο Ε᾿ Ὁ. 45: “Απὰ 
Ὀ6 ΠΟ], Δη δηρεῖ οὗ ἴδε 1 ογά, 45 86 ννδ5 δοίης 
ἰεὰ ἐοσῖῃ ἰο ροσγίβι,---ηὰ [πὸ δηροὶ ρανθ, 85 Ὦδ 
νν85 σοπιηπιδηάεα, ἃ 5ρίΓ οὗ πιηἀδεγοίδηάίηρ ἴο 
οη6 γεῖ ἃ γοιτῃ (νεωτέρῳ ὄντι, [υἀ. Υἱῖϊ. 20; 
ΡῬᾳ. οχ] νυ. 12),  δηϊο].". 

45. ἐῤε Ζονά γναμεά μερὶ 16 δοῖν “ῥἱγὶβ 9 ἃ 
Ζομηρ γοιί.] Ἀαίμεν, “ Οοά τουβοά (οὐ ννοκθ) 
ἴῃς ΠΟΙ͂Υ Ξρίγξ οα γουηρ δου." Αεςογάϊην ἴο 
τς ΧΧ, (5 νγὰ8 ἄοης [πγουρῇ [ἢ ἰηδῖγιι- 
ΤΩΘΩΓΔΙΠΕΥ οὗἩ δὴ δηρεὶ, ψῆο κᾶν ᾿δηίΐεὶ “ἃ 
5Ρ᾿ ΓΙ οὗ υπάογβίδπάϊης " (πνεῦμα συνέσεως, 
58. χὶ. 2; Ὠδθυῖ. χχχίν. 9), 1.5. ἃ ρονψεσ ἴο 
ἀϊδβοογη {Π6 ἴγυς γεϊδίίοηβ οὗ {πηρβ. ὙΠθο- 
ἀοιίου πιοάῇοά 1.15 βἰδίοιηθηΐῖ, 5 ποῖ οοη- 
βιδίεηίς ἢ λδη. ἱν. 9, 18; Υ. 11: δοσογάϊης 
ἴο Ὡς ἢ Ε68  δηϊοὶ ννα5 οηδονεὰ νυ ἢ 
{δε ϑρὶ τ οὗἩ [πε ΠΟΙ͂ ροάϑβ ;᾽" ἴῃ νἱίγξις οὗ 
ὙΠ ς ἢ ΠΟ βεςγεῖ τνᾶ8 ἰἀάθη ΠῸπὶ πἰπι. ὉΠ 
δοςσουηί οὗΓἹὨἩ [6 ΧΧ, ἰ8, Βονγουοσ, ςοηϑίϑίεηϊ 
ΜῈ βιιο ἢ ραϑβαροβ 85 Πλη. ἶχ, 21; Χ. 5 “Φ., 
ἴῃ ΒΒ Ιοἢ [86 δηροὶ Οδργίεὶ σοτηπιηθ5 ΜᾺ 
ΤΠ δηΐεῖ. (ὅγγ. Ψ,.: “Απά Οοά 5[ττεὰ ὑρ 
ἢϊ5 ΗΟΙΪΥ δριγίξ ἰη Βδηϊοὶ, ἃ γουῖὰ ;" ὟΝ: 
“Απὰ 5ἴγαι βῃΐνναυ ἴπ ΗοἷΪγ ϑρίτξ δϑοάς ὕροη 
γουηρ 1) δηίεὶ, γῆο νγᾶβ ἴνγεῖνο γρᾶγβ οἷά. 

46. 74»: εἶοαγ.] ΟΚ. ἀθῶος ἐγὼ ἀπὸ, ννῆϊςἢ 
18 δαυϊναϊδηϊ ἰο Ηοδ. Ὁ ὍΣ "88: 556 Οθη. χχίν. 

41; Νυπι. ν. 19; δηά ςἢ. Μαῖί. χχυΐ!, 24 (1ἢς 
ΟΥΥ οἵ ΡιΪαῖο). (Οοάὐά. 1Π1., ΧΠ]., 21, αὐ μᾶνα 
186 ΞΥποηγπιουβ καθαρὸς, “Ῥυτε ᾽ΞΞ 10 ΠΏ, 

7]οὉ χίν. 4; ςἔ Αςἴϑ χχ. 26. 80 ΟΪά [1,Αἱ. ἀπά 
γυϊ,. νωπ. ὍΠῈ ἱπῆρυΐϊδα υὑηᾶοῦ νυ πο 
πε ΠΟΙ γουΐϊῃ φγοοϊαϊ πη αἱουά (Πδῖ ἢε 
νου ϊά ὯῸ ΡΑΤΠΘΓ ἰη ἴΠ6 νυγοὴρ παῖ ννᾶ5 
δοιξ ἴο θὲ ἄοπε ἰ5 ΒΕ ΠΡῚΥ δϑογιῦεα ἴο δῃ 
ἰηϑρίγαϊίοῃ ἔγοπι ἀῦονθ. ὙΠῸ ΡοϊεξῃςοΥ οἵ Πὶ5 
ΥΥἰΐη 685 τηυϑῖ, οὗ σουγϑθθ, Ὀ6 Πσοηϑίἀογοα ἔγουῃ 
8Δῃ ΟΠ τ] δηὰ το] ϊρίουϑ γδίποσ ἴπΔῃ ἔγοπὶ ἃ 
δῖ ΓΙ ἰδίοτίοδὶ βϑἰαπάροϊπί. [πὸ {πὸ ἰδιίοῦ 
ς856, ἴπ6 [ΠὨΐῃ; ΤΔΥ ἀρρϑαῦ ΠΟΪΪΥ ἱργοῦδθ]ο : 
ἴῃ ἴΠ6 ἔοστηςευ, ἰἴ 5 ἃ χοοὰ 1Ππ5ιγαϊίοη οὗ [86 
ῬϑδΙπιιϑι 5 ψοσγάβ: “Ουΐ οὔ ἴῃς πιουτὰ οὗ 
θαῦεβ δηὰ 50. ἈΚ) ηρ5 παϑὲ ἴδοιι οτγάασϊηρά 
δίγεηρίῃ, Ὀδοδιιϑὲ οἵ [ὰϊηθ δάνεγθαγιθβ; δὶ 
ἴῇου πιϊχηϊεσε 511} [Π6 ΘΏΘΙΩΥ δηὰ [δὲ 
ΑΥΘηρΡΟΓ," ΤῊΪ5 γοῦδς 15 ποῖ ἰὴ ἴ)6 ΕΧΧ,, 
νης σοηίίηυθ5 τῆς παγιδίίνε ἴἢ 18, αἴτοῦ 
(6 ρᾶβϑαρο ἰγαηβίαίθα δῦονε : “Βυΐ 1) δηίεὶ 
Βανηρ Ρρυΐ δϑιηάοῦ (διαστείλας) ἴῃς ογοννά, 
δηά ἴδκοη ᾿15 δἰδπᾶὰ ἰὴ [ἢ6 πιιάξκ οὗ {6 ΠῚ, 
54:4," ἄς. (45 ἰῃ Στ. 48, βάν [Πδὲ ἴὺσ κατε- 
κρίνατε, “Ὑὰε ᾶνὸ ἙΤοηάεοπιηρά," [Π6 τοδάϊης 
Ϊἶ6 ἀπεκτείνατε, “Υγ6 δνο [κε "---ἃ ΤλοΓς 
δτλρθϊς Ἔχργεβϑίοη). “Αηά πον ριι {Ποπὶ 
ΤῊΣ ἃϑιιηάεγ οὴδβ [ΔΓ ἵἴτοπι δηοίπεγ, [Πδΐ ἴ ΤΔΥ 
οχδιηΐης (ἐτάσω) πε. Βυΐῖ ἤδη {ΠΟῪ Πδὰ 
Ὀδοη ρυΐ ἀϑυπάεγ, 1) 4ηἰε] βαϊὰ ἴο [Π6 σγπᾶροριε, 
ΝΟΙ͂ τοραγὰά ἴἴξ ποῖ [πδί ἴπ656 γε οἰ ἀθῦβ, 58 γ}- 
ἴῃς, ΤΟΥ ἈΝ}}} Ὡόσοῦ 16; δυῖζ 1 νν}}} ἱπῖοστο- 
ξαῖες (ἀνακρινῶ, Τ υςγά. ἰ. 95) ἴΠ6π|, δοςογά- 
ἴῃς ἴο ψδαῖ (Ὠΐηρ8 οσουγ ἴο πιο ᾽ (κατὰ τὰ 
ὑποπίπτοντά μοι. Οἱ, Ροϊγὅ. ἰἱ. 68. 3; ΧΧ. 9, 
10). ὅϑγγ. Ἡ., “"δοοογαϊηφ 85 ἰἴ ἄρρθᾶγβ ἴο 
της. 

48. “απ ἐπὶ ἰδὲ »ηἰδεί.] 
ἴλκϑὴ 88 βἰδηὰ ἴῃ ἴπὸ τηϊάϑι." 
ΥἹἱ. 12: 1 Κίηρσ γἱ11. 21. 

“γε γε “με 7οοῖς, γε τος ΟἹ Πεγαθὶ.)] Βεῖοσο 
118 ᾳιυιοσβίίοη, ὅγγύ. ν᾽. Ἰηϊογροϊδίοβ: “ Αηά 
Ὑΐοη Ὠδηΐϊοὶ δά χίϑεη διηοηροὶ ἴδοπὶ, ἢθ 
Ῥγορμοβίθα δηὰ 5αὰ : Ἢ δᾶγ γε ἴπθ ννογά οὗ 
(86 Ιογά, δπὰ ἤοάγκοη ἴο (ἢθ νοῖςθ οὗ ἢ 18 
Ῥγορῆεῖ ! δηὰ Ἴςοπάεπιῃ ηοῖ ἴδε ἱπποςθηΐ ἴῃ 
τὴς τἱρβίθουβ Ἰυάρστηοηϊς οὗ Οοά. 7υάγοε ἴΠ6 
Ἰυάρτηρηΐς οὗ ττυῖῃ, τδὶ (Π6 1 ογὰ ϑοηά ποῖ 
ΡΟ γοῖι τὰς μεαΐ οὗ μἷ5 δῆρεῦ ; ἴογ ἔδαγίι! 18 
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49 Ἐεζυγη ἂραὶη το πε ρΐαςς οὗ 

Ἰυάρπιεπο: ἔογ ΤΉ6Υ ἢᾶνε θογπα ἔδἶβε 
ὙΠ Π 685 ἀρδίηϑὲ ἤαΓ, 

50 ὉΝετείοσγε 81} τῆς ρεορῖὶε τυγηθά 
Δραϊῃ ἴῃ ἢαβῖθ, δπά τῆς εἰάεγα αϊὰ 
πηἴο Πἰπι, ὕοπιε, 511 ἀονγη Δπιοηρ; ι.8, 
δηἀ 8ῆενν ἴἴ 0.3, βεείηρ Οοὐ δδῖῃ 
σίνεη τπερ τῆς Βοποιιγ οὗ Ὧη εἰάεγ. 

51 ἼΤεη δά [)λαπίεὶ ὑπηῖο τ 6πι, 

118 ΒΌΟΚΕε (ΕςοἾυ.5. ΧΧΙΪ, 11), ἀπά γὰ ἙΤδηηοῖ 
Ὀθαγ 1ἴ.᾽" [ οπιὶῖβ σ΄. 49. 

49. ρίαεε 97 7μάργιο ΟΥ, “{εἰδυηδὶ." 
Τὸ κριτήριον ἰ5 80 υϑεὰ ἴῃ Ρ]Δῖ. “1ἀνν8, 767 Β ; 
ῬοΟΪΥΌ. ΙΧ. 33.12. ὅ8ε6 δῃ. υἱῖ. το, 26 ; Ἐχοά. 
ΧΧΙ, 6; Τ[ιάροϑ ν. το ; [4π|65 ἰΐ. 6. 

ἐδεγ δαυε δογπε ζαἶδς «υπε:5.}ὴ ΤῊ ΘΠΊρ]14515 
1165 οὐ ἴῃς ποσὰ “ [2]56. Ὁ δη16}᾽8 ροβίτϊνο- 
Ὧ655 18 ΠαΐῖΌ ΓΑΙ, Οἡ ἴΠε δϑϑυπηρίίοη [μδὲ ἢθ νγᾶ5 
βυϊάεά ἴῃ ἴτἴῃ6 πιδῆποὶ ϑἰδίθα, νυ. 45 σωῤγα. 
ΤῊΐ8 4150 Ἂχρίδίηβ {πὸ βυάάδη τονυϊδξίοη οὗ 
Ῥορυΐϊᾶγ ἔξεϊηρ σδιιβοά ὈΥ͂ ἢἰ5 τογάς (υ. 50). 

560. ἐῤὲ εἶδον: “αἱ4.}) ἨδτΑΥ τς ἵνο ου]- 
Ργϊῖ5; διυῖ οἴδοῦ οἰάθγβ οὗ π6 ρϑορὶε, ψῆο 
ψ ΟΣ ὨδίυΓΑΙΥ ργεϑίάθε οὐῸσ 8η ἱπαυ  Υ ἴῃ 
σ οι τὰς Τοπάιςξ οὗ [6 ἴνο ψῆο Παὰά Ὀδοη 
ἀρροϊηϊεά ἡιάρ65 νν88 σδ δὰ ἰη φυδβείοη. ΤῊΐβ 
866Π15 Οἶθαγ ἔτοπῃ [Ὁ 4ῃ16}᾽5 ΓΕΡΙΥ, Ὁ. σὲ: “" Απηά 
Τδηΐοὶ βαιά υπίο {πδπὶ (2.6. ἴο {86 Ῥγεϑιἱης 
6] 6.5), Ρυῖ {686 ἴννο (με ΟΣ η4]5) ἀϑυηάογ, 
ΟΘ ἃ ἔτοπι δηοίποσ." Βοϑίάδϑ, ἴἴ ἰβ ποῖ ἴο 
Ὅε ϑυρροβεὰ (δῖ ννῆδη, δὲ ᾿δηΐο 5 δι  ἀϊΐηρ, 
[86 ΡΘΟρΙῈ γεϊυγηθά ἴἰο ἴΠ6 ρἷδος οὔ ἰυάστηεπί 
ἴο Γοσοηβίογ [Π6 ς856, [ΠΕΥ ψουϊὰ συϑον (ἢ ς 
ΨΕΓΥ͂ ΡΕΙΞΟΠΒ ὑΠοπὶ Ὠ Δη16] δοςσυδοά ἴο 5ἰῖ ἴῃ 
ἡυάφηγεηΐ οἡ (Πεῖγ οννῃ σδι5θ6. ἊΝ δἱοῃ᾽ β ὅγυ. 
ἰοχῖβ, δοννενοσ, ἤανὸ “1086 ἴννο οἰάογς," 
“[Π086. ΤΌ] ΟΥΒ οὗ [ῃ6 ϑσγηδρορο;" δηὰ {Π6 
Αγσαῦὶς [85 "πο ἴννο μοὶ Κἢ5.᾽ : - 
δαάβ: “Αηά {μὸν Ὀτοιρῆς ἃ ἰἤγοπο ουἱ οὗ 
ἴΠ6 ἰγδάβυγΥ, δηὰ 8εῖ ἰϊ ὺρ (Ώδη. νἱῖ. 9) ἔοτ 
Ιδηΐοὶ ἴο 5ἰῖ προ; δηὰ ἴζδηϊθὶ δορά ἴο 
)υάγξε ἴδοθς νίοκοὰ Ἰυάρεβ. ὙὝΠεη {ΠΟῪ 
τοἰοδϑοα διιβάῆηα. ἀπά Ἀ δηΐοὶ βαϊά : 1 ν]]} 
πο )υάρε δυβᾶηηδ 5ἰ[ἰηρ, δὰ. δἰδηαϊηρ ΟὨ ΓΩΥῪ 

ι.» 

“εείης Οοά ῥα χκένεη.) [11ἴ., “Ῥδοαυδε ἴο 
ἴπες Βαίῃ Οοὐ ρίνεη ἴπ6 οἱ ἀογϑηΐρ." ΤῊ 5 
9ΘΘΠῚ5 ἴο0 ἱπΊΡῚῪ μαι ΓΔ η16} ννᾶ8 αἰ γοδαῦ Κποννη 
85 ἃ 5:0] ες οἵ ἱπϑρίγδιίοη. Βυῖ ρουῆδρϑ ἴΐ ἰ5 
θεῖῖογ ἴο υὑπάεγϑίδηα [Π6 ννοσά8 85 δὴ ἰηΐθσοησθ 
ἴτοπι ἴΠ6 νογάβ ἢ μαδά ι5ῖ Θροκθὴ δηά {πεῖν 
τηλρῖοδὶ εἴδεϊ προ ἴμ6 τηϊηὰβ οὗ [π6 ρθορὶε. 
(ἔξ αἷϑο Νιιπι. χὶ. 4-310.0. ΑΗΥ ἱπάϊςαίίοη οὗ 
{π6 νν}}} οὗ [86 [ἡν 56 Κὶηρ ννᾶβ βιιδῆςϊοπ ἴῃ 
ἴῃε ὙΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἴο βυρογβοάθ ἴμ6 ορεγδίίοῃ οὗ 
ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ τι]65 δηά τεϑιγςτοηβ: τἢ6 (ΠΘΟΥῪ 
Ὀεὶπρ ἴμαξ πὸ Ὠἱνίπο ϑονυθγοίρη οἤοϑθε Ηἰς 
ΟΥῺ τηϊηϊβίοτβ ἤδη δηά ον δηά  θηςο Ηδ 
Ρἰεαδεά. Ὑὴὲ ἰθπῃ τὸ πρεσβεῖον ἀεηοῖε8 

ΗΙΘΤΟΚΛῪ ΟΕ 5ΌΒΑΝΝΑ. [ν. 49--53. 

Ρυῖς τἢεθεὲ ἴνγο δϑίἀάς οὔε ἴγ ἴτοπι 
Δποίμεγ, δηὰ 1 ψ}}} ἐχάπιπς τῆδη,. 

52 ὃ0 ἤδη τΠογ ψγεῖα ρυζ Δϑυπάεγ 
οὔθ ἔτοτῃ δποίπει, ἢς Το] δὰ ομς οὗ 
{Πεπὶ, ἀπά 8414 υπῖο ἢϊπι, Ὁ ἕδου 
παῖ ατί ψάχεη οἷά ἱῃ ψὶςοκεάποβϑ, 
πονν ἴῇγ 5:Πη5 ΓΟ ἢ ἴδοι Παϑῖ σοι- 
τα τεἀ δίογειι πε γα σοπια 19 ἐρῆὲ : 

53. Ἐογ τῇου ἢλϑῖ ργοπουποδά ἔ.]5ε 

“ἐρε,᾿" 58. Ιχχὶ. 18; δηά ἴΠοη (6 οΓ 
ΒοπΟῸΓ ΜΗ ΪΟἢ παίυγα!ν Ὀοϊοηρ5 ἴο ἂρεο, (πὸ 
ὈγνΠορε οὗ ἀρεὲ: ᾿ειποβίῃ. τοοϑ. το; σεῶ. 
ΧΙ, 21) ὁ πρωτότοκος κατὰ τὰ πρεσβεῖα 
αὐτοῦ. Ηδετεῖδε υποῦοῃ οὗ Ἰυάφίην 15 ΟΠ ΕΗ͂Υ 
ἴῃ νον. ΝΡ. δοπόγένι ξεπεες. Οοὐά, [Π., 
35, 36, ὅτε. τοδά πρεσβντέριον, ἃ ἴοιτῃ ννΒϊΓ ἢ 
ἢγϑὶ ὁσσιγβ ἰη ἴδ Ν.Τ,., δηὰ αἰννᾶγβ Ὀθδγα ἴῃς 
56η56 οἵ “ἃ 5ρηδίθ " οὗ “το ρὸ οὗ οἰάοτς : ̓ 
ἔς. Τακο χχὶϊ, 66. ἴῃ δοοϊεβίδϑιίοδὶ υυτιῖογβ ἱξ 
ἀεηοῖοβ ἴῃς οΠῖςε οὗ ἃ ργεϑΌυοσ. 

δ2. Ο ἐδοι ἐδαΐ αγί «υαχερ οἷά ἐπ «οἱεξεε- 
πει95.ὺ ΟΚκ. πεπαλαιωμένε ἡμερῶν κακῶν, “ἀρεὰ 
(ΟΥ στόονγῃ ἢοδγ) ἴῃ ον] ἀδγ5." ὍΤὴδ ρϑηϊᾶνο. 
5 γείαίέυε: ς. 1)4η. Υἱῖ. 22, ὁ παλαιὸς ἡμερῶν, 
“ἢ6 Αηςίοηϊ οὗ (16. ἴῃ τεβροςῖ οὗ [ 8γ5. 
ΤῊς ΠΧΧ. τοχί γιιη5 ἴἢι15: “ Απα δα οδ]]ρὰ 

[δὲ οποὲ οὗ ἴμθπλ, δηά {ΠΟῪ Ὀγοιρῆς {πε οἰάοτ. 
ἴο ἴΠ6 γουηρογ, δηα 1) 4η16] βδιὰ ιἱηῖο Ἀΐπὶ: 
Ηδάγοη, ἤράγκοη, Ὁ ἴδου [μα΄ ἂῦὲ ἄχθη 
οἷά," ἄς. (51), ἦν Β θη ἴδοι ννετί ἰγυσῖοα ὙΠ 
βοδγίηρ δπὰ πάρης σαρίϊα! ςᾶϑθος (κρίνειν 
κρίσεις θάνατον ἐπιφερούσας), ἀῃὰ ἴῃς 'πηο- 
σεπί ἴδου αϊάδε ςοηάειηη, υυϊ ἴῃς φυ] γ 
(ἐνόχους, Μετ χῖν. 64) ἴποιι υϑεοάςε ἴο ἰεξ 
ἔο (ηφίεις, Ματκ 1. 34), τοι ἴῃς Ἰνοτὰ 
β8δἰα,᾽ ἄζς., 45 Ὀοίονν. 

ποαὺυ 167 “15: τυδίορ ἐδορ δαιτὶ οογερμεά. 
[ἰἴ, “πον 41 σοπγα (ἥκασιν ΞΞ ἤκουσιν) ΤῇΥ 
81η5, νος ἢ ποι δος ἴο σοϊησαϊ δίογΌσΩς " 
(ἐποίεις τὸ πρότερον). Το ἴοττη ἥκασιν ἀοε5 
ηοΐῖ πηθδῇ “416 σοΐὴβ ἴο ἰἰβῆς" (δ. υδηοτβ 
}αϊεβμπίν, Ὀὰϊ ταῖθοῦ, “ἅτ σοπὶο ποηθ ἴο 
{Π6 6 ΤῊΥ ῥγδϑθηΐ πλθογαῦϊο αἰϊτυφίίοη 15 [ἢ ς 
(ΟὨΒΘαιιΘΏςΘ6, 85 ἰΐ 15 [6 οἸἰπιαχ, οὗ 4 [6 οὗ 
βίη. ὍὙΠΕΓΟ ἰ5 ποῖδηρ υῆγθ 8] ἰη [15 45567- 
τἰίοη. Τὸ ἀο!θογαῖς δηὰ ἤδσσταηὶ τος οὗ 
νυ ῖςἢ 1818 ΕἸάογ δὰ 1υ5ῖ θθδη συ Ὁ, υδίης; 
1[Π6 5δηο τ Υ οὗ οΥΓςα ἔογ ἃ οἴοκε οὗ τιδὶρηϊΥ 
δηά ἰυ5ῖ, σουϊὰ ποῖ δὲ ἱπϊογργοῖθα 85 ἃ ϑυδάθη 
δΔῃηά τηδοσουπίδοϊς δοεγγαϊίοη οὗ Ἴοπάυςῖ. 
[τ γαῖ Ποῦ ννὰβ δη ἱπάθχ οἵδ σογγυρῖ ἼἽῃαγαςῖογ, 
ννἤοβο ὈγΙποὶρὶο ννᾶ5 56] 5 δάνδηϊαρθο, δηὰ 
ψνἢο56. ῥγαςίςο ἢ ϊςϊαὶ ἰηυσῦςο. Βιϊΐ ΨῈ 
ται ποῖ ἔογχεῖ [δῖ ἴῃς ἰηνοςῖίνε οὔ ἢ γου(ῃ-- 
ἔμ] ΘΡΘΆΚΟΓ 5 ϑβδυρροβεοὰ ἴο ὕὃὲεὲ ἀϊνίποὶγΥ 
Ρτοιηρίεά (τ. 45), δἀῃὰ ἢἰ8 ἰηδίρς ἱπῖο ἔβεῖζ᾽ 
1η5ΡΙΓοα. 

[{ 5 συγίοιι8 {παι τῆς ϑγτίας υϑυϑίοῃβ χεξ 
τὰ οὗ ἴδε ᾳυοίδίίοη (ὅγτ. ὙΝ,.: “Αμπά {π6- 



ὃ σε. ζν-- 

ν, 54--57.} 

Ἰυάρπιεηῖ, πὰ ἢδλβδὲ ςοπάειηπεὰ τῆς 
Ἰπηοςεπηΐ, δηᾶὰ ἢαβὲ ἰεῖ τῆς Βα Πν Ὸ 

Τῆς ΦΈχοά. ἔτεα ; δεῖ τῆς [,ογὰ ϑδιτῇ, 
ἱηποσδηΐ δηά γρῃϊθοιιβ 58η4] τοι ποῖ 
βἶδγ. 

54 Νον τῆεπ, ἰξ τῆοιι ἢδϑῖ 5Ἔεη 
ἢεῖ, τ6}}] πηε. ὕμάε ψῇῆδὲ ἔγες βἂνν- 
εβὲ ἴῇου {Πεπὶ σοιηρδηγίηρ τορεῖθογ ὺ 
ὟΝΒο δηβννετεά, ἴὕπάδν ἃ "πηδβϑίςκ 
{τδε. 

ξς Απὰ ἢ δηίεὶ 5414, εγγ ψεὶ! ; 

Ιοτὰ 15 πἰξμίεουβ δηὰ ἱπποοσεηῖ;" ὅ5γγ. 
οὔ(5). 

564. οαυ ἐδέη, ἐγ  δοι ῥασὲ “τη δεγ ἢ ὍὨς 
ΕἸΏΡ 4515 5 οἡ δεγ: “Νον ἴδοη, [ἢ ποὺ ἴδοι 
βανοϑὶ. Ηἰ5 ςοην!οῖίοη οὗ δεν ἱπποσθηςς 15 
δὐϑοϊυῖϊο. ΧΧ.: “Νον ἴπδη, ὑπάοσ τπδὶ 66 
Δηὰ δἱ ννμδῖ ϑοτί οὗ (ποταπῷ ΞΞ ποίῳ, Ματκ 
ΧΙ, 1) ῥΐδεθ οὗ {Π6 ραγάδθη παϑὶ ἴδοι ϑθθῃ 
(ἑώρακας) ἴῃοπὶ ἰοχοῖδογ ἢ (ὄντας σὺν ἑαυτοῖς). 
Απὰ [ἢ ᾿πιρίουβ οπο (ἀσεβὴς) 5αἰὰ, πάογ ἃ 
τηδϑίοῖς ἴσος. 

»πασίϊοξ ἐγεε.} 866 ἴῃς πιδγρίη. δὲ σχῖνος 
5 [6 βίαεία ἰεπέίσεις οὗ 1,1) 55 }}8 : 866 Ρ] ηγ, 
“Ἡϊ5ι. Ναί. χίν. 20, χυ. 6, χχὶν. 6, ο. ΤὨ]5 
Ὅεε ΟΥ̓ Βγυῦ γΥἱοϊ θὰ ἃ τόϑίῃ οὐ συπὶ ΜΝ ἰοἢ 
ννὰ8 Ἰηυ 0} 564, Δηά ΟΙ] 4150 νγ88 ργεραγθὰ 
ἔγοπι 115 Ὀεῖτίεβ. 866 ἔυγίπεν ΠΤ οβοοσ. 1. σοὶ 
Ηαΐ. ἵν. 177. ΟΥ̓ 6 νουβίοηβ ΟἹ 1,Αἴ. τ κΕγ 
ξῖνεβ ηίμε; Νυὶς. ἀπὰ ὅγγ. Η. Κεὸρ ἴδ6 
ὉὍτεοῖκ ννογὰ ; ὅγῖ. Ν',. [ὰ5 ““Τογεδίητῃ ; 
Ἂν, Ὧπὰ 1... μᾶανς “ ρἰβίδοιἱο-ῖσος." Μαβιςκ 
ἐδ ἴδε οὐοτγίεγοιιβ γσιϊπὶ οὔ (6 τες (ΟΚ. 
μαστίχη). 

δδ. εν «υεἱϊ; ἐδοι ῥασὲ δε ἀφαϊποί ἐδὲπε 
οευπ δεαά.] ἘἈίδογ, “ὙΝ6]] μαϑὶ του ἰἰοὰ 
Δεαϊηβὶ (εἰς, [κε χὶϊ, το) πη οὐνὴ μοδὰ ᾿ 
(μ.6. τὰ γ561, ΤῊΥ Ῥεγβοη, θη. χὶ. 13: 1 541]. 
ΧΧΥΡΙ. 2: Δ ἰ. τό; γον. χ. 6; ἴδῃ. |. 
10). ΧΧ. “δραϊπϑσὶ (ἢϊπ6 ον 80ι}." [Ι}ἷἡ 
Ηϑοῦ. ““5οὺ] ̓  (Ὁ 2) 8 ἃ ςοπηίοη μευ ρῃγαϑὶβ 
ἴον “8611 Οἱ, αἷϑο Αςΐβ ν. 3, .. Τῆς ““ψ6}}" 
(ὀρθῶς -Ξ εὖ) 18 ἱγοπΊΩΔ]. 

"ὃν εὐεὲπ ποαὺ ἐῤε αηρεὶ οὶ Οοά.] “ον ῥγε- 
ΘΘΏΓΥ τ} δὴ δηροὶ, ανιης τεοεϊνεὰ σοῦ β 
βεηΐξηοο (οὐ δἰ ἀϊης) ἔγοση Οὐοά, οἶοανε ἴπ66 
δϑιηάεν" (ςἢ. Μαῖί. χχὶν. ς 1). 80, δοοογάϊης 
ἴο ΕΥ ΖΘΟ εἾ5 ἰοχῖ, Οοαὐά. [11., ΧΠΙ., 26, αὐ., 
ογάθγ ἴῃ6 νογάς ἀἰ ἴογ ΠΕΥ : ὁ ΤῸΓ ΡΓΟΘΘΠΓΥ 
ν}}} δη ἀρ 13 οἵ Οοὐ, δβανίης τεςεινεά ἃ ϑεπίεηος 
ἴτοηὶ Οοά," ἄς. Φάσις (οπι φημὶ) 5 “)ἀρ- 
τηοηῖ," ““5οηΐθηςο," ποῖ ““δρρδγτίοη ἢ (γοπὶ 
φαίνω), 8485 ΤΟΙ οἶνο8 . 866 Αςῖβ ΧΧΙ. 31. 
ΟἹὰ 1,41. δγαεεῤέιρι,; Ν υἱξ. “επίεπηα. ἘΧΧ.: 
“ἘῸΓ (ἢς δηρεὶ οὔ [πε 1 ογά νν}}] οἶοανς [ἢ σουὶ 
(..5. ἀεςοτάϊηρς ἴο Η οὉ. υ86, “ΤΠ γπεῖξ," “1866 
ἰο-ἀΔγ." Οὗ [Γὺκὸ 11. 395: “ΖΑ 'σογά 58}4]]} 
Ῥίεγοθ {βγουρὴ (Ππἰπα ον 508} ({Πγ561 Ὁ) 4͵5ο. 

ΗΙΘΤΟΚῪ ΟΕ ΘΌΘΒΑΝΝΑ. 

ι4 

τοι ἢαϑὲ ᾿ἰεὰ δραίηϑὲ τῆϊπθ οὐ 
Πεδά ; ἔογ ενβὴ πονν {Πε δηρεὶ οἵ Οοά 
ἢδιῖῃ τεςεϊνεὰ τῆς βοηΐεηςς οὗ Οοά ἴο 
ουξ τπδα ᾿ἰη ἴννο. 

56 ὅο δε ριι Πίηι δϑίάε, ἀπά ςοπι- 
πιδηἀεά το ὕγίηρ ἴῃς οἵδε, δηά 54] 
πο ἢἶπη, Ὁ τπου 56εἀ οἔ (Ἰμῃαπδᾶδη, 
Δη ποῖ οὗ ̓ ἀΔ. θεδυῖν ἤδῖῃ ἀεςεῖνοά 
ἴῃες, δηά ἰυ8ὲ Βδῖἢ ρεγνεγίεά τἢϊπα 
ἢεαγί. 

57ὴ Τῆι Βᾶνε γε ἀεαϊεὲ ψνἢ τῆς 

ΎΠΒΕΓΕ 15 ἃ ρασοποιηδϑία ἰῃ (Π6 Οσεεῖκ, οὐ ΟΪΔΥ 
Οἡ ἴμα δϑϑοῆδηςα δεΐνοοη [ἢ6 ννοσάβ σχῖνος, 
“ γη 5 ς Κοῖτος,᾽ δηά σχίσει, “1 οἴδανο πος; 
Δ ἃ 5ἰπιῖ λυ ΟἿΘ ἴῃ Ὁ. 58, 59, Ο πρῖνος, “ἃ 
Βοϊπι-ἴγεο," δηὰ [ἴῃς νεγῦ πρίσαι, “ἴο ουΐ 
ἐμῶμὶ [πε 6." ϑδυςἢ ἃ οσοποοῖξ ΠΊΔΥ 56εῖὴ ἴο 115 

-[δἰομοὰ δηά ἱηδρργορσγίαϊε; θυ [6 Οὐθηῖδὶ 
ταϊηὰ ἀοὶρμῖ5 ἴῃ δυο ὑσ σεγδογερη, δηά 
(με Ρεςουϊ αν ἔοτοα οὗ πίδγ ρᾶϑβαρεβ οἵ πε 
Ηροῦγενν ΡΓΟΡΠΟΙ͂Β 8 ἰοδὲ 'ἢ ΟἿἿΥ γψουϑίοω, 
Ὀεσάυβο [ΠΟΥ πᾶνε ποῖ δε ρῥγεβεινεαὰ ἰη 
ἐτδηϑἰδίίοη. 866, ἴοσ. ἰῃϑίδῃηςθ, 88. νυ. 7; 
Μίςο. ἱ. 1ο-ἴ5. [Ϊἢ ἴδε ρῥγεβθοηΐ οδϑθ, [86 
νυϊκαῖς [45: “80 «εὐέγο---ἶσοο ΘηΪπὶ Αηρο]5 
Τεἱ σὠμάσέ τὸ ταραϊυη." Βιῖ 11 πορίεςῖ5 [86 

ΟὨΟΠΊδϑ4 ἴῃ υν. 58, 59ς. [υὑϊ8 ὁΓ ἱπιιίδίο5 
1805: ““ Ὁπίογ εἰποσ [ηάεη.΄--ες Επρεὶ 
ἀδς Ησδιτη ψιγὰ ας πηάοη. “ἴὐηΐεσ οἷποσ 
ΕἸςοδοη.---ογ Εηρεὶ ἀε65 Ησετη πἱγὰ ἀϊςἢ 
Ζοῖ ἤθη." [Ιη Εηρ 5ἢνγα τη ἢ ντῖῖο: “Ὁ πάεῦ 
ἃ εἰουε-Ὑ66.᾽ --͵ΓΕῸ Γ ῬΓΟΒΘΠΕΥ νν}}} δὴ δηρεϊ. .. 
εἶεαυε ἴ66 δουπάοσ. “πηάογ ἃ ᾿-- Το 
δηρεὶ ψ1}} δέτε ἴῃς δϑυπάον." ΤὍδδ εἰεαυΐης 
πὰ «σευΐηρς οὗ ἴ[Βε ἴεχίὶ αὔθ, οὗ σουγϑβο, πιεῖδ- 
μοτίςδὶ, δηὰ ἴθ ἰθγπῖβ 5εὰ Ὧγὸ ςοπαϊποποὰ 
Υ ἴδε Ὠδορβϑτ65 οὗ ἴπεὸ ραγοποιηδϑῖα. ΤῈ6 

ἰοζαὶ ρυιηϑηπιθηΐ ννὰ8 ἀθαῖῃ ΌΥ βἰοπίηρ. 866 
ποΐβ οἢ υ-. 62 ἐπα. 

56. «“εε4 7 Οδαπασι, απά ποὶ 9 ὕωάα.}] [ἢ 
σδαγαςίοσ ψψογο (Π6 οτἰτοσίοη οὗ τιςς, θη [815 
ΕἸάοΣ Ὀεϊοηροὰ ἴο πὸ παίϊοηβ {πὶ τοῖο οχ- 
εἰγραϊοὰ ἔοσ {μεσ στο! ἰου 5 Υ βδηςτοηθαά 1π|- 
ΤΩΟΓΔΠ165, ταῖποῦ [δὴ ἴο {Π6 Βοιιβὲ οἵ δῇ 
ΒΟ μά ἀἰϑροβϑοββϑεὰ τε. (Οἵ. 851. Ῥδι}}5 
αὐσυπιοηῖ, Κσοπι. ἱν. 12, 16. Τῆς ΧΧ. κῖνοβ 
(ΠὨ6 νεῦβ ἰδυ5: “ ΝΉΥ νν85 [Ὦγ ἰγαίη (Ἰ., 
““ε4; ἴῃς νἱῖαϊ ργίηςοίρὶς ἴῃ {πΠ66: Ἅ [οδη 1]. 
9) Ρεγνεγίθα (διεστραμμένον, Τ)ει. ΧΧΧΙΪ. δ; 
Μαῖς. χνὶὶ. 1.7) |{κὸ τῃαῖ οὗ δ᾽άοῃ {πεῖ Χ. 
τς; Μαῖϊ. χὶ. 21), δῃά ποῖ |κὸ (δὶ οὗ υάδῃ 
(Εξζεκ. χνυὶ. 23). Βοδυῖγ ἀεςεϊνεα ἴῃ66, ΡΑΙΓΥ 
ἀοϑῖγε ᾿ (ἡ μικρὰ ἐπιθυμία. Ῥετδαρδ, “[Γδη- 
βίδηΐ, 5ΒῃογΕ νοα 151 7). 

δεαμὶγ ῥαὶῥ ἀεεοὶυεά ἐδεε.}ὺ (Οἵ, ΤἸυά ἰχ. 
Ιο; ΧΙ. τό; χΥ͂Ι. 8. 

δΊ. Τρ ῥαυε γε ἀκα 1.1ἴ., “80 υϑεὰ 
γε ἴο ἀο ἴο [86 ἀδυρίεογβ οὗἉ [5γδεὶ, ἀπά ἴδβεγ, 
ἴον ἔδαγ, ψουἹά σοιηρϑηγ τὰ γουὺ (Ὀ6 γουγ 
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2442 ΗΙΘΤΟΚΛῪ ΟΕ ΘύΌβϑ ᾽α ΝΝΑ. [ν. 58---6:. 

ἀδιιρῆτεγς οὐ ἴβγδεὶ, ἀπά ΠῸῪ ἴογ ἔξαγ οτίεὰά οὔὖὐ σῇ ἃ ἰουά νοῖςε, δηῤ 
ςοπηραηϊθά ἢ γοι : δυῖ τῆς ἀλιρῃ- ργαίβεά (σοά, ννῆο βανειῇ τῇεπι ταὶ 
τεῦ οὔ [ἀΔ ψουϊά ποῖ διάθ γουγ τγυβῖ ἴῃ ἨΪΠΊ. 
ν]ΟΚαάπεβ8. 6: Απᾶὰ {ον δίοβε δρδίηβι τῇε 

ς8 Νον {πεγείογε τ6}} πλὲ, ὕπάεγ ἔνο εἰάειβ, ἔίογ [δηῖεὶ ἢδά ςοηνίοτεά 
ψγῃδῖ τγεὰ ἀἰάβὲ τῃοι τᾶΚε τῃ6πὶ σοπη- τπεπὶ οἵ ἔἶδε νυν] Ππ685 ὈΥ τπεὶγ οσῃ 
ρΡαηγίπηρ τορεῖμεγὶ ΠΟ πϑνεγεά, τποιῖῇῃ: 

1 οτ, ἀὐμα (76 Εγ Ἀπ᾿ ΠΟΙ πὶ ἔγεε. 62 Απά δοςογάϊηρ ἴο ἴῇῆε ἰἂν οἵ 
Ἔπθο 59 ἽΠεη 5αἰά [)απὶεὶ ὑπο ἢ, Μῶοβεβ μευ ἀϊά πηῖο τῆδπὶ [π 50 ςῇ «κι, 

νεῖ; τῆοὰ Παβὲ αἷδο ᾿ἰδὰ δρδίηϑδῖ δογῖ ἃ5 ΠδῪ τηΔ] ΟἹ ουϑὶν Ἰπτεπάεα τὸ μὸν, 
{πε οὐῆ Πεαδὰ: ἔογ τῇῆε ἅηρεὶ οὔ ἀο το τπεὶγ πεῖρηδθουγ : δηά ΠΕΥ͂ ρυῖ5 
(σοα ννατεῖῃ ἢ τῆε ϑυνογά τὸ σας τῆεπὶ τὸ ἀἄεαῖῃ. Τῆι5 τῆς ἱπποζεηῖ 
{πεῈ ἴῃ ἴνγο, τῃλῖ ἢῈ ΙΔῪ ἀεβίγου δ]οοά νγᾶβ βϑανεά τε 54π|6 ἀδυ. 
γου. 65 Ὑπεγείογε (μεϊςοῖδβ δηά ἢ ψἱξε 

όο πῃ τπᾶῖ ἃ} τῃε δββεπδίνΥ ρῥγαίϑεα (σοὰ ἔογ τπμεῖγ ἀδιιρῆτεγ δυ- 

σ- «----.«-'᾿ --....-..  --ὄἕ᾿- --------ε-.-..-.-----.-.. . - ὺ.-----.--.--.-Ψ..--ο.-.-ὌἘ -- .  .- -- 

᾿ελθων ΤΠο ἰουτηοῦ ΕἸάθσ ννὰ5 σμασροὰ μὸν αἀϊὰ υπηῖο {πεπ|, δοσογαάϊηρ 85 ἴβεὺ δά 
γ ἴπε νουηρ ργορῆοῖ ἢ σογτα ρίζης ιδῖῖσε ; τη] ς]ΟἸΙΒΙΥ Ἰηϊοπά θα ἀραϊηδὶ ἘΠεὶγ ϑἰδίοσ " (50 

[Π 5006 5 ἀρ ται νυν ἢ ΠΔΌΪϊτι4] σοττιιριοη οὗ ὅγγ. Η...Ψ 
1115 σου ΠΕΓΥ νΟΠΊΘΠ---ἃ ΓΟΙΛ σης, ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἔ ᾿ 
οἵ φδπι ἦ. 22, ΠΟΤ {Π6 ἴνο πλρα Ὺ ΕἸῚ "ς 62. »παἰϊεϊομ είν ἱμίοηάἶεά. 866 αἰ. 41. “ἰῤτα. 
τοργθβθηϊθα 85 ρΌΪΠΕΥ οὔϑυς ἀθθαιςποτυ. Τὰ Ἀ4Δἴο {ΠΕ ἴὰνν τείεγτεα ἴο, 5εε [ευΐῖ. ΧΙΧ. 16-21. 
οοηέγαβε οὗ ἔμ ποῦ]ς βιτηποϑβ οἵ “"α ἀδιιρηῆῖον ἐδ} ΌΥ διοπίπρ ννὰ5 {Π6 ῬΘΏΔΙΕΥ ἔργ δάυ!- 
οὗ [44 (ϑυιβάππα) υἱτἢ [6 νυθακ βυιδπϊβδίοαθ ἰεῦεγβ : 566 Ἰευΐ. ΧΧΙΙ. 2.4 5. Οοά. 14 ἐς- 
οὔ δ ἴπὸ ἀαιρηΐοτθ οὐ [5γδε]" (πὲ πόπιθη οὗ ΓΟϑὶν ποῖθϑβ [αἱ [Π6 ἴννο ΕἸ Ο 5 ννΈτῈ βιοηβά, 

{πὸ Νογίβογη Κιπράοπι, ΟΥ ἴπ6 Τ ἐπ ΤΥ065) 5 [ἢ ΠΕΓΘ δπά δἵ συ. 45 σηρ γα. 

ΘΠΡΙΗσι, ΘΕ ΌΒΧΙΝ ηΣ. Τρ δὲ ἱπποζεηὶ ὑϊοοά ἢ “Απά ἰηποςζοηῖ 
58. ὑὑηάεν απ ῥοῖνι ἱγεε ἢ ὍΤῆο Οἷκ. ἴογπα δ]οοά ννᾶ5 βανθά οἡ {παΐ ἀδγ." 8εὲ ει. χίχ. 

πρῖνος ἀοποίε5 ἴπ6 δ ἾἸΕΧ ΟΥ̓ Κ ΟΥΟΓρΥοεη. το: ΧΧί. 8, 9. ΤῊΪ5 ρἤγαβε δηὰ ἴΠε ἴνγο [Ο]]ον,- 
ΟἈΚ᾿" 5ε6ὸ ὙΠοορῆγ. “Ηἰἶβῖ. ΡΙαης ἢ 16; ἱπ|ῖ ΝΈΓβῈ5 ἅτε ποῖ γτεδὰ ἴῃ πε ΕΧΧ', ΜΠ 
Ἰ)ἰοβοου. ἷν. 48. «λοοογάϊηρ ἴο [446}} ἀπά σοποϊυάθϑ ἴῃς ρίεςε ἴπι|5: “ Απὰ {8ΠῈῪ ξλξροά 
ϑοοῖτ, πρῖνος 5 αἰ5δοὸ ἴῃ6 Πᾶπης οὗ ἃ 5π|}}} ἴδοπι (ἐφίμωσαν, ΔΊατΚ 1. 25; Μαίζ. ΧΧΙ.. 34), 
βροςῖθβ, νυ ἱτ ῥΥῖς ΚΙΥ Ἰοανοβ, δοδγίηρς θογγίοβ ; δηὰ Βανίηρ 164 ἴποηὶ ἕοστἢ τἤγονν ἴΠοπὶ ἱπῖο ἃ 
ἔγοτῃ [ἢ Κογπιεβ οὐ νυ Πῖςἢ ἃ βοαγὶοῖ ἀγε νᾶ Γανπο. ὙΠθὴ πε δηρεὶ οὗ ἴπε Ἰνογὰ τῆγεν 
ταδάο, ᾿ν6. Ομόγομς εοτοενα (ΤὨὈρορἢγ. “Ηδε. ἤτγε δεΐνγοεη (διὰ μέσου) {Πεπὶ, ἀπά ἱηποζεπῖ 
ΡΊαηζ.᾿ 11. 7.3), Ισ ἢ 15 511} σα] πρινάρι Ἰη ὈΙοοά ννὰβ βανθά οἡ [παΐ ἀδΥ. ὙΜεγοίοτε [8 
Οτόθοο, Τὸ Νυΐκ. ἀπά ὅγῖ. Η. Κοὸρ ἴῃς Ὑουηρ πηθὴ οὗἨ ἁ Ϊασοῦ τὸ δεϊονεά ἰῃ δεῖγ 
Οτοκ ννογά ; ΟἸὰ 1.4«ἴ. ΠᾺ5 δίνονκ (50 ὅ5γύ. ἊΝ... ΒΡ] οἱ γ (ἁπλύτητι), Δηα, ἔῸΓ Οὐγβοῖνοδ, ἰεῖ 
δηὶ Αταθ.); δῖ ὅγγ. λῇς, δηά 1... " Ροπιθ- ι15 βιιαγα 8ἃ5 50η5 ΥἹΓΙΠΟΙΙΒ ὙΟΙ πιέὲη (30 
ϑταπαῖο. ΕσΙ 25 μ6). ΕῸΣ του πΘη ἀΓῸ Ρίοιιδ, ἅπά 

ἴΠπο6γο νν1}}} Ὀ6 'π {πεῖ ἃ βριγξ οἵ Κηον)οίξε 
59. "Πεὐ; ἰφομ δαρί ἀπὸ ἐε] Ἀδῖμοῦ, ἀπά ππηάογβίαπαϊπρ ΤῸΓ δὐοσ ἀπά δνογ" Βιυϊῖ 

“ἊΝ ΟἿ] παδβὲ ἴΠοιι α͵5ο ᾿ξ." 8560 α'. 55 “ΡΥ. ΆΤΗ. ἴϊ, 7, υἱοὺς δυνατοὺς τε ὈΛΤΊ 5). 5ιιρεεθῖα 

ἐδὸ σοὶ 9.) Οοὐ «υαἱο!.1 ΟτἉ, “ἘΠῸ ἀηρο] ὃ ἄοιδε οὗ Ετ Χο ο᾽5 ἐπιθπάδιοη οὗ ἴῃς Βαγϑὴ 

οἵ Οοά 5. νναϊημ, σινογά ἴῃ παπά, ἴο 5κἷἵν 04, ἅ5. ᾿Ὲ βᾶγϑβ, ᾿ἈΠΕΧΑΠΙΡΙ ςοηβίγυςίιοη 
τὸ. ἀδιιηογ, παῖ ἢ πιὰ ὈΓΓΟΓΙΥ ἀοδῖγου φυλασσώμεθα εἰς υἱοὺς δυνατοὺς νεωτέρους ἹΠῖ0 
τοι (δοῖ}" ΟΕ, Νίπα. χχῖΐ τὰς 2 ὅλαι, χχίν, Φυλ. ὡς υἱοὺς καλ. ΤΊΕ πιξάπιηξ ΠΥ ῥε: 
Ἰ6: ἃ Οἤτοη. χχί. τό, 2. ΧΧι; “Απά 1,οἴ τιι5 σιιαγά γον! ἔῸΓ (ΞΞ ἴῃαϊ {ΠΟῪ ΠΊΔΥ 

Τ)αηῖο] δαϊά, ΤΠοιῖϊ βηποῦ, πον ἴΠῸ Δημεὶ οὗ ὈΘΟΟΠΊ6) 5οη5. οὐ νδίοιγ (πιθῃ οὗ νουγ ΟΥΓ 
{πὸ 1 ογά βἰαπάθε τ ἴπὸ σννογά --πηῖ} τὰς νΟΤΈΝ, τρ16). Βυῖ Ρεγβαρβ ννῈ 5μιου]ά 
ΡΟΟΡΙῸ 588}} ἀυδῖτον γοιτῖμαϊ πὸ ΤΛᾺΥ 5αιν ἰγδηϑίαϊο : “Ποῖ τ5 ννδῖοι ονοῦ (Ηςδ. Π 2.2 

πὸ τ ἢ (ἵνα καταπρίση σε). “Απς 4}1 {πὸ ὡνν 1 ϑ4πι. ΧΧΥΐΪ. 15) Τσᾶραῦ]ο 50π5 «ἰνπ 
ὁ πασοσας στ οα οὐ οὐοσ της γοιῖῆ (ἐπὶ τῷ γοιριν." [{|5 αἀἰβίσι ἴο ἱπιαρῖπο παῖ Οὐτεεκ 
νεωτέρῳ), {παΐ οἱ οὗ [Ποῖτ οὐνὴ πιο πὸ ΠΔ ν15 [Π6 οτί πα] ἰΙδημαρο ΟΥ̓ 1Π}15 οἰ οϑίπε 5εη- 
Ὀγοιρπς ποτὰ Ὀοΐἢ ἴο οοηοβοίημ ποῦ ἔσο τόποο, Ἂς Οὐκ 1{ 5 ἱπτοιθγδθὶς 85 ΜῸ}} 25 
ἸΏ 55" (ὑμολόγους αὐτοὺς κατέστησεν ἀμῴφο- ιηϊπῖ. ΠΙΡΊΡ]Θ ; 85 4 θα] ἃ τοπάογίηρ ἴτοιη ἃ 
τέρους Ψψευδομάρτυρας : οἴ. Βασρ. ὁ Απάγοπι.᾽ δοιηϊες τοηριιο [5 ροσυ Αγ [65 ἀγὸ ἰη[6 1 Π| 016 
615). “᾿ΑΠπά 85 ἴδιο ἰὰϑνν ογογα (διαγομεύει), ΠΟΙ}. 
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ΞΔ Πη8, στ τἢ [οδοῖπι Πὲγ μυβθαπά, ἀπά 64 Ετοπὶ τπδῖ ἀδὺ ἔστ ννᾶβ [λὲ- 
4}} τε Κίπάγεά, θεσδυβε τἤεγε ννγᾶβ πὸ πἰεὶ ἢδά ἴῃ ργεδῖ γερυϊδίίοη ἴῃ τῆς 
ἀἰβμοπεϑίγ ἐουηά ἴῃ ἢετ. βίρῃϊ οὔ τῃε ρβθορίε. 

63. 4ἀμῥοπειν. 1ἴϊ., “' ἀΠΒΘΘΙΪ δος "-- 64. γον» ἐῥαΐ ἀαγ )ογίδ, Φ"ε.1 1λῖ,, “ Απὰ 
ἄσχημον πρᾶγμα. ἴῃ Οξεη. χχχὶν. 7, “(ΟἸΥ" Δη1ε] Ὀεσαπιε στοαὶ δείοτε [86 Ῥθορΐε, ἔγοπι 
(ΞΞ υπομιδϑεγ) 15 γεπάογεὰ ἄσχημον, ἀηά ἰῇ τπαΐ ἀδγΥ δηὰ οηνναγὰ " (ἐπέκεινα, μἰίγα). ΟΕ. 
Ἰλευξ, χχίν. τ ψὰ τεδὰ ὅτι εὗρεν ἐν αὐτῇ [[ἀκὲ ἱ. τς, Μοῦ ἰἴ 18 βδἱά οἵ δῖ. [ομη 
ἄσχημον πρᾶγμα (Ηεῦ. 3 ΠΥ ΞΞ ἐμηὴρὲ Βαρίίβι, “ Ηε 5}4}} δ6 ρτεαῖ ὑεΐοτε {Π6 1 οτά ;ἢ 
φιΐά), “'Ὀδοδιι56 ἣς μδι]ι ἔοι πα 5οπὴὸ βῃδπιοῖα] δηὰ Οδθη. χ. 9. ὅυγ. ὟΝ 2. ὑγοϊοηρβ ἴδ6 
ἰηρ ἴῃ που." νΟΥ͂56. 



ΑΘΘΙΤΙΊΟΝΘΕ ΤῸ ὈΑΝΙΊΙΕΙ., 

ΠΙ. ΒΕῚ, ΑΝῸ ΤΗΝ ὈΚΑΟΘΟΝ. 

2) Ὁ Ὁ3 »ΩΟ 2᾽Π5Ὶ ᾿ΘΦΨῪῚ ὈΠΟΡῚ ΠΡΟ ΥῈΠ ΕΌΣΣ ΚΠ Ὁ 
“Α]} τπιοςοεῖν ἰ5 Ὀουπᾶ (οἱ ἄς η) Ξανὲ ΤΑ Ο ΚΟΥ οὗ :Δοϊαίοις, οὶ 15 ἰοοβα (41]1οτϑά), ἃς 1 5 

υτἰτίοη, Β6] θονείῃ ἀονῃ, Νεῦο 51οορεῖὶ."---δακλεαγ. 63. Β, 1]. 30. 

ΠΕ ΜΙιάτγαϑῃϊς ᾿Ιτογαϊυγα 5Ὲ00]165 ἐν!- 
ἄεηος τπαΐ [6 5ἴοσγιθβ οὗ Βεὶ δῃηὰ 

της Ὁτγάσοη οχἰ βίδα ἴῃ Ασδγηδίς, δηᾶ ὑτγο- 
ὈΔΌΪ ἴῃ Ἡδῦτον, δ ἃ νΕΙΥ δαυΪγ ἀδῖα. 
ΤΗυ5 Βλδγῃυηὰ Μαγηὶ (Α.Ὁ. 1250) 
οἷἴδ5 ψῷ. 28--42 οστὰ ἃ Μιάγαϑῃ Βογθϑηϊῃ 
αῦρα. Ἠξς ἱπίοάυοος [ῃ6 ράᾶββᾶρα 
τὴ : “δθδςοιο νοσο ρῥγορῃρίδπι 1556 
Πσοηζοροσδηδῦσα .4η16}1} Ἰηἀδς ΤΟ] ΠΡΊΤΟΣ 
Ὁ] ἐς βοοζ αδδα Ἰος ταοάο βου ΙΓ 
ἀε 7οβορῃ." ὍΤΏδη ἰο]]ονν5 ἴῃ6 οχίγαςς 
ἴτοτὰ ἴῃς Μιάγαβῃ, υυτῖθη ἢ δι ΤΔΥ 
ῬΟΙΠΑΡ5 Ὅε (Δ]|16 ϑυτο- Πα] θα, ἴῃ 
ἀείδυϊτ οὗ ἃ Ὀειίον ἀθβογρίίοῃ : ““Απάὰ 
[Π6Ὺ οδϑὶ Ὠἰπὶ ἱπίο [Πς Ρ᾽ [ξεη. χχχνὶ]ὶ. 
24]. ΤΉΪΒ 15. 85 1ἴ 5 τεη ἴῃ ΠΔη1Ε] : 
.Απά [6 Βαῦυ]οηΐδηβ ραιπογθα τποιὰ- 
βαῖνας. ἰορείθοι δραϊηδί ἴῃ6 Κίηρ, δηά 
τυτηθα ἀραϊηδί Ὠίγη, δηἃ ὍΘΙ βαρ, ΟὯ6 
ἴο δἃποίμεσ, ΤῊ Κίηρ ἢδ5 Ὀδοοὴθ ἃ 
7εν ; Βεὶ ἢθ ἢδ5 Ὀσόκθη ἰῇ ρίθοςϑ, δῃηά 
ἴῃε ἀτάσοη ἢ6 85 Κι|1δα, δηᾶ τς ῥτθϑὶβ 
ἢς 85 Κι 6 4," ἄς, ἄς. ἴο ἴῃ. ἐπά οὗ 
[ὴ6 5ἴοσυ, οτος Μαδιῇηὶ δαάς: “Ἡυ- 
ουδαὰς Τυδάϊπο. Κα, Ἦϊ5 “ Ῥυρῖο 
ΕἸΑΟΙ,᾿ [οἱ]. 742 (εἄ. οἵ Μοίδβιη, Ῥδγίβ8, 
Ιόξι, Ὁ. 742; 6α. οὗ . Β. Οσξδτρζον, 
1λρβῖδε, τόβ87, Ρ. 956). Τῇῆδ εχίγδοϊ 
Ἄρταο5. βΘΏΘΓΑΙΥ, ἰπουρῃ ποῖ σοαπηι, 
ψ]  [ῃ6 σοιτοβροπάϊης ροπίοη οἵ 16 
ϑγτίδς ἴοχί ἴῃ ΗΘΌτΤΕΝ οΠγδοίοσς, ρα Ὁ- 
ΠΙ5ῃη6 ἃ Ὀγ στ. Νευῦδῦοῦ ἴῃ ἴῃς ΑΡΡθηάϊχ 
ἴο ἢἷ5 “Βοοκ οὗ Τοῦτ᾽ (Οχίοτσά, 1878), 
85 Ῥα οὗ δΔηῃ δχίγαςϊ ἔτοπ ἴῃς Μιαάγαϑῃ 
ἘΔΌΡΔἢ ἂς ἘΔΌΡδἢ, νοῦ ἢ6 ἰάθη ῆθ5 
ἢ Μαγῇη} 5 Βεογοϑῆῃ ΒάΡΡὰ. ΤΠδ 
016 βθοίίοῃ, 85 σίνεη Ὁγ τ, ΝΟ ΔΌΡΥ, 
ΤῊΔΥ Ὁς (15 ἰγαπβ]δίθα ----- 

“Μεέάγασά Ααῤῥαλ ἐξ αῤῥαάΛ, ῬΑτΑΒ ΔῊ 

“Απάᾶ ἴάοοῦ ἀποῖτ᾽ [Ὁ εη. Χχχνῖϊ. 1], αἵ 
(ες νϑῖβα “Απά ποὺ οδϑὲ πὶπὰ ἱπῖο (δε 
οἷο [ἀδφη. Χχχχν}ὶ. 24]. “1 «οδ]]1εα προ ἴὮΥ 
της, Ο Τιοτά, ουἱ οὗ [ῃ6 Ἰονεοῖ ρι᾿ 
[1,Δ1ὲ. 111. 55]. ὙΤΠῚ5 15 Ὁ δῃϊοῖ, 0 
Ρσαγεὰ θεΐοσε [Ὡς Ἡοὶγ Οης (δ]εβοθα Ὀ6 
Ηε 3) ουΐϊ οὗ ἴδε ρῥὶῖ, δπὰ ἴπ6 Ἡοὶν Οης 
(Ὀ]εβϑθὰ 6 Ης !) ποατά ἴῃς νοΐος οἵ ἢ15 
Ρτάγεσ, δῃὰ ἀεἸνετεὰ Ὠἷπὶ τῸπὶ [ἢ ΠΙοΠ 5. 
ΤῊΙς 15 ψμαΐῖ 15 το : “ἼΤΠου Παϑί 
ΠαΔΊσαῖ ΤῺ νοῖςο, ἄο. “Ὑποὺ ἀγονοβί 
ὭΘΑΓ Ἰῃ ἴΠ6 ΑδΔΥ͂ ἴῃ 1 ο411|δ ὕροῦ ἴπῃδς;᾽ 
ἄς. [1,41. 111. 56, 57}. ΑἸ 50 6 54 11ἢ : 
“ΜγΥ Οοά Βαῖῃ βϑηΐ ἢ15 δηροῖὶ, δηὰ μβδίῃ 
5δυϊ [Π6 ]Ἰοη5᾽ τηους5, [ῃδὶ [ΠΟΥ να ποῖ 
Ὠυτί π16 ; ΟΓΔΘΙΏΠΟΝ 8ἃ5 Ὀδίοσα Ὠϊτα 8 η0- 
ΟΘΏΟΥ Μ͵ὰβ ἰουπὰ ἴῃ της᾿ [Π Δῃ. ν]. 23]. 
Απὰ Ιἴ ουῆδῆοεά ποῖ ἴῃαὶ ἢς ἀεϊϊνεγοα 
Ὠϊπ), Ὀυϊ 6 ἀνεηρεα ἢϊτα οὗ Ὦ]5 ΘΏΘΙΏ165. 
ΤῊΙΒ 15 Νηδὶ 15 ττιτῖθη : Ο 1οχά, ἴπου 
μαϑὶ ῥ]οδάθα ἴῃς οϑυ865 οἵ ΤΥ 501], 
ἴᾷου ιαβδὶ τεἀδοηιθὰ τὴν [π᾿ [1Ἄτὴ. 
ιϊ. 58]. Απηά 50 ἢς ϑαϊἢ : “Αμά ἴδε 
Κιηρ σοπητηδηοα, δὰ ἴον Ὀτουρῆὶ ἴῃ ο56 
ΤΟ ΜΏΙΟΉ ὨδΔα δοσιιδοα 416], δῃὰ (ΠΟΥ 
οαϑὲ 1Πδηὶ ἴηἴο ἴῃ6 ἄδη (ρ11) οἵ Ἰοης ; 
[Ώθτ, [Π6ῖΣ ΟΠ] άτθη, μα {ΠΟΙ τῖνα5: 
Δηα [ἴῃς ἸΙοπ5 πὰ [Πδ τηδϑίοσυ οὗ ἴῃθτη, 
δηα Ὀγάκα 411 [ΠΕΣ ὈΟΠ 65 ἴῃ Ὀίδοθβ, ΟΣ 
δΥΘΥ ΠΟΥ σὰς αἱ (ῃ 6 Ὀοίζίοτῃ οὗ ἰῃ6 ἀδῃ᾿ 
[ὈδΔη. νὶ. 25]. Βεμοὶά, νὰ μά ιμαῖ 
Ὀδηϊ6] νὰ5 ἀοἰϊνοσεα οὐὖὐὐ οὗ ἴῃ6 ρἱΐ, 
ἴτοηῃ ἴῃς ϑοιρίυστε (ΡΌΠ), δηὰ οὖγ 
ΒΑΌΌΙ5 μᾶνε 5α]α, “Α ἱγαάϊπου (Π 90) 
15 ἴἢ ΟἿΤ Βαηᾶς ἴμδὲ δηοῖπεσ τἰπη6 Ὁ Δ}16] 
ψ45 ἀεἰ]νογοὰ ουὖἵ οὗ ἴῃς ΡΪζ οὗ ἸΙΟΏ 8, 1ῃ 
(6 ἀδγβ5 οὗ Ογπιβ (ῃἢ6 Ῥεγξίδῃ, Ὀδοδιιδα 
᾽ε πα ἀεπίεα ἔπε 140] (7), 11. βίσδῃρε 
ΜΟΙΞΠΙΡ) δηα ἀδϑίτογεα τ, ΓΏΘΥ μάνα 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΕΙ, ΑΝῸ ΤΗΕ ὈΚΑΟΘΟΝ. 

5814 : “ΤὨΕ Κιῃρ Αϑβιρὸβ (πμδτρίηδὶ ρ]085 : 
Ἐἶπ ἐς αγίμς τζ. Μ4Ἔαΐδ) νὰ5 ραϊποτοα 
ΠΟ ἢ15 Δί οιβ, δπὰ Ογτιβ ἴ[ἢ6 Ῥεγβίδῃ 
τοοεῖνεα ἢ15 Κίηράομμ, ὅζο." Τῆς Μιά- 
ΤΑ ἢ Ποῖα ἱπίτοάυςεβ [ἢ 6 βίοσιθς οἵ Βεὶ 
δηᾶ [6 τασοῦ ἔγοῖῃ ἴῃ6 ϑυγίας νεγβίοῃ, 
Ὀυϊ ἰη Ηδῦτεν οἤατγαςίειθ. Τῆς [τοχί 
σοΟἸποΙ 65, δᾶνο ἰῃ ἃ ἴδιν ΠΟΥ ναγ Δι] ἢ 8, 
σὴ ἴῃ6 ϑγηδς οὐ γϑήαϊιοηβ Ῥοϊγυρίοί. 
ΑΠΟΥ στ. 22 ἴο!ονγβ ἴῃς βυθβορΈΟη 1ἢ 
Ἡοῦτον : “ Επαδα ἰ5 {πὸ βἴοτυ οἵ Βεὶϊ, (ἢ 6 
᾿τηᾶρε οἵ τὴς (Πα]άθδηβ." ΤὨΘ 5ἴουυ οὗ 
ἴῃς Ὀτγάροῃ 15 ᾿Ἰηἰσοάυςσα ὈΥ (ἢ}}5 8} ρ6ῖ- 
βου! ρου : “ΤὮς τηδίῖοσ οὔτε ἀδϑίσιοι]οὴ 
οἵ ἴῃ6 Ῥταροῃ (8 12.).}), ψΠ] ἢ 15. οα]16ἀ 
7.ε Βωγάσι (οΥ .5107}) ὁ 1}. αρον (ΦῸ 
1277). Αἴοτ ἴῃς τ6]]Πηρ᾿ οὗ τ ἴῃ ϑυγίδς, 
τὴς Μιάταβῃ τοϑυμηθβ, οὗ οουζβα [ἢ 
Ηδοῦτον : “ Τβοτγείοσς τὰ 15 βαἱά, “ὙΤΠΟΥ 
Ὧανο οὐἱϊ ΟἿ τὴν ἴδ ἴὰ τς ροἱΐ, δηὰ 
οαϑὶ ἃ δἴοῃθ ὕροῦ π|6. Ἶγαΐειβ. βοπνεὰ 
ΟΥΟΓ Τηϊὴ6 Ὠεδὰ - ἤδη 1 5414, 1 8πὶ 
ευϊ ΟΥ̓ 1 οα]]6εα ὕροὴ τὰν παπὰς, Ὁ 
Ι,οτὰ, ουἱ οὔτε ἰοιννοβὶ μετ᾽ [1,8412. 11}. 5.2- 
55]. [15 ἰουμά [μαὶ ΤΔη16] νψγὰ5 ὉΜΊΟΘ 
οδϑὶ ᾿ηἴο [86 οἱ : ΟὨσδ, ἴῃ ἴῃ6 ἀδγϑ5 οὗ 
Βατὶυς ἐῃς Μεάς, δηά δηοίποσ {ἰπλ6 1ῃ 
τὴς ἀαγς οὗ Ογτιβ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ἢ15 5οη-ἰῃ- 
Δ (ὉΠ). Αμὰ οὐ ἴδε ἰοπεσ οὐσοᾶ- 
βου ἢδ τοιηλιῃθα ποῖ {πεσε Ὀυϊ Οοἠ6 
ὨΪΖΏϊ, δηὰ νὰς ἀο]νετεά ; δηὰ οὐ τῆς 
δοοοη, Πα τοπηδϊηθα τΠοτοίῃ βονθὴ ἀδγ5, 
δῃά ν5 ἀε]ϊνοτοά, Απὰ [ἢ15, ἴῃ 6 βϑθοοηά 
ὨΞίΟΥΥ, 5 Ὡοῖ ν7ιΣτίδη τη ἴἢ6 ΗΟΙΥ ΒοοΪκ5 
(Ὅτ "ἜἜ03). [τ νὰβ ρεγοείνεά (παΐ, 
88 ἴῃς Εἰρῃίθους Μδὴ (44. Ὠδῃ 161) ννᾶϑ5 
δοοσυβίομῃηδα ἴο [15 τῖγδοὶα, ἃ βυβηοςά ἴο 
τ ΘΠ ΓΙΟΣ ἰἴ Οπς6.᾿" 

ΤῊς {ΥΔΏΘΟΣθΟῚ οὗ ἴῃ6 Μ9. δἀάδὰ τῃς 
ἰο] ον ποῖα :--ἰ ΤΏεβα ἴνο ΠΙδίΟΓ 65 
--᾿͵ὸ νι, [ς Η!ΞοΥΥ οἵ Βεὶ], ἴῃς Ιτηᾶρα 
οὗ [δε (μαϊάδδηβ, δπὰ (6 Βιυγάδη οἵ ἴῃ 6 
Ὀταρου---ἰῃῈ Ναζασθηθβ [.4. ΟΠ ΓΙ 5[1Δ}5] 
ΠΟΙΏΡΓ5Ε ἴῃδπὶ ἴῃ τ[ἢ6 Οδηοη οὗ ἰῃ6 
Τυνοηϊγ-ίουγ ΒοΟΙ5 οὔηε Ῥσορείβ, δοῃς 
ψΠ1} ἴτας οἴἤογ ὈοΟΚΒ. Αηα (᾿ς ἰγδῃ8- 
Ἰαῖογ οὗ ἴπθτὰ 561 ἢ [μαι Πα ἰουηὰ [Πρ ποῖ 
ἴῃ ἴῃς ϑαοτθὰ Τοόηρις [ἡ.4. ἴῃ Ηοῦταν]." 

ΤῊΣ 5ἰταίδροσῃ ὈὉΥῪῚ ΜΠΟἢ ὨδΔη16] 5ὰο- 
ςΟ5Θ ΠΥ ἐχροβεα τῃ6 ἱποκεῖν οὗ τῇς 
ῬΠασϑῖ5 ἢΔ5 [15 ἀυρ]οαίς ἴῃ ἃ ραββᾶψε οὗ 
ἴμε Βαδγ]οηΐαη Ταϊηπγια (.βειλογοίῆ, 8 8). 

Τῆς ΜιΙάγαϑῃ δόσέςλἀ Καῤῥαλ, ὃ 68, 
Τοοηϊδίη5 ἴῃς [ο] νης τοίογεηςς τὸ (ἢ 6 
ΘΊΟΙΥ οὗ ἴῃε Ὀτγάροῦ. ““ΑΒΟΙΠΟΣ ψΨοτά, 
4 Απά Ὀεμοϊὰ [πὰ Ἰοτὰ 5ἰοοά αὔονε 1 
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. Αηὰ ὈδΠο]ά ἰῃς δηρεὶβ οὔ Οοὐ᾽---[Ὠς 15 
Ῥδῃ]ο6]--- ἀβοθηάϊηρ δηᾶ ἀεβοθηϊηρ οἡ 
τ᾽ [566 Οδῃ. χχυ]. 12,13], ΚΟ δϑοθηθά 
δῃηὰ ὑγουρῆξ ἰοσίῃ τα νΏΙΟἢ 11 ἢδα 5νν8]- 
Ἰονοά ουἢἽβ οὗ [ἢ τηϊάϑβί οὗ 115 τωουϊῇ. ΤῊΙ5 
15 ΝΏΔί 15 τ ΓΘ : ΑΠΑ ] Ν1]1] ρα η]5ἢ ΒΕ] 
16 Βα γος, δηᾶ 1 ν}}} Ὠτης οι οὐΐ οὗ 
ἢϊ5 του ἴμαΐὶ ψ ὨΙΟ μ6 Πα ϑνα]]ονοα 
ἀρ᾿ [76-. 11. 44] Ἐοὺ Νοθυομδαη 6 ΖΖΑΓ 
Δα 4 ἀσάροῦ (7), νΒΟΒ ψου]ὰ 
ΒΎΔΙΪΟΥ ῸΡ ᾿ν μαΐονοσ (ΠΟῪ οαϑὶ Ὀείοτε ἰΐ, 
Οὐοῖ Πδη16] ἴο ΐμι, “ Οἶνα τὴς ᾿θανα ; 
δηὰ 1 οχέτραϊςς πηι’ ΟΠ 8). Ης 
δᾶνα Ὠἰπὶ Ιεανθ. αὶ ἀϊὰ ἢς ἀοὐὺ Ἠς 
ἴοοῖκ οἴτανν, δηά ἢϊά η41]5 ἰὴ [6 τηϊάκί 
τπογοοῦ Ηῤδ οαδὶ ἐ Ὀείοτα 1ἴ, ἂαπὰ τῃ6 
Ὠ8115 Ὀἱδγοθα 115 θονγαὶβ. ὙΤῊ]5 ἰ5 ψμαῖ 
15 στο : 61 Μ}}}} ὉπῺρ ἰοτἢ ουΐ οὗ ἢΪ5 
τιοῦτῃ Πα νν οἢ ἢ αι σιν] ον τπρ.᾿" 

Ιῃ [Π6 γστεαὶ ρτορῦῇξου δραϊηϑβὶ Βα γ]οΩ 
(1ἐς. 1.) τὰς ΓΟ] ον ηρ νογάβ ἀτὰ ρα Ἰἴο 
ἴη6 τοῦτ οὗ ἴΠ6 συδνετίεα [6 5} Ρ6ο- 
ὉΪΘ : “ΝΕυςσδδάηοζζαγ (ες Κίηρ οὗ Βα- 
Ὀγ]οη μαίἢ ἀδνουτγεά τη6, ἢς μα σπιβῃοὰ 
ἴὴ6, 6 Παῖῃ τηδάὰβ ἴὩ6 δὴ δ ΡΥ νϑβ56], 
ἦς λαίά τ«τυαϊοιυει »ιῈ εὖ ἐξε α ἀγαρύ,ι, ἠέ 
λα Μά λὲς δον ; ἰτοτὴ τὴν ἀθ]ρἢ5 ἢς 
Πδιἢῃ ρυβῃεὰ τὴς νὰν" (συ. 34); δῃά 
[656 Ἰηΐο ἴὴ6 πηουῖ οὗ σοά, “17 τυ 
2υπίδὰ Βεώ τἴη Βαῤγέρη, ἀπά 7 τοῦ ὀγῖπρ 
)ονχά ομέ οὗ Δῖς νιομὰ ἐλαΐξ τολίωλ ἦε λα 
σισαϊοιυεα μ ; απὰ ἴΠ6 πδιίοη 5 5841} ηοΐ 
ΟΝ τοροίμου ΔῺΥ το ὑηἴο ἢ]Πὶ: γθᾶ, 
186 νν4}} οὔ Βαυ]οη 15 04]|6ὴ " (υ. 44). 
Ιὴ ἴπ6 ἔοπῃεῦ ρασζὶ οὗ [ῃ6 Ῥτορποου ἴῃς 
οἸηπὶροίθδηῃος οὗ ἴπς Οἴδαῖου 15 δηαὶν 
οοπῃίγταϑίο ἃ νι ἴῃ6 ρον ει] δϑθηθ55 οὗ 
ἀοδά 1ἰἄοἱς: “Τὰς Τιογτὰ οὗ μοβίβ. μαίῃ 
ΒΟΓΩ ὈΥ Βιἰπη56]. . . Ηες Βαίῃ πιδᾶς 
1π6 δαγῖ ὉΥ ἢϊ5 ΡΟΝΘΙ, 6 μαῖῃ δϑίδ- 
ὈΠ5ΠΕἃ 6 τψοῦἹὰ ὈΥ ἢ]5 ψιβϑάοτω, δηά 
δῖ βἰγεϊοῃβοα οοὖἱὐ [μ6 ἢδάνθῃ ὈΥ ἢ 5 
πηαἀοχβίδηδίηρ, ὙΝΏΘΩ Πα υἱΐοτγαι]) ἃ νοῖσα 
(4. τπυπάσδγθι ἢ), [ΠῈγῈ 15 ἃ τππλυ]ῖ οὗ 
ψαΐοιβ ἴῃ τῇ6 Ὠδανθῃβ: δηὰ ἢδ οδιιβείῃ 
[ῃς νάρουῦζβ ἴο δϑδοεπ ἴοπλ ἴῃς δηᾶς οὗ 
ἴῃς εατῃ: ᾿ρῃιηίηρβθ ἔοτ [ῃ6 ταϊη ἢδ 
τι οίῃ, δηά Ὀσιησοῖῃ ἰοσἢ (η6 νη οὐἱ 
οὗ ἢϊ5 ἰγθαϑιγεθ. ΕΝΕΓΥ τηδῃ 15 ὈΘΟΟΠΊΘ 
Ὀσχυτσἢ, ψουξ Κηον]θᾶρε: ΘΥΘΙΥ 
ἴουπάοτ 15 ἀϑῃατηθα οἵ ἴῃ Ἰαρα : 207 ἀϊς 
γιοίίει ὑμαρέ ὶς ὦ Ζΐε, αμα {ἤεγε ἐς πὸ δγεαί ἢ 
4 οι. Ζ7ήφν αγέ ναρμίν, α διΐξ 707 
ηηθεξεγέες ; ἵρ 146 “ἐ»ις οὗ ἐδεΐγ φωρίλγσι 
ἐἦεν «ἀαΐ οδά, Ζ7λε 2ογέϊορ 9 7)αεοῦ 
[24. [ἐβονδ}] ἐς πού δἔξε ἐἤφρι, 707. ἀξ ἰς 



346 

22:6 ,αελίοηον οὗ αὐ ἐλίπρς. .. ελοναΐ 
͵δαῤαοίά τς δἰ Δίας," δριτςο, ἴδῃ, τα 
μανα 06 ΟΥΙρΡΊΠ4] ροσβ οὗ ἰἴς ἴνο 
ΒΓΔ 6 ὨΔΙΤΑΙΪνο 5 Ὀδίοτα ιι5. Τπ5ῖ 45 τῇς 
ΌΟΙου5 οὗ [ῃ6 Θἴοιγ οὗ ϑυβδηηα 15 Ἰουηά 
ἴΏὴ ἃ ρᾶβϑᾶρα οὗ ἴῃς ρτϑαὶ ρτορμεῖ οὗ 
7υἀ ἢ 5 ἀδο]ηθ δῃὰ (3]1, 590 ἰῇ Ἰορεηάς 
οἵ ΒΕ] δῃηὰά ἴπς Ὁταροπ δηά τΠεὶτ υἱεϊ παῖς 
ΒΟΌΣΟΘ ἴῃ ΔηΟΙΠΟΥ ογαοὶς οὗ ἴῃς 5δηδ 
Ρτορῇδί, 7εγου)δῃ {ῸΓἾ5ἢ 65 ἴῃ 6 πχοίῖϊνο, 
ΜΉΙΟἢ [Π6 Ἡαρσραάὰα ἢα5 ἀενοϊοραοά ἰη 15 
οσσι ἰδ ϊοη, τὐγηϊηρ [ἴῃς Ρτορῃεῦβ ροεῖὶς 
ἸΏΔΡΈΓΥ Δηα Τ]ΘΙΔΡΠΟΥ πο σοΔΙΒΘΙΎ οοῆ- 
οἴεῖα τηλίίοσ οὗ ἔαοϊ ; πί αἱ ἴῃ6 5Δη16 
πῆς "]υπσαϊηρ ἴῃ ἃ ΒιρΏΪΥ εβδοῖνα πηδη- 
ΠΟΙ [6 Ρτορῃοι 5 ον τόσα] οὗ [6 αἱΐοσ 
ΓΈ] οὗ Ἰάοἷ5, ἀῃηὰ (Π6 5016 βονοδσει ιν 
οὗ τῆς. Θοά οὗ ᾿5τδεὶ. 

{159 παῖιγα]ὶ ἴο Δ5Κ ἢ τ [ῃ6 ουηεὶ- 
ἴογῃι ἸῃΘΟΓΡΌΟΩ5 σοί θας6 δηγντϊηρ ἴο 
ἴῃς οἰποϊαδίίοι οὗ (656 ουπουβ παῖτὰ- 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΕῚΙ, ΑΝῸ ΤΗΕ ὈΕΚΑΘΟΝ. 

ἔνε : ἴοτ αἰ Πουρῇ, 5 Ὑὸ ἢᾶγνα 5θθη, [86 
Ἡασρδάϊς Ἔχροϑιτοη ΟΥΓ ΘΧΡΔΠΒΙΟΏ οὗ [6Γ. 
Ἰι. 24, 44 15 ϑυβιοϊδηΐ ἴο δοοουηΐ ἴοσ [ἢ 6 
στον οὔτῆς ἴνο (4065, ἴξ 15 511}} ροϑ- 
51:06 τπαὶ [ἢ 6 ΡῃγαβθοΪορΥ οὗ ἴῃς ρῥσορθεὶ 
ΠιγΏ56 1 15 σο]ουτοα ὈΥ τλγίῃ 8] σοηςαρ- 
τ[ἰοη5 οὗ Βαδυ)]οηΐδη οτὶρίῃ. Ὦγ. ΒΙ556]] 
Τοίοτϑ ἴο " Ἐδοοζάς οὗ ἴῃς Ῥαβί, ἰχ, 137, 
ἴοσ ἴῃς βἴοιῃγ οἵ “ἃ σοηΐεϑοῖ Ὀδῦνθθη ΒΕ] 
δηᾶ ἴῃς Ὀγάροη." Τηδι]εροηά, ΠΟΥΘΥΕΘΙ, 
κα τῆς οἵοις οἵ [6 58π|6 956 168, 15 
Ἔχοθεαϊηρὶν ἀϊδθῆςυτ ἴο υπῃάετοιδηά, δηά 
τῆς υὐδηβιδίίοῃ σείεσσθα ἴο 15 ΠΟῪ αὐ 
δηϊ υδῖοα, 11 γίνε ροπίοῃϑβ οὗ ἴῃς τεχῖ, 
{Δ 5]|οταϊοὰ ἰηΐο Βοπιδὴ οπδγδοῖοχϑ, 
ΜΠ] ἃ νουβίοη ὙΠΟΝ 15 ἴῃς ΤΟΘῸ] οὗ ἃ 
σΔΙοία] σομῃρᾶσίβοη οὗ ΓῊΥ̓ ΟὟ [ΓΔ 5] [ΟΠ 
ὙΠ ΔηοΙΠΟΥ σΟΠΘΙΟΌΒΙΥ οοτηταπηϊοδίθα 
ὈΥ Ῥτγοίδεβθου ϑάᾶγοθ. ΘὍΤῇῆα ραβϑᾶσθϑ 115- 
ἰΔΌΩΡ ΟΥΓΥ ΑΡΟΟΙΡΠΟΝ τὰ ἰοΙΕΣΔΟΪΥ͂ 
ΟἸθΑσ. 

ΤΑΒΙΕΤ Καὶ 3427, ΒΕΙΤ. Μυϑ. ΑΘΞΥΒΙΑΝ ΠὈΟΟΟΜΕΝΊΒ. 

Οὗὐτεγεε. 

. 0. ὕαζιία ᾿πηηᾶβι υ58}}12 
οςΟ δ)Ἂ7ὴᾺῈο ὁ ὁ 9 Ὁ ἰβραίυ ἴάυςςι 110} 
«ν΄. (ἰ5)σαη οἰτκα πα ραηΐβα 
“0... τηθϑιδῃπιείι Ζυπηῖγϑιι τπη1148}}} 
(ε) ρυδηα ἐαραγα βυ]η) Ρῥἱϑρὶ5 ΤΙ ἀπγαὶ 
(ἰγ) 111 8 υδτὶς ὈΓ 1 δὴ ἴΔ αςξ ταϊπληλῖβα 
ἅτε δι κἄτι βιὰ 5ἅΠ| 58 5Άσι ἀἤαγσιι 
ἰάυς ὅαραγα υϑιδ κεῖνα οἶσιὶ Αὔβαὰ ὈΣΝΟΙΒ ΑΠΐπὶ 
ἸΌΩΣ ἱπι}}ὰ ἄγ 1Π᾿πγηὰ της δ ἀϑϑιηβυΐιπὶ 
581 αὐρβ βἂᾶγὶ νἱῖ ξᾶτα οὐοῦ Ξἄσγι Ν ὕ -21-ἃ 
Ὀοςϑιηπη βἄσγὶ 588 ἱη 51 Οἱ {1501 Ὲ 
ἰβρὶ5 ΤΊ ἅπιαϊ συϊΐαμα (ἰθα ἀτοῖδα 

, 159: τὴ ὈεΪαπλ αΌυρα 1Ζοῦ-σι ΟΑΙᾺ 
ΠΑΤΟΔΌ(Δ 5ἱ σα} 16 τηδῇσὶ σα] τα ᾿σοδ Ὁ 
Ἰςδαϊϑί πηπὰ ᾿γἱὉ Παςτηδαὶ 145 58 110] 

. . . ., . 

., 4 4 ΪΞ ., 

Κευεσε. 

«οοοώ. 8ἃΠ8Δ ΑΠΑ ο.ο᾽Δ ᾿ἰτπιυϊϊδςὶ τὰς ηηὶ 
... ἃἀἈκδἱ υπιηαϊςὶ ᾿υτἱἰϊοῦξυ συ ΙΖΟΟΜΕ5-οἱ 
Θηἀἰπλπια δηᾶςι υ οὶ ΠἸΌυ5 καῖ 
Τι᾿ δῖ ἀπηϊΐα 'πα βοηγσα 
ΤΑΔΉΠΟΥ ἰἴα 1} ὉΘΔΠΩΙ ἴθηβα 
ἰόζίπια ΤΊ ἅπιαϊ βιϊπιασὶς 611 
ΘυΓοὶς τ] Π18 15 ἰάσυτα ἰσάᾶ. .. 
᾿πηαπηὶ 5ἰρία ᾿1ἰδπαπιαὶ 8 (54) 
ι ᾿ἰδηὶ 538. ἰαῃαζὶ ᾿βδῃ 11 συ ΙΖΟΌΜΕΒ δυ(ηυ) 
ἱπηϊπάυμια ΤΙ ἀπιαῖ ΝΌΝ ΜῈ ὈΙΝΟΙ͂Β ΜῈ5 ὈΙΝΟΙΒ ΑΜΑΚ ΟἽ 
βϑϑιηἷ5 ἰάϊαρα Κισαῦι ἰδ Πα )ὶ5 
ἩΡ ΠΠΗΣ ῬεΪ δ βαραγαβιι α 58] πη ]5ὶ 
᾿πλ }}16 ςαῦἱτ ΑΥοδ] ραηαβδι ὑπλί558 Γ 
ἱρίεπια ρῖϑα ΤΊ ἀπιδί ἂπὰ ᾿δηδιϊβι (ΟΥ 58) 
ἐπι υ}1α υδῖεγα δηα ἴα σαΐδπι Ξαρίϊδα 
ἰζζυαϊῖ! οἄτὶ σαγϑϑϑα ᾿ζαπιιπΊαᾶ 
ἱπηϊκυὰ ΠΡ αβα πλὰ ρᾶϑ8 υ3ρα]ςὶ 
Ἰόδυϊκ τα πι 16 ἱΠΊΘΡΙ οαταββα 
Ἰωγρίσθα υραιαϊκα ἐΜΑ ΓΝ ἰρθα 
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Ἰοτη δὶ τὴὰ Ὠδρϑβαῖας πρ4}}} 
βϑίδμηϑα ἰδ ᾷ 5}154 ἰΖαΖα (ΟΥ̓ 12124) 
αἱτὰ ΤΙ ἀπιαὶ Αἰϊς Ῥδαηΐ ἱπασὰ 
εἰςτῖϑα υρίαγγῖγα θυ ατθα ϑδαρἣδ 
τι ὈΙΝΟΙΚ ΜΕΒ τὶςἴ58 αἰΐου ἰά 158 
1ταστὰ ᾿ρα δα ἀβα τι αγοδίβαῃ 

ἀτὴα Ὠδρβϑαῖΐι5 εαΐτα 
14] απ παραγ 5 1ὰ 1 ἢς 
. 4. Ὀὰ 5η01) πιὰ ΙΖΟΌΜΕΒ 5υηιι 5 Ό]Υ 

ΤΑΚΑΝΘΙΑΤΙΟΝ, 

Οὗνεγ:Ε. 

(α ̓ εαροη) ἢ8 τσῆςϊ Ὠαηὰ ἢςδ πιδάθ ρυδβρ ; 
«0... Δηἀ (δα υϊνογ δἷ ἢ βἰάθβ ἢδ βἰυηρ (ἔτοπὶ ἢἷ5 βΒῃουϊάεν: οὖ. “1]1,᾿ 1, 45). 
Ἧς 5Ποῖϊ Πρπηϊηρ Π ἢϊς σουηίδηδηςα. 
νη ἘΠ δ (γί ἢ) ἢἰ5 Ὀοάγ πα Π]16ά. 
Ἧς πιδάδ αἷβο ἃ ποῖ," ἰο [ἤτον του (ἢ6 τηοηρῖοσ Τίδπιαῖ. 
Το ἴουν ἱηᾶς ἢε 5εἰζοά, (μαὶ ποι αἰ ηρ᾿ οἵ ΠΟΥ τηϊρῶϊ ρὸ ἵοσγίῇ ; 
Τῆς ποχί(ῃ νἱπά, ἴῃς βου πα, (ἢ6 εαϑδὶ νπά, ἴῃς ννοβῖ νυ ἱπὰ. 
ΒΥ ἢΪ5 5146 δ ρ]αοοὰ [ἢς πεί, ἴῃς σι οἵ ἢϊ5 δῖ μεσ Απὰ. 
Ἡς οτγϑαιθά ἃ βίοστη νη, ἃ Ὀα]οίαϊ ννηα, ἃ Βυτγτγίοδηο, ἃ νιν ηά, 
Εουγ υνἱπά8, βενθὴ ννϊηάϑ, ἃ ἀδϑίγσογιησ ψὶηά, ἃ νἱηα ποῖ ἴο Ἀὲ 5.116. 
Ἧς 53θηΐ ἰουτῃ αἷϑο ἴΠ6 νυν "8 ψηϊοἢ ἢ6 Βαά τηδάοσ, (ἣδ βονϑὴ οὗ ἵπϑι. 
Τῆς τηοηβίου Τίιδιηαῖ οοἱ οι ἢ Πογβο  , σοτηοίῃ αἰΐζοσ ἢϊτη. 
Τῆς 1, οτὰ αἷϑο ταϊβεὰ της ΕἸοοά, ἢϊξβ το ρῃ Ὁ ψδαροῃ ; 
Τῆδὶ οπαῦίοὶ ννϊοἢ Ἰον  ] 16. 411 δμοιηΐθβ, ἢς τοάοσ. 

Ἀένε7-::. 

κονοςς͵ δραϊηδί ΠῚ Δί Ποῖα [ΠῚΠ 6 ΘΉΠΆΠ Υ ἴπου ἀϊάϑιὶ μαγάθῃ. 
1,ἱ ἴΥ ῥρθορὶς ... . .,, ἰοῖ τῆθηι τ βϑηδὶ [Πῖη6 Δστὴϑ 
Θιαης, 1 δηὰ ἴδοι ν1}} ἀο »ειι16.᾽ 
Τιδπιαῖ, οἡ πεαηηρσ {Π]15, 
Ἐποουηΐογ ογάογεα 5ῆς, βῆς τερεαϊθα ἢεσ σοπηηδηΐ. 

. . , " " . . 
" " ἷ, . , , ᾿ 

5816 τεῃεδδιβεά ἃ 5ρ6}1}, 5ῆ6 ρουτγεά ἰοτ ΠΟΥ σἤδστη ; 
Απὰ ἴδε ροάς οὗ ὕαιι]ς οἰϊὰ ίοσ {ΠΕἸΓ ΔΙτη5. 
ΤὭδη Τίαπηαὶ αδϑϑδι δὰ τἢ6 ρηηος οὗ ἴῃς σοάς Μετγοάδςῇ ; 
Τῃ Ὀαι116 5ὴ6 σαπα οπ, 5ῆ6 οἰοβεά ἰῃ σοηῇιςοϊ. 
ΤῊΘ 1, ογά 4150 βρτεδὰ ἢϊ15 πεῖ, ἢς ἴἤτεν ἴἴ ἀτουηά ἤοΥ ; 
Α 5βἰογτην πη, ἰακίηρσ ἴῃς τοασ, Ὀείοτε Ὠϊπὶ Ὦς ἰεῖ Ἰοοβα. 
Τίαπιαί ορεηθα ἤοσ τηου ἢ ἴὸ ἄγαν ἰϊ ἴῃ : 
ΤΠ 5βἰοστηνν ηα 5η6 τεοοϊνοα πὶ τη ἤετ, 50 ἴῃδἱ σῆς οου]Ἱά ποὶ οἷἶοδο που 1105. 
ἍΥῚ ἢ νἱοϊεηος ἴπ6 νυ ϊπάς5 Π]]οἀ Ποῦ ΕΙΪγ, δπὰ 
Θἢ6 ΜγᾺ5 ρἰεγοδά [Πγου σῇ Βοῖ Πϑατί, δηα μεσ του 586 ορεηθᾶ νἱάδ. 
586 ΠῚ ἴῃ 5παΐξ ; Πεσ ΘΙ ννὰβ βί ποθ τὨτουρῃ. 
Ηδετ ἰηβιάς ἢς (τισὶ [Ὠτουρἢ, Β6 πιαϑιεγεά πὸ ποῖ ̓  
Ἧς Ῥουηά Ὦετ, ἀπὰ ἢοσ 116 Βα βννα!]ονθά ὑρ. 
Ἦδτγ σαγολβο" 6 ολϑὶ ἀονγῃ, ἀροη ΠοΥ ἢ6 5Ξιοοά. 
δὴ Τίαπιαϊ {ππ6 Ἰεαάοτ ἢα πδά νλπαιυ ϑπεά, 
Ηδετν πῖρῆϊ 6 Ὀτόῖκα, ΠῸΥ ΔΙΠῺΥ νγὰ5 τουϊθὰ ; 
Απά τἢς ρσοὰς ΠοΥ ΠΕΙρΡοΥβ, τηδυοδίηρ ᾿οβιἀς ἤρου, 
ΔΝ βδεϊδὰ τοιυπά, νεγὸ ἰογτι θα, τὐυχηοα 5 τΠοῖγ Ὀδοῖκ. 

᾿ ᾿ ᾿ . . Ϊ, ᾿ 

ΤΎΠΟΥ οἷἴυηρ ἰορεῖπον πη Ηιρηϊ, ρόνγοι]εββ. 
.... ἴδεπι, ἀπὰ {πεῖν νεδροπβ ἢς Ὀχακα ἰη ῥΡἱθοαβ. 

Τῆς ἀῦονα τη δοσίης 15 αν ἴτοσα δεΐηῃρ ἀδηϊ σουγθα οὶ ἴο δἰϊειαρὶ [᾿ς ἱπίοσ- 
ΘαυΔΙΪΥ σογίδιη τὨχουρῆοιϊ. [Ι͂ἢ ΤΏΔΩΥ ρτγεϊδίίοη οὗ [6586 δηϊρτηᾶὰς οὗ ϑρδθοἢ. 
Ὀίδοθβ ἴῆ6 ΠΟΙ Ὧδ5 στϑδῖγ ἀουρίεὰ Νοιίπϊηρ ἱπάδεα οουἹὰ τόσα ἰοσοῖθ!}Υ 
ὙΠ ΠΘΙΠΟΣ 11 νου] ποῖ Ὀ6 ἴΠ6 τότε ὑστ- Ὀτίηρ Ποῖ ἴο ἴπ6 πη ἴῃς ρστεαῖ ὑησοτ- 

“ΤΠ ἴοσπης πιατκεὰ ψἱ ἢ δὴ δϑίουβκ το ερατγίπιθεηϊ οἵ ἴῃς Βιιἰβἢ Μυβεῦπι, το ΚΙ παν 
βιρροβιοά ὈὉγ Μτ. Τ. Ὁ. Ῥίηοδοπ, οἵ [πὲ Οτθηϊαὶ γεδά ἰὨσγοῦρῃ [Π15 ρογίοη οὗ ἰῃ6 βἤεεὶ νἱἢ της. 
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1Δ1η ΜὨΙΟἢ 511} εἷορα ἴῃς ῥσγορτθβϑβ οὗ 
βἰυάξηῖϊς οὗ Αϑϑγτίδη, ἴδῃ ἴῃς δἴϊοηρί 
ἐο γγοβῖ δῇ ἱπ|6 10 10}]6 τλοδηϊησ ουἱ οὗ 
16 τ γΠοΪ]Ορίοδὶ (Δ ]Θῖϑ. 

ΤῊΣ τοδάδσ Ψ1}} ποῖος ἴῃ6 οὐποι5 σοἸη- 
εἰάξηςς Ὀεΐνεδθη [ῃ6 τηοάς ἴῃ ΏΙΟΒ [ἢς 
Ῥτάρσου 15 ϑἰαίη δγ Ὀδηϊοὶ, δῃα Τίδιηδι 
ὈΥ Μεζοάδοῃ. ΤῊ15 οδῃ ἤαγα]γ Ὀς δςοὶ- 
ἀεδηῖλ. Τῇ Ἰερεηᾶς ὙΠΟ ἕοππῃ ἴῃς 
04515 οὗ οὔγ Αροοσυρῃοῃ τηιϑὶ ἢᾶνα οτί- 
σἰμδιθα διηοηρ ἴῃς [ ενν8 οὗ Βαγοι, ΠΟ, 
85 ἴῃς Ταϊυλυα 5ησννβ, ΤΟΙ͂Ο ΤΊΟΓΘ ΟΥ̓ 1655 
δοηυδιηϊοὰ τι ΒΑ υ]οηϊδῃ πγτἢ5 ἀρουϊ 
ἀτασοηβ δηα 564-1Ὡοηϑίειβ. [{ 15 ποῖ οἵ 
ΟΟΥΓΒΕ ΠΟΟΘΒΘΑΙΎ [0 ΘΌΡΡΟΘα ἴπδί ἴῃε 
7ενϑ δυΐποιβ οὗ [Π656 ϑίοτιεβ ΨΈΓΕ 
νοῖβοα ἴῃ οὐμπείϊοτηη Ἡτϊηρ, ΟΥ ὄνεῃ 
(Παὶ [ΠῈῪ πδὰ Δὴγ δοουγαία Κποπ]εάρε οὗ 
ἴμε τιγίμυβ οὔ ΤῆῈ Οοαπιραὶ οὗ Ματ᾿άυΐ 
Δα Τιδηαῖ. ΤΏΘΥ οουἱά Βαγαϊγ, Ὠον- 
Ἔνοσ, ᾶνα Ὀδοὴ ὙΠΟΙΥ ἱρπογδηΐ οὗ 
[6 Ρορυΐίαγ Ἰερεηάβ; δηά [(τἢς οομι- 
ΙΏΟΏ ΓΟρΙοδοηϊδιίίοης οἡ 5685, οὗ ψΏ]Οἢ 
50 ΤΊΔΏΥ ΘΧΔΙΊΡ]65 Δ͵ΙῸ ῥσοβοσνοα ἴῃ [ἴῃς 
Μυδεουβ οὗ Ελισορε, νουϊὰ αοτά τς 
Ἰηδχαοί βοτί οὗ κηονϊεάσε ψη σῇ Πηκ5 
115 ΕΧρσεβϑίοῃ ἴὰ ἴῃς ΗἩαρραάδ. Ὀγαροηβ 
δηα βουρθηῖβ οὗ Ὦυρε 5126 δῖα οἴδη σὸ- 
ἰειτοὰ ἴἰο ἴῃ ἰῃς Βαρυϊομίδῃ Ταϊηλθα, 
Τὺ ἰὴ ἴῃς Μίβῃπα (ὀδάδλ Ζαγαῆ, 428) 
Ἅὸ τοδά : “ὝΏοσο δηάδιἢ νθ556}5 ἤοτο- 
ΟἹ 5 ἴΠ6 ἔοσιῃ οἵ ἴῃς βιιη, ἴῃς ίοτῃι οὗ 
τε τηοοῃ, [ἢ6 ἔοπῃ οὗ ἃ ἀγάροη (ΠΥ 
ἘΡῪ1), ἰεῖ ἢἰπλ ἸὭΓΟΝ τε ἱπῖο ἴῃ6 
868 οὗ 841:--. ΕΔΌΡΙ διῃηθοη Ὁδῃ ὐδηδ] 6] 
βαϊῃ, ΤΏοβα πη ]οἢ γα ὩΡΟῺ ναἰυδ 0 ]6 
νϑ586}5 ἃσα ἰουθιἀάθῃ : ἴποβε ψὨ]οἢ 8.6 
ὈΡΟῺ ΠΟΠΊΩΠΊΟΏ να 556}5 ἀγα δ] ονεα." [Ιἢ 
ἴῃς Οειματὰ (ὁ., 43. 4, δ 15) ΕΚ. ]οϑῆυδ 
Ὀδη ἴδεν] 15 τοϊδίθα ἴἰο Ὦδνε 5414 : “1 νγὰϑβ 
ΟπςῈ ψαϊκίηρ αἴζοσ Ἐ. ἘΠῚΘΖΟΥ δ αΐίαδσ 
ΒΕΠΌΡΙ ἴῃ τῇς ἂν, δηὰ ἢδ ἰουμά ἴΠ6Γ6 
8 56841-|Πὴρ, ὙΏΘΙΓΘΟῺ νγὰ8 δὴ ᾿τᾶρε οὗ ἃ 
ἀτάροῦ. Αμά δε τηεΐῖ ἃ γουηρ ρᾶρδῃ, 
Δα 5Ρ4Κ6 ῃοΐ ἴο Ὠΐηι δ 411. Ηδ τεῖ Δῃ 
δά] ραράη, δῃρά 5αἱα ἴο Ὠϊηι, Ὠαβθογαίθ 
1; Ὀυαϊ ἢς νουϊὰ ποῖ, Ηδ Ὀεδΐ ἢ]πὶ, 
δῃᾶ (60) ες ἀδβεοσαϊε τ " (Όγ Ὀτεακίηρ 
ΟΥ̓ ἃ δῖ οὗ ἴῃς ᾿πιαρο)]. Τῆς [εν 1ἢ 
ΒΑ γ]ομΐα ταῦθ ἤᾶνε οἴδῃ ἰουπα 5υςἢ 
οὐ]θοοῖβ στάνθῃ ψ ἢ [ἢ6 ἰτηᾶρο5 οἱ Βεϊ- 
Μεσζοάδος δηὰ Τιασηδῖ, δα οἵδε γίῃο- 
Ιορίςαὶ βυθ)]εςοῖβ, δηα ἀοιῦι1655 ἴῃ εν [8- 
ὩΔΌΟΙΒΙΩ ἀδϑίτογοα τϑηγ. Τἢε 160] ΒεὶἸ- 
Μετγοάδοῃμ, τἢς τυΐεϊαν ἀεῖγ οἵ Βαργίοῃ, 
δὰ ἃ ἰδηιουβ τερ]Ὲ ἴῃθτο, ΨΏΟἢ ἰς 
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ΤΩΘὈοπΘα τῆυς ἴῃ Αδούδά Ζαγαλ, τὶ Β, 
»ηφά, . “Ἐ. Ἠδηδῃ 9οὴ οὗ ΒΕ. Η]5άδ ϑὰγς 
ἴηι ἘΔΡ 5414---οΥ, δοοογαϊηρ ἴο οἴδετς, 
Ἑ. Ηδηδῃ 50ὴ οὗ δα εαγ5 ἰῃαῖ ἘΔῸ 
5416---ΕἾνε Ὠου565 οὗ Ἰ6οἷ]5. ἂῖθ ῬὉγθ-οτῃὶ- 
ποηΐ (9120). ΤΠ656 τὸ ἴῃς μους οὗ Βεὶ 
αἱ Βαρεὶ, ἴῃς ἢουδε οὗ Νεῦο δἱ (υχιῖ, 
Ταῦ α πὮΙΟἢ 15 αἱ Μερῆερς [Αϑῃτοσεῖῃ- 
Ὀεζοοῖο δὲ Ἠϊεγαρο]δ- Μαθῦρ], ( ατὶ- 
ρῇα ψΠΙΟΝ 15 δ Αϑβοδίοη [Ηαϊ, 1, τος, 
Ἀρῃγοά!ε}, Ναβῆγτα ψὩ ἢ 15 ἰὼ Αὐδρια 
[14 τῇς Ἑδρὶςθ, πο ῆ ἴῃ ΑτΔΌϊο 45 [ἢ 
Αϑϑγτο- Βα υ]οηδΔὴ 15 ἴΠ 6 δηηδ οὗ ἃ 5ἴαγ 
ΟΥ 5ίδσ-ςτοῦρ)] ὄβθη Ἐ. Πΐμιϊ οδτὴθ 
(ἔσομι Ῥαϊεβίηθ ἴο Βαδυΐοῃ), ἴμεν δα άοὰ 
ἴο ἴθ [τα [ ,ἄγικα, Ξουρθη] νΒΊΟ 15 δὲ 
ΔΑΙὴ Βθοὶ, Νιάθασα νὨοἢ 15 δὲ Αςοδο--- 
ΠΟΙ ἃΓ6 5οὴθ ΨῆΟ 54Υ, λζλδαγα ὙΠΟἢ 
15 δὶ Αοοῆο. ἈΒ. 1)1η1] οὐ Νεβασάθα ἢδηᾶς 
ἄονχῃ (6 σοηνεῖβο, ΥἹΖ. Νιάθδαοα ἴῃ ΑἸη 
Βεοὶ δῃὰ [ατἃ ἴῃ Αςοῆο." [Ιε 15 ποῖε- 
ΜΟΥΙΓΠΥ τἢδὶ 5οΥρε -ΤΟΣΒΏΙΡ 15 ΠΘΙῈ Γα- 
οοταςα οὗ ἃ ῬΑ ηΐδῃ ἴονῃ. 

Βυΐῖ Δ πουρῃ (ἢ Ἰοὴς ἰταοίαϊο δδ5 
ΒΙΓΔΏΡΘ ΟΓΞΏΙΡ, ἐ.4 ἸΔΟΙΔΊΓΥ, ἴοσ 115 ἸΟΡΊΟ, 
1: ἀοες ῃοΐῖ ἀρϑῖῃ τῃθηίοη Β6]; δηὰ ἰξ 15 
ουγουβ ον {π||6 οὗ σοτγοοῖ ΓΟ] ]Ξοθηςς 
οὗ 115 Κη 15 ἴο ὃὉς ἰουηά ἴῃ [658 [16- 
ταῖυγο. Βε]-Μειοάδοῃῃ 5 οὔδ οὗ [δε 
ὨΌΠΏΘΓΟΙΙ5 5οἷαγ ἤρυγος οὐ Οὐ θη(4] τγίδο- 
ἸοΩΥ, δῃηα ἢ15 δάνειβασυ Τίδιηδῖ 15 [ἴῃς 
ῥΠπιεναὶ οἤδοϑ ΟΥὁἨ ἀλτκηθ55, ουὔἱ οὗ ψ πὶ ἢ 
411 {ΠῚ 05 εἰηεῖροά, 816 μδᾶ ἢεγ ἄνε]}- 
ἴῃ ἴῃ ἴῃς 568, δηά 15 τερτγεβθῃϊθα οἡ (ἢς 
56δὶς δῃηὰ οὐ] ογ5 ἃ5 ἃ ν]ησοα Τηοηβῖοσ 
νὰ ΠΟΙΏ5, ἤοονο5, σηδτρ ἰδίοηβ, δηὰ ἃ 
ΒΟΔΪγ 141}. 806 δηά δεῖ ἀδιγοῃ ἸΟΟΡ5 
Μαροα ὑμορθδβηρ ΑΓ ἀραϊηβί (ἢς ροὰ οὗ 
σῆς, Το κβιπάσδῃϊ οὗ υῃΐϊνογϑαὶ τγίῃο- 
ἸΟΡῪ Ὑ1Π Ὀς6 δηλ αῦ ἢ σας σΟΠΟΘΡ- 
[οη5. ΝΙρΡΗϊ, [μ6 οἱουάς, ἴῃς 564, 416 ἴῃ 
[τ ἀρϑοσι θα ἃ5 ΠΟ ΒΙΓΟΙ 5 5ΟΥΡΟ 5 ΟΥ̓ 
ἀταζοῦϑ, ον νδη αι Βῃϊηρ Δηἀ ΠΟῪ νδῇ- 
αυϊϑηδα Ὀγ ἴΠς ροὰ οἱ ἄαγ. Το ταϑο]υ- 
Ποη οὗ δἰπιοβὶ 411 ρεουϊηα ὑγοάυοῖς οὗ 
[6 τηγίῃμοροεῖς δου Υ ̓ηἴο νασιδι!οης οὗ 
[}15 οῃς [6 πὶ6 Ψ11}} βγρτθα ὩὨΟΡΟΟΥ ΨΠο 
τας Ο]Θοῖβ ἰδὲ ἴῃ τηθηΐδὶ ἰπίδμου οἵ 
ΙΏΔΗ 5 ΟΠδγαςίογιβθα, ποῖ ΌΥ Ἔχυθοσδηῖ 
[ΘΓ] γ, Ὀὰϊ ὈΥ ἃ πη! ἴοττη ὈΔΙτΘΏΠ6 55 οὗ 
᾿πηασίηδῦοη. Τιδγηδῖ ΔΥ Ὀ6 σομηραγοὰ 
ψ ἢ ΑΡερὶ, ἴῃ6 ρτεαῖ ἀγάροὴ οὗ [Ὡς 
Ἐρσγρίίδηῃ ταγίπιυβ, γῆ ἰ5 οα] θα Ζ7»- 
ἀφηῖ, “ἴῃς Βοδτε "ἢ (ἐς ἴῃς τπυπάστ- 
οἷοι), Ὀείοτε πο Βα 5 “ἴῃ ἃ 
βΒυιίοι" ; “ΘεὉ βιδῃάθιῃ 511} 1) ἸΘΙΤΟΥ, 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΕΙ, ΑΝῸ ΤΗΕ ὈΒΑΘΟΝ. 

Δηα [ἢ6 σοιρϑην οὗ [πε τορι ροάϑ 15 
ἴῃ ἃ φυάκο." ΑΡρϑερὶ 15 δἱ ἰαϑὶ “" ὀνεσοοϊὼὴβ 
Ὀγ ἴῃ6 ἄγε δῃὰ ἢϊηϊν ϑινοτὰ οὗ ἴῃ6 ϑιη- 
δοά, δῃὰ ᾿ς ἑοτοεα θαςκ 1ηἴο ἢῚ5 σαν τη, 
δια ΟΥ̓ΘΣ Ἀγ 15 ΡΪαςοα ἃ βἴοῃς οἵ [οσίΥ 
οὐδιῖ5,  Ώ116 ἴῃς ἀσνουχηρ βάτηθ ᾿ΤΟΥ5 
ὉΡΟΏ 15 Ὀοπα5" (Κεποι. Α ἴταςς οὗ 
[6 1|κ6 συγ] ]Ἰ5η} ΤΑΥ͂ ῬΟΙΠΔΡ5 Ὁ6 566} 
ἴῃ 700 χὶ. 12. 
1 15. ονυὰάδθης ἔτοηὶ Οδῃ. 1. 21, 5. 

Ιχχὶ. 142, ἴαῖ 2) (ἀγαροη) 508} 
ΙἸηδδηΐ ΔῊΥ Κιηπαὰ οὗ δαιδῖίς τῃοηϑβῖοσ 
(κῆτος). [Ιῃ 158. 1Ϊ. 9, Εζεκ. χχχί! 2, 1 
ῖς “16 οτοσοί!]ο," δ5 δὴ δ ]θ πὶ οὗ 
Ἐργρί. [ἢ Εχοα. ΥἹ]. 9, 1ο, 12, 1 ἀδηοίεβ 
“ἐς βογροηῖ," (ἢ6 εἰγτηο! ορίοαὶ ᾿προτί οὗ 
[ἢ ἴεττ Ὀεΐηρ ΔρρασθητΥ “τας ΒΟ ἢ 
5 ΤΟ Ἔχίθηαεα," Ἐοτ Ταϊπλιαϊς βἴουε5 
δῦουϊ ἢιιρα βεγρεηῖς, 58ε66 βαδα Βαϊδγα, 
73 Β, ἐ σέφι; Οὐμέζίρ, 127] ἃ; ϑαμλεγ. 
59 Β.- Οὐοιηρατῖα αΪ50 ἴῃς Ἰερεηαᾶς δϑουΐϊ 
1ῃ6 1, δνιαῖῃαη, τ ] ἢ 1ἢ ϑοσιρίυγα τη θδῃ5 
[Π6 οτοοοά!ὶς (158. Χχν! τ; Ῥϑ, Ἰχχῖν. 
14, εἷν. 26: 7οῦ χὶ». 21), νπῖ ἴῃ [6 
Ταϊηλυὰ 4 τηγϑίε ΠΟι5 τλοηβίοσ, ογοαϊθα 
τὴ816 δῃά ἔδπηαϊθ οἡ ἴῃς ἢ ἀαγ (.Βαὖ. 
Βαίῆγα, 4.8). Ἐδατγίηρ μαι 1{{ἢ 6} τιι]- 
Πρ] δα τ γ νου α ταναρε ἴη6 οατίῃ, σοα 
Θιηδϑοιαῖθα (ἢ6 τηα]Ὲὸ δηῃᾶὰ Κι!]θὰ τῆς 
[δτηδῖς, δηα ῥγεβεσνεά Ποὺ ἤδϑῃ ἰοσ [ἢ 6 
ύοαι Ὀαπαιοῖ οὗ ἴῃς τἱρηϊθοιβ ἴῃ ἴῃ6 
ψου] ἃ ἴο οοη8. Α βιτηἶαῦ ἴα]ς 15 δα ἀεά 
δαὐουςζίῃς ΒΕμειλοτῃ (Ὠἱρροροίδῃι5). ΟΕ, 
αἶδο Αδοά. Ζᾶγαλ, 4 α. Τῆς [ΟἹ] ον 
οχίγαοϊς ἴτοῃ “δράίδά Ζαγᾶλ (ΜΊβμη. 7, 
Ῥεῖ. 4) ἂῖεὲ ρμοοά ἰηϑβίδησας οἵ ῖῃ6 
τηϊηρσίοα ϑῃγοννάῃθθς Δηα βαῖσαϑ ὙΠ 
ΨΏΙΟ ἴῃ6 οἷά ἘδΔΌΡὶ5 οουϊὰ δγριια 
ἀραϊηβὶ ἰἀοϊαγ. “ὙΠΕΟΥ δϑκοὰ τῆς 
ΕἸάεις ἴῃ οιῃς, ΙΓ Πὶς ((οά᾽5) ροοά 
ὈΪδάβυτα Ὀ6 ποῖ 1ῃ 1ἀο] -γοσϑῃ!ρ, ΨὮΥ ἀο65 
ἢδ ηοῖ ρυΐ δὴ ἐμά τοὶ ὃ ΤΏΘΥ δηϑνεγαά, 
7 το (ἐπ. τὰς Ὠδαῖῃθη) ψουβῃρροὰ ἃ 
1 πρ ταὶ νὰ ποῖ Πδοθϑθα ἴο [ἢ6 
γνουά, ἢ6 νουϊὰά ρΡυϊ δὴ οηά ἴο ἢ ΑΚ 1 
15, [ΠΘΥ τνοσβῆρ ἴῃ ϑυη, τῃ6 Μοοη, δηά 
της ϑίατβ, δῃηά ἴῃς Ζοάϊαςαὶ ϑίρῃβ; τγιϑὶ 
ἣς ἀεβίσοΥ ἢϊ5 νου ἕο ἴῃς 5ακῈ οἵ (ἢ 6 
ἴοοϊϑὺ ὙΏΘΥ δηβνεγεά, ΙΓ 50, ἰεῖ ἢ]πὶ 
ἀδϑίσου δηγιπίηρ (Δηγ οὐ]εςὶ οὗ ἸΔοἸ] Δί τ) 
ἴῃαῖϊ 15 ποῖ ὩθοδϑβατΥ ἴο ἴῃς νοι, δηὰ 
1οῖ Ὠἰπὶ ἰδᾶνα δηγιῃίηρ ἴμαΐ 15 ΠΘΟΘΘΒΆΙΥ. 
ΤΠΟΥ (τὴς ενν8) δηϑνεγοά, ΤὭθη ψῈ 
5ῃοι]α δ6 5ἰγοηριποηϊηρ ἴΠ6 Ὠδηαϑ οἵ ἴῃ 6 
ὙΟΓΘΠΙΡΡΘΙΒ οὗ ἴῃ656 {π|ηρ8, 0 νου]ὰ 
ΒΔΥ, 6 566 [Παΐ [ΕΥ̓ ἀαγέ φοάβ, ἴοσ ἴῃ 6 
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8416 ποῖ Ρυΐ δὴ βδηά ἴο." Τῆς Οδιηδγᾷ ἢδ5 
τῆς [Ο]ο ΡΝ 156 Γαδ 5 :----  1,ο,ἢς (ἢδὶ 
βίδα δῆ ἃ σεσά οὗ ννῆδαΐῖ, δῃα βουνοῖῃ 1ἴ ἴῃ 
ἃ δεἰά---ἶ γος τρὴϊ {παῖ 11 5μου]ἃ ποῖ 
οοα ὉἘΡ (Ὀεϊηρ βίοϊθῃ ροοάβ). Βιϊῖ (ῃς 
Ὑνο ἃ ροα5 οἢ ἴῃ 1ἴ5 νοηϊθα σουγϑα ; ἢοῖ- 
ἹΠϑιΔηαἴηρ, ἴῃ 6 ἴοοὶβ ΝἢΟ 464] σοΥΤΓΡΕΪΥ 
Ψ1] να ἴο ΡαῪ ἴ6 ρῬεπαὶγ. [1 ἃ τῇδῃ 
5ο ἴῃ υπΐο ἢ15 ποῖ ρου νυ, 5816 οὐγρῆς 
ῃοΐ ἴο σοησεῖνθ. Βιῖ [ἢ νου] ζοθ5 οἢ 
ἴῃ 115 ννοῃίθα σοιζβθ, δηᾷ ίοοϊς ῃο ἄθδ] 
ΠΟΥΓΙΡΕΪΝΥ Ψ011 ἤᾶνα ἴο ΡῬΑῪ ἴδμ6 δ, (Υ. 
Α ΡὨΙ]ΟΘΟΡ ΠΟΥ δϑκοά Ἐ. (διηδίϊεὶ, 1 15 
τ 6} ἸῺ γοῦσ ἰᾶνν, Τῆς Τογὰ τὰν σοά 
5 ἃ ΠΟ, ης γα, ἢ6 15 ἃ ͵εαϊοι5 αοά 
(θευῖ, ἵν. 24): ΨὮΥ 15 γουγ σοά ᾿6αϊοιιβ 
αἴ ἴῃ 6 ῬΟΓΒΆΙΡΡΟΙΒ δῃὰ ποῖ δἱ (1ῃε 140]) 
Ἰ[56 1} Ηδ 54: υπίο ἢίη, 1 ψ}}} 161} [ἢ 66 
ἃ ῬΑΥΔΌΪΘ ΨΠΟΓΘίοσα τἰ 15 5806. ΤῊΘ τηδίζοσ 
ἰς πκὸ (6 Κίηρ ψῆο δὰ ἃ 5οῦ, ΠΟ 
Ιοατοα ἃ ἄορ, δηᾶὰ πμαιηδὰ 1 δῇεγ ἢϊ5 
(ΑἸ ΠΟΥ 5. ΠᾶπΊ6, δηὰ ὙΠΘΉΘΥΘΙ ἢ 5ΝΌΟΓΟ 
ΟΣ βὰν, ΒΥ (6 1 οὗ [6 ἀορ ΑΡᾶ. 
δα [πὰ Κίηρ Πεατά {πογθοῦ, ἢ Ποτὰ 
ψου]α ἢδ Ὅὲ ΔΏρτΥ, νι [6 5οὴ οσἵ ἢ 
[6 ἀορ᾿ ἢ Ηδ καἱά, ἢ τἴῃ6 δοη. Ηδ 
5814 (4150) υπΐο ἢϊπι, Τπου τὶ σα]Π]Ππρ ἰΐ 
(186 140]) ἃ ἄορ ; δηᾷ 15 ἴσα 0 σε 
(59) ἴὰ 1ὖὸ Ηε (Β. Οδγμα] οὶ) 5αίῖῃ, 
Αμάα ναὶ μαβὶ ἴῃοι φοθ Ρ Ηδ 5811ἢ 
τηΐο ἢἰπι, Οπος ἃ το Ὀσοκο ουὖἵ ἴὰ οὐ 
οἰἵγ, δηὰ [Π6 νῇο]ς οἷἵγ τὰς Ὀυτηὶ, Ὀαΐ 
[6 1Δο]-ἢοιι56 ννγὰβ ποῖ Ὀυτηῖ. Ηδ 5 ἢ 
πηΐο Ἀπ, 1 1} [6}} [η66 ψὮγ, ΌΥ ἃ ρᾶτὰ- 
Ὁ]16. ὙΠ τηδίῖου 15 {κα ἴῃς Κίηρ δραϊηδῖ 
ὙΠΟ ἃ ρτονίηος ἢδα γα 6 |1ε4. δα Πα 
τηδαςβ νατ, ἀἸἃ ἢ6 τχᾶκα 1 νι (ἢ Ἰἰνίην 
οΥ ψ ἢ ἴῃς ἀοδα Ὁ Ηδ κατ υπΐο ὨΐΓ., 
ὸορ ἴῃου ο411651 τ, ἀδαά ἴῆοιυ (4165 ἰξ. 
ΠῚ τὸ Ὁ6 50, ἰεὶ πὶ ἀαβίτου τσ (ἢ ε 
14.015) ουἱ οὗ (δὲ νοῦ. Ηδς δαῖτ υπίο 
ἢπη, 1{ ἴῃ6 Πεδίμθη βεγνθὰ οἱ 4 [Ὠϊηρ 
[αι [η6 νοι] δά πο πϑοὰ οἵ ἢς νοιυ]Ἱὰ 
ΔΌΟΠ 5 ᾿. Α5 ἴἴ ἰβ, {πον θῖνα ἴῃς 
ϑη, ἴῃς Μοοῃ, τῆς ϑίατβ, τῇς Ζοάϊδοδὶ 
ΒΙρη8, ἴη6 Εἰνοῖθ, δῃηά τῖῃ6 ΜΔ]16γ8 : 
τηυβί σοα ἀοβίτουΥ ἢΐ5 νοτί ἃ οσ ἴῃς βακο 
οὔ ἴοο]β δ᾽" 

Αἴοτ νῆδί Π45 Ὀδδη βαϊά, 11 15 Παγαϊγ 
ἢ Ώ16 ἴο ποίϊοα ἴῃ6 οὐ] οι οἢ 5 
Ταϊδοὰ ὈΥ τηαιίοτ-οἔίαος ογτἶοβ ἀραϊηϑβὶ 
(Π6 ἴννο οΪοϑαἰγ-οοηηδοϊοα 5ἴοσίεβ οὗ ΟἿΓ 
ΑΡοοσγρῇῆοῃ. “"ΑὨδΟ ΟΠ Ἰ5:5," “ 11ἴ6- 
ΤΑΥΥ Θχίγαναραηοθϑ," “4 Ἰοροηάδασυ οἢᾶ- 
ΤΑΟῖΟΙ, ἃῖῶ οὔνίουβ οἡ ἴῃς ἴδος οἵ [6 
ΔΑΙΤΑΙν65; δυῖ 50 ἢ ἔδι!]5 45 [Ἃ{1656, 
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τπουρὴ να] ἀραϊηβὶ ΔΏΥ ῥτεϊθηβοἢ5 ἴο 
[ὴ6 ταηΐϊ οὗ διυϊμεηῖο Ὠϊδίοσγυ, ἀο ποῖ 
ΤΟ συ [Π6 5ἴοτιθς 1655 εἤδοζινε 45 ΡΊθΘοα5 
οὗ Ηαρρδάϊςο 58 Γ6, ΟΥ 1655 πίθου σ᾽ ἃ5 
ῬΓαβασνιηρ νοϑῦρεβ οὗ ἃ ογοὶα οἵ ρορυ δγ 
Ιερεπάς τοϊδίηρ ἴο δηϊο]. ΙΔτπῸ6 1ΧΧ, 
τὴ6. ῥΡΐίθοθ Ῥεδαῦβ [ῃΠ6 οὐτίοιι5 {{|6 ἐκ 
προφητείας ᾿Αμβακοὺμ υἱοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκ τῆς 
φυλῆς Λευΐ; “ἘτοΙ [ῃ6 ΡῬΙΌΡΠΘΟΥ οὗ 
ἩδΡΑΚΚυκΚ 5οὰ οὗ ]Ὀβηια, οὗ (Π6 {Πὺς 
οὗ 1μδνϊ. (80 αἷ5ο [ῃς ϑυτο- θχδρίαγ.) 
ΒοΒοΙαϊ βυρροβοα [δὶ [15 ΗΔΡαΚΚυΚκ 
ννὰ5 8ηὴ Ἐσγρίίδῃ ον, ΠΟ ννουκοα ὕρ 
ἃ Κοίζεραρε ἀροαϊ Τδη16] ἰηΐο ἴπ6 ῥτε- 
56ηΐ πδιζαῖῖνθ. [11 15 τῇοσα κοὶγ τῃδΐ 
τῃὴ6 φσχορῃεῖ Ηδθακκυκ, νῆο ῬσοῦδοὶΥ 
Βουπθῆεα ἴῃ (ἢ6 ἰαθὶ ἀδθοδάβς οἵ [(ἢς 

ΙΝΤΚΟΘΌΦΤΙΟΝ ΤΟ ΒΕῚ, ΑΝῸ ΤΗΕῈΕ ὉΚΑΟΘΟΝ. 

71 σδηΐ, Β.Ο., δηὰ τᾶν νν6}}] ἢανε Ὀδοὴ 
ἃ Ἰ,ονῖῖα (566 ἴΠῸ βυϑοΠΡοη ἴο ΟὮΔΡ. 
1}. 19), 15 ἴῃε. δυΐμου ἱπίεπάθα (50 
5. ΓΘτομλ6) ; ἢ ἴῃ ΝΒΙΟἢ ο856, 45 ΕΠΙΖΘΓΠΘ 
Οὔδϑογναϑ, [ῃ6 ῥίθοθ τδΥ ὕ6 δὴ δχίσγασϊζ 
ἔἴγοτῃ ἃ ὑρβευάθρίρταρῆηϊς ντϊθηρ αἰἰτιθυϊοὰ 
ἴο ἴμῇ ρτορῃεῖ. ΤὨΙ5 ΑΓ Υ οχρί δίῃ 
[ῃς ἰδηριαρε οἵ 5. Αἰ δμαϑῖι5 (΄ ΘγΏΟΡ5. 
ΘΟΙρΕ ϑδοτ. ;᾿ 1 ΜΊρης, “ϑεγίθβ στρ; 
ἴοπλ. ΧΧΡΙ. 4322): Βαροὺχ ᾿Αμβακοὺμ 
᾿Εζεχιὴλ καὶ Δανιὴλ ψευδεπίγραφα. Τῆς 
ἴαος τῃμαὶ ἴῃ ἴῃς 1, ΧΧ, ΤῬαηῖοὶ 15 ᾿ηἴτο- 
ἀυςεά 85 ἃ 2γίέεί, αὐτιὰ ἃς ἃ Ῥϑύβοῃ οἴμοι- 
156 ὈΠΚηοη, Ροϊηΐϊ5 ἴῃ ἰῃ6 5416 
ἀϊτεςοίοη. ΄ 

1 Ἑυκεοῦιυς συ ρροβθὰ δῃοίδοῦ ΗΔΌΆΚΚυΐϊ δπὰ 
ΔΌΟΙΠει Ὁ 4Δ}16]. 



ΤΗΕ ΗΙΘΤΟΕΚΥ ΟΕ ΤῊΕ ὈΕΘΤΆΌΟΤΙΟΝ 

ΟΕ 

'ΙΒΕΙ, ΑΝ ΤΗΕ ὈΒΑΟΘΟΝ, 
συιϊ οἵ ἔγοπῃη τὴς επά οὗ 27,ΝΠ,]ΕΣ. 

ὃ στ. δεῖς 
γαζον. 

19 71ε γαμά 977 εἰ" 2γίεείς ἐς ἀξεουεγοα ὧν 
2αριεοἰ, 27 αμπαὶ δε ἄγαρον σἰαΐμ, τολίελ τοᾶς 
τυογελέῤῥεά, 41 Φαμὲεέ ἐς 2γέσεγυσά ἐρε {δέ 

2 Απά [λληῖε] 'σοηνεγβεά νυ τῇ {ΠΕῚ ον, λένοά 
Κίηρ, ἀπά νγαᾶβ πΠοηουγεά δϑονε 1] ἢΪ8 ζῴη. 

δον» δ». 42 714 ξίμρ' “οἱὰ αεξποτυέξαίνε ἠδ 
Οσοά ο7 Φαρμέεί, α»αἱ εατξίείλ Δῖς ἐμορεΐος ὑρμο 
ἐλέ ταν ἴδ. 

ΝῺ Κίηρ Αβίγαρε ννῶ8 ρδιμεγεά 
ἴο 8 ἔΔΊΠεῖβ, δπὰ ὥγγυβ οὗ 

Ρειϑίδ τεςεϊνεά ἢ15 Κίηράομι. 

1. ἀἰηρ “πἰγαρε:.} 866 Ηαΐ. ἱ. 107, δοςοσά- 
πες ἴο Ὡς ρᾶϑϑᾶρε ΟΥΤΙΙ8 ννᾶ8 80η οὗ 
Μαπάδηθ, ἀδυρῆΐϊογ οὗ Αϑβίγαρεβ. ἴῃς Μϑάο, 
δηδ (δπιῦγεοβ ἴῃς Ῥογϑίδη. Ηάϊΐ. ἱ. 130 
τοϊαῖοβ (δὶ Ογτγιι8 ἀοργινοα Αϑίγαρος οἵ ἢ15 
κιηράοπι, ἀηά Κερί ἢπὶ δἵ ἢ5 σοιγί 1ηῸ] τῆς 
οἱά Κίηρς ἀϊεά, Ουζγ ἴοχῖὶ Ἄρρεᾶγβ ἴο δϑϑοσί 
παῖ Ογτγι8 ΟἿΪΥ δϑϑιπιοὰ {ΠἸ6 ϑουθγοὶ ΡΥ ἡ 
186 ἀοδίῃ οὗἉ ἢ15 σγαπάϊαδίμοσ. Απςείθηϊ δυῖῃο- 
τ 65 ἅγὸ ποῖ δρτεοά 45 ἴο νΒοῖθοῦ ΟΥ̓ΤῚΒ ννᾶβ8 
186 ἱπηπηοάϊαίο ϑιισσαβϑοῦ οὗ Αϑίγαροϑ (Ὠ]οἀὰ., 
Τυβίη, δϑίγαδο, ὕδηοι οἵ Ρίοϊεπιγ), οὐ ποῖ 
(Χεη. “Ογτορ.᾽) ]. 19, Ογαχαγοβ ; [οβερῇ. "Αηϊ." 
ΧΟ 11. 4, ᾿λαγυ5); ποῖ ἃ5 ἴο [6 ΠΊΔΠΠΟΙ ἴῃ 
ψὩϊςῇ τ[ῃ6 Ῥογϑίδῃ ϑβδονθγειρῃ βοΐ ροβϑοββίοῃ 
οὗ ἴῃς Μεάϊδη γϑαὶπ. ὙΠι6 ΤΟΟΘΠΓΥ α15- 
ςονεγεὰ οὐποίίογπι τεσοοσγάς οὗ Ναδοπίάιι5 
δηά ΟΥτγιιδ Πἰπιβοὶ ἢ παν γον ππεχροςοϊεὰ 
Ἰρῆξ ἀροη ἀἰβῆου 65 νυ ςἢ τνεγα ἴη6 ἀσβραιγ 
οὗ Ὀγμοης βοπογδίοηβ οὗ βομοΐασβ.0 Οαυτιι5 
τοϊδίθβ (πδὶ Αϑίναροϑϑβ “ δϑϑοιηδ)]οά (ἢΐ8 ἔΌγ 65), 
δηὰ δρδιηϑδὶ Κιιγαβϑῃ Κίηρ οἵ Αηϑίδη (Ουτυβ 
κΚίὶης οἵ Ῥεγϑβία) ἴο ἴδκε πὶ ἢς τηδγοϊ δὰ 
... ἰσμτυνδρῦ (ΑΞίγαξε5), 8 ἔογοθς γϑῦ θὰ 
δραϊησὶ ἢϊπὶ, Δηἀ νἢ μαπὰβ βεϊζοά (ἴοοκ 
ἢϊπιὶ ῥγίϑομεσ), ἴο Κυγαβῃ [ΠΟῪ σαίνε ἐϊπὶ 
ὉΡ)" (Μαγοῖθά) Μυτγάδῃ ἴο ἴῃ ἰδηά οὗ 
Αχαπιίδηι, ἴῃς τογᾶὶ οἰ; 5ἰνοσ, ροϊὰ... 
οὗ [6 ἰδληὰ οὗ Αγραπηΐδηυ ἢς ςαττίοά οὔ, δηά 
ἴο ἴδ Ἰαηά οὗ Αηδϑῆδη ἢὸ ἰοοὶς {πε ρυπάογ." 
ΤῊΐ8 ψΘΏΘΓΔΙΥ͂ σοηῆττηβ τῆς π5ἰδϊοιηθηῖβ οὗ 
Ἡδετγοάοίυβ οἡ ἴδ πιαῖῖεγ. (8ες “Ττδη5. ὅος. 
ΒΙδ]. Ατολ, υἱῖ. 155.) Ναδθοηϊάιβ (Λ'αδώ- 
πάρι 4) κἴαῖοβ τμαῖ ἰδ γροά Μεγοάδςἢ “ Κυγα8 
Κίης οὗ Απζδη, ἢΐ5 γουηρ ϑεγνδηΐ, ἢ ἢ5 
οἰδηβπιθη οδιιϑοα ἴο πιαγςΟὶ ; [Π6 [ΔΓ γος ἢίης 
Ρϑορ!ὶς οὗ Μαπάδ (ἴς Μεάθβϑ) 6 ἀεξεαλίεά ; 
Πϑιρυξρῶ Κις οὗ ἴῃς ρθορὶς οὗ Μαπάδ δε 
«ἀριγοά, ἀπά ἢἰ8 Ποαγάβ ἴο ἢΐ5 οὐνῃ ᾿δπά 
ἢς ἴοοκ." ( Ογ!ιηάεν οὗ Ναδοηϊάι5, ᾿ἰηε5 

[πἸεπάϑ. 
Νον τῆε Βαργίοπίδηβ ἢδὰ δη 

ιϑο, ςΔ]1εἀ ΒεϊΪ, ἀπά τπεῖς ψεγε βρεηΐῖ 
Ἰροη πὶ ἀνθ ἀδλγ τὐνεῖνα ργααᾶῖ 
ΓΘΆϑγα5 οὐ ἤπε ἤουτ, δηὰ ἰοτγ 
8ῇεερ, Δπὰ 51Χ νεϑβϑϑεΐβ οὗ ννῖπα. 

27--9.) ἴπ ἢ Ψυϊραῖο, [115 15 [6 σοπο! πα ης 
γΟΥ56 οὗ ϑυβδπηᾶ. 

2. “μά λαπίεί εομϑεγασ «αὐπ 1δὲ ἀίη.] 
κὸ|,|. δηά 4161] ννᾶ8 ἃ ςοπηρδηΐοῃ οὗ ἴδ6 
Κίηρ." Συμβιωτὴς, εοπυίυα, 1ῖ5 ἃ ἴοι 80 
564 ἴῃ ῬοΙγΌ. Υ|}}. 12. 3; ἀπά (Οἷς, “ Εδηὶ.,᾽ 
ἶχ. το. Ρ]ιυΐαγοἢ Π85 ἴη6 ννογὰ οὔ [ἢ εοη- 
,"Μάαπις οἵ ἴῇς ΕἸηρογοῦβ (΄ [υ]. (865. 21). 
Συμβίωσις οὐςιιγβ ἰη Ν 84. νἱῖϊϊ. 3, ο, τό. 
ϑυγ. ὟΝ. ῥὑγεῦῆχεβ ἴ 6 βίδίοπιεηῖϊ : “ Αηά Πβηϊοὶ 
-- ἰδ ΒΊΟΥ ν 85 θαυ] ἢ [πὲ οὗ 6 Κίηρ.᾽ 

«υαᾶ: ῥοπομγεά αὖουε αἱ ῥὶς 7 γἱεπά..} ΟοτΡ. 
([ῃΠ6 ἔανουγ νηοῦ Ἰδηῖ6] 8 βαἰά ἴο ἢδᾶνθ 
οηϊογοὰ νυν 1)αγυβΒ τ Μεάδ (ΠΏ δη. νἱ. 3). 
ἴη ςἢ. ἱ. 21 ννὲ τοδά πὲ 1) δηϊοὶ “ σοη᾿πυρά 
ανθη τηἴο ἴῃς ἤγβί γοαγ οὗ ἱίηρς ἀγγυ5," ἀξ. 
Γετηδϊηεὰ ἰῃ Βαδυϊοη ὑπ|}]1 τπ6 γοᾶσγ ψ ἤθη 
ΡΟΓΠἰβϑίοη νγὰ8 βίγθη ἴογ (ἢς [εὐνϊϑῇ οχὶθβ 
ἴο τεΐυση. (ΟἿ. χ. ρυγρογίβ ἴο χεϊδῖε ἃ υἱβίοῃ 
866 Ὀγ ᾿δηΐοὶ “ἰη ἴ86 [ἰγά γεαῦ οὗ Ογσγι8 
κίηρ οὗ Ῥογβίδ. 
ΤΏ ΧΧ. δπά ὅγγ. Η. δερίη [6 παγγαῖῖνα 

(ἢυ5: “Α πιδη ἴδ6Γα ννᾶ8, ἃ ργιδϑί, ῃοβϑ6 ΠΔΠῚΘ 
νν5 Ὠ Δ Πη1|6] βοὴ οὗ Αδδὶ, ἃ οοπηιρδηίΐοη οὗ ἴῃς 
Κίης οὗ Βαῦγϊοη." Τι5 ἴΠ6 ραγίϊουϊαν Κίηρ 
5 ἰεῖ υπάοίογηληθα. ὅ66 ΕΖγᾷ Υἱϊ!. 2, Ν ἢ. 
Χ, 7, ἴογ ἃ ργίοβὶ παπηθὰ ᾿δηϊοὶ, σοηϊΕΠἸΡΟΥΑΓῪ 
νι ΕΖγα. Ασςογάϊης ἴο δη. ἱ. 3, 6, [ἢ 6 
Ργορδεῖ οὗ [Π1|8 Ὠδπὶθ ννὰ8 Παγάϊγ ἃ ῥγίοϑί. 
ΤΠ πᾶπῖε Αβαλ ἰ5 ῬΓΟΘΔΌΪΥ οοττυρίοά ἔτοπι 
8016 τνογὰ [|Κὸ ᾿Αβιὴλ οΥ ᾿Αβιχαΐλ (Νυπι. [ἰἰ. 
35). ΤΠ 5 5εθπ5 δεϊῖζεγ (ἤδη ἴο τοξαγὰ ἰΐ 45 

8 νατίδπι οὗ "Ἄβελ, 32, Αδοεὶ, Θ θη. ἱν. 2. 
ἘΡΡΕΒΟΙΙΣ ( Αάνεῖβ. Ηδεγεῖ. ἵν. 3) βρθᾶῖκϑβ 
οὗ Σαβαὰν (ἢ ΣΦ ΞΞ , δ πιθοῦ) 45 {86 

ἔαῖεν οὗ τῆς ργορδβοί ᾿ δηϊο], 

3. Βε.] Βὴλ, ἰπῃ Ἡοτγοά. Ζεὺς Βῆλος, ἴῃς 
Αϑϑυγο- Βα υἹἱοηΐδη βέίμ, 26]; ἴπδῖ ἰ5, Βοὶ- 
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4. Δπά τἢε Κίηρ ννογβῃιρρεά 1, δπά 
νγεηῖ ἀδὶγ ἴο δάογε ἴ : δυῖ [Δπ|ε] 
ὙγΟΥ ΠΙρρεά ἢἰ8 ονη οα. Απά τἢςε 
Κίηρ 8414 ὑπο ἢἰπι, ΉΥ ἀοβὲ ποῖ 
τῆου ψνοτβηὶρ ΒΕ] ἡ 

Μετγοάδοϊ, ἴῃς τυζεῖαγ χοὰ οὗ Βαδγίοη. Οἱ. 

158. χῖὶν! , ὅ3, νυ ἰςἢ τοργοάμςε5 [15 ἔογοίρη 
ΠΑπλῈ δοσυγαίοϊυ. [ἰ δηϑννεῖβ ἴο ἴῃς Ηϑθῦ. 

3, Ασα, ΟΞ, Βδδ]. Ταῖβ Βεῖ, ψῆο ἰ5 
ἰδεηβοά ντι Μεγοάδον, ἴῃς χοά οἵ ἴδε 
Ρἰαπεὶ [υρ᾿ϊογ, 15 ἀϊδτίηςξ ἔγοπι ἴῃς οἹ]ά ΒεϊΪ οὗἁ 
ἴῃς Βτβὶ ἰγίδὰ οἵ ροάϑς, ψνῆο 15 οδι] θὰ {16 
ἐλΠον οὗ ἴπς ροάβ,᾽ δηὰ ννῆοϑε ἼἿοηβοσί 15 
Βέϊτε (Β6 115), “τὴς τιοῖδποσ οὗ ἴπ6 σοάς." Βε]- 
Μεγοάδςξ 18, ἰπ ἔδοῖ, βἰγοὰ ““ Βέϊιι ἴῃς 5οὴ οὗ 
ΒΕΙυ." ΗἸἰδκ οοηβοτί 5 Ζ ἰϊυπὶ οὐ Ζίγ- 
Ὀδηϊ, ς8|16ἀ ““ πηϊϑίγεββ (0610) οὗ ἴπ6 οουῃ- 
͵]65 δηά “πη ϑίσγοββ οὗ ἴῃ6 ροάβ,᾽" δηά “ ἢσχει- 
ὈοτΏ οἵ Αηιπὶ." δῇε ἰ5 ἴδε ρἰδηεῖ  ϑηι5 
(Ὠ 1044). δ6ὲ αἰϑο Ηἀϊ. ἰ. 111; Μύλιττα τῷ 
Βό]. 

ἐδόγε αὐέγὸ σβεηΐ ὠβοη δίγχι φυεῦ ἀ47γ.} 1ἴ 
ΔΡροδβ ἔτοπὶ ΗἩοσγοάοίιϑ ἴπδὶ (6 ροὰ ννᾶβ 
Βοποιγοά ἴῃ {Π|5 δοεβίοη ἢ ναὶ [Π6 
ἘἈοπιδη58 ο8|1δ ἐκειίεγηία: Ηάϊ. 1. 182. (Οἱ. 
4͵9ς0 Ὠοά. δὶς. 11. 9. ὙΠ ῬΏΠΠΡΡΘ᾽ ΟΥΠάοΓ 
ξἶνεβ ι.5 ΝεθισΠΔη6ΖΖΑΓ᾽ 5 (ΘϑΕ ΠΠΟΠΥ ἴοὸ ἴδ ς 
βάτηθ ἕδοῖ: 

“Ἴδη Μεγοάδο, ταῖσιν Ἰογά, ἴο ἰῃς Ἰογάϑῃϊρ 
οὗ τῆς ἰαπά 

Ἑαδιϑθὰ πιὸ, ἀπά 
ἈΝ ΠἸάεσργεδα ρεορ]εϑβ ἴοσ 5 ερμογάϊηρ ρανο τὴ ; 
Το Μοειοάδο, ἰῆ6 ροά ΤΥ τΏᾶκοῦ, 1 νγᾶβ 

ΤΟΝΘΥΘΉΓΥ οὈδαϊοηὶ, 
Το (οϊον ἢἰςβ ἰΙατνϑ 1 θοχοᾶ (ἢς ηροῖς. 
Ἡὶς τὶςἢ οὐ]αϊίοης, 
Η:5 Ξρ]επαϊὰ ἔγεεν}}} οἤετίηρ, 
Αδονς [ἢδ ἰοπποῦ διπουηί 1 ̓ Ἰπογραϑϑά. 
Ἐογ οἣς ἋΔΥ Δῃ οχ, ἢπε (3), ἰαῖ,. . .. 
ΕἸΒΗ, ΟὟ], 5Ρ1ς 65 (0) . ...... 
ἩόΕΥ, οὐτά, τὰκ, ἴΠ6 Ὀεϑὶ οἵ οἱ, 
ϑιννεςῖ νης (ἢ), τηοδὰ (3), οἰσοῃρ ἀπιηΐκ, . . ὁ 
ΟΟΒΙΥ νυῖης, πο οὗ [2411 Δ1π|, 
Οἱ Τυ πιηνυ, οὗ ΟἸπιηιίηὶ, οὗ δ! οι, 
Οἵ Ατδηδθδαηυμ, οὗ ϑυἤδπηι, 
Οἱ Βιι-Κυραιϊηι ἀπά Βιι(αιηι, 
ΤᾺ κΚο ἴῃς νναΐοτβ οἴα σίνοσ, πυ  ουΐθβς, 
Ιη τς ἙοΠα]ςο5 οἵ Μεογοάδος δηὰ Ζαγρδπίίυ, 
ΜΥ Ἰογάς, 1 πιαὰς ἴο δρουῃά.᾽" 

(1 ΚΕ. ὅς, ς01.1, 8 “47.) 

ΞΓεαὶ »ιδασηγε! Οὗ ὅπε ἥομγ,. .. τπὉδσσεὶς ΟΣ 
«υἱπε.}) Σεμιδάλεως ἀρτάβαι . .. οἴνου με- 
τρηται. ὙΠ ἤγϑί νογά, ψ μὶσμ το ὴ5 “ τῆς 
ἢησϑὶ ννυπεδΐθη ἤουγ᾽ (1,41. σἐγηλία, εἰριϊαρο), 
Γορτοβοηΐβ ΗΘ. ΠΣ, “ πιεαϊ-οἤεγίηρ, ΑἿΌΥ.: 
866 [,μογ. 1 1, 2, 4) 5, 7; 58. 1.12. ΟἿ 4150 
Οεη. ΧΥΠ. 6. ᾿Αρτάβη οὐσσυγα ἴ58. Υ. 10, ΤῸΣ 
Ηδεῦ. ἽΦΠ, “Βοπιεν," ΑΙ. Τὸ “γέαδα νγᾶ8 
ἃ Ῥεγϑβίδῃ τηθᾶϑισγο, σοηϊδιηἶη 1 ΠΊΘαΪΠΠι}5 
3 «ςδορηίςε8, δοοογάϊης ἴο Ηάκῖ. ἴ. 192: ΟΓ 

ΒΕΙ, ΑΝῸ ΤῊΗΕΒΕ ΆΑΟΟΝ. ἱν. 4-. 

ς ὟΠο δηβϑνγετθά δηά λιὰ, Βε- 
σάι56 1 τῇδ ποῖ νγοσβῃΐρ Ἰάοἱβ πηδλάς 
νι Πληά5, δυὰς τε νην (ὐοά, τ ῆο 
ἤδιῃ ογεδῖθά πε ἢεάνεη δηά τῆς βλγίὰ, 
Δηἀ δίῃ βονεγει ρῃγ ονεγ ἃ}} ἤεβἢ. 

1 τη ραϊπληι8, ἀοςογάιϊηρ᾽ ἴο ϑιιάλς5 δηὰ Ηδευ- 
οἰἶυ5. ὙΠ6 ΤΌΓΤΩΘΙ δϑϑιρηπιθηΐ 15. Ὁ Υ 
[6 πιοῖεὸ οχδοῖ. ὙΠε μετρητὴς 8 (ἢ 
ςοιῃπίοη Δἰποηΐδη ᾿ἰᾳυϊὰ τηθάϑυτγε ( Ξξ ἀμ- 
φορεὺς), μοϊάϊης ἀϑουΐ 9 ψαϊϊοηβ. Τῆς Ψυϊς. 
εἶνεβ ωρρῥογας; Ὀυϊ ἴῃε Κοπιδὴ ἀγνεῤδογα ΞΞ 3. 
Αἴὶς »κπείγεῖο. ἴῃ 2 αἤτγοη. ἱν. ς ἴπ6 ἴογπὶ 
τοηάοιβ Ηθῦ. Π2, “ δαῖι.᾽ ἰὴ τ Κίηρϑβ ΧχυἹῖ. 12 
ΝΟ, “56 8},᾽ σατόν. [{15 1} “ ἀγΚίη " οὗ [οδη 
ἰϊ. 6. ΕῸΓ Δποίμεγ δοςουηΐ οὗ Βε}᾽5 ἀδιὶν 
ΔΙ] οννδῆςσθ, 5866 [οβϑίρροη ὕθη Οσοποη, αῤκαά 
ϑοϊάδη, ϑγηΐας. 2, " ἀ6 Βεῖο εἴ γδἼοῃς.᾽ 

[ηϑϊοδὰ οὗ “40 5ῆθορ, ΧΧ. δηὰ ὅγγυ. Η. 
πᾶνς ἴῃς ἀϊπξργοροσγιἰοηαῖα 4; δηά “οἱ! ᾿ ἴη- 
βίοδά οὗ“ ννἱἱηο." 8ες νυν. 10,14. 2 (ΧΧ.. 
ϑγγ. ὟΝ: “40 ΓΑπΊ5.᾽ 

4. δὲ ἀἱἰηρ «υογιῤίῥῥεά.}] Τῆθ νοῦ 15 
ἐσέβετο, σπσεπογαδαϊμγ (] 5}. ἵν. 24) Ξξ ἐξ, 
ἐριμ (]οη. 1. 9; [οῦ 1. 9)ςδ. Ογτυϑ, ρεῖ- 
ΠᾶΡ5, ννγὰβ ἢοΐῖ ἃ πηοποίδεϊσί ; ἢ ἢ6 νγᾶϑ, 6 
ἀἰϊδρίαγοὰ ἃ ροϊὶς τοϊογαϊίοη οὐ (ἢς το]}- 
ξἰοηβ οὔ δ]15 ἑογείρῃ βιι)]θςΐβ, ἢ πη}1κὸ τδδΐ 
γῆ ἢ δβουννασγάβ αἰ ηρυ ]σηθαὰ τὰ6 Κοιιδη 
δηρίγο. ἴη ἴῃ6 δῃπὰὶβ οὗ διαὀώ-παάδὶά, ἢδ 
ΤΕΡΙ ϑεηῖβ Ὠἰπλϑοῖ 45 δη]ουὴρ ἴἢ6 ϑρεςοΐδὶ 
ἔλνοιγ οὗ Μοεσγοάδοϊ, ψἴο ἔογείθ} ]5 15 τσοὶ 
ΠΡοη Βαδγυίοη, δηὰ δοςοιήρδηιοβ πιτὴ {ΠῚ ΠΟΥ. 
ΟΥ̓ΓῸΝ5 δυθὴ αβϑβϑοῦῖβ (ἢδί 6 ἢδ5 τηδάθ ἀδιὶν 

γὲῖ5 ἴο Βε6] δὰ Νεῦο ἐμαῖ (ΠΟῪ ταϊρῆῖ 
τητογοθάθ τὰ Μοεγοάδοι οἡ δΒὶ5 εμέ. ΤὨς 
Ἰεχζοπά Ὀεΐογο ιι5, [βοσγείογο, ἰη 118 γεργεβεηϊδ- 
ἰοη ποῦ, Ὠᾶρρεῃβ ἴο Τοοἰηοιϊάθ ἰπ ραγί νυἱῖν 
186 ἔδε(5 οὗἁ ΒΙΒίΟΥΥ. 

Παηξοὶ «υοναδίρῥεά. προσεκύνει, “ υϑοά ἴο 
[Δ}]1 ἀοννηῃ ἀπκς, Ἰωὰς ἰη ΧΧ. 85 - 
ΠΤ, «6 ῥγοσμδι, ἢ ἂςῖ οὗ ὨΠοπιᾶσε ἴο 

ΟΥ̓ τπῖδῃ (1 Ὁἤγοη. χχίχ. 20 ; θῇ. ΧχυἹ!. 2, 
χχίν. 26). [ἢ Ὁ δηΐεὶ -ξ (μδιάεε 2 (11. 46; 
1}. ς, 6, 7, ἄς.). (Τὸ βᾶπις στεγὺ 85 “Ἃο 
δάογε "ἢ απίε.) 

ἘΧΧ., ὅγγ. Ἡ.: Δανιὴλ δὲ προσηύχετο 
πρὸς κύριον, “ Ὀιῖ απο] υϑεὰ ἴο ῬὑΤΑΥ υηΐο 
]επονδὰ. Α 5ἰπιῖϊαγ σοηϊγαβὶ ἰ ργεϑεηϊοά ἴῃ 
Ὅλη. 11. ; εὖ, αἶϑο  δῃ. νἱ. 11. 80 ὅγγ. ὟΝν.: 
“ Ο(οἀὐ;" δὺϑοϊυϊεῖγ.υ Αὐ ἴδε επὰ ἴ' δά άβ 
ΤΊΣ ΜΕΥ, ( ΤΑΥ͂ κοὐ." 

5. ο πηραυεγεδ ἀπά «αἰά, 49"..1 111, 
“Βυῖ Πα 5αἰά, Βοοδυϑὲ 1 ψόσϑηρ (σέβομαι) 
τοί [ἀοἱἷς,᾿" ἄς. (138. ἰϊ. 8, χχχί. 7; δας. ἵν“ 
28; 1 Κίηρβ ΧΙΧ, 18 ; 8. ΟΧΥ. 4). 

«υδο δαὶ ἐεγεαϊεά ἐδο δεαυεη. τὸν κτίσαντα 
τὸν οὐρανὸν κιτλ. 80 ἴῃε ΤΧΧ. Οεη. χῖν. 
19, 22, ἴογ Ηθδ. ““ροϑϑεββϑοῦ οὗ πρᾶνθη δηὰ 
ρα." ὌΠ ννογά ἤογο ΤΥ πάγος Ὀδεη ἐξ 12, 
ἐγέαης (158. χὶν. 7, 8; ΑΠΊΟΒ ἵν. 1 3). 



ν. 6---το.} 

6 ΤΠεη 54] 4 τῆε Κίηρ υπῖο Π]ΠῚ, 
ΓΒηΚεβῖ τπου ποῖ τῃδὲ Βεὶ [5 ἃ ᾿ἱνίηρ 

ἡ β6αεβῖ ἴῆοιι ποῖ πον πιιςἢ ἢε 
εδῖειἢ δηά ἀγίη κει ἐνεγνὺ ἀδγὺ 

) ὙΒεη [δπηιεὶ πα ει, δηά 54, Ὁ 
Κίηρ, δὲ ποῖ ἀεςεϊνεά : ἔογ τῇ 5 ἰβ δυξ 
αἶαν νη, Δπ4 Ὀγαβ8 νυ τμου, δηά 

“ Ἐκεῖας, ἀἰᾷ Πενοῦ “εδῖ οὐ ἀγηΚ ΠΥ τῆϊηρ. 
39" 10. 8 8ὃο τε Κίῃρ ννᾶ8β ντοίῃ, δηά 

οΔ]1οἀ ἔογ ἢἷ8 ργιεϑῖβ, δηᾶ 8δ]ὰ υπῖο 

ΒΕΙ, ΑΝῸ ΤῊΕ ὈΆΚΑΟΟΝ. 

τπ6πὶ, ΠΕ γε [611] πιὸ ποῖ νγῇῆο τ 8. 15 
ἀπ ἀδνοιγεῖ 686 Ὄχρεηςεβ, γε 
8}8]] ἀἷδ. 

9 Βυῖ ἴ΄ γε ςῃ ΓΕ πιὲ τῃδῖ 
Βεὶ ἀδνουγεῖῃ τπαπῃ, [με πη 1 4η1ε] 5}4]} 
4ἴε : ογ ἢε βδῖῇ βροόκβὴ δ]Δβρῃεπιυ 
ἀραϊηϑὲ Βε]. Απά [λ4ηΐεὶ 8αϊ4 ὑητο 
{πε Κίηρ, [κεῖ ἴτ θὲ δοςσογάϊηρ το τ 
ννοτα. 

ΙΟο Νον τε ρτγίεβθίβ. οὔ Βεὶ νχεῖε 

ῥαὶδ τουεγείση οὐεγ αἱ 3ε142.1] ἔχοντα 
πιίσης σαρκὸς κυρείαν. ΤῊς ὑποοιητήοῃ ἴογπὶ 
κυρεία, ἱγιρεγρη, Ξξξ,͵ (ὉΠ α]άθα ἐξ ου, ΤΌ δη. 
ἱν, το, Υἱ, 27 ; δηά ἴη Ὠδη. χὶ. 3, 4,) 5 ΞΞ Ηοῦ. 

ὈΨΘῸ πὰ οὐ᾽Ό. 
ΤΗΟ ΧΧ. μᾶς: “Απᾷ Ὠδηΐϊεὶ βαϊὰ ὑπο 

τε Κίηρ, Νοης νγοσϑἢὶρ 1 5ξᾶνε [θονδῇ (κύριον 
Δηλγ του 5), [6 Οοα ψῆο ςτοδίοα (ἢ6 ἢδαᾶ- 
νοη," ἄς. Ὑδοοά. 15 πιο δηιπείῖςα. Ηδ 
ςοηίγαβίβ 098 ΓΟ ἢ ἀγὸ τιδηυΐξδεοζυγοά, δηὰ 
τπογοίογε 11{ε|6855 οὐ]οςῖ5, ἢ τ 6 Πνίηρς Οοά 
ψγ}0 πιδάο 8}} (ἢ πρ8 δης 18 ἴῃς τη] 1, ογὰ 
οὗ 8} ᾿ϊνίησ. Οἵ Νυπι. χνὶ. 22: “ ΕἸ, ροά οὗ 
16 ϑριγῖβ οὗ 411} βεβ." Τ 5 15, οὗ σουγϑο, 
ντοη ἤτοιῃ ἴῃς [ἐννϑἢ δἰδηάροϊηϊ, 7 ΤΏΔΥ 
τοιοῦ ρον {Παὶ (ἢ Βε] οἵ τῆς ἢγϑι {τἰδὰ ννᾶβ 
ο8]1οἀ (ἢ “ Οτοαῖογ " (δέάπῶ) : απὰ Μογοάδςῇ, 
ἴο ψγΠο86 ψουϑῃρ (ἢς στοαὶ ΝοῦυυςΠδη62ΖΖΔΓ 
ὙΔ5 ΘπρΕΟΪΔ ΠΥ ἀονοῖοά, 15 δἰγ]οὰ δγ Ηἷπὶ δηὰ 
οΟἴδοῦβ “ κίηζξ οὗ ποανθῇ δηὰ δαγίῃ," “ οχαϊϊοά 
εὐϊον, Κ1ῃς ροὰ Υ Μεῖζον," “τῆς κοάὰ οὗ 
ξοἀ-ς," ἄς. 

Θ. Τδιπζειὲ ἰδομ ποὶ ἐδαὲέ 5. ἘΧΧ.: 
“ ΤΉ!5 οπ6, ἴση, 15 ἢδ6 ποῖ ἃ σοὰ Ὁ δεοϑί (δου 
ποῖ δον τηυςἢ 15 ϑροηῖ Ὡροη ἢϊπὶ (υἱά. ο. 3 
ἀρ ειὶ ΘΥΘΙῪ ἀαγ}" ΤΠε βεςοπά αμυοϑίίοη ἴῃ 
Ὑδεοοά, 15 ἢ οὐχ ὁρᾶς κιτιλ., “Οἵ ({ ἴπου ἀοϑὶ 
οἴ) 8θοβδὲ ἴπου τοῖ," ἄς. ὙΠοῦο 18 δοπιθ- 
τοὶηρς ἰηςΘ 86 } 7 ἰγΟΏΪΟΔΙὶ ἴῃ ἴῃς ῥγοοῦ δἱεχοά 
ἴογ Β6}}5 σϑδὶ οχίβίθποο---Ὧο οἴδβον οὐ Ηἰσῇοῦ 
ἐυηπςοϊίοη οὗ 116 τῆδη ““ οδἴίηρ δηὰ ἀγιηκίηρ," 
16 αἰπιοϑδὲ πῃθοῃδηΐοδὶ ργοςθβ8 οἵ ηυϊἤοη 
(τὸ θρεπτικόν) ὙὮϊΟΝ τηδὴ 5ᾶγὸ5 1 τἢ6 
Ὀγυΐο στγοαϊίοη. Ο, 8.1. γ-1321. ΤΟ 53[1685 
ἸαἸὰ οῃ ἴδῃς ἐγ οὗ ἰροά οοῃδιιπιοα βῆον 
τιαῖ ἴῃς ἷ5 τογαγάθα τηοΓΕὶν 48 ἃ ϑοῖ οὗ 
εἰδηΐ οὐ πηαρηβοα πιᾶπΠ. Α ΠΕΟΘΒΒΙΥ οὗ εαἴ- 
τηρ; 18 ἃ Ῥγοοῦ ποῖ οὗ ἀἰνίη!γ Ρυϊ οὗἉ πιογιδ! γ; 
118 ἃ ςοπιγλάϊςτοη οὗ ἴπε σιωαγάεία οὗ ἀεἰΥ 
(Ατγηδ]ὰ). 

Ἴ. “«»ἰδά-γελάσας---ἰ6 Δἀἀοά ΌΥ ὙΤΠοοά. 
Ἐογ ἴῆς Ἄσοπηρουηὰ οἵ “ οἾἶΔΥ δηὰ Ὀγά55," ςΐ 
ΤΠ 8ῃ. 11. 12,34. 

δὲ ποί ἘΠ ἘΠΕΕῚ μὴ πλανῶ, “ ἀο ποῖ ΡῸ οη 
ἀεςεϊνίπς {Πγ8ε} 1. Οὗ. Οδη. χχχνίϊ. 14; 
ΔΝ 54. 11. 2:1. ΤΕ 1,ΧΧ, 18 πλοῖὸ οἰ ρἤδιϊς : 
“ἘΥ ΠΟ πηθ8ῃ8 ἰεῖ ΔΩΥ πηδη πηϊϑίοδαὰ ἴΠ66 ὉΥ͂ 
ἔλ]9ε ἀγξευπιοηῖ ̓  (μηδαμῶς μηδείς σε παρα- 

42οι.--- οί, 1], 

λογιζέσθω. Οεη. Χχῖχ. 25; Ϊοβῇ. ἴχ. 22); 
“ὁ Δῃά 1 ϑυνθᾶγ υπίο ἴπ66 ΌΥ͂ [οῃονδῃ ἰἢς Οοά 
οὗ χοάβ (ὅγτγ. Η. οὐδε ϊΖεβ ἴἢς οδίν), μδὶ (ἢ 19 
οὔθ ἢιαῖϊ ΠΟΥΘΡ οδίθη δηγτηϊηρ." Εογ [ἰ6 
ἐχργοϑβϑίοη “ Οοὐ οὗ ροά3,7 8εὲ56 ἤδη. χὶ. 6, 
1. 47: Πουῖ. χ. χ7; 8. οχχχυΐὶ. 2: δηὰ (ἢδ 
Ὠοΐό Οὔ Ὑ. 5 “ωῤγα. 

8. δὶς ῥγϊ.. 1:6. ἴῃς ῥγίθϑίβ 9" Βεῖ, 45 
ϑγγ. ὟΝ. ἐχρίαἰπ8βι ΕΧΧ., κε ΤὌνθύβθοῦβ οὗ 
[Π6 ἴδηρ]ς ".---τοὺς προεστηκότας τοῦ ἱεροῦ. 

77 7γε τε} γιὸ ποὶ.)}]ὺ (Οἵ Ῥ δη. ἰΪ. ς. ΧΧ. 
δηὰ ὅ5γγ. Η.: “δον (παραδείξατε, ἘΖοῖκ. χχίϊ, 
24; Ἐχοά. χχνυ]ϊ. 2) ψῆο ϑαίειῃ {ΠῸ πίη χ5 Ργὸ- 
Ραγοὰ ἔογ Βοὶ; οἰδμογυγίϑε γε 5841} ἐϊ6- τοῦ 
Τό δηΐοὶ, ννῆο 8]|1ορεῖ {παῖ ἴῃς (Ὀΐηρ5 (αὐτὰ) 
ἅ1τῈ ποί δαΐθη ὃῪ πἷπι᾽ (:.ε.ὄ Βε). Το Κίηρ 
ΤηθΔῃ5 (0 540, Οἠθ οΟΥἩ ἴπ6 οἴδοῦ τηιϑὶ ἀϊο, δηὰ 
ἴῃ ἰδϑουδ νν}}} ἀοροηὰ οὐ ὙΟῈ ἀπϑνγοσ. ΤὨΘ 
ὈΓΕΥΙΥ οὐὨ οχργοβϑδίοη 18 σ ΔΓ ΚΑ ]6. εἰ δὲ 
μήγε ἀποθανεῖσθε, ἣ Δανιὴλ ὁ φάσκων κοτιλ.: 
“ὁργ' (ἢ γε ἀο 5πενν 11) ΠΤ 4η1|6] (5}8}} ἀΐθ), ψνῆο 
ΡῬγεϊοηάδ,; ἄς. Τῆς ΠΧ Χ. ἰοχὲ σοηηιϊ68 : 
“Βυῖ ΠΟῪ 54], “ Βεὶ Ὠϊπιϑοὶ 185 πὸ [πὲ ἀδ6- 
γουτγεῖῃ (πο. Βυΐ Τδηΐϊοὶ 5 υηΐο ἴῃς 
κιηρ, “μοὶ ἴ θ6 ἴῃ υ5: [1 5ονν ποῖ ἴδ ἰξ ἰ5 
ηοῖ Β6] [πδὶ ἀονουγεῖδ [ἢ656 (Ὠϊηρβ, 1 ν}} 
ἀϊε (ΞΞ ἰεῖ πὶ 6 ρυῖ ἴο ἀθαῖἢ) δηὰ 4}} τὴν 
ἔδηά ς᾽ ̓  (οἱ παρ᾽ ἐμοί. ϑιυιβᾶπη. 33, οἱ παρ᾽ 
αὐτῆς. 18 566Π8 (Ο 5ΒΠ6 ν ἴδδί οἱ παρ᾽ ἐμοῦ 
βῃουϊὰ ὃς τοδά ἤσγθ. 866 Ὁ. 14 ἐηέα, Ἡ ὮΘΓΟ 
ἴου “"ἷἰ8 βειυδηῖβ᾽ 1, ΧΧ. πᾶ5 τοὺς παρ᾽ 
αὐτοῦ). 

᾿ φαβόποῦ,.} δαπάνη. Ἡ οΞγοδίυ5 οχρἰδίηβ [ἢ 6 
ννογὰ ὈΥ τροφή, “ Κεορ." (Οἵ ΕΖτὰ νἱ. 4, 8; 
δηά δαπάνημα, 2 Μᾶςς. χὶ. 11. ΤΉς ὅγτ. ὟΝ. 
δηά Αταδὶς νογβίοῃϑ πάνθ ἃ ἴοστηῃ ᾿ς [1{6- 
ΤΑΙ πιοδηβ “ οιἱροίης ἢ (ςἢ, “ Ἰποοτηθ᾽). Ῥοῖ- 
δᾶρβ ἴπε Η δῦ. ννα8 ἴῃς ἰδλίς ΠΣ. 8566 {ΠῸ 
γετὺ ἰὴ 2 Κίπρϑ χὶ!. 13. 

10. Νοευ ἐδε ῥγίεεὶς 97 Βε Τῆδ ηυπδοῦ 
αδϑὶγτιεά Ἰοοῖκβ 512}] δοϑίά Ἂς (πδϊ οἵ Αμαὺ δηὰ 
]εξεθεῖ 5 Β4Δ).ρυοδῖβ (1 Κιηρβ Χυΐΐ, 19, 22). 
Αον ειἰ5 βἰδιϊοσηθηΐϊ οὗἩ ἴπ6 5υπὶ οὗ [Π6 ργἹεϑίβ, 
ΧΧ, ὅ5γτ. Η. ργοςεθά 85 ἔὉ]ον: “" Βαϊ {Π6 7 
Ιεὰ 6 Κίηρ ἰηΐο ἴδς (015 σπαιθονῦ (εἰδω- 
λεῖον, τ Μᾶος. ἱ. 47:1 ΟοΥ, γἱ}}. 1ο), δηά {Π6 
τηδδῖβ εγε σε οἡ πη ἴδ 6 ρύδϑεηςς οὗ ἴΠ 6 Κὶης 
δηὰ [.δηϊοὶ, δηά νης πιηρ οεὰ νγᾶ8 Ὀσγουσῃς 

2.4Α 
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τῆγθοθοοῦα δηὰ ἴεῃ, δεϑιἀε ἘΠΕῖγ ννῖνε8 
δηά ΤΠ άγεπ, Απα τῆς Κίπρ νεπῖ 
ψ ἢ Πληῖεὶ ἰηῖο {πὲ τρὶς οὗ Βεὶ. 

11 80 Βεἰ᾽5 ργιεβίϑ βαϊά, ἴ,ο, ψγε ρὸ 
οὐκ: δας του, Ο Κίῃρ, 8εῖ οἡ ἴδε 
τηθδῖ, ἀπ πλάκα σΤεδαγ τπεὲ ψνίης, δηά 
8ῆυτςτ τῃ6 ἀοοΥ ἔδϑῖ, δηὰ 868] ἰ ψ ἢ 
τῆϊη6 οὐνῇ 5ἰρῃεῖ ; 

ἴῃ δηὰ ϑεῖ οἡ ἴογ Βε]. Απάὰ [ δηϊε] κα, Του 
ΓΠγ86 βοοϑὶ (παι 1π656 τ ϊρ55 ἅτὰ Ποῦ (κεῖται), 
Ο Κίησ. Του, ἴπθη, 5 .4]1 50] [8ς. ὈοΪΐ5 (τὰς 
κλεῖδας ΞΞ κλεῖθρα Ἀετγο) οὗ {μὲ ἴετρ]6, τνῆθη 
ἷϊ 5}|4}} δ6 βῃυῖ, Βυῖΐ ἴΠε βαγίηρ ρἰθαϑοὰ (ἢ ς 
Κίηρ. Βυΐῖ ᾿δηΐεὶ ογάεγεά ἢϊ5 ρεορὶἜς (τοὺς 
παρ᾽ αὐτοῦ) ἴο ρΡιιϊ 411 πιεη ουΐ (ἐκβαλόντας, 
Μαῖκ ν. 40) οὔτῃς ερὶς, δηὰ βρυηκὶο 8}} [ἢ 6 
τοτρὶς ἢ 45η65, στ τπουϊ (ἢ Κπον]εάρε οὗ 
ΔΗΥ οὗ ἴΠοβϑ6 ννῆο ψεσγε ουϊδίάς οὗ ἴ, Απὰ 
Ππθη μανίηρς βοαϊθα ἴπ6 θρ]6, ἢ Ὀαάδ 564] [ἰ 
ἢ (Πς ΚΙπρ᾿β 564] δηὰ ν ἢ [6 564]5 οὗ 
Ἑογίδιη Ὠοπουγεοα ῥὑγιεσίβΊ ᾿Απὰ ἰΐ νγᾶ8 ἀοπε 
80. ΤΠε μψογὰ “ϑργίηκ]ο"---καταπάσαι---ἰ5 
ἘΤΙΖΘΟΒ6᾽5 ἐπχοηἀδίίοη οὗ καταστῆσαι ((οἀ. 
ΟΠ ϊβίδῃ.): οἷ  Μᾶςς. χ. 25. Ηδςδ δ8͵|950 3ι8- 
ξεδῖίβ καταστρῶσαι δΔηῃά κατασεῖσαι (366 Ὠοῖξ 
Οὔ τ. 14 ἐη γα). ὅ8γγυ. Ἡ.: “Ἃἴο ρῥγεραγε." 

“ΦΤΓρΏρ]ο ᾽ 15 “ Βοιι56,᾽" οἶκος, ΠΔ (τ Κίη 
γ] 1; 1 Κίηρϑβ χῖχ 37). ὙΠ βρεοϊῆς Ηρ. 

ἴογτῃ ἴῸΓ “ ἴοπΊρ]6 " οΥ “ ρα]δςς,᾽ δέξα!] (5"), 

ΑΞϑυτ. Ῥλαπι, ἰβ βαϊὰ ἴο δε οὗ ΡΓ6- δος 
οΥΡΊΠ, δηὰ 58 τεξεστοὰ ἴο {π6 Αςοδάϊδη ὅ-γαὶ, 
“ρτοαῖ ἤου56." Αἱ Βαῦγίοη {πὸ ςοἢίοῖ [Θπιρὶθ 
οἵ Βεὶ Ἵγοννηθά ἃ ὑγγαπιίά δι} οὗ Ὀτγίοκ ἴῃ 
εἰρῃί ΕΣ ΠΟΥ Τεργεσοηϊοα ΟΥ̓ τς τπουηά 

2. 

11. α«ὐὸ χο ομί) Οἷκ. ἀποτρέχομεν ἔξω. 
866 ποΐδ οὔ ϑυϑδῃπᾶ 7. 

“εἰ ὁπ δε »πεαί.] παράθες τὰ βρώματα. 
Παρατίθημι 15 ἴΠ6 υϑιι4] ΟΧργεββϑίοη ἴῸΓ “" βεῖ- 
της οοά Ὀεΐοτε " ρυοβῖβ, οτ {πΠ6 Ηοπηεσὶς 

ἀονχηννασάβ. Οὗ Οεη. χυϑ! 8; Π0Κς6 
Χ. 8; 2 ΚΙηρ5 ΥἱἹἱ. 22. 

»αξε γεαδγ ἐδε «υἱ»ις.1] ΟΚ. τὸν οἶνον κεράσας 
θές, ““ταῖῃρ]6 [6 νης δηά 5εξ [ἴ (οη):" ςοἢ 
]ομη ἴἴ. το, πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν 
οἶνον τίθησι. Ἐτ᾿[Ζϑοῖια οὔϑογνοβ ἱπαῖ ἰδ ννᾶβ 
ἃ Ὅτοοκ δά Ἀοχζηδῃ, δι ΒΑγάΪΥ 8δὴ Οτίθηϊδὶ, 
αηά ᾿οδϑὶ οἵ 41} δὴ οἷά [ἐνν]ϑἢ οἰδίοπι, ἴο 
ταϊηρὶς νης ΜῈ ννδίοῦ, 215 ἤθγο σεργοβοηϊοά, 
Βυϊ 5ιιςἢ ΡΑ554 5:65 458 ΡΥ͵ΟΥ͂. ἰχ. 2, 5 ; [58.ἷ. 22, 
ΙΏΔΥ ὃὲ Δἰϊερθὰ ἴῃ ἔδνοι:νγ οὗ ἃ ςΟΠΙΓΑΤΥ 
ορἰπίοη ; δηὰ Οσβεηΐϊι (΄ Τ μοβδιγ.,᾿ Ρ. 8ο8, 
5. ὦ. ἽΦ2) ἀεοίαγεβ [πὲ {πὲ Ηδῦγονβ ἀπά 
Αταῦβ ϑογηδί πιο ἔο ]ονεὰά τἢ}8 ρῥγδοξίςα. 
Μογζϑονυεσγ, ἴῃς τοὰ νῆπὸ οὗ ἴῃς ῬΆβϑουδσ σὰ ρβ8 
νν88 ἰοιρογοα νυν] ννδῖετ---αϑ04}}} ἴῃ [Π6 ρτοὸ- 
ῬΡοσίίοη οὗ ἵννο ρατίβ οὗ νναῖεγ ἴο οης οὗ ννῖπο; 
ὙΒοπος νν25 ἀεγνοα ἴῃς οσυκίοπι οὗὁὨ ἔπε ΘΑΥΪΥ 
Ομυτοῖ ἴῃ ἴδ6 τηδίζοσ οὗ σηϊχίηρ ἴμ6 Εἰς α- 

ΒΕΙῚ, ΑΝ. ΤῊΗΕ ὨΆΑΟΘΟΝ. [ν. 11--13. 

12 Απᾶ ἴο τποττον ΨῆῈπ ἴδοι 
οὐτησβῖ ἴη. ἴΕ τῆου βπάεϑε ποῖ τῆλ 
Βεὶ μδίῃ δαἴθβῃ τρ 4]. νγε ψ}}} βυῇεγ 
ἀεδίῃ : οἵ εἶδς [ϑδηίεϊ, τῆδς βρεδκεῖὴ 
[ἰδεῖν δραϊηβῖ υϑ. 

12 Απά τῇογ {ππ|6ὸὶ τεραγάβα ἴτ : ἔοῦ 
ὑπάεγ τῆς ταῦϊε {Πα πδά πιδάς ἃ 
ὈΓΙΝΥ επἴγαποα, νυν ΓΕ Υ τπεγ απιεγεά 

τἰϑιὶς ομδ]σθ. [1 ἀρρθᾶῦβ ἴο ανθ ὕδθεη 4150 
8Δηὴ Οτθηϊδὶ ῥγαςῖίος ἴο βάνοιῦ νυῖπεβ στ 
βρίςθϑ, ΒοπΕΥ, δηὰ οἵἴπου Ἵοοπαϊ!πηεηῖβ ; δηᾶ 
506 υπάογοίδηα ἴΠ6 ραϑϑᾶρεβ ΡΤΟΥ͂. ἰχ. 2, 5 
ἴῃ 18 ϑεῆβε: εἶ, 58, ν. 22; Μαγὶ χν. 21; 
δηά τὸ Ταϊηνιάϊς “δά. Ζᾶγ. 58 Β: σα! 
σῤεπὶ, λα; Ῥεαο. τοβ Β (ὙΠ ογο ̓ νΐης 8 ἀ15- 
Εηρυϊσποὰ 85 "Π, υέυιη, ἰ.6. δώγμρι, ἀὰ ΣἸΥΟ, 
» κίων. ΤῊΘ 58π|6 γοοῖ 'η Αγδῦ. πηδᾶῃϑ5 “1ἷο 
ταὶχ ννἱπὸ ἢ νναῖον," δηὰ 185 υϑοὰ ποῦὲ ἴῃ 
([ἢ6 ΑΥᾺΡ. δηὰ ϑγγίδς νογβίοῃϑ). Οεβθηϊι5 
εχρἰδὶπβ ἴῃς νοσγὰ 29 ἴῃ (ὐδηΐ. υἱῖ. 3 ἴδυ5: 
“ὁ τὐπωνε ἰάαυς. ροςσυΐο ἰηδιδαπὶ ἰδίαις δηθὰ 
ἐοριρογαζμ.᾽" 

ἴῃ δῃ ἱπϑογρίοη οὗ Νεδυςπδάηθζζασ ὯῸ 
ἕενον ἴμδη εἰσρεῖ Κιηάβ. οὗἉ “" σοβεγ" νυῖπα8-- 
οπς ἴδδῖ οὗ Ηοΐδοῃ, 59 ΒΙρΗΪΥ ργιζεὰ ὉΥ (Πς 
Ῥογβίδη Κίηρβ δἤογιναγάβ --τὸ τηεπίοηθά 85 
ϑοὰ ἴῃ ᾿ἰδαϊίομβ. 866 ϑοῦῆγδαοσ, " Κε}]η- 
50 γ᾿ ἢ. 426. 

σδιξ ἰδὲ ἄοογῦ 75:1. 
ϑυβαηηᾷ 18. 

“εαἱ ἐξ «υἱῷ ἐδίπε οαυη εἰσπο ] Ασςςογάϊης 
ἴο 116 1 ΧΧ. (υἱά. “εργ.) ἴῃε ἄοοῦ νγ858 βοαϊεὰ 
αἶθϑο ν» ἢ ἴῃ σἰσποῖβ οὗ βοπὶς οὗ ἴα ὑγιπεῖραὶ 
Ῥγίοδῖβ. [π| |κὸ τηδῆηοτ δε ἸΙοη8᾽ ἄδη ννᾶ5 
βεαϊοὰ νὴ [ἢ κἰρπεί οὗἩ πε Κιηρ, δηὰ στὶς 
1τηαὲ οὗ ἢἰ5 Ἰοτάβ (ΠΏ η. νἱ. 17). 96415 ΨΕΓΕ 
οὗ Ρδουϊδτ ἱπιρογίδιςε ἴῃ Βαυγυϊοηΐδη Ὀυπῖη655 
οὗ 811 Κἰπάβ ; ἂπά στοδῖ Ὠυ πιθοῦ οὗ τογὰὶ δηά 
οἴθποσ 865, τηδάθ οὗ σδγῃθ! δ, ἀραῖς, αϑροῦ, 
δαθαϑῖογ, ὅϊς., αν θθθη ἔουπά ἴῃ Αϑϑυτδῃ 
αῃηὰ Βανγ)οηΐδη πιουηά5, ἱποοτι δοὰ τὴν - 
τποϊορίςαὶ συ δ᾽οςς8 δηὰ Ξοπιεῖπι65 ἰηϑοσὶ ρ[ου5 
ἴῃ συπεοίξοττη. 

12. ἐδαὲ “ῥεαξεὶδ ζαἰ εἰν ἀραὶϊπεὶ ἘΠ ὁ 
ψευδόμενος καθ᾽ ἡμῶν : «εἶ. [ἀτλο5 1. 14. ΤῊς 
86η86 ἰηγοῖνοβ “ 51|8}} αἀἷο, νης ὅ5γγ. ὟΝ. 
δαά5. 

13. 4δὲγν μεἶε τεραγάεά 1.1] ὝΠαϊ 15, ([Ώς 
ἄδηροσ. 80 Ὠς δνεῖζε: “ΠΟΥ ΜΕΓα σᾶγΕ 1655." 
Τῆς ΟΚ. ᾿5 αὐτοὶ δὲ κατεφρόνουν, “ Ὀυϊΐ {πογ-. 
ου ἴποῖτ ρατί, ννογα ἀϊβάδιηξῃ!," οὐ “ δεδανθὰ 
ΒΟΉ} }γ. ΦΨΜυΐϊς.: εοπέομπαόσηπί σμίξρι. 
ΤῊΣ νοτὺ 15 υϑοὰ αὐνσοἠμ είν, ἃ5 ἴῃ ΤΠ υςγά. 1. 
11. [{πάᾶγὰΪν πιοδῃβ “ τεΠεοίης," εἰ ΕΓ Ποτα 
οὐ πῃ Ηάϊ. νἱῖ. 1ο, ἃ5 ΕσΖϑοῦθ βυρρεβῖβ: 
αἱά. αἰδοὸ 1) 4ῃ. 11. 12, χὶ. 37. “ΟΟΠΕΟΔΙΙΥ ἢ" 
5 διόλον ; υἱά. ΕΖεϊκ. χχχγυῖὶ. 8. ΤΟ νεσβ 
ΑΓ6 ἱπροεγῇ: “ΠΟΥ υϑοὰ ἴο εδηΐογ δῃά Ἴοοῆ- 
Βιπ|6 " (ἀνήλουν). ϑὅϑγτ. ὟΝ.: “ Βυΐ (ἢεγ, ὃ6- 

ἘΜ. ἀπόκλεισον. 



ν, 14---18.} 

ἰη ςσοητημδ! }Υ, ΔπΠἃ σοπδυπηθα τῆοβε 
τῆϊηρβ. 

14 8ο ψἤξδη ἴποΥ νεσγε ροπε ἔοσγτῃ, 
τε Κίηρ 58εἴ πγϑδῖϑβ ϑννὰ ἤει. Νον 
[άπῖεὶ ἢδά ςοπιπιαηάεά ἢί8 βεγνδηῖβ 
ἴο Ὀτίηρ, 4568. Δη4 ἴῇοβ6 ΠΟΥ 5ἴγαν- 
εἀ τπγουρβους 1] τῆς τεπιρὶς ἴη τῆς 
ΡΙδβεηςς οὗ τῆς Κίηρ δίοῃμε : τςἋΠπ6η 
ες ἴπεν οὐ, ἀπά δῆπς τε ἀοοῖ, 
Δη4 Ἔλιοα ἴ ἢ τῆς Κιπρ᾿ 8 κἰρῃεῖ, 
ΔΠα 50 ἀεραγίεα. 

σϑιι56 ΤΟΥ ννεῦα σοηδάρηί---οῦ ἴμοτο ννᾶβ 
Ιηδάθ ἴογ {Πποπὶ Δῃ ἘπΥ," ἄς. ; δὴ δηδοοὶὰ- 
ἴοη. “44 3π.: “1 ψνου]ὰ οαῖ ἐνουυ πε 
ἴμαὶ νγὰ5 8εῖ οὔ ἴὉγ Βεὶ, δῃά ἿλσΙῪ οἵ δηγ- 
[πΐπην (δὲ ννδβ Ἰεῖ;,; 

14, δο. .. δὲ ἀΐπρ “ε|1 1ι1ϊ., “«ηὰ ἰΐ 
ΠΔπ|6 ἴο ρΡᾶ55... δηὰ ἴῃε Κίηρ εἰ". --ἃ 
οοπηπιοη ἩΘΌγαΙβπι : 1Π}} 11»). “Τδὲ πλεαῖβ, 
4.6. ἴῃ6 συιίοτηαιΥ νἱδηάβ, Ὡς παὰ Ὀδοη 
Ῥτεοραγεά. ὅγσζ. ὟΝ. 15 αραίη ἔᾺ}1εῖ, ἀπά Ἰοοκ8 
ΤΏΟΓΘ οτἱρίηδὶ): “ ΛΝ Θη, ἴΠρη, (6 ῥτγοϑῖβ οὗ 
ΒΕ Πδὰ σοης ἕοσίϊ, ἴῃς Κίπρ Ὀγουρηϊ πηεαῖδ, 
απά πο ἐῤδὲ ἑαδίε, ἀπὰ 5εῖ ἴἴ ὑεέοτε Βοεὶ; “πά 
δὲ Μία ἐδ τδεοεῖς «υἱὲ «υἱπε, αεγ ἐδεὶγ 
ἐμφίο»!, ἂἀῃηὰ ττοηΐϊ ἕοσ ἢ. Ψνμαῖ [Ὁ]]ονν5. 15 
ἸΠΟΓΑΙ ΠΥ : “ δηὰ ϑδηϊ6] σοπηπηδηάεὰ ἢ͵8 γουπρ 
ΙΏΘη (παιδαρίοις) δῃηὰ [δεΥ Ὀτοιζηΐ 85Π65 
(τέφρα, Τοῦϊξ νἱ. 17; Υἱῖί!, 2: ΕυΧΧ, δδᾶ5 
σποδός) δλῃηά 8ῃοοῖκ ἄονῃ 41} [π6 ἰοτρ]6 
(κατέσεισαν ὅλον τὸν ναὸν, ἃ 5] σαν ἀπά ἰ5ο- 
Ἰαϊδάὰ υ86 οὗ κατασείω. Κ)ά. τ Μᾷςος. νἱ. 18). 
ὅγγ. ὟΝ. “δηὰ δε 5:14 1ἴ ἴῃ ἃ 5ίενε δεΐογε 
(Ὡς Κίηρ, ἴῃ 4}1 τῆς οι οὗ Βε];"» ΨΜιυΐᾳ., 
εγὀγαυΐϊ μὲν ἐοίωη ἱοηρί. ΑΨ. ἴΟ]]ονν5 
τῆς τοδάϊηρ οὗ σοάά. 34, 49, αἱ. : κατέ- 
στρωσαν. ΑΠΟΙ͂ΠΟΓ τοδήϊηρ 5 κατέπασαν, “ Ὀδ- 
ΒΡ  ΠΚΙοά ἢ ((οά. 148); εὦ ΕΧΧ. καταπάσαι, 
δΔηά Ατίβί., " (Ἰ]ουκ5,᾽ 177. 

«υὐἱὴὸ 186 ἀἰπρ᾽: εἰρποι.} ὅϑυγυ. ὟΝ. δά 5," δηὰ 
ψ 1 [16 568] οῇ ὑόν Κ᾽)ά. ποῖθ οἢ Ὁ. 12 
Τα. 

16. 1π ἐδὲ »ιογπέηφ δείίγιο ἐδε ἀἰηρ ἀγοιε.ἢ 
“Απὰ [Π6 Κίῃρ' ἄγοβε δαγὶγ ἴῃ ἴΠ6 πιογηίηρ.ἢἤ 
Α οσοπιοη ΗθΡ. ρῆγαθθ. Ὗαε, [οβὰν. 111. « ; 
11. 1ο. ὅσ. ὟΝ. δάάβ: “απὰ (μεὺ νοηΐ 
{ΕΠ γ." 

17. «υδοΐε.1 “Τῃΐξδςῖ,᾽ “ ὑπίαπιρεγοά ν᾿," 

ἐπίορογ, ἱπεοίμωρ; σῶος -Ξ: Ὀὐν 

ΤΠ6 παιταῖϊνο ἴῃ ἴδ6 1,ΧΧ. 15 δψζαίῃ ἽἿοη- 
Βι ἀΘΥΔΌΪΥ ἀϊβετεηῖ : “Απὰ [ἴ σὴ ἴο Ῥᾶ88 
Οὐ [6 τηοῖτονν ΠΟΥ ςαπὶῈ υηΐο ἴα ῥἷδςο, 
δυῖ [δες ρῥγίεϑίβ οὔ 6] Ὠγου ἢ ϑοοσοῖ ἀοοῦβ 
(ψευδοθυρίδων, Ὁ. 20 τὰ ψευδοθύρια, “ε»πεἰ 
ἀἰείας.Τβεοά, ἡ κρυπτὴ θύρα. ΟΥ. ψευδόθυρον; 
ΟΙς. “ἴῃ ϑεττ. 1. 2, 20) δὰ οπίογοά δηὰ δαΐθη 
ὮΡ 411 {π6 {πΐηρ8 ᾿νΒΙ ἢ ΔΥ Ὀεΐοσε Βεὶ (τὰ 

ΒΕΙ, ΑΝῺ ΤῊΗΕΒ ὉΚΑΟΟΝ. 

Ις Νον ἰπ {π6 πίρῃξς οδπιε τἢς 
Ῥυίεβδῖβ ἢ ἢ εῖγΓ ννῖνεβ δηά σἢι]άτεη, 
45 1Π6Υ γαῖ Ψψοηΐ ἴο 6ο. ἀπὰ ἀϊά οαῖ 
Δηὰ ἀτίηκ υρ 8]]. 

16 ἴῃ τῆς πιογηίηρ δετίπιε τς Κίπρ, 
Δῖοβ6, δΔηα [ζδηϊ6ὶ ἢ ΠΙ ΠῚ. 

17 Απά τῇδε Κίηρ 5414, Πλληῖεὶ, ἅτε 
τῆς 56415. ψγνῆοϊε ἡ Απά ἢε ϑαἰά, Υεᾶ, 
Ο Κίηρ, τπεγ δὲ ψνΠοΪε. 

18 Απά 458 βϑοοῇ 48 ἢε Πδά ορεηδά 
(ἢ ἀοοΥ, τῆς Κίηρ Ἰοοκεά ὕροη τῆς 

παρακείμενα τῷ Β. υἱά. Ἐφςσου5. χχχίν, τό; 
ῬοΟΪΥΌ. 111. 57. 8) δηὰ ἴδ νυηθ. (ὅ5γγ. Η. ξεῖβ 
τὰ οὗ [ῃ6 Ζεουρτλα ΟΥ̓ 5ιιρρίγίηρς “ ἀγυηκ᾽ 
Ὀδείοτο “ ὃς νἱη6.) Απά [ Δηϊε] 5414, [οοΚ 
ὉΡΟη (ἐπεῖδον, ΕΧοά. ἰϊ. 25; Σ, Μᾶςς. ἐπ. 59) 
ΥΟῸΓ 56415, νυ βοῖθεγ ΠΟῪ τοπιαῖη (υποδδηρθά), 
Ο γε ρῥγίοδίβ ; δῃά τἴοὰ, Ὁ Κίηρ, σοῃϑιθγ 
ὙΠ ΠΟΙΠΟΥ δυρῆς μαῖῃ ἴα κθη ρἷδος ποῖ δεςοσάϊηρ 
ἴο ΠΥ νη]} (σκέψαι μή τί σοι ἀσύμφωνον 
γεγένηται, ΝΝἰϑ8α. χνυν!!. το; Αςῖβ ΧΧΥ͂, 25. 
Α Τοογοτί δ᾽] υδίοη ἴο ννυμαῖ δὰ ΓΔ ΠῪ δαρροηθά 
ἴῃ [86 ἴδπ1ρ]6). Απὲ τΠΕΥ ἴουηὰ ἰδὲ [ἢς 
564] δά ἰαϑίθα " (εὗρον ὡς ἦν [ἡ Ετ.] σφραγίς; 
οἔ Ὦδη. 1. 21. Τῇὸ νόοσγάβ οδηηοῖ τηθδῃ: 
ΒΟΥ ἰουπὰ ἃ 45 ἴἴ νγδϑ γεπεγάαγ," ἴοὸσ 
ἐἐ γοΒίοΓΑΥ " 18 ποῖ ἴπ ἴπ6 Οτοοκ. ὙΠΘΥ 
τοῖς Ὀ6 τεπάογοα : “ ΤΕΥ ἔουηά ἢον ἴπ6 
5θδὶ (γ6 8110. ννᾶ5;" ΟΥ̓ 1 σφραγὶς Ὀ6 ΞἴτιιςΚ 
οιΐ, ἃ8 ΕἾ. βιιρροϑίβ, κΤΠΟΥ ἰουπὰ μὸν ἱΐ 
νν49." Βυϊΐ ὅγτγ. Η. δὲς (6 νοτάὰ. “Αηά 
ΠΟΥ͂ οαϑῖ ΔΙΝΑΥ͂ ἴῃς 864], δηὰ οἡ ορεπίης (ἢς 
ἀοοΓβ 5ἂνν 41] [ἢ ἢρ5 σοηβυηγοά (υ. 3, δεδαπανη- 
μένα) δαὶ δά Ὀδθη δεῖ οὔ, δηὰ ἴῃς ἰδὃϊ]θ5 
ΘΕΙΏΡΙΥ; δηά ἴπ6 Κίηρ ννᾶ5 ρἰδά δηά ςαἱά ἴο 
᾿δῃϊεὶ, Οσεδῖ 8 Βοὶ, δηὰ ἴβοσὸ ἴα ποῖ τὴ 
ἢϊπιὶ ἀδοεῖϊ (ςἕ, οδη 1. 48). Απὰ Ὁ δηϊοϊ 
Ἰδιιῆεα τλυςῇ, δηα 58] ἀ ἴο ἴΠ6 Κίπρ : Η ΠΟΥ ᾿. 
ὈόμοΙά τὸ ἀεςεῖξ οὗ ἴῃς ῥὑγίοϑίβυ Απὰ ᾿δηϊοὶ 
βδιά, Ο Κίηρ, τΠ656 ἰοοίβϊορβ8---ἤοθα ἃΓῸ 
{Π6γ ὃ Απά [δο Κίηρ 54, ΟὗὨ πιθη δηὰ τνοπιθη 
δηΔ ΤΠ] άγοη. Απάὰ πὸ σᾶπηο υηΐο ἴπ6 οιι56 
ν᾽ Πογαίη [Π6 ῥὑυδϑίβ νεγεὲ δϑϊάϊηρ (ἦσαν---κατα- 
γίνομενοι), Δηά ἰουηὰ (ὅγτ. Ἡ. “ΒΟΥ ἔοιιπὰ ᾽ 
[86 πηραῖβ οὗ Βο6] δηὰ [6 νἱηθ; δηὰ [ δηϊοὶ 
δπονεά ἴῃς Κίηρ ἴ[Π6 βεογεῖ ἀόόυσβ, ὙΠΟ ΌΥ 
[86 ῥγοβῖϑ ιιϑθὰ ἴο Ἔπίεσ ἀπά σοηβιιπιο (ἐδαπά- 
νων) ἴπεα (Πΐηρβ ϑεῖ οἡ ἔογ οὶ. Απά δος 
Κίηρ Ὀγουρις ποτὰ ἔοσ ἢ ἴτοπὶ ἴπ6 ΜΒοίδμρι 
(βήλιον, “ ἴοεηρὶς οὗ Βε]:" ποῦθὸ οἱ. Οξ 
Πύθιον, ΤὨυοςγαά. 11. 15), ἀπά ἀε]νετοά [ἢ 6Πὶ 
ἴο Ὁ δηϊεϊ, δηὰ [παΐ νυ ῖςῖ νγὰβ ἐχρεηάθά (τὴν 
δαπάνην, α. 8) ὑροη Πἰπὶ (͵.6. Ὁροη (Π6 ροά) 
6 σάν ἴο Ὁ δηϊοὶ, θυΐϊ Βοὶ πὸ ονεγίγοιν." 
νη τῆς Κιηρ᾿5 ΟὟ οὗ “ Οτοαδῖ 5. Βε}, ςἔ 
Αςῖβ χῖχ. 28. [ὴ ἴδε ψογάβ “" Ηϊ Ποσ, Ὀο οἱ 
ἐδε ἀεεεῖ (δόλος) ὁ δε ῥγίθ:!.,᾽ ἴ86γὲ 18. δὴ 
᾿πίεπίοηΔ] δης ἢ 6513 το τῆς Κιηρ5 Ἔχοϊδηιᾶ- 
ὕοη, “ Οτοαῖ 5 Βοϊ, πὰ ἴποσε 15 οί «υὴϊΖό δὲγπ 
ἀεςεῖς," ψς ἢ ΤὨδοά, Βᾶ5 εἰϊτιϊηαἰεὰ (υ. 19). 
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(40]6. δηά Ἵοτἰεά ψ ἢ ἃ ἰοιά νοῖςε, 
Οτεδῖ αὶ του, Ο Βεὶ, ἀπά νι {πες 
'ἰ8 Ποὺ ἀεςεῖς δἵ ἃ]]. 

19 ΤΓΠεη ἰδυρῃεά [Δηϊεὶ, δηά ἢεϊά 
1Πε Κίηρ ἴῃαῖ ἢε βῃουϊά ποῖ ρὸ ἰη, 
δηά 544. ΒεμοἸ] 4 πονν {πε ρανειηεηῖ, 
ΔΠΔ τηλγκ ννὲ]] ννμοβα ἰοοϊβίθρβ ἃΓ6 
{Πε656. 

20 Απά τδε Κίπρ 8514, 1 8εε τῆ8 
[οοϊϑῖερβ οὐ πηεῆ. σννοπιεη, δηὰ ςἢ]]- 
ἄγεη. Απά τῆεη τῆῈ Κίπρ ννᾶβ ΔῃΡΤΥ. 

20. “πᾶ 1ῤόη ἐδ ἀϊης «ὐαΦς αηργ).}] ΤῊ 5 
εἶαιι56---ἰξζ 15 ποῖ 4 ϑεηΐθηςς ἰῇ ἴῃς Οτεοῖκ--- 
Ὀοϊοηρ5 ἴο {πὸ ποχί νϑῦδε. “"Αηάὰ ἴῃ ἃ σχὰρθ 
(ὀργισθεὶς) ἴπ6 Κίπρ [ἤδη 56]Ζθά (συνέλαβε) 
(Π6 ρῥγίθϑίβ ἀπά {πε ννῖνεβ, ἄς. δηά ἴπῸῪ (1ῃς 
ΡΓοβίβ, ἰπ ἔθασ οὗ {ΠΕῚΓ 11ν65) σῃεννθά Ηἷπὶ ἴῃ 
ϑεογεῖ ἀόοοῦβ ΠΒΕΓΘΌΥ ΠΟῪ υδεὰ ἴο ἐπίοσ, δηὰ 
ςοηϑυτης (ἐδαπάνων, [611 χὶ, 11: ΧΙ, 4) {86 
τῆϊηρ5 ὕροη ἴἰπε 4016 " (τὰ ἐπὶ τῆς τραπέζης. 
Οοάά. ΠΠ|., Χγ]., 26, α]., τῇ τραπέζη. ἘτΖΒΟΠ6 
ΠΟΙΊΡΑΓΕ5 2 ϑΆΠη. χ. 7, 10, 11,13; [νἘΚῸ χχὶϊ. 
40; ὈυϊΓΠο56 ραβϑϑᾶρθϑ 5ρεὰκ οὗ ρεγθοης ΘΓ ΠΡ 
αἱ ἃ ἴ80]16ὅ.Ὀ Το ἀδίϊνο, οΥ 1τῃς τοδάϊηρ οὗ 
(οὐ. 34, 49, αἰ., ἐν τῇ τραπέζη, 56 61Ὼ5 
Ὀοτῖ.γ). ΕῸΣ ἃ ργδ 6] ἴο {πὸ ἀοϊπρβ οὗ ἴῃς 
Ὀγϊοϑῖβ, 5866 Ασιϑίορῃ. “ ΡΙυἴαβ,᾽ 1. 2. ὍΤΠΘ 
Β0ΘΠ6 5 6 τοπρὶθ οὗ Αδϑβοιυ]αρίι5. “Αἴ 
Ἰεηρῖι (Π6 5Ξδογβίδη, βανίηρ ρυΐ οὐἱ {6 Πρ 15, 
οΥοΓΘά τι5 ἴο Ρὸ ἴο 5660; δηᾶά Ἴδμαγρεα ιι5, 
1 ννὸ Πεοασγὰ ΔηΥ ἤοῖβε, ηοΐ ἴο ατὐὺὐ οιἵ. ΨΚ)ὲ 
1Πποὴ ἸΑΥ ἀοννη 41] οὗ .5 ἰπ ἃ ὑεσὺ ογάεγὶν 
ἸΏΔΠΠΟΓ; δὰῖ 1 οοι]ὰ ποῖ 5|εθρ.. .. Τἤρη 
Ἰοοκίηξ τ|Ρ,1 5ανν [Π6 ῥγοϑῖ σσθ ΠΥ 5παῖσῃίηρ 
ΑΜΨΑΥ ἴῃ σακὸβ δηά ἢρβ ἔγοπὶ τῆς βασγεά 
(Δ0]6 ; ΔΙ͂ΟΣΥ Δυπιςῖ, ἢ ἴοοῖκ Π15 τουπάβ αδοιιϊ 
(ῃς αἰΐαγβ, ἴο 5σθο 1 {Ππρῦς 85 δὴν Ἰοιῖ ἰοῖς, 
αηὰ ςοηπορογαΐει 4}} πὸ ἰουπά---ἰηΐο ἃ ννδ]]εῖ 
ἢ οἷ πὸ σαγγιοα ἴοτ [Παΐ ριγροβο." (ΕἸοΙἀϊης 
δηὰ Ὑουῃρ 5 ἰγδηϑίδίίοη, ἢ. 214.) 

42. ἀεϊϊυογοά Βε ̓ πίο απο: βοαυον.Ἷ ἔδωκε 
τὸν βὴλ ἔκδοτον τῷ Δ. ἔοτ ἴδῃο ΟΚ. ρἤιγαᾶβο, 
ς“66 Ποηηοβῖῃ. 648. 25; αηὰᾶ ςἔ Αεςίϑ Ι!. 22. 
ΤΠἼΘ ρῥγόβοηΐϊ ραϑβᾶρμα 15 [6 ΟἿΪΥ γείεγοηςσο ἰὴ 
ὙΤτοιηπΠΊιι5. ὅυτ. ΑΥ,, Αὐαῦ.: ραν ΒΕ] 85 
ἃ εἰδὶ τὸ 1) 4η16].᾿ 

«αὐϑο ἀρεϊγογε ἢ “Αηα ἰἰὸ ονογίηγονν.᾽ 
“ ΤοΡΙο "ἡ 15 τὸ ἱερὸν, ΨΊΙΟΠ ϑοπηθίπηο 5 
ἀεποῖοβ ἴῃς οὐϊῆοθ ἃ5 αἰϊδίίηςῖ ἴσοι ἴπὺ 
τέμενος ΟΥ̓5Βαςγοὶ ὁποίου ὁ, ἀηα ΘΟΠΊΟ [πὸ 5 
[ῃς σγομῤ ο77 “πεγεά δι ἰρισε ἃ5. σοηίγαβίοι 
ἢ τὸ ναὺς οὐ [οπΊρὶὸ ργοροσ. Ηοτο {πὸ 
νυ γα 15. τιϑο] ἃ5. εαιίναοηῖϊ ἴο ναὸς (ΛΝ ο]ι 
(οάά. ΧΙΙ., 26, 34, τοδα). ΟΣ τ ΟΠ γοη. 
ΧΧΙΧ. 4; Εχεκ. χχυνη, 18, χὶν. το; 1 ίαδςς. 
χ. 43, 84; Χ. 4. ΟΥ̓ οοιγθὸ {Ππὸ 4556Γ- 
το πῶ λ΄ ΔΠ10] ννὴᾶ8 ἴδιι5 ρογημτοα ἴο 
ἀοβίγουΥ Βοὶ διὰ 5. Τοπηρὶο 15 ΠΊΘΓΟΙΥ ρατ οὗ 
τε Ηαρραάα. Αὐσογάμη ἴο Ἡς τ. (ἰ. 183), 

ΒΕῚ, ΑΝῸ ΤΗΒ ὉΆΚΑΘΟΝ, [ν. 19--.-22. 

21 Απά τοοῖκ τῃς ργίεβῖβ ἢ ΠΕ ῚΓ 
ψνῖνε5 δηά Το άγεη, νν πο 5ῃπενγεά ἢϊ πὶ 
186 ΡΓΙΝΥ ἄοοῖβ, ννῆογε ΠΟΥ σᾶπιε ἴῃ, 
Δηά ςοηδβιμηθά δὺς τἢϊηρ5 45 ΨΈέγε 
Ὡροη {πε ταῦϊε. 

22 ΤΠεγείογε τῆς Κίηρ 5ἷενν τπεῖι, 
Δηα ἀε]ϊνεγεα Βεὶ ἱπῖο [ζδηῖε} 5 ρονγασ, 
ψγΠο ἀεβίγογεά Πἰπιὶ δηά ἢ 5 τϑῃλρία. 

23 ᾿Απά ἴῃ τῇδι βϑᾶπιε ρίαςε {βέγε  ϑοαις οι 
νν»8 ἃ ρίεαῖ ἀγάροη, ΜΧῃΪΟἢ ΤῈ οὗ ΟΣ 

ΤΩ͂κ "π.- Βαδυ]οη ννουβῃ!ρραά. 

ΧοΥχοβ οἰ υπάογος [6 ἴοιρ]ς ; δοοογάϊηρ ἴο 
ϑίγαδο (χυϊ. 1) δηά Αὐτίδη (" ἔχρεά. Αἰθχ. 
ΥἹ1. 17), ἢ6 ἀεδίγογοα ἰ. ΑἸἰοχδηάεν ᾿ἱπϊοπάθά 
ἴο τεβίογο ἴ, δ'ῆὲε Κηονν αἷΞο ἔτοπι δυ πες 
ἰηδογιρίίομβ5 οὗἨ [Πδ ροσοά παῖ ἴϊπε μἰδίογςαὶ 
αγτγὺβ ἀϑϑυμηθὰ ἃ ὑΟῪ ἀἰβογεης διὲς 
ἰονναγάβ. ἴῃς ρμοάς οἵ Βαῦυ]οη ἔτοτῃ ἴπαϊ ἢετε 
ΒῈΡΡοβθά ἰη ἴπ6 ἱπΐογοϑι οὗ ἴῃς Ἰερεπά. ΤΠ 
βἰδιιρηῖοσ οὗ τῆς ῥγίεβίβ πᾶ ὃὉ6 ςοπιραγο 
ψτ τας οὗ ἴπ6 “ψ186 πθη οἵ Βαντίου "ἢ 
(Ό 8ῃ. 1}. 12), δηὰ (παῖ οὗ Π δηῖ6}᾽5 ἀοσυϑοτ 
(δι. νἱ. 24). 

28. σγεαί ἄγαροπ) ἨἩοτΟΓ τ1ις65 δράκων 
τ .Π1.᾿ ἢ. 2οο-208 ; δηά {Π|5 Ἄρρεαγϑβ 
ἴο ὃ6 186 ξμπάκπγχοηϊδ!] ςσοποερίίοη, νοὶ 
ὈεσοπιῈ5 50 ρυθδίὶγ ἀϊδιοσίεα ἴὴ ἴπεὸ θυ- 
Ιου ἀἄγαροηῃ. ὙΠῸ βογρθηῖ 15 ἃ ΨΈΎῪ δηςίθηῖ 
ἔφυγε ἴῃ τα τοίου. Τῆι5 Εργρίϊδη την 
[6}}5 οὗ ἃ βτεδλαῖΐ ἀγᾶροῆ Αρερι ("δὲ ψ8ὸ 
Πηοιηἴθ ὉΡ.}), Βο Πᾶ5 "0 οΥ65, ΠΟ56, ΟΥ̓ ΘΆσϑ, 
δυῖ γοαγὶ ἃ5 6 ζοπλθ5 δἰοῆζ. ἀρερὶ ἰ5 
[Π6 βιοιτη-οἱοιά, ἀηὰ πὸ 15 ονθσοοῖὴθ ὈΥ̓ ἴπ6 
ἤγε «πὰ Βιπῖν δυνογά οἵἠἨ τὴς ϑυη-βοά, πὰ 
15 ἰογοθά θδςῖκ ἱπῖο ἢἷ5 σανογη, δηά οὐδσ Ηϊπὶ 
15. δορά ἃ βἴοῃθ “" οὗ ΤΟΥ οὐ 115, Ὥς (6 
ἀονουγίηρ ἤΠαπλὸ ῬΓΟΥ5 προη ἢἰ5 Ὀοη65. (7 4. 
ἃ ἰοατηοα δηά ἱπίογοϑδεης ἀγίοϊα ὉΥῪ Μγ. 1,6 
Ρᾶρο Ἀοποι ἴῃ “Ττᾶπ5. 8ος. Β10]. Ασολ. ἢ 
ΝΟ]. νΠ. Ρῖ. 2.) Δ ὁ Βηὰ ἔγδοθϑβ οὗ 5: Π}Π8Ὁ ἸΙά6 85 
ἴηΏ τη Ηδοῦγενν ϑδογιρίυσγοβ, νηθγο ΠΟΥ͂ ἅγὰ 
ἈΡΡΆΓΘΠΕΥ υ8οα ΠσοηβοϊοιιὶΥ ἃ5 πιογὸ ροεῖϊς 
ἱππαμογΥ, ἐς. [οὐ χχυὶ. 13, “ ΒΥ [5 Ὀτγεδῖῃ 
(πη) τπ6 5Κ|658 ἃγὸ Ὀοδιῖγ; 5 μιαηὰ 
Ρἰογοοῖμ τὰ6 ξυριεῖνο βογροηῖ;" [58. 11. ο, 
ΧΧΥΠ. αι: 5. ἸΙχχίν. 12, 14: ΕΖεΚ. χχιχ. 3. 
Ατλοὴρ 1. ΒΑΌΥ]οηΙΔη ᾿ῃϑογ ριο5 ργοβεσυθὰ 
ἴὴ (6 τ 58} ΜΙ δϑιιτη {ΠΟΓῸΕ 15 ἃ ΓΑ τ ΠΙΑΓΥ 
αςσοοιηΐ οὗ πε] Ὀοῖννεθη Βο] δηὰ ἴῃ πχοηβῖογ 
ΤΙάμηαῖ ([Π6 564--- 1 Ὁ --- Ρευβοηϊπεα); απὰ 
Βογοβιβ (αῤκμά Ελπιδοῦ. “ ΟἸγοη. 1.) ἀεβοσῖθθ5 
ον ΒοΙι5. οἵ “Ομύρωκα Θαλὰτθ ἴῃ ἴννο, δηὰ 
ἰογπιοά οάνθη δηὰ εαπῖῃ ουὖϊ οὗ ἴ6 ἔννο 
αν 5, ἀοδίγογ αὶ [Π6 568 -Ποηϑῖογθ ΠΟ ἵνοτὸ 
τὸ οὔδθργίηρ οἵ (ἢ υπίοη οὗ πε Ρηηγεναὶ 
ϑαἴο 5. οἵ ρϑὶ ἀπά Τιάπηαῖ, δηά ἴῃθη σἴσιςκ 
οἵἵ "5 ονῃ ῃοδά, Ὅῇδ οἵποὺ μοάϑ πηϊχεὰ [ῃ6 
ὈΙοοκ τπαῖ Ποννεὰ ἔἴτοπὶ Β6] νὰ φασῖῃ, δὰ 
850 ἰμϑἰοηθα ἸηΔη. 



ν. 24---28.} 

24. Απά τῇς Κίηρ 5414 υηἴο [Δπ|ε], 
νης ἀποὺ αἶϑο δᾶὰὺ ἴῃαῖ {Π|5 18 οὗ 
Ὀγαβ8 ὃ ἶο, Ὲ Ἰ᾿ἱνεῖῆ, ἢε εαἴεῖῃ δηά 
ἀπηΚοῖῃ ; τῆου σδηβῖ ποῖ 84Υ ἴῃδϊ ἢς 
8 ΠῸ ᾿ἰνίηρ ροά : τῃογείογε Ὑγόγβῃὶρ 
ἢίπι. 

ἃς ἼΠοη 8414 [ζδηϊεὶ υπῖο τῆς 
Κίπρ, 1 ν}} σουβηΐρ τῆς [ογά τὰν 
(οά: ἴογ δε ἰβ τῃς ᾿ἰνίηρ Οοά. 

26 Βιυῖ ρίνα πες ἰεανε, Ο Κίηρ, δπά 
1 9}2]] βἰδγ τ}ϊ5 ἀγαροὴ ψτῇους ϑυγογά 

ΤΉ “ ἀγάροῃ " οἵ οὖν ἴοχί 15 ηοΐ ἀεβοσι θά, 
διιῖ 15 οὐνϊουϑὶυ ἱπιεπάδα ἴο δ6 υπάογοίοοά οἵ 
ἃ ᾿ἰνίηρς οτγολίυγε, ῬγοΟῦΔΟΪΥ ἃ ἰαγρε βδςγοὰ 
βεροηῖ, [{ἰ5 ἴσυς [Παΐ 8ι:οἢ τνουβἢρ ἰ56 ποῖ 
Κηονῃ ἴο δᾶνε ὕδεη ργδςιἰϑοὰ δὲ Βδδυΐοῃ ; 
δυῖ [ἢ Ρ οἵ ους Ηαρραάδ ἰ5 ἴο τὶ ἀϊςυϊο 
ἸἀοΙΔΌΥ ἀπ ἴο πιάση Π δηϊοῖ, ποῖ ἴο θᾶ ἢ 
Ἠϊδίοσυ. ((ε νΝν]ϑάοπι χυ. 18.) Αἴ {ΠῸ 8λπ|6 
τἰπ|6, νγὸ κπονν ἔγοτῃ (6 πιοηυτηθηϊθ {παῖ [ἢ 6 
ΒΑΌΥ]οπίδηβ πδὰ ἃ 5πακο- ἀεἰἴγ, ψνῆοπὶ {ΠΕ 
ςαἰοὰ ἐμ (ὧν, “τὰς δεγρθηϊ-ροά " (1 Ἀ. 70, 
(ΟἹ. 1, 13. 21); δηὰ τἢαϊ, κάθ ΌΥ͂ 5146 νυν [6 
νἱηζοὰ τρδη-οδάθαὰ Ὀ0}15, αἱ (ἢ ρμαΐθβ οὗ 
οἰ[}65, [ει ρ 685, δηὰ ραΐδοθβϑ, προ ϑογρεηῖβ οὗ 
βἴοηδ δηὰ ὈγοηζΖε νγοῦα ογεςίθα 85 ὑτοϊθςος 
Ροννοσβ. (Νεδιςῖ, [παΐά Ηουβο [η58ςτ. νἱ. ς, 
16, 17; ὮΝ ΠὮΡΡ5 ΟΥἿ. 1. 44; Νογῖρ!. 1. 2ι 
“44.1 ἈὨϊοά, δὶς. 1. 9.) {νης βογρεηῖϑ, [ἰκὸ 
«Τοςοῦ 65, οδίβ, ἀηὰ ΟἴποΓ δηϊπιαΐὶβ, ΓΕ 
ννουϑηϊρροὰ ἴῃ Εγρί (ΛεἸΐδη. ὁ ἀς Απίπιδὶ.᾽ χὶ. 
17); δηὰ ἃ 8δογοά βογρεηΐ ννὰ8 Κορί ἴπ (ἢς 
τοιηρὶς οὗ Αδβουϊαρίυ8 αἱ Ερίάδυγιβ (Να]. 
Μανχ. ἱ. 8), νϊςἢ τῆς Ἀοπιδηβ 86ηΐ ἴο {εἰςἢ 
ου οοοδβίοῃ οὗ ἃ ρίασυια. [ἴ νν}}} 6 ποίϊςοά 
τπαὶ θοῖῃ ἰπ Εδϑὶ δηὰ Νν εδῖ {Π6 δογρεπῖ 5Ξυ1- 
Ὀοβοὰ 4 θεπεδοεηΐ, ποῖ ἃ πη] σηδηΐ ρούνεσ. 

24, ἐδοω εαπεηὶ ποὶ “47... 3ο.) Αἀάοά ὈΥῪ 
ΤΒοοά, Εξ, ποῖδ οἡ υ. 6 σωῤγα. ίεῖδε 25 15 
αἶΞ3ο ννδηξίηρ ἰὴ τὰς ΧΧ, ΟὗἁὨ Πού. νὶ. 11; 
Μεαῖι. ἱν. το; [ δῃ. νἱ. 2ο, 26 ("Ἰἰνίηρ κοάὰ "); 
1 ΤἼΠ655. ἱ. 9. 

26. γίνε »ιε ἰραυς.} “ἴ,δανε "ἢ 15 ἐξουσία, 
“ ἀεϊογαίοα Δι ΠΟΥ," ἃ8 ἴῃ Ν. Τ. οὗ [δ6 
ΔΌΣ Ὑ Οσσὶ τεςοϊνεὰ ἔγοπι ΗΪ5 Ἐδίδογ. 
Εογ ““5ΙΔὺ ̓  (ἀποκτενῶ) ἴῃς ΧΧ. Πᾶ5 “ἴακε 
οἵ" “ κεῖ τἱὰ οὗ ᾿ (ἀνελῶ); δηά ἴον “ϑινογά ἢ 
(μαχαίρας), “ἴτοη" (σιδήρου), νἈϊς ἢ ἴη [οὗ ν. 
20 ΤΟΠάοΓ5 3 ἽἼΠ, “5 νυοσγα; ςἔ ὥγγωνι. ἘΠΥ 
{πὸ σοπιδίπδίίοη “ βννογὰ οἵ δίδῆ᾽," ςξ 1 581}. 
ΧΥΪΪ. 40, 43, 45. 47; Μαῖί. χχνΐ. 47, 55- 

Ιχίυε ἐδεε ἰραυε.) Δίδωμί σοι, «εἰϊ, ἐξουσίαν. 
,ΧᾺΧ., “ Απά τδς Κιπρ γίιοϊάδά ἴο Ηἷπὶ (συνε- 
ὦρησεν αὐτῷ), δῃὰ 54ϊά ἴο. ἷπι, [1 8 φίνεη 
ἥτε (δέδοταί σοι). 

47. ρερ. ἘΧΧ., “ οἵ ρἰιςἢ {ΙΓ πιηλ5.᾽" 
6 μνᾶ ν᾽58 οτἰ κί ΠΑ }ἷν ἃ Βαυγ]οηΐδη νεῖ μξ 

--ἰμὸ »απα οἵ ἴῃ! ᾿ηϑοσὶ ριοηβ, δηὰ (Π6 3), 

ΒΕῚ, ΑΝῸ ΤῊΕΒ ΘΆΛΑΟΘΟΟΝ. 

οὐ βιλἐ, Τῆς Κίπρ 5αἱά, 1 ρίνε τῆεε 
Ιεᾶνα. 

27 ΤΠεη [δηΐεὶ τοοὸκ ρτο ἢ. δηά 
ἔλι, ἀπά ἢαῖγ, δπά αϊά βεεῖῃε τῇδπη 
τορεῖδογ, δηὰ πιδλάς Ἰυπιρ8 τβεγεοῦ: 
1}15 ἢδ ρυῖ τη τῆς ἀγαροη᾿ 5 πιουτῇ. δηὰ 
80 τῆς αἀγλροη διυγβὲ ἰπ βυηάήεγ: δηά 
[δηὶεὶ 84ἰά, "1,0, τπεϑεὲ ἂγε τῆς 
γε ψΟΥ5ΠΙΡ. 

28 ΏΊεη πεν οὗ Βαῦγίοη δεαγά 
τηδῖ, {πεν ἴοοῖϊκ ργεδῖ ἱπάϊρηπδιίοη, ἀπά 

γπᾶμδρ, οἵ τ. ΒΙδ]6. Εὗ τ Μᾶδςς. χίν. 24. 
ὙΤΒποοά, οπιῖῖς (ἢ ννεῖϊσμί, ΡγοῦδΌ]Υ Ὀδοβυ8ςὲ 
ἰς βδοροιηθὰ ἴοο ἃ ἄἀοβο ; δυῖ (ποη τῆς 
“« ἄγδφοη ᾽ 18 οοηςεϊνοα 85 ἰδγξε. 

ἰμρρ..1 μᾶζας. Οὐοά. Οἢϊ8. μᾶζαν ; Νυΐϊξ., 
»ασ.. ὝὍἼΤμε ΟΚ. ἴοση πιοδη5 “οδκο5᾽» 
(Ασγίβι., " Κηϊθίβ,᾽ 55). Ὑτοπηπλὶυβ οἰζε5 1[Π6 
Ῥγεϑεηΐ ῥαβϑᾶρε ΟἢἶΥγ. ὍΠε 571. ἰεχίβ πᾶνε ἃ 

Ὀοη Οοεγίοη, Ὠ.δηΐοὶ λϑοιοποὰ ἃ ὐπὸ οὗ ἱ'γσοη 
οοπιῦϑ τοχείδογ, θδοῖκς ἴο ὈΔοΚ, δηὰ Ὀαϊοά τ[ἢς 
1} ἢ Ἰυπὶρα οὗ ἢἤσβὶι δπὰ ἔδῖ, βιηθαγίης 
[Πῃ6 Ραγίβ οὗ ἴπεπὶ [δὶ τοπηδίηδα νἹ510]6 (ἢ 
Ρἰτςἢ δηὰ βρῆ, ἴο ἰάθ τπ6πὶ. Τ 8 πιλ85 
ἢδ τῆγεν ἰηΐο (ῃἢς τους οὗ [ἢ 6 ἀτάροη, ννιϊςῇ 
δι οννοά τ ; δηὰ ψἤση [πὸ ὑαἱξ ἢδά ἀ55οἸνοά, 
ἴῃς ἰγοη ἔθει ρἰθγοθα 118 βἰίοσηδςῖ, δηὰ (ὃς 
σγοδίυγε ἐϊθα πιο Ϊ οὐ (πὸ ΤΟ] οννίης ἀδγ. 
ΤΙ 8 ΠΊΔΥ Τεργεβοηΐ Δη οἱ ἀθγ, 45 ἰξ σοσίδ Πἱγ 15 
ἃ ἴογὸ σοραβοηδῦϊο, ἔοι οὗ [πΠ6 ἴοσυ. 
“7 υ͵ὴρ8 οὗ ρῥἰϊοῖ δηᾶ ἔαϊ δηὰ ἢδίγ᾽ νουϊὰ 
ποῖ πᾶκα δὴ δηϊπΊδ]ὶ “ θυτγεῖ, του [ΠΟΥ 
τα ῃϊ ρογηδρ5 οδοῖΐκο 1, 

1, ἐδεῖε αγε ἐδε ροσδε γε «υογοδὶΡ. ἴδετε τὰ 
σεβάσματα ὑμῶν, “ ὈδΠοΪὰ γὺ γουγ ἀεἰἘ168 ! 
(οδ]εςῖβ οὗ τονογοηςο δηά Ψψ υβῃ!ρ): ςἕ. Αςῖβ 
χυὶ. 23; ὟΝ ἰβάοπι χὶν. 2ο, χυ. 17ζ. ΤΒΟΧΧ. 
ἢδ5: “ Αηάὰ πὸ 5Βῃοννθὰ ἢίπὶ ἴο [ἢ Κίηρ,, βϑαυίηρ, 
[5 ἴτ ποῖ ἴπεϑε τϊηρ5 (ϑυς ἢ ΠΟΙ 685, ΟΓΑΖΥ 
οὐ]εςῖ58) [μδἴ γε νοσβῃρ, Ο Κίηρ ᾿ἢΑ 5ιηρσίηρ 
αιοϑίοη (οὐ ταῦτα σέβεσθε; ποηπε δαες επέ- 
γαηηὶ 3). Τῆς ίμσαἱ ξοΏΕΓΔ11265 (Π6 ἰοιτῃ : 
δηὰ [5 τοπιλγκ ἀρρ 65 ἴο Τ᾽ βϑοάοιϊοῃβ ἴδετε. 
ΟΥ ννὲ ΤὨΔΥ͂ ὀχρίδιη, “ Βεμοὶά, ἴοι δηὰ ΤΥ 
Ῥόορὶο !  “ςἋΔδε, ἰδοὺ ἅτε τπογείογε πο θβ5 
ςογτεοίίοηβ. ὅγ. ὟΝ. : “Ὁ Βθυ)οηίδῃβ ! ̓ 

28. "δεν δὲν 9 Βαῤγίομ.) ““Απά ἴξ ̓ ςᾶπιε 
ἴο ρᾶ85, ψἤεη ἴπε ΒαὈΥ]οηϊΔη5 Ὠοατιὶ, ΒΟΥ 
ὙΕ͵Ε 5016 ἀἰβρ᾽εαϑοὰ (ἠγανάκτησαν λίαν : «οἴ 
δ Ἰϑάοπι χὶϊ. 27), δηὰ {πεγ ςοηβρίγεά ... 
(συνεστράφησαν, “ὁ υηϊεὰ, “οἷυ ἴο- 
ξοῖδον," 2 Κίηρϑ ἰχ. 14, χχὶ. 22; Τῆηυςγά. ἱν. 
68, Υἱῖϊ!. 54) ἀπά 5414." Ι,ΧΧ΄.: “δηά {ΠΟΥ οὗ 
[πε σομΠ(ΓΥ (οἱ ἀπὸ τῆς χώρας) οᾶτηε τοζεῖδεῦ 
4}} ἀγαϊηϑὶ [δηϊοὶ δηὰ βαιά." 
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ςοήθριγοὰ δραϊηδί ἴῃ6 Κίπρ, ϑβαυίηρ, 
ΠΕ Κίηρ ἰ5 θεσοπια ἃ εν, ἀπά ἢξ 
πατῇ ἀεβιγογεά Βεῖ, ἢς Πδῖῃ 5ἰδίη τῆς 
ἄγδροη, δπά ρυΐ τῆς ῥγίεβῖβ ἴο ἀβδίῃ. 

29 80 [ΠΕΥ οᾶπιε ἴο τς Κίηρ, ἀπά 
8414, [εἰνεῦ 8 [)δηΐϊεὶ, οὐ εἶδ ψγὲ 
11} ἀδβέγου πες δηά τῆϊηε ἤοι8α. 

20 Νονν ψβε τὲ Κίηρ 8νν7 τῃδῖ 

δὲ ἀἰπρ 1. δεοονιο αὶ ὕεαυ.) 80 ὅγύ. Τῆς 
σοηΐοχί 15 ἀραϊηϑδί Οτοῖι5᾽ τη ἀογίης,  Α [ον 
[45 Ὀδοοσηδ Κίηρ ἢ (6 5ῖγΚο5 ουἱ [Π 6 τες 6). 
Τῆς βαγίης ρΡυΐϊ ἱπῖο {πε πιουῖὰ οὗ ἴπε Ῥεορὶε 
18 ῬΕΓΙΕΟΕΥ 7υ5ῖ δηὰ ϑιυϊϊοα ἴο [π6 Ξυρροϑοά 
εἰγουπιδίδηοεβ. ΕοΥ “ [ον,᾽ οὗ Ήδη. 1}. 12; 
1 Κίηρβ χχυ. 25; βίῃ. υἱῖϊ. 17 (ἰουδαΐζω, 
.ωάαίκο, ἼΓ). “ Ποβίτογεα ᾽ 15 κατέσπασε, 
“ἄγασρεα ἀονη" (2 Κίηρβ χ. 27; 2 Ὁἤτοη. 
ΧΧΙΙ, 17). ὙΒΕΟΊΧΧ, μᾶ58 κατέστρεψε, 85 ἴῃ 
ν΄. 21. 

απά ῥωΐ 1δὲ ῥγίεείς 1ο ἀεαὶῥ. κατέσφαξε, 
“ αι ῃζογοα ἢ (ΒΘ. ΤὍλε οἶδυ5θ 15 5 {40} 
δάάεὰ ὈὉγΥ ΤὨοοά. 

49. ἀεεῖγον ἐδεε ἀπά ἐδὶπε ὐριβ, «ΚΗ τος 
δὰ [ἢν Δηγ. ΤῊΘΙΧ Χ. ἴοχῖ οὔ ἢ 6 γεγϑε ἰ5: 
“ Αμῃά (6 Κίηρ ϑεείηρς τπδΐ [Π6 τηοῦ (ὄχλος) 
οὗ [Π6 σουηίγΥ μδὰ σοπια ἰορεῖποῦ ἀραϊηβί πΐπὶ 
(ἐπ᾽ αὐτὸν, ἀραϊηδῖ Π Δη16]), “4116 ἢ]5 ἔεϊονν- 
Ἰνοῖϑ δηά 5414,}1 γίνε ΤΠ δηϊοὶ πηΐο ἀδϑίσιιο- 
[ίοη " (δίδωμι τὸν Δ. εἰς ἀπώλειαν. Ἐ.ΖΘΚ, χχῖχ. 
10, ΧΧΧΙΙ. 15; ςοἔ Ώδῃ. 1]. ς, 1]. 29). ν ὁ 
ἰανὸ ἴο (ὨΠΚ οὗ ἃ ροΡΌΪΑΓ τίϑηρ; Ὀυϊ ὄνθη 
50, ἴῃ τηθῆδος δά ἀγοϑϑοὰ ἴο ἴΠ6 Οτοδλὶ Κίησ 
ΠΑΓΩῖΥ Ἄρρθᾶγβ ργοῦδθίς ννἤθη ψνὸ ΤΕΠΛΟΠΊΌΘΓ 
ἴῃς 5ἴγοηρίῃ οὗ Οτγθηΐϊδὶ ἀδβροίίσηθ. Ὅδο 
ΗἩδρρδαϊβὶ 15 ὑσγοξου αν υποοηβείοιι5 οὗ [(ἢς 
αὐδϑυγάϊιν οὗ βιιρροσίηρ ἴπδῖ τῆ ΤΟΟΘΏΓΥ 5ι1Ὁ- 
υραϊοὰ Βαδγυ]οηϊδηβ οοιά γοηΐασγε τῆ ἴο 
τὨγοαΐθη {Π6ῚΓ σΟὨΠΌΘΓΟΓ. 

890. οευ «υδεη 1δὲ ξίπσ ΝΙΝ ΠΟ Κη 5 
ὉΠ ΠΡ Ώ655 ἴο βδοσῆςο [)Δηϊοὶ, οἴ, ΠΏ δη. νἱ. 
14,15. ΤῊΘ νοῦβο 15 δάάἀξά Ὁγ Τβεοά. ΤῸ 
,ΧΧ. ςοηξημ65 : “ Νονν ἴΠοσὸ νν48 ἃ ἄξη (λακ- 
κὸς, “ Ρἷϊ :. 5, Π δῃ. νΥἱ. 8, ὅς.) ἴῃ ψηοἢ βόνθη 
ἸΙοῆβ σεῦ Κερί (Ώδῃ. ἱν. 12), υπῖο ψῃϊςὴ 
18οὸγ τῃαῖ ρἰο[[ο ἃ ἀραϊηϑῖ {πὸ Κιίηρ (οἱ ἐπίβουλοι 
τοῦ βασιλέως) υδοὰ ἴο ὃὲ ἀεϊϊνεγεά Ὁρ, δηὰ 
[ποτα ννεγα ργον! ἀθά (ἐχορηγεῖτο, [611 }} χιΐ. 2) 
ἴογ ποῖ ἀΔΥ ΕΥ̓͂ ἀδγ οὗ ἴπ6 σοηπάειηηδά (τῶν 
ἐπιθανατίων, Ὠ ́οηγ5. ΗΔὶ. Υἱϊ. 3.5) ἴννο Ὀοά 65 ̓" 
(σώμωαται ὙὍῃε ἴοσπὶ πεοὰ ποῖ ἀδσποῖἊ 
“ΟΥΡ56." [{ 15 υϑδὰ ἔογ πε “ἐμυὶπρ Ὀοάγ,᾽ 
“ἐ ρούβοη," “ Βυπίδη θείην," δηά 1ῃ ἰαῖοσ ϑᾶξο 
ῸΓ “5'ανε." Οἵ. Οσςη. χχχνῖ. 6; Τοῦ. χ. το: 
Ἀδν. χυἕ!. 11: ΡΟΙΥΌ. χὶϊ, τό. 5). 
ΤΟ πυλῦεῦ σευεη 186 ΠΟΙ σοΔΌΪο, 845 δἷβο 

(ἢ τεΐετγεηςς ἴο “ ρ]οϊίεγβ ἀραϊηδὲ [6 Κίηρ." 
Ἡετζα 85 εἰδοννίθγο τ᾿ γου]ὰ 6 ΘΑΞΥ ἴο ἀδοϊάδ 
ἴῃ ἕανουγ οὗ [πε ῥυσ Υ δηά μῖσῆοσ οσἱ βίη! ἐν 

ΒΕῚ, ΑΝῺ ΤῊΗΒ ὈΚΑΟΟΝ. [ν. 29-- 32. 

{ΠΟΥ ρῥγεβϑβεὰ ἢἰπὶ 8ογε, βεὶπρ οοη- 
βίγαίπεα, ἢε δάεϊϊίνεγεά [)λπὶ 
(ἢ θη: 

21 ὝΝΊΟ ολϑὲ ἢἰπὶ ἰπῖο τῆς ἰοηϑ᾽ 
ἄεη : ψῆεγε ἢ νγᾶβ δὶχ ἀδυϑ. 

22 Απά ἴῃ τῆς ἀδθη τῃθῦ σγεῦε 
βδνβη Ἰἰοηϑβ, ἀπά {πο γ δα ρίνεη τπεηὶ 
ΘΥΘΙῪ ἀδγ 'ἔἔνο οδιοδϑεβ, πὰ ἴνγῸ οἰῶν ᾿ Ον, εν 

οὗ ἴπεὸ 1ΧΧ΄ τοχί, ὄνθῃ 'π 86 αὔϑβοηςε οὗ 
οχίογηδὶ δνιάθηςε. 

81. »»Υο... ἠμρμδς “Βυϊ [ἢδΥ... δηὰ ἢΘ 
νγ85 ἴπογο.) Αψ.5 ἴο ἴπὸ ἰἰοηϑ᾽ “ ἀφη," Εγι(Ζβϑοῖο 
οὔϑογυοϑ [πδὶ ἰη Ὦλδη. Υἱ. 11 15 ἃ Τῦοσο οἰβίογη,, 
ὙΥΠΟΓΘΑ5 ΠΟΙ ἰἴ 18 ἃ ΡΓΟΡΟῚ ἄδῃ οὐ νἱνδυ υ πὶ, 
ἰηἴο ἸνΒ] ἢ ρΡθορὶς Ἰοοκοάὰ ἀοννῃ ἔγοπι ῦονς. 
ννε (81 ἴο 8ε6 ἴῃς ἀϊβογεησο ἢθ βυρχοβίβ. 
Βοῖί δοσοιηίβ δεὸπὶ ἴο 1ηαϊσαῖο ἃ ΡΑΓΕΪΥ 5υὺ- 
τεγσδησδῃ σΠΑΠΊΌΟΓ; δηὰ ἴἴ ἰ5 σεγίδιη)υ ἀιβῆςυ 
ἴο υπαεγοίδηαά ον ᾿ἰοῃ8 ςουϊὰ [ἴνὲ ἔῸΓ ΔῪ 
Ἰεηρί οὗ {πὸ υηάδοσ βυςἢ σγατηρθα σοηά! ἰοὴ5 
45 1) 4Ώ. Υἱ. 17 ᾿ρ]|1ῖ65. ΓΧΧ.; “ Απὰ (ἢς 
[ἢγοηρϑβ (οἱ ὄχλοι) ςαϑὲ Π4η16] ἰηἴο {πδξ ρῥῇϊ, ἴῃ 
ογάογ ἴμδῖ δ τηικὶ Ὀὲ ἀσνουτγεά, δηὰ τηϊρδΐ 
Ὠοῖ δυθῃ ποεῖ νυ Ὀυγία]. ὙὍμΒε ἰαϑὶ ραγ- 
εἰσυΐδτ, οὐχϊοἀὰ ΌὉΥ ὙὨοοά,, 15 ἱπιροτίδηϊς ἴῃ 
ΒΕΥΘΓΆΙ Γ . ὙΠι6 δησίεηϊβ. φοποσα  ν 
ςοπϑίἀογοα τἢ6 ἰδοῖκ οὗἁὨ ὄοιιδίοιηδτυ οὐὔὐδεη 68 
ἴο δὲ ἴπε ργεδίοδὶ Ἵδ᾽ δ Υ δηά ἀἸἰββοπουτ. 
(αἔ ἴδε ρἱοῖ οἵ ϑορῃοοῖοθ᾽ " Απίϊοπε ;᾿ δηὰ 
Ἡογλϑοο, ' Οδγπι.᾽ 1. ΧΧΥ . ὅ6ς αἷϑο ἃ Μδος. 
ΧΙ, 7: ΙΧ. 15.) [ἡ ἴῃς ἰδοῦ ρίδος ἰΐ 15 βαἱὰ 
οὗ Απίοοδυβ Εριριδηεβ {πὶ ἢ δὰ ποῖ 
υάρεοά τς [ἐνν5 νόοσγσίῃγ οὗ διιγίδὶ, δυζ “το θεὲ 
οδϑῖ ουὖἱ ἢ {πεῖν σὨ]άγεη ἴο θῈ ἀονουγεοά οὗ 
[με ἴον"]ς. δῃὰ νυ"]ᾶ ὑδαοῖ5.) Ὁ ζγ. Νευθδυοσ, 
ἴῃ ἴδ ργείδςθ ἴο ἢΪ5 " Βοοῖκ οὗ Τορὶϊ, πιθη- 
ὕοηβ “ἴῃς ἤεαιιοηῖ δηὰ βίγδηρε 4]]} υβίοη ἴο ἃ 
βεογεῖ ὈυΓΔ]ὶ οὗ ἀδδά τηεη, ἴΠ 6 σρθςῖδὶ ἀσιδηὰ 
οὗ Τοῦ ἴο Ὀυτγ Ηἰπὶ δηὰ [5 νι ἰὴ Ποηουσ, 
[Πς Ἰαπιοηίδιίοη οὗ ϑασδὴ ἴμαξ 56 δα Ὡ0 οὔθ 
ἴο ὈυτῪ ΠΟΙ ραγεηΐβ, 245 βρθοΐδὶ ρῃθηογηεηδ οὗ 
[Πδἱ θεδυτι] σίογγ,  πθῆςο 6 σοηοίἀες5 ἐμδῖ 
ἴ θεϊοηρβ ἴο ἃ {{πὸ θη ἴΠ6 [εἐ ΟΓΟ 
ῬΓο ἴδ ἔγοιῃ ργαοι ϑηρ {ΠΟΙ͂Σ ΡΘΟΌΪ ΑΓ σὶτ65 
οὗ Ὀυτία]. ΜῸ ἄγνγθθ νὰ 1115, ΠΟ Ρ ἢ 6 
σδηηοῖ δοςορί ἴδε ἀδῖε Ὡς ἢ, ΔΗΟΥ ΟτΥδῖζΖ, ἢς 
Αϑδίμῃβ5 ἴο ἴπ6 νοῦ ἴῃ αυεδίίοη. Βιυΐ νὰ 
ὙΠΙηΚ ταὶ ννῈ ΤΏΔΥ ἰπ [{κὸ πιδῆπεῦ σοηο] πῆς 
ἔτοτῃ ἴΠ6 ρῥγεβοηΐ ηἀϊοδίίοη, ἰάθη ἀἱοὴρ ψ ἢ 
2 Μᾷδςοο. ἰχ. 15, [παΐ 1815 Ξἴουγ οἵ Βεὶ δηὰ (6 
Ὀτασοι δεϊοηρβ ἴο τῆς {π|65 ξο]]οννῆρ, ὈΡΟῚ 
ἴπ6 ρΡεσβεουζίοη οὗ Απίϊοςἢυ ΕΡΙΡἤΠδΔηΘ68. 

εἰ Ὧ4αγ5.7] Οη ἴΠ6 οσοεοίοῃ ΠΏ δῃ. νἱ. 19, Β6 
“ς ρορητ[ηπδα ποῖ ἴῃ ἴπ6 ῥἱζ βᾶνθ οὔθ ηϊρὰϊ,᾽" 45 
ἴῃς ΜιΙάγαβἢ γοηγκβ. (δες [ηἰτοὰ.) 

82. δυεῦ ἀ44γ.1] τὴν ἡμέραν, ἂἃῃ ὑπυϑυδὶ 
εχργεβδίοη. ῬΣΌΡΕΣΙΥ “ ἀυγίηρ ἴῃε ἀδΥ, ἐε. 
ἀυγίηρ ἐαοῦ ἄγ, ἴπε ἁγίοὶς θείης ἀϊκίσιθαξίνε 
ἴῃ 5686. 

ἘΠῖΟ ὁ ὕλη. 6. 
τό. 



4 Οτ, «οἵ. 

“Ἑζεκ. 8, τοοκΚ πὶπὶ Ὁ 

ν. 33-.41. 

5ῆδερ : ὙΠ ἢ τῆ6η πνεγα ποῖ ρίνεη ἴο 
Ἅἤεπη, ἴο τῃςε ἰητοηῖ ΠΥ πιρῆς ἀδνοιγ 
᾿αμὶεὶ. 

23 Νοῦν τδεῖε ννὰβ ἰπ ἴεν ἃ 
ΡΙΟΡἢεῖ, ςα||6ὰ Ηδθθᾶςις, ννμο πδὰ 
ἐπγλάς ροζζαρε, ἀπ ἢδα δγοκδθη Ὀγεδὰ 
ἴῃ ἃ δον], δηὰ ννᾶβ ροίηρ ἱπῖο τῇς 
Πε]ά, ἔογ ἴο δγίηρ ἴἴ το τῇς γϑᾶρειῖβ. 

234 Βυῖ τῆε δηρεῖ οἵ τε [νοτὰ 5414 
πηῖο Ηδῦθαςις, (ὐος σα τΠ6 ἀΐπηοΓ 
τῆλ ποι παβϑῖ ἰπῖο Βαδγίοη παπἴο 
[λληὶεὶ, ψνῆο ἰ5 ἰη τῃς ᾿ἰοη ς᾽ ἀεη. 

35 Αμπά ΗδκΡβδαειις 844, [ ογὰ, 1 
ΠΕνΕΓ 8ᾷὰνν Βαδγίοη ; πείῖθεῦ ἀο 1 
Κπονν νγῆεγε τῆς ἄξη ἰ5. 

26 Τπεη τῆε δηρεὶ οὔ τε [οτγά 
τῆς οἴου, δηά ἐθᾶγε 

ἢπη ΌΥῪ ἴῃεὲ Παὶγ οὗ ἢἰ8 πεδλά, δπὰ 

ἕαυο εαγεαςε:. “ Βοάϊε8,᾽" “ ρεγβϑοῃβ; ᾿ ροῦ- 
μᾶρβ ςοπάοηχηρα ΟΥ̓ η4]5 ΟΥ 5ἰδνοϑβ : ςἶ. ον. 
ΧΥΙ. 13. 

«υδιεϑ ἐδὲπ «ὐεγε ποὶ σίυοη.)] ΤῊΪ5 ἀρρτανα- 
(ἰοη οὗὨ {16 ἸΙοη5᾽ ηδίυΓα! ἔθος ΕΥ̓ τα πη 5. υ.5 
οὗ 16 βονεηξοϊ ἃ μοαϊίης οὗ τῆς ἔωγηδοθ αθονς 
τνῃδῖ νγ85 γοαιυϊϑις (ΠΏ 4η. 1ἰϊ. 19). 

38. Νοτυ ἐδέεγε αὐὐ .. ἢ 1.ἴ. “πὰ 
Ηδθακκυκ (Οἷς. “νιδαξοιρῃ) ἴ86 ργορῆδί νγᾶ5 
ἴῃ [Ιυάφα, δῃηὰ 6 ἢδά 5θεῖϊῃοά 4 58εεζῃϊηρ ἢ 
(ἤψησεν ἔψεμα, Οεη. χχν. 29; 2 Κίηξϑβ ἵν. 18; 
Ηδσε. ἰϊ. 12). ΧΧ., ὅυ7σ. ΗἩ.: “ ᾿Απὰ 
ζΔἍπ|6 ἴο Ρ458 οἡ [6 5ἰχίἢ ἂν τπαἱ Ηδδακίου 
ἢδὰ ἰοαγεβ (50 Τ πεοά. ἄρτους) Ὀτγοκοη (ἐντε- 
θρυμμένους, “ σγυ τ ]6ἀ:" [16 ὈΥΌΡΟΥ ννοτὰ 
ἔογ πιλκίηρ 500) ἰπ 4 δονΐ, ἴῃ ἃ 5εεϊίην 
(ἐν ἑψήματι), ἀπά 4 α΄ (στάμνος, Ατίϑί. 
4Ῥ]υῖ.᾽ ς4ς; τ Κίηρβ χίν. 3) οὗ νῖπο πη- 
εἰς, αῃηὰ ννᾶ8 γοίηρ ἱπίο 6 βεϊὰ υηΐο 
116 τοδρογϑ.᾽ 

34. ,δὲ αηγρεὶ φ ἐδε 1ογά.] ΤῊΪ58. 5 στ βῃΐ, 
τπουρὴ ἴἢ6 ΟΚΚ. 15 ἄγγελος κυρίον, ἴον μὲ 

Θχρυθϑϑίοη ΞΞ 7) κδΌ. ϑιυβᾶηηᾶ 42. Α5 

ἴο “ ἀϊηηοῦ ἢ ---ὥριστον---566 ϑιιβδηηδ 13, ΠπΟῖδ. 
ΧΧ.: “Απά τς δηρεὶ οὗ (ἢ6 [οτὰ 5ρᾶκο 
υηΐο Ηαθακκυκ, βαγίηρ, ΤῊ 5 58! ἢ ἴῃς 1 οτγά 
Οοά υηΐο {ποο,᾿ ἄς. ; δηά ἰη τς ποχί γϑῦϑα 
ἩδΌΔΚΚΟΚ γορ 165," Πμογὰ Οοά.᾽ 

96. ἐῤγοιρσ ἐδε υεδεριεης 97 δὶς “οἰγ. ἐν 
τῷ ῥοίζῳ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ. ΟΥ̓ ΕΖΕΚ. ΧΙΝΙΙ. 
ς; Ῥιυιβάοπι ν᾿. 11; ἴοσ ῥοῖζος, ΒΊΟΝ ΤΔΔΥ 
ΤησΔη ΔΩΥ͂ αυδὲνἐ πρ οὐ γωσδίης βουπά, 45 οὗ 
δῖτονϑβ, ἡν]Ώ5,5, ννἱπάς, ὅζο. ; δηά (2) 4 τυϑῃϊηρ 
»ιοίοη, τι. 8ϑγτ. ΝΝ. δῃὰ Μιάγαβθι Βογεῃ! 
Ἀδδῦα: “ ἰπ ἴπ6 πισπὶ οὗ τῆς ΗΟΙΥ ΟΠοβῖ;᾽ 
Ὀυὺῖ ἴῃς ΨΌΪ. σοπλ65 ΠρΆσοΥ, ἐπ ἐιρεῖμ ΤΡ ΓΙ 

ΒΕῚ, ΑΝῺῸ ΤῊΗΒ ὉΚΑΟΟΝ. 

τγουρῇ τῆς νοποιηθηου οὗ ἢΐ5. βρίγιῖ 
8εῖ ἢπὶ ἴῃ Βαδγίοη ονεῦ τῆς ἄδη. 

Απά Ηδρθδους οτίεά, βαγίπρ, 3 
Ο Θμπίεὶ. Πδηΐεὶ, ἄτακε πε ἀϊηπεῖ “τ Κίηρε 

Σ7. 4. 
γῆς ἢ ΟΟά παῖ 86επὲ {ἢεα. 

28 Απά [ζδηΐεὶ ςαἰά, Του ἢιδϑῖ 
τειηεηεγε ἃ της, Ὁ Οοά: πειῖμεγ 
Παϑδῖ ἴπου ἐουβάκεη τῆδπὶ τῆδϊ 866 Κ 
{Πεα δηά ἴονε τῆεε. 

29 80 [)απίεὶ ἄγοβε, δηὰ αϊά εαἴ: 
δηὰ τῆς δηρεὶ οὗ τἢε [νογὰ 8εὲ Ηδὃ- 
Ὀάᾶςις ἴῃ ἢ5 ονγῃ ρίδςε ἂρδίη ἱπιπιε- 
ἀϊδτεῖγ. 

40 ὕροη τῆς βενεπίῃ ἀδγ τῆς Κίηρ 
ννεηξ ἴο δεννι!! ᾿ζδηιεῖ : δἀπὰ ἤθη πα 
σλπιε ἴο τε ἄεη, ἢςε ἰοοκεά ἰπ, δπά, 
θ6Πο]ά, [λδηΐεὶ ννδ8 βἰττίηρ. 

41 ἼΒεη οὐεά τῆς Κίπρ ἢ ἃ 

“ὦ. ὍὝΠα Γείογεοηςα ἰ8 ἴο ἴΠ6 “φυῤ ἔπε: οἵ τῆς 
ΔΏρΡΕ]᾽5 ρδηϊηρ Πίρμῖ. ΟἿ ΤΌ δη. ἰχ. 21; ΕΖεϊκ. 
ὙΠ]. 1: “ Απά δε ρυῖ ἰοτῖ [6 ἴοτηι οὗ δὴ 
ἢδηά, δηδ ἴοοῖκ πὸ ὉΥ ἃ Ἰοςοῖὶς οὗ πιίης Ποδά :; 
Δπ4 ἃ ϑρίγίϊ (ΟΣ α «υὐπά) πο πιὸ ἃΡ Ὀεΐννοεη 
[86 φαγί δηὰ [6 ἤδάνθη, δπὰ Ὀγου μη τὴς ἴῃ 
[86 νἱϑίοηβ οὗ Οοά ἴο [ογυβλ]επι, ΧΧ.: 
“ Απά ἴῃς ἀηρεὶ οὗ ἴῃς 1 οτγὰ Ὠανίηρ ἰδϊὰ ποιὰ 
οὗ Βἷπι, ἴο νἱῖ, οὗ Ηδδακίκαϊς, ὉγῚ ἴῃς ἢαὶν οὗ 
ἢ1]5 Ποδά, 8οῖ ᾿ϊπὶ οὐδοῦ ἴῃ ἄδῃ ἴῃ Βδῦὺγϊοη.᾽ 
Οὗ τ Κίηρβ χνῇ. 12; 1 Κίηρβ ἱϊ. 11, 16: 
ΕΖεῖκ, 1}. 12, 14: Αοςἴβ γ1}. 29: “Το ϑρίγιῖ 
οὗ (ἢε Τοτὰ οδυρῆῖϊ ἀνὰ ῬὮΠΠΡ," πο 
(σά. Α μᾶ5 “δὴ δηρεὶ οὗ {πὸ Πογά." Ρ5. 
εἶν. 4. 

317, 38.ὄ ΧΧ. ὅγγ. Η.: “Απὰ ΗἩδθακκυῖς 
8814 ιηῖο 1) δηΐοὶ, Ατῖϑε δηᾶ οαἱ ἴῃς ἀϊηηοΓ 
δι ὰ (δ6 Τιογὰ Οοὐ παίῃ 5επὶ ἴε6. Απά 
Πδηΐϊο! βαἰά, Ὗοα, ἕου ἴῃς 1 οτὰ Οοά, νδο 
[ουϑακοῖβ ηοῖ τῆσπι πᾶ ἴον ἢπὶ, δίῃ 
ΤΟΙΠΕΙ θοΓοα τὸ ᾿ (ἐμνήσθη γάρ. 80 ὙΠεοοά. 
ἐμνήσθης γάρ. Οἱ. τ: ΤἬ655. 11. 20). 

39. ΧΧ.. ὅ5γτ. Η.: “Αηά [)1π|εὶ ἀϊά εἴ. 
Βιυῖ ἰῃς δηρεῖ οὗ ἴῃς 1 ,οτὰ οοηάιυςῖδά (κατέ- 
στησε, Αςῖς χΥΐϊ!. 19) Ηδρϑακκιιῖς (ἴο (᾿ς ὑἷδοθ) 
ν Βοησο ἢδ ἴοοκ ἢἷπι, οἡ ἴΠ6 84π|6 ἀδΥ : δυῖ 
τῆς 1 οτὰ Οοά τεπιεπιδεγεὰ 1) δηίεϊ." 

σε... ἀραϊπ.}] ἀπεκατέστησε, “τεβϊοτεά,"» 
“ ξαττὶοα ὈδΔοΚ ̓ ([εγ. χνὶ. τς; Οεῃ. χχίχ. 1; 
Τυ 61 νἱ. 10). 

40, 41. 1ΧΧ.: “Βυϊ ἴ6 Κίηρ ννεηΐ ἕοσίἢ 
δἤἴεγίπεβο {ππρ5, δον] ΐης Π δηϊεὶ, δηὰ πανί 
δἰοοροά ἄοννῃ ἴο ῥδὲρ ἱπῖο ἴδε ρἷ( (ἐγκύψας 
εἰς...) πα βεεῖ ἢἷπὶ 5 ἰηρ." ΟΥ 1) λη. 
Υἱ. 2ό. ὅγγ. ὟΝ. οπηϑ [Π6 1λϑ5ὲ οἰδυϑε οὗ υ. 
41. 
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ΒΕῚ, ΑΝῸ ΤῊΗΕ ὉΚΑΟΟΝ. 

ολδὲεὲ τῆοες τπλτ σεῖς τῆςοΐ ολυςε οὗ 
ἢϊς ἀεειγυςοη ἱπῖο τῆς ἄξδῆ: δηά 
ἴπεγ ψέγε ἀενουγεαά ἱπ ἃ πιοπιεηΐ 
Ὀείογε ἢϊβ ἔδεε. 

460 ν. 42. 

ἰΙοιιά νοΐςε, Ξαγίηρ, Οτελῖ δγί δου, Ο 
, 1... Μοτά Οοά οὗ δον πὰ τῆεγε ἐδ 
17. ποπε οἴδεγ δεβίἀς τῆςε. 

42 “Απά δε ἄγενν Πίπι ουῖ, 71πά 

42. ἄγεαν δέρηε ομὶ.)] κὺρ "---ἀνέσπασεν. 850 
ϑυ7ενν.: ΕΠ ΧΧ, ὅ5γ7ι. Η.: “ Απά το κὶηρ 

ἐρ.ε ε΄ ταἰναίον, ζαείσπ: εἰσπα 
γτ. πηγιοίψι εἰ γερὰ δδεγιυἱε 

δγουγλῖ Ἰθαηϊεὶ ἑοτῖβ ουὖΐ οἵ (δος ν᾿" 
ΖΕΓΓΩ͂ ; φιὶ ἐείονε 

ΗΠ γρρῤαρρααύδως ΤΙ οοποίυϑδίου, δοιτοντοά 
ἴτοι ὕλη. υἱ.Ί 26, 27, ΜΕΥ ὄχριοϑϑες ἴδ ,, ἔίσγε δὲς 7αεε.1] 1.ε. Ἰδδηὶεῖ 5. 856. ΧΧ.:-: 

Απὰ ἴΠοδὲ [πλὶ ᾿τεσὸ ἴΠς οδυϑε οὗ ἢ!5 ἀ6- 
Ἐ μαὰ μὴ δε ̓ ἂδὲ ἱπίο {δε ρὶξ θείογε ἢ δηϊεὶϊ, 
δηᾶ {ΠΕ7 ψεέσγὸ ἀενουγοά,; (Οὗ Ὠδη. νἱ. 24. 
Τμς Νυϊεδίε δά άβ: Τωπε γὲχ αἱ; Ῥαυεαπέ 
οθε; δαῤΜῥαπίε: ἐπ, μπίϑεγια ΕΓ ἴειον 

ΤΏΟΓΔΪ οὗ Ὀοίἢ οἰοτος-- ἃ πιογὰὶ οὗ ποῖ πὸ 
δἴευ!ηρ υδίυς 5 οΐ 96 Π5 ΪἿ αἰ πιπϑμο Ὁγ 
ἴδε μιἰδίοεϊςδὶ ἘΠ 5: ΠΡΟΣ ΜΗΣ οὗ ἃ Μεάϊδη οΣ 
Ῥεγξίδη τπουλγοῖν ἀδοσεεῖηρ υὑπίτογϑαὶ δοιηλρο 
ἴο {8 Οοὰὲ οὗ [ἰ5τδεὶϊ. 



ΤΗΕ 

ΡΚΑΥΕΕΑ ΟΕ ΜΑΝΑΘΘΕΘ, 

ΣΠΩΦῚ ὍνΔ δ ἸΠΥῸ ΠΟῪ 2' ΠΡ ΡῸΠ ΥὉ 7} ΠΙΦΌΘ ὝΔΊΝΠ Ὁ9 1)Π}» Ὑ"ς 
“ ϑαϊὰ ΒΕ. Τοπδῆδη : οϑο βαϊῃ, " Μδῃδϑθθῦ δῖ πὸ ρατγὶ ἰπ (ῃς που] ἴο οομηε,᾽ ἀϊδοουγασεῖ 

ἴδε ρΡεηίίεηϊ."--,δκα, ἀφ. 103. Α, 1πῸ 1. 

᾿᾿ 2 (σγοῃ. χχχὶϊ 1 σφ. ΔΘ Ατὲ ἰοἱὰ 
ται Μδῃδϑϑθῇ, ἴῃ 6 βοὴ δῃἋ βισοθβϑοῦ 

οἵ ΗδοζΖοκίαῃ, Κιηρ οἵ 7υἀδῇ, ΖΘοΑΙ οὐ 5}Ὺ 
τοϑίογεά [ῃς6 ροϊγι ἢ οῖσπχ Δ ο] 15 ῃη6α ὈΥ ἢ] 5 
[λῖῃοτ, ὄνθὴ βοίηρ ὑρΡ “16. ρταάνθῃ 
Ἰηασε οἵ τ[ῃ6 ἰάο] ψΏΙΟΝ Πα Παά τηδᾶδ 1ἢ 
[6 ἴουδε οὐ Οοά δἱ 7Θγυϑβαίθη (υ. 7). 
“ Αηᾷ τῆς ,οτὰ ςρᾶκε ἴο Μαηδβϑοῇ δηά 
ἴο 58 ρθορὶβα [ὈΥ Ῥτορῇῃείβ]; Ὀυϊ [ΠΟΥ 
ψου]ὰ οὶ Ὠδάσκθη, ἸἩὨογείοσα ἴῃ 1οτγὰ 
Ὀγουσῆζ ρου τποῖὰ τς σαρίδίης οὗ [ἢ 6 
μοϑῖ οἵ [Π6 Κίηρ οἵ Αϑϑυτία, ψῃϊοῇ ἴοο 
Μδηδββοῃ τ τὴ6 ΠοΟΙδ [ΑἸΏΟ5 ἰν. 2 ;; 
158. ΧΧΧΥΊΪ. 29], ἀηὰ Ὀουπμά ἢΐπὶ νι [ἢ 6 
ἄοιὈ]6 οἢαΐῃ οὗἩ σορρευ, δηὰ σδγυβα Ὠΐπη 
το Βαῦγίοη. Αμπά ψῆθη ἢ ψνὰς ἴπ δῇῆ[ϊο- 
το, 6 Ὀδϑουσῆις τῃ6 1, οτὰ 5 σοά, δηᾶ 
δυ ]ε ἃ ὨΙ561{ στοαῖν Ὀείοτε ἴῃς σοά 
οἵ ἢἰς δίῃεσβ, δηᾶ ργαγεα υπΐο Πὶπὶ : δὰ 
ἢς νουποἢβαίδα Ὠἰτπι στᾶσα, δηὰ ἢεασά ἢ]}5 
ΒΡ οδιίοη, δὰ Ὀτουρης ᾿ἰπὶ ἀραὶ ἴο 
7Τογιϑαϊθπὶ ἰηῖο 8 Κηράομη. ὙΤἤθη 
Μδηδββοὴ Κπον ἴῃαἱ (ἢς Τοτὰ ἢς νγᾶ5 
σοά (υν. το-12). ΤὨδ παιταῖϊνα ἴδῃ 
ἄδβοῦῖθες [6 διηθηάς τηδᾶς ΟΥ̓ ἴῃ6 τα- 
βίογεα βονεγείσῃ, δηᾶ σοποϊυάθα ψ ἢ δὴ 
ΘΧΡΪΙοΙς τείεγεμος ἴο [Π6 βοῦυγοθς οὗ [δε 
βίοτῃυ : “Νοῦν (ἢ6 τεβὶ οἵ [6 ἢ βίου οὗ 
Μδῃδϑβθῆ, σπμά ἀϊς γαγο τρηο Δὶς Ο οί, 
δῃηα τ[ἢ6 νοζάς οἵ ἴἢ6 56ϑῖβ ἴπαἴ ϑρακε 
ἴο Β΄ηχ ἴῃ ἴῃς πδιὴβ οὗ ἴῃς Τιοτά Οοά οὗ 
Ιβ5ταϑὶ, Ὀεῃοὶ ἃ, 16 ἃ τί 1η (ἢ 6 
Ἡπείὸν) οΥΓὙ ἐᾷες Αίμρε οὗ 7 γαεί, ΑὨά ἢϊ5 
Ῥτάγεῦ, δηᾶὰ [ῃ6 ρτᾶςε νουοῃϑαίοα ἢ] ΠῚ, 
δΔηα 411] ἢ]5 βίη δηᾷ ἢ15 ἰγοδοῆεσυ (ἴο σοά), 
δηά τῃ6 ρῥΐδαςθβ ἡ ῃδγείη ἢ6 70 Ὠσῃ 
Ρίαςθ5, δηᾶ εεῖ ὺἃρ τῆς “4: ἀέγίνε ἀπά ἴῃς 
τάνθῃ ἰπλαρθ5, Ὀείοτα ἢ6 νγὰ5 Ὠυτ Ὀ]6ά : 
ὈδὨο]ά, [ΠΟΥ τὰ υυτϊτῖδη ἴῃ ἴῃς 7 5107} οὗ 
“ἦε ϑεογς" [ογ΄ Ηοζδὶ -- Ηοζαϊδῇ ; ἃ ρᾶτ- 
ἘΙΟΌΪΑΣ 56 οσ. [Ὡ ΔΩΥ οᾶ456 ἃ βϑοῖίοη οὗ ἴῃς 
ἔτεαὶ Αὔἰτίον οΓ 1λε Αἱηρε οὗ 2» γαεῖ. 
Ἐπλίποηΐ βοἤο τα δηὰ οο5, Κα 6 

γεῖῖο, στα δηὰ Νοϊάδιε,: ἢᾶνα 
[στο δυβριοίοη ἀροὴ [ἢϊ5 δοοοιηῖΐ, 
Ὀαβης ἴπεὶς οὐ] οοη5 ῥαΙΪΥ οὐ [ἢδ 
5: θη 6 οὗ [ῃ6 ΒοοΚκ οὗ ΚίηρΞϑ, δηα ραν 
ὈΡΟῚ 5ῸῈΡΡοϑβαά ᾿ηΐογηδὶ ον ἄάθηοθ. Τηα 
ΤοΥπλοσ δυριμθηΐ 15 Πάτα Ϊγ ἡγνουτἢ ποι οίηρ. 
Ας ἴο ἰἢς Ἰαἴῖοτ, 1 νγγὰς δϑϑογίϑα [ῃδῖ ἢ]15- 
ΚΟΤΥ νὰ5 δϑφαϊηϑδὶ ἴῃ 6 1] Θα ΘΙ ΓΘΠΊΔΟΥ͂ 
οὗ Αϑϑγτία ἴῃ Ῥεβίθσῃ Αϑία αἱ [6 ρεποά 
ἴῃ φυσβίοη (186 ἤτοι μα] οἵ ἴῃς γ[ἢ σφηῖ. 
Β.6.); Ἔχοθρέοῃ νγὰ5 ἴἌΚβϑη ἰο ἴῃς 5ἰδΐδ- 
τηθηΐ τι ἴη6 οΠοοῖβ οὗ δὴ “4: )γηαπ 
Κίηρ ἢδά οαττίοα {πεῖν οαρῖὶνε ἴο ϑαόγη, 
δηα ποῖ ἴο Νπενθῇ, [ἢ Αϑϑυσίδῃ σαριίδὶ ; 
δηά, ἀρατῖ ἔτοπὶ [656 συ ρροϑβεα δὕσοῦϑβ οὗ 
ἴδλοῖ, 1 ννὰ5 ἀθοϊαγοα ἴο θ6 ΠΟΥ ᾿μρτο- 
Ὀ4Ὁ0]6 ἴῃ Μαμαβϑθὴ ϑῃουϊὰ ἄτϑί μᾶνα 
Ὀδοη Ἰοαἀοα νὴ οἤδίη5 δηα ἰγθαϊεα ἢ 
5 οἢ Ἰη αἰ ρΥ 45 ἴῃς ἰοΧχῖ γεργθβεοηίβ, δηὰ 
[ἤδη τοϑίογεα ἴο ἢ]5 ἰοσηοῦ ΚΙΏΡΙΥ 5ἰδία. 
Βυῖ ἴτῃ656 ἀϊθῆσυ 165, πο υϑ6ὰ το Ὀ6 
αϑϑοσίϑα ψ τ βοῇ σοηδάξηςσθα ΟΥ̓ 45541}- 
δηῖς οἵ τῆς (ὨΓ͵ΟΙΙΟΪ] 615 [ιἰδιοσοαὶ νετᾶ- 
οἰἴγ, αν αἀιβαρρεαγεὰ ἴῃ ἴβ6 Ἰρῃξ 
ὈΠΟΧΡΟΟΙΘαΪΥ σοπιτ θυ ὈΥ συποιογη 
ἀἸϊβοοόνοσγ. ὙΥα ον ΚῆοΟν ἴῃαἱ “41.:ἀῆγα- 
ἠἀϊάηηε (Ἐϑατῃδαποη), ἴῃ6 5οη οἵ .«55ηπ6- 
ἀϊγίδ οὐ ϑθῃῃδοῆοσι, Κίης οὗ Αϑϑγσγῖα 
{ 1--668 Β.0.}, ταῦ} ΒΑ γ]οη, νν ]ο ἢ Ὦ15 
ΔίΠοΓ μα γαζεά ἴο ἴῃε στουηά (8.6. 691), 
84 Πεϊὰ ἢἰς σοι (Π6τ6 ἀυπηρ 51Χ 
τοοητϊῃϑ οἵ [ἢ6 γοατ.32 ἘᾺΓΠΘΓ [ἤδη [ἢ 15, 
“ Μδηδββθὶ, Κίηρ οὗ ἴῃς ἰΔηὰ (οτΣ ς[1γ) οὗ 
7Τυἀα}"---«“ σιαςῦ (ΜΠὶ,58) σλαν »ᾶξ (οὐ ἀξ 
γα᾽ 241----ἀπ ἀοῖαδ!Υ τηθητοηδά ἴῃ ἃ 1151 οὗ 
Ὀνθηϊγ-ῖνο ἰεϊηρβ οἵ ῬἤορηΙο 4- ῬΑ] 5.6 
δηὰ Ογρπιβ, ῆο, ἃ5 νᾶ5534]5 οἵ Ἐ3δγ- 

1 366 ϑοῃοηϊοῖ᾿5 " ΒΙ 6] οχίςοη,᾽ ς. Ὁ. Μαῃδδϑ. 
Ανςοοτάϊηρ ἴο ΝΟΙάεκςο, τ 5ἴουυ 8 ἢ εὐϊγίησ 
βοιίοη, ᾿ηϊοπάςα ἴο τηοάεγαία ἴῃ6 ἱπηρτοβϑίοη 
Ῥιοάυσοα ὕγ ἴμε οἰ μογυνῖβα ἈΠ γοΐεη ὈγΟΘΡΟΥ 
οὔ 50 ψἱοκεα ἃ Κἰπε, 

3. γα. ϑαγος, " Ἡετοὰ.᾽ ΑΡρ. 1ϊ. Ρ. 382. 
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Ὠδάάοι, σοπίθυϊοα τηδίοσαὶς ἕο (ἢ 6 
Ὀυ]Παϊηρ οὗ ἢ ραίδεας δὲ Νιῃδνυθῃ. 
Ῥτοίδβϑοσ ϑαγος {Π|ηκ5 (Πα 1 γγὰ5 Εξδτ- 
Ὠδάάοῃ πνῇῆο δὰ Μδῃδβθθὴ οοηνογϑὰ 85 
ἃ ῬΠΒΟΠΟΓ ἴο Βαργΐοη, δἰζεσ ογυϑῃϊηρ ἢ15 
τενοὶ.2 Βαυϊῖ [Π6 ᾿ηϑογιριίοι σείεστε ἴο, 
8ἃ5 ΘΟ γαάθγ ὀῦβεγνεϑ, 5ᾶγ5 ποίῃϊηρ οὗ ΔῃΥῪ 
ΤΕΌΕ] σὴ ἴῃ αϊεεζίρς, πὰ, ὑροῃ ἴῃς 
ΨὮΟΙΘ, 1 ΔΡΡΘΑΙΒ τόσα ρυόῦδῃϊα (μδῖ 
ΜδῃδββΘῆ οἰπεσ ματι οὶ ραῖθα, ΟΥ̓́Τ85 5115- 
Ρεοϊοά οὗ ραπὶςοϊραῖίηρ, ἴῃ [ἢς ΘΏΘΙΔΙ 
τίϑηρ οὗ δλασ»καςλ-ἀισεμξῆπ, νίσοτου οὗ 
ΒΑΌΥΙΟη δηὰ ὑγοίμοσ οἵ “4. γῥάπαῤῥ[, 
(Αϑββϑυγθάᾶπιρα}), (π6 50 δῃᾷ βυσοθββοῦ οὗ 
Ἐξατῃδάάοῃ, εγω 648 Βιο, Αϑϑυγθδηῖραὶ 
ἈΙΓΊ56]Γ ἸΠἰΟΤΏ5 ι5 ἴηὶ ποῖ ΟἿΪΥ ΕἸΔπη, 
Οσυᾷ,, δῃὰ Μεϊυβῃὲ (Μεῖος οσ ΕΚΠΙορί δ), 
Ὀυϊ 450 "μά «4Ζαγχί, “τὴς ἸΔηά οὗ [6 
γνεϑί," οΥΓ Ῥῃοοηΐςια- Ρα]θϑίηθ, ννὰβ ᾿γΩρ}}- 
«οδίθά ἴῃ [ἢ]15 γενοῖς,3 Αἴἴοσ ῃ6 ονεγίῃσον 
οὐ Βῃδιηδϑ}- 5ῃυτη-υκίη (ΟΚ. ϑαοβάπομιηος 
ΟΥ ϑαϊῃμιρῇς65), ἀηὰ τς δβϑυταρίίοη ὉΥ 
ΑϑΒυΣΌΔΠΔΡΙΙ οἵ ἴῃ6 Βα Υ]οπίδη βοθρίγα, 
1ϊ 15 παίῃγαὶ ἴο βΈρροβε ἰμαὶ ἴῃς Οτεαῖ 
ΚΊηρ βοιμδίϊμηθδς σοϑιθά δὶ ἢἰβ βοοοῃὰ 
ΠΔΡΙϊΑ], δὰ [πδΐ οἢ Ομ οἵ ἴ 656 οσσδβ: 5 
Μδῃδϑθθὴ νὰβ Ὀτουρηξϊ ἰῃ ΟΠ 41π5 Ὀδίοτα 
τα, ἴο ἄπϑννεσ (ΠῈ Ἑἤάτροβ ἸαἸά ἀραϊηκβί 
ἢ. Τὴδ ᾿ΠΒΟΠΡΓ ΟῚ 5 ΘΧΡΓΘΘΒΙΥ δἰαῖε 
[δὲ ΑΞΒυΥθΔΠΔρΡΙ1 τεσεϊνεὰ 4 Ογρποῖς 
ΙΔ ΌΔΘΘΥ δὲ ΒΑ Υ]Οη δῇζεσ ἢ}5 ν]οΐουγ. 

ΤῊς ἰαϑὶ οὐ)θοϊίοη οὗ [Π|6 ΟΠ 105 15 τσὶ 
ΌΥ δῃ Θχϑοῖν ῥάσα δὶ οαβθ. [πῃ ϑιλ}ς 
“Αὐρ.᾽ 43, 45, γα τοδᾶ: “,ϑλαγ- δαδγὲ 
(414) ΔΊζΖ τῃεν βεϊζεά : ψ ἢ Ὀαηάς οὗ 
ἴσο, (4ηα) ἔείϊεις οὗ ἴσοῃ, {ΠΕῪ πιαὰθ 
ἔλϑι ([πεἰτ) μαπᾶϑ δηὰ ἔδει." Αἤογνασάβ, 
νθθη Δ, Ζζ2 (Νοοἢο) μα βεεῃ οδιτιθα 
ἴυβ ἴο Νίπονεῖ, Αγ ΔΔΡΙὶ “ὁ αταηιοά 
Ὦϊπλ στᾶσα," δηὰ δἱ᾽ονγεὰ ἤλτ ἴο τοϊυση 
ἴο ἢ]58 ναϑϑαὶ: Κηράοῃι οὗ 5415. δπὰ Μεοιη- 
ΡΠ15 ἴῃ Ἐργρ ϑοθγδάθσ βιρροβαβ ἰῃαὶ 
Μδῃδββθῇ ννὰβ5 ἴΚθὴ ἰο Βαργίοη ἰη (Π6 
γϑᾶσ 647 Β.ς." 

᾿Αϑβϑυσηίηρ, [ἤ6η, ἃ5 τ ἅτ {ΠΥ δ 64 
(0 ἀο, ἴΠπ ρσοοά ἔδιἢ οὗ τῃ6 (ῃτοηίοϊοσ, ἢ 
15 Ἔνιἀθης ΠΠΌΠῚ [ἢ 6 ΤΟΥ σ651η 2 Οἤτοη. 
ΧΧΧΙΙ, 18,19, [πΠαΐ ἃ Ῥτάγοῦ οἵ Μδῃδββθῇ, 

1 566 “Τῆς Ουῃποϊίοτιῃ Τηβοσίρίοηϑβ οἵ ΝΥ ἐβίεσῃ 
᾿Αϑῖα,᾽ νοΐ. 1. 47. δ. 11; νοΐ, 111. 16. 12 σφ. ;-τ 
δυὰ Μτ, Ἑ. Α. Βυάρε᾽Ξ “Ηἰκι. οἵ ἘΞασῃδάδοη;᾽ 
ὈΡ. 78, 102 «ζ. 

2. “Ἐγεϑἢ ρδϊ ἔτομα (ἢ Αποίδπις Μοηυχηδηίβ," 
Ῥ. 152. 

5. δ.’ 5“ ΑΌρ.᾽ 154. 32 “9. 
“6 »έα. “Ὁὶς ΚεΙΠἸηβοῦτ, πὰ ἀας ΑἸι. Τεβὶ.᾽ 

2ηὰ εοἀϊῖ., ΡΡ. 369--72. 
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στε ἴῃ Ηδῦτεν, ἴα Ὀδίοσε [δαὶ 
ὙΤΙΟΥ; ἃηα ΜῈ ΠΛΔΥ͂ ΡΕΙΠΔΡ5 νϑηΐυτα 
ἴο δὰ [δῖ ἴετα 5 οιῃίπρ 1ῃ (ἢς ἴοππῃ 
ΟΥἩ βυϊϑοίδηοσες οὗ ἴῃ6 ῬγΑΥΘΥ Ὀδίοσε 5 
ΜΏΙΟΣ οδΔῃ δὶ γ Ὀς δἰϊορεαὰ ἀραϊηϑὶ τῃς 
ῬΟΒΒΙ ΠΥ οὗ 115 ἢανηρ Ὀδοη υἱ] ἰταδίοὶν 
ἀοηνεὰ ἔγοῃ ἴῃαἴ ἰοδί ΗἩθῦτοαν οτὶριηδίὶ. 
ΤἼΘ δηοϊθηῖ μυχοῦ Ὀε]]ονεα τῃ6 ῥσαγεῦ 
ἴο Ὀ6 διιίηεηῖο, δηά τοδᾶ ἃ 1 οἴδος 
ϑοηρίυγεβ. ἘΠΖΒΟΒΘ, ΒΟ ΝΟΥ, ἀθοϊδγοβ 
[δαί (Πουρῇ [ΠῸ Οτεεῖὶς 5ι}]6 οὗ ἴῃ6 Ρΐδος 
15 Ηδὑγαϊζίηρ (ἀεῤγαϊειγεραδ), ᾿ξ 5 δν]- 
ἀδηῖν ποῖ ἃ ἰτδηβίδίίοη. Ηΐςξ σοηϑβὶ- 
ἄἀδῖβ ἴῃ 6 ῥσδάυϑῦ ἴο 6 ἃ ᾿ἰαῖοσ ρῥγοάιοξοῃ 
Ὀαϑ6α Ὡροῦ ἴδε 5ἴοΟΥΥ ἴῃ (Ὠτοη!ο]65, δηὰ 
ἴῃ [15 σεβρεοῖ ἴο ὃ6 οἰαββθά ἴῃ ἴῃς 58π|6 
οΔίθροτυ ἢ ἴῃ6 Ααἀαϊθομῃς ἴο Ἐίδευ, 
οἷ. 11.--ὶν. 6, δΔῃηὰ ἴῃς Αὐἀάϊοη ἴο Ὠλδῃ. 
]. 23 (ΡῬγάγεσ οἵ Αζατίδβ απὰ ϑοὴρ οὗ 
[Ὡς Τῆσος ΟὨ]άτθη). Κἥ᾽ε πεβιίαῖα τὸ 
δοοορί ΕΠ ΖϑΟ ο᾽5 ἀϊοΐυη Ομ [15 ροϊηῖ 
που τοβοσνο : ἴοσ δἰ πουρῇ τΒὲ στεεκ 
Ῥῖονεϑ ἴῃ6 ψτῖοῦ ἴο πᾶνα ροβϑοϑβθα ἃ ἔδἰγ 
οοιητηδαπὰ οὗ ἰῃαΐ ᾿ἰδηριαρα, Ξιοὴ ῥτοῦ- 
ΟἸΘΏΟΥ 85 1 Ἔν] ΠΟ α 5 γὰ5 ὨΟΐΪ τ ροβϑιὉ]6 ἴο 
8 ΗεΙἸοηϊϑῖς [6 Κ᾽; δηᾶ [Π6 Ἡ ΠΟΙ ΤΑΥ͂ 
παν ἰδκθὴ ρδῖηὴ8 ἴο βδοΐδθῃη ἀοπνῃ [Π6 
ΠΔΙΘΏΏ6585 οἱ 4 ὈΔ᾽Ϊγ Ἰἰεγαὶ νϑυβὶοη. 
Βαβι 65, ἰἴ βεδῆλβ 68} Καὶγ ταὶ 50 5μοτ ἃ 
ὈΙθοα 5ῃοι]α πᾶνε βυγνίνεα ἴοσ 50 ἰοῃρ ἃ 
ΡεΠοι 85 Εὐίζϑοδα δ] ον, 1{1ἰ δα ἔγοτα 
[06 θτϑὶ βἱοοά [:ϑοϊαιθά, 85 1ἱ βἰδῃάᾶς δἱ 
Ρτγδβθηῖ, ἴγοιῃ δηῪ Ὠϊϑίοσιοαὶ σουϊοχῖ, ΝΥ ε 
ἸΏ 6]1η6 ἴο []Κ ἴμαϊ ([ἢ6 Οτδοὶς 15 ἃ ες 
{γδῃϑ]δίίοη ἔσοπὶ ϑοτης ἰοϑὶ Ηδρρδάϊς πδτ- 
ταῖϊνα,  Ώ]ΟΝ τν45 1156} ρου ρ5 Ἰουηάεδα 
ὍΡΟΙ [ἢ 6 οἷο ἀοουτηδηϊ ἔοση Ψῃοἢ [ἢ 6 
ΟΠ ΓΟΏΊΟΪοσ ἀεπνεά ἢϊς ΡΘοι] τ ἀεῖαὶ]ς οὗ 
ἴΠ6 ὨιδίοΙγ οὗ Μδῃδβϑθῦ, ἘΠ ΊΖΒΟΠΕ Πϊη)- 
561 πᾶ5 ρίνθβῃ δδγίδιη σείδσθησεβ ἴο 
76 5} δηὰ ΟΠ χιβιδῃ βουτοθϑ, ἴο ψὨΙΟΣ 
Ψ6 ὯΔΥ Δαα οὁΠ6 ΟΥ ἴνο ΟΕ ἔγτοιῃ ἴῃ 6 
Τα, ψϊοἢ δοθῆ ἰο ἰμάϊοαῖο τὴ 6 
ΤΟ ΠΏΘΓ δχιβίδηςα οὗ ἃ τῇοσα ΤΟρίοι5 δηὰ 
ἴῃ ρατί Ἰασοη λιν δοοουηΐ οὗ Μδηδ 556} 8 
σδριϊν!γ δηᾶ ἀοϊίναγταηςθ. [ἢ τ “ΑΡροϑ- 
ἴο]1ο8] (ομδβιι πο 5,᾿ 11. 22---ἰῃ 6 δατ δϑὶ 
Κηόνψῃ οἰϊαίίοη οἵ [6 Ῥταγει----ἰς 15 ρίνθη 
ΨΠῚ της δασϊίοη: “Απηὰ ἴῃς [Ιιογὰ 
Ὠραγκοηθα ἴο ἢΪ5 γοϊςθ, δηᾷ ἴοσο Ὀδθοδηηθ 
δρουϊ Ὠἰι ἃ βδιηθ οὗ ἤτο, δηά 4]1 [6 
Ἰτο8 δῦοιυς Ὦϊπὶ τηρὶτεα," [Ι͂ἢ 8. 7ο 
Βθαιμαβοθης  ψὲ τεδα: “ ϑοβοϊίοῃ. 115 
τεϊαϊθα ἴῃ [70]105] Αἰτσδηιυβ [Πα ψ 16 
Μδηδββθὴ ννᾶ5 βαυὴρ ἃ ρ581π| [φδὴν, 

1 «ῬαγΆ]].᾽ 11. 1 ς (Ορρ. ἰἷ, Ρ. 463). 
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ἔ.6. Ἀἰδ' ῬΡγαΥΘΥ], ἢ15 Ὀοηάδπ, [πουφρῇ οἵ ἰτοη, 
Ὀυγϑὶ ἀϑιιμάθσ, δηά ἢθ δϑοδρϑά." Αμᾶ- 
ϑἴδϑϑ 1 5. νἱ. ψτίεβ: “ὙΤὨδ δηοϊθηΐ 
Πβιουορταρῆθις αἰἥστη μὲ Μδηδββθῇ, 
{π6 κίηρ οὗ [546], νἤθῃ σαγτ θα ἀνα  ὉΥ 
τῃ6 Ομαϊάεδδηβ, ἰὰ Βαῦγίοη οἱ Ῥεῖβὶβ τγὰϑ 
οομῆπηδα ἴῃ ἃ ὕγάζεη ἤρατε [κατεκλείσθη 
εἰς ζώδιον χαλκοῦν---Κα τῇς Β.1] οὗ 
ῬἨΑ]ΑΙ5], ὉΥ ἴῃς Κίῃρ οὗ ἴῃς δωτέαπο, 
δηα Ῥεϊηρσ ψΙ πη, ἴῃ δυο ἢ 4 ἤρσυτε, ἢδ 
Ριαγθα νι ἰθαγς.}} δυϊάας (πΌπὶ (ε- 
ἀγθηι5), 5. Ὁ. Μανασσῆς : “ Ἡ Ποτοίοτε ... 
Ὀγ Μετοάδος [Μασγάυῤ, τς τυϊεῖας ρσοά 
οἵ αδνέο»"] Ὧ6 ννὰβ σαγγι δὰ δι ΑΥ σἀρίϊνο 
ἴῃ Ὀοπάβ ἴο (ἢ εἰἴγ οὗ λήπμενεά [ἴῃς 45- 
4γγίαη σΑΡρΙϊΑ] : ψὲά, 5974}, απιὰ νγ8ἃ8 ἢ 
Ἰηἴο ἴ[ῃῆ6 Βτγαζθη δίδϊιια [κ᾿ ἐς τὸ χαλκοῦν 
ἄγαλμα καθείρχθη] . . . ἢ Ὀεδουρῖ 
ἴῆς Τιοτά . .. δῃά τἢξς 5ίδζιια ὈΥ ἀϊ- 
Ὑ]Ὼ6 ΡΟΝΘΙ Ὀυγοῖ ἀϑδυηάοσ, ὅζο.. .. Βυῖ 
ἴο ϊηὶ Ὀουηά, Ῥεϊῃρ ἴῃ ΡΠ 5ο0η ἴῃ ὈτάΖΘη 
ἰδι(615 ἴῃ Βαῦγϊοη, [ΠΟΥ υδεαὰ ἴο γσῖνο 
ϑδοδηΐ Ὀγοδά σῃδάδ οὗ ὕτδῃ, δηά ἃ {[π|1|6 
ὙΔΊΟΕΙ ὙΠ ΡΟΟΥ ψ|Π6 τηδᾶϑυγει οὖ (σὺν 
ὄξει μετρητῷ), ἴο Κοδρ Βῖπ αἷϊνθ, δῃὰ ἢ0 
ἴθοσθ. [ΤῊ]5 ἰαδὶ βϑεπίθμος Τοσου 5 850 
ἴῃ ἴῃ6. “Αροϑβί. Οοηβι Απά τἤθη ἨΘ 
Ῥταγϑα ἴο (ἢ 1οτά, "Ο 1οτὰ ΑἸ ἢν," 
ὅτε, (ϑεε Ταγριῃ, 2 Οἤσοη. χχχὶι. 11.}2 

Ϊη [6 Ταϊηλυά, Μδηδβϑθὴ 15 δἀἀυςεα ἃ5 
ἃ 5τοϑ5 ἜΘχδῖΏρ]6 οἴῃ Ξοοῖϊδοτ, [ῃς Ια οἰαΐοσ, 
[ὴ6 τὑπο]θδῃ ρΟΥ͂ΒΟη, Δηα 85 Δῃ δχί το 
9456 οἔΠε νά]ι6 οἵ ρεηϊΐθηςσθ. δα ξα» Ἴ, 
99 8: “Ουγ ΒδΔῦΌΡΙι5 ἢανα ἰδυρῃϊ (Νυ. 
χν. 20), “Απὰ τῇξ 500] (αι ἀξα]οῖ ἢ 
ἃ ἈΠ Ρἢ Παηά ᾿--- ΤῊ!ϊβ ἰ5 Μδῃδββεῇ, 80ῃ οὗ 
ΗδεζΖοκίδῃ, γῆ τγ88 διτηρ δηα ἀ 6] νοτης 
οἴκξηϑινα Ἔχροβιοηβ. δ 5αἹὰ : "ΥἾαι ! 
δὰ Μοβοβ5 δοίῃιηρ 656 ἴο ντῖῖθ Ὀυῖ 
(ξδῃ. χχχνὶ. 22) “Απὰ [ἋΠς 5 βίου οἵ 
Τιοΐϊδῃ νὰ ΤΊληΔ, δηα ΤΙηηᾶ νγὰ8 σΟἢ- 
ουδίης ἴο ΕἸΙρἢῃΔΖ ;" (ογ ὅξῃ. χχχ. 14) 
“ Αηά δυῦδη ψϑηῖϊ ἴῃ ἴῃς ἀαγο οἵ ψῇῆθραΐ 
Ἠαινοϑῖ, δηᾷ ἰουημά τηαπάσαϊζος. ἰῇ ἴῃ6 
Β61α "γ᾽ (απ ἰοτῃ τῃς αι Οοἶ, ἀὰ 
8814 υηΐο Πἰπὶ: “ἼΤΒου 5ἰἰτ65ῖ, δραϊηϑβί 
[γΥ ὑτοῖθογ που βρεαίεϑὶ ; δραϊηβὶ (ΠΥ 
ΤΟ ΠΟΓ 5 80ηῃ ἴδου υἱζοτοεϑὶ οδηςθδ. 
ΤΏ656 (Ὠϊηρ5 του Πασὶ ἀοης,᾽ ἄχο. (5. 1. 
20, 21). Αῃὰ οἵ ἢΐπὶ 15 Ἰηςογρτεῖθα ὮΥῪ 
ἐτδάϊποη, “ ος υπῖο [ἢ 6πὶ τῃδίὶ ἄγαν 1 ]- 

1 Οδηϊβίυπ, “ὙΠεβδυν. Μοπυτη.᾽ οἄ. Βαβπᾶρς, 
ἱ, 495, ἀδίε 1725. 

3 Ὑτδηβίαιθα αἱ (ἢς επά οἵ (ἢ σοπιπιθηίαίγ. 
ὅος αἷϑο Εανηςίυ5, “ ΒΙ ] οἴ μοοα Ογαοοα,᾽ δὰ. 
Ἡδτῖὶοβδ, ἰἰϊ, Ρ. 733) δΆ. 
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ον τ ἢ σοτάϑ οὗ νδηϊν,᾽ ὅζο. ([88. ν. 
18). ὅδϑ8ὲε6 αἷϑο ϑϑαμά. 1ὸο3 Β.: “ΟυΓ 
ἘΔΌΙ5 πᾶνε ἰυρὶι τῃ4ῖ Μαῃαϑβθῇ τηδάς 
δῇ δηά ἔνε ομδησαβ ἢ ἴΠ6 1,84 οἵ (ἢς 
Ῥηδϑίβ, δοοοσάϊηρ ἴο {πῸ γϑᾶγβ οὗ ᾿ς 
τεῖσῃ.᾽" [Ἐδϑῃϊ δχρ δίηβ : “" Ηδ ἱῃηποναδίθα 
ἴῃ ἴῃ6 Βοοϊς οὗ [1 ἀνιτουβ ΘΥΘΙΥ͂ ὙΘᾶΓ, 
δπά Ἔδχρουπαθα 1 σΔΡΌουϑΙΥ "--- ἸΣΣΉΥ) 
5155. 
Α ἔδν [ἴὴ65 θεῖον, 2 Κίηρϑ χχὶ. σό 15 

αιοίεά, ἢ [6 τοπγατῖς, “ ΤῊΪϊΒ {ΠΟῪ 1η- 
ἴεῦρτοῖ οὗ ἢϊς μανηὴρ Κι]εὰ [5414}." 
ΕὐΣεῦ οὐ 1 [5 5414 τὶ ΒΑ 
7ομδηδη δχρ δι ηθα [ῃ6 ““ ρτάνδῃ ᾿πηᾶρα᾽ 
8δηα “ρτάνϑθῃ ᾿τηᾶροβ᾽" οὗ 2 (ζἤτσοῃ. χχχῇ!. 
7, 10, ἰῃ [ἢ15 ψῖβ6 : “Αἱ ἤσχβε ἢδ τηδάό 
ἔογ τὶ (([Πς 140])} οὔθ ἴαςε, δῃᾶ ἴῃ τῃ6 
δα ἢ6 τηδάδ ἴοσ ἴἰ ἴουγ ἴδοθϑ, ἴῃπδὲ (ἢς 
ΘΠΘΚΠϊηδ τϊρῆς 566 δηᾶ 6 ρῥσγονοκθϑα." 
“ Μδῃδββεῇ εοταϑδεα (ῃἢ6ς “σξαγθίλ [16 
Ὀινὴθ Νδηλθ, ΠῚ", ᾿νΠΘΓΟνοΥ 1 88 
πίε}, δηά ονογζασηθα ἰἢς ΑἸίατ.ἢ 
“ΜδῃδββΈἢ ψοηΐ ἴῃ υηΐο ἢ 5 ΟὟ δἰβίεσ," 
ΤῊ ΤΩΔΏΏΘΙ οὗ [5414}}}8 ἀδδίῃ 15 ἀ6- 

βοθοα, ᾿ὐαγιοίδ, 49 8. 
Αςοοτγάϊηρς ἴο ΒΔΌΡΙ ΑΠᾶὰ ὕᾶγ Απᾶ, 

1η6 ὅτε ταὶ σας ἀονγῃ ΠΌΤ βδᾶνθῃ 
ἴῃ ϑοϊοτηοῃμ᾽ 5 ἀδγβ ὰ8 ποὶ ψιΠάσανῃ 

[πρΌΠῸ) Ὁ] ἤοπὶ ἴῈ Βγάζεῃ. ΑἸΐΑσ 
ὈΠῸ] Μδηδββθὴ οδῖηθ. ΏΘη 11 ἀδρασίθα, 

Ιῃ ,δαμλε. 103. Α, Ἰἰη6 5,11 15 ραϊῃοτοά 
ἴτοΐὴ σοιῃρασίθοη οὗ 2 Κίηρβ χχί. ἱ, 2, 
ΜῈ τ Κιηρβ χνὶ. 29, ἴμαὶ “Μδηῃδββθὴ 
ψτουρης ταρθῃΐδησς {ΠΙγίγ- χες γϑδυβ." 
τ 15 δαἀοα {μαῖ, δοσοτάϊηρ ἴο Ἐ. ο}4- 
ὩδΔῃ, τῆς Ιοτγά ““τηδαδ ἃ Κιηά οὗ δρουζυσε 
[ΠΠΠΌ] ἴῃ τῇς βττηδπηθηΐ, ἴῃ οτάοσ ἴο 
τασοῖνα ἢϊπὶ ἴῃ ταροηΐδησο, Ὀθοδιιε οὗ [ἢ 6 
ῬΙΟΡΟΤῪ οὗ [υ5ῖ|ςς" [)"ἼΠ ΠῚ 80]: 
ἴη οἴποῦ ψνοσγάβ, [6 ῬΙΟΡΟΠῪ οὗ ΜοτΊοΥ͂ 
σου]ά ΟἿΪΥ Ὀ6 ἱπαι!]ροα βυστερ ΟΊ ΒΙγΥ, ἴῃ 
[Π6 οᾶ56 οὗ 50 βάρτδηΐ ἃ ϑἰπμοσ. Τὴς 
αἵριιηθηῖ ἴυσγῃ5 οὐ [πε 55 τα οὴ οὗ 

ἡ ἼΠΠ), “πὰ δὰ τηδάβς ἃ μοΐς ἴοσγ 

Ηἰτὰ, ἕοσ ὦ ἽΠ».), “δηά ἢ6 νοιςοῇ- 
βίδα ἢΐηι σσδςε" (2 (ἤτοη. χχχιῖ. 13). 

1,Δϑιγ, ἰὰ «δαμλεῖγ. τοῖα, νὰ τοδὰ 
(ἢ (ΟἸ]οννην βίοτυ : “Οὐγ ΒΑΌΌ15 μαναὰ 
ἰδυσῶς τᾶ πε ΒΕ. ἘΠΙΕΖΟΙ ννὰ5 5: κ, 
ἔουγ ΕἸάοΥ5 πνθηΐ ἴῃ ἴο νἱϑὶῖ ἢ, νἱΖ. ΒΕ. 
Ταιρῃδη δηά Ἀ. 7ἙὌϑῦυα δηά Ἐ. ΕἸ16ΖΟΓ 
Ὀδη Αζαηδὴ δηὰ Ε. Ααΐῦα. Αμονεσγεά 
ΒΕ. Τασρμδῃ δηὰ 54]ὰ : " Βοι(δῖ ατὶ' ἴῃποιι 
ἴο 5:86] 1ῃδὴ ἃ αἀστοὸρ οἵ ταῖῃ, ΟΠ 15 
ἃ ἄτορ οἵ ταΐη ἴῃ 1815 ψουἹὰ ; Ὀυϊ ἘΔΌΡΙ 
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(ἰ5 Ὀειίετ) ἴῃ (ἢ15 νου] δηᾶ ἴῃ ἴῃς που] 
ἴο σοπηθ. ΔΑμηδνετοά Ἐ. 7οβῆυδ δηά 
5814 : “ Βείίοσ δὶ ἴῆοιι ἴο ἴ5γδοὶ ἤδη (Π6 
81}᾽5 ΟΥὮ, νΠΙΟἢ 15 συσῇ 1 (Π15 τοι] α, θυ 
ἙΔΌΡΙ (15 Ὀδι6 1) ἴῃ [ἢ15 που δηά ἴη (ῃ6 
νοῦ ἴο σοπηθ.᾽ Αηϑλνοῖεά ΕΒ. Ε. Ὀδη 
ΑζΖατδὴ δηὰ 5414 : " Βεῖῖεσ. αὐΊίόῪ ἴδοι ἴο 
5146] τἴδῃ ἔδίπου δῃηά το, ὙΠῸ ἃ1Ὸ 
ἔλῖμοῦ δηὰ τροῖῆοῦ ἴῃ (ἢ5 νου], Ὀὺῖ 
ἘΔΌΡΙ, ἄς. Αηδνογοὰ ΒΕ. Ααὶῦα δηά 
541ἃ : “ Ῥγδοίουβ ἅγὰὸ σῃαϑιβοιηθηῖβ. (ΤῊς 
δοΚ ἘΔ0Ὀ1) 5Ξαἱὰ ἴο ἴῃ, “ ῬΙῸΡ 1π6 ὑρ, 
1Π41 1 ΤῊΔῪ ἰἰδίθη ἴο ἴΠ6 ᾿νογάβ οἵ ΤῺ ἀ15- 
εἰρὶς Ααίρα, ψῆο μδιῇῃ 5αἱά, Ῥσγεοῖοιι5 ᾶ.δ 
οΠμαϑιβεπηθηῖβ.᾽ Ααῇρὰ ξα!ἃ υηΐο Ὠϊπ: 
“ον οδῃ γου ῥτονς [ῃδί βαγίηρ᾽ Ηε 
5414, “1 ἐχρίαίη (ἢς ἴοχί (2 Κιηρϑ χχὶ. 1) 
““ ΜΔῃδββϑθῇ 5 ὕγεῖνα γεϑαῖϑ οἷά ἤδη ἢς 
Ὀερζδῃ ἴο τείχη, ἀπά ἢδ τεϊρηεὰ δῆγ-ἢνε 
γαᾶῖϑ ἴῃ 7 σι 5δ θη). Απά Πα ἀϊὰ ἴῃς Εν!] 
1η 1ἴὴ6 εγ65 οὗ ἴῆς 1,ογὰ :ἢ δῃὰ ἴῃς 5. Πρ- 
ἴυτε (Ρτον. χχν. 1): “Τἤδθθα ἅγὰ 4]50 
Ῥτγονοζὺς οἱ ϑοϊοϊηοῃ, πο (δ τθη οὗ 
Ἡδοζοκίδῃ, κίηρ οὗ ΤυἀΔῃ, οορὶοὰ ουἱ." 
Οουϊὰ ΗδΖεκιδῃ τοδοἢ ἴῃς 1,Ὧὺν ἴο 411} [ἢ 6 
νου] πη νουβα ν, δηά [41] ἴο ἰδαοῇ τς 
,νν ἴο Μδῃδϑβθὴ ἢϊ5 50ὴ ὃ Ὀυϊ δίϊετ 8]} 
ἴῃς Ρδ1η5 ἢς ἰοοῖς 11} ἢἷπι, δηὰ δίϊοσ 4]]} 
ἴῃς Ἰάαῦουγ μα θεοβίονοα οὐ ἢϊτὰ, ποίμιηρ 
Ὀτουρς ἰτπὰ το ᾿6]1-ἀοἴηρ, Ὀυϊ οἢδδ[156- 
ΤΩδηϊβ : 85 ἰΐ ἰ5 βαϊὰ (2 (σου. χχχῆὶ. 
10-12)», “Αμὰ ἴἢε Το ϑράᾶκα ἴο 
Μδῃδθβοῆ.. . . Αμὰ νῆδῃ ἢς νν 85 ἴῃ 
αἰ τοίου, ἢς Ὀαβδουρσῶς [ῃ6 1,οτά, ὅζο. 
ΤὭθη Μαηδββοῦ Κηον [παῖ ἴῃς [Γοτὰ δ 
νὰ5 Οοα," ὙὍὙποῖα 1 ὝὙὍΠου Παϑῖ ἰδαγηθά 
ταὶ σΠαβ  ϑοσηθηῖβ ἀγα ὑσϑοϊουϑβ.᾽ ᾿ 

[δῖα ἰοτωρίεα ἴο ἰγαῃϑὶδίε ᾿νῃαϊ ἱπητηθ- 
ἀἰδῖοϊγ ἔο]]οῖν5 (ἢ15 βίοσυ. “Οὐυγ ΒΔΌΡΙ5 
δᾶνο ἱδυρῃῖ, ΤὭΣΟΘ τα ΠΟΥ ΠΟ σδῖηα 

(δείοσε 694) νυἱῖῖ ουὐπηίηρς (ΠΟ 152): 

ἴΠεΥ δὲ (δίῃ, ἔβαυ, αηὰ Μαμῃδβββῆῇ. 
(δίῃ, 85 ἰΐ ἰ5 υσττεη (εη. ἱν. 13), “ ΜΥ 
51} ἰβ5 ἴοο ρτεδῖ ἔοσ ραγάοῃ.᾽ Οὐοίῃ ΠΕ, 
Ὀοσίοτο ἴῃς Τοσάὰ οὔ ἴῃ γον, “νηδι | 15 
ΤΥ 5ἰη ρτϑδῖου [ἤδη [δὲ οἵ ἰῇς ὄοο,οοο 
ΨὯΟ ΜΠ} Πογοδίϊου δη Ὀσίοτε Ἴδε, δηὰ 
ΤΠοῖι τ} ρατάοη πε Ῥ᾽ δι, 85 1 15 
σπτὶτῖε (Οδη, χχνὶϊ. 28), “ Ηδβί (που δι 
Οοπδ Ὀ]Θοβίην, ΤΥ ἰΔίΠοῦ ῥ᾽ Μδηδββθῇ δὲ 
ἄγϑί οδ]]δα ὉΡΟῺ ΤΏΔΩΥ ροίβ, δῃὰ αἵ ἰαϑῖ 
οδἰ θὰ ὑροὴ πε Οοάὰ οἵ 5 [Δἴμεῖβ." 
[ἘΔ5}] : “ἩἜε 5.14, “1{ τῆουι 5ᾶνα Τὴ6 ποῖ, 
ὙΠαᾶῖ ἀοίἢ 1ἴ Ῥχοβί τὴς ἴῃ81 1 πᾶνα οδ] δὰ 
οἱ ἴπε6, τηοτα (δὴ ἴῃ6 ΟἴΠΕΥ ροαβ ἢ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤῊΙ5 Ῥαϑϑᾶρα σομίγδαϊοῖς οἴδοτς, ἴῃ τῃδὲ 
1ϊ ἸΠ1Ρ01165 ἴπδὶ Μδπδϑθοὶ αἰὰ ποῖ τϑα]ν 
τορθηῖ, Ὀυΐϊ ργονδι θα ὑροη Οοά ὈΥ οδαὶ- 
Ἰδηρίην Ηἰς 5ΌΡΟΠΟΙΙΥ ἴο Ἰάο]5. 

ϑοης οὗ (ῃς δααδὰ ἀδίδιὶς ἴῃ ἴῆθϑ6 
Ῥᾶββᾶροβ (Μδηδϑβθἢ᾽β ἰησοϑβί, Π15 σαν] ἔην’ 
ἂἱ ϑοηρίυζα, τη Σοῦ οἵ [᾿ϑΞαϊδι, ὅζε.), 
ΆΚΟη αἰοὴς σῇ τἢο586 ἔτοια ἴῃς Οτεεὶς 
τ οῖ5 οἰ ἀθονθ, ΔΡΡΘΑΓ ἴο βτοηρίῃθη 
[ἢ6 ΞυρροΞιοῃ οἱ [ἢς ἰοστηογ οχἰβίθηςδ 
οα Ηαλρραάϊς Ἰεροηά οΟΥ ὅτοῦρ οὗ Ιερεπάς 
δου Μαηδϑβθῆ, νἱὶ ἩΠΙΟἢ [Π6 ῬΙΑΥΘΓ 
Ὀεΐίοτο 05 ΙΏΔΥ ἤάανε ὕδεη σοῃῃοοίδα, 
Ἡόονονοσ [ἢ]15 ΤΥ Ὀς, ἴδ ῬΓΑΥ͂ΕΟΙ 15 ΠΕΓ- 
1ΔΙΏΥ τὰς νοτκ οὗ ἃ εν, δηὰ Ὀεϊοηρπ, 
ποῖ 85 Βευίῃοϊάϊ συ ρροβϑά, ἴο ἴῃς 2Ζῃᾷ οσΣ 
4τἃ οεδηῖ. Α.Ὁ., δυῖ ἴο ἃ τυςῇ ΘΑΤΠΟΥ 
Ρεποά. Τίῆιε 1ά4645 ᾿Ὡχγουρῃουῖ ἀτεὲ [εν 5}, 
δηά [ἴῃς 5426 ΠΊΔΥ Ὀδ 54] οἵ (ἢ ἀ15- 
τ(ἰησἴἶνο ἰοΠῺ, το ἢ 19 [Πδϊ οὗ Α Ηθῦσχονν 
Ζοῤλίδαλδ. Α5 ἃ Ῥβαϊτὰ οὗ ρεηϊΐεμῃος, ᾿ξ 
ταὶς ροσῆαρα πάνθ θοῇ οομηροβοὰ ἰπ 
(ῆ6 5πϊηρ ὕπηο5 οὐ [6 Μδαοοδῦδδι 
Τονοῖς, ἴο ψΏΙΟἢ ΟΙΠΟΣ φογίοῃς οὗ ἴῃς 
50. ]|εὦ ΑΡροσγρῃᾷ Ὀοίοηρ. [Ι͂ἢ ἴποβο 
αγὶης ἔθ 5 [ἢ Ῥγαγοῦ νου ΟὈν]οΟυ ΒΥ 
βισσεβῖ ταὶ ἴἢ6 ςῆσεσα ρεηϊΐζθησα δηὰ 
{π|5ῖ ἴῃ εῆονδῃ ψῆϊοδ δὰ Ὀδδὴ 0 
εἴεοσίιλ) ίοσ Μδῃδϑϑθῆ 5 ἀ6] νογδηοςτηρἢς 
ϑαϊη ῥτονα 5: τ] τὶν εἤδοϊνο ἴο ἴῃς ἀ6- 
᾿νεύδῆσς οὗ ἴῃς πδοη. ἘΠίΖϑοῆε τοίους 
τὴς ῬΙΑΥΟΙ ἴο αδουΐ [ἢϊς ρΡεποά. ὍὮσ. 
Ἐ1556]}1] (Ο]]ονγβ Ὠϊηλ, αββογίηρ ἰἢαϊ “ (Ὠοτα 
ΔΙῸ ὯΟῸ ἴγαοθβ ψΠαΐονοσ οἵ 115 Ὀείηρ ἃ 
ἰτδηϑ τίου." ῬοτῆδρΡ5 ηοΐ, Γ νὰ σοῃοϊυάς 
ῃτ5 ἴτοῖὰ (ἢ6 δὔῦβεπος οἵ ἀνκναγα δηὰ 
ΟἸυΠΙΒΥ Ἐχρζεβϑίοηθ, δηὰ ΟΌΙΟι 8 1 15- 
πηἀοτβίδπαϊηρε οὗ Ηοῦτεν ἴθ δηὰ 
Ῥἤγαβθϑ, δυο 85 ΤΏΔΥ Ὀς Ροϊηϊδά ουΐ ἴῃ 
ΟἿΟΣ ΑΡΟΟΙΥΡὮΔΙ ἰοχῖβ; δῃὰ ἤομὰ [ἢ δ 
Ῥτόβοηςα οὗ ΡΑΣ ΟΡ 4] σοηϑισιοίοηϑ, δηᾶ 
[Π6 ιυδ6 οὗ σεται ρΡατς] 65, νὨ]Οἢ τὸ ποξ 
ΠΟΙΏΤΏΟΏ ἴῃ ὨΙΡΏΪΝ ἨἩΗδῦσαιζθα Οτθοῖ. 
Βυϊ 411] 1815, ἃς γε ἤᾶνε 5414, ΤΏΔΥ ΟΠΪΥ͂ 
Ῥίονε ἰῃαῖ {ἢ 6 Ροβϑ Ὁ] 6 ἰγδῃϑίδίοσ. Κηον 
Ὀοιἢ Ἰδηρυάᾶρος 6}. Ἐδγοῖ Ὀοίονος (ἢ δ 
ῬγΑΥΕΥ ἴο Ὀ6 ἃ νοεγβίου οὗ ἴῃς ἰοβῖ ΗΘΌΤΟΝ 
οτὶσίηα]. δηὰ Ενναϊὰ {ΠῚ Κ5 1 ποῖ Ἰτ- 
Ῥοβϑίδια ἴδ 1 15. ἃ βυγνῖναὶ τγοῦχ ἴῃς 
ἫΠ Δ (5 Οἤτοη. χχχὶϊ. 19). Βει- 
Βοϊάϊ, ου [Π6 οἵμοσ πδηά, ἑοιιπα ὑτοοῖ οὗ 
1ῖ5 ἰαῖε οτρίῃ ἴῃ ἴ[ῃ6 αχαρρογαῖθα ἰάδα 
1 ΘΧΡΓΘ5565 οὗ [ἢ6 τηοτῖῖβ οὗ [ῃ6 Τῆτγες 
Ῥαιπάτοῆβ, δηά [ἢ διὸ ποη-ὈΪΌ]ΠΟΔΣ 
ῬὮΓΑΒΘΘ ἃ5 ὁ θεὸς τῶν δικαίων δΔῃ!ᾷ θεὸς τῶν 
μετανοούντων. [{ 15 (τις [παὶ ἴῃ ἄγοι οὗ 
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ἔδο56 σοπορρίίοηβ 15 Ῥϑου ΑΥΪΥ ομαγδο- 
ἴοπϑῦς οὐ ἘδΌ θη. Ὑεῖ (Πα ἰδίου 
ΤΕ 5 ΤΠδοΪοσυ, ἴῃ ἰαυησ 50 Οἢ 5ἴγ655 
ὍΡΟΙ ἴῃ τθ 5 οὗ της ΕαΙΠΘτβ, 111} δἱ 
ἰδαβὲ ὉΡΟῚ ἃ ὈΪΌ]1Ο4] ἰουπάδίίοη. ὅϑ.0ἢ 
8ἃ Ῥαᾶββᾶρα 8ἃ5 Εχοΐά. χχχὶ 13, ΨΏΘΓΘ 
Μόοβεβ ῥγᾶυβ, “"ΚΘΠΊΘ ΘΓ ΑΘΡΥΔΠΔΙ, 
Ιϑαβο, δηὰ [5γαε], ΠΥ ϑογναηΐβ," πρΐ 
ΘΑΞΙΥ Ξυρραβί, [ἈΚθη δ᾽οηρ ΜΠ 115 σοη- 
ἰοχέ, (παῖ τ[ῃ6 τηρϑγιῖ5 οἵ {π6Ὸ Ῥδιγ ΔΎΟ ἢ 5 
σου] ἀνδ1} ἴοσ {ΠΕ ῚΓ ροβίεσιγυ. Ἐνϑῃ {Π6 
δε! Εσενεϊαιίοη οἵ ἀοά ἃ5 “1τΠ6 Οοά οἵ 
ὙΟΌΓΪ (λίποι, [η6 Οοά οὗ ΑΡτγαπαπι," ὧχο, 
{(Εχοά. 11. 6) πηῖρῃξς 6 580 υπάεογβίοοά ; 
ἃ Πα {6 σοποερίίοη ποιά 6 Πισίποτ 
ΒΘ ρτ ποθ ὈΥ διοῇ ραβθαρθο ἃ5 (σξη. 
νεῖν; 26 σύ... ΧΙΧ. σῷ; ὁ ΚίησθΨθ, ΧΙ, 12. 
7. χχχν, 248. χἰ, 8. Πρ; 5: ἘΖΟΙΚ, εν, 
τὴ 26 Ῥς, ὌΧΧΧν, ΤΕ ΤΟΥ Ὁ ὉΠΕΟΙΣ ΥΧ: 
΄. ΔΑηγοπα νΠηῸ Το] ΠῚ 65. 16 [τὸ- 
΄ιδηΐ ἀηα ΘΠ] ΡΠ δος 556 05 Οἴ )ΕΥ 50] 
Στ στ πηλαάθ ἴῃ ἴπΠ6 Ῥβα]Πη5, ἀπ 500 ἢ 
Ῥαββϑαρεβ 245 (θη. νὶ. 9, ΧΥ]. 1 (οἸ6 ἃ 1η 
τη6 Τα] Δι α7Ί91, 32.Α ; ϑαγ ει, τοῦ 
Α; Ἐγμδ,Ὕη, τ8 Β), Μ1]1 Παταϊγ Ὀ6. πο 
ΒΌΓΡΓΙΙΒΘΑ αἱ ἴῃς ἈΔΌὈΙΙσ σα] ᾿ηΐδγοπος οὗ 
16 51:}|655η655 οἱ ἴΠ6 ἴῆγθθ ραίγὶασοῇβ, 
ΔΗ ΟἾΠΘΓΙ στοαΐ ρειβοηαρθα οὗ ἀῃ] αν, 
ΘΓ ἢ 45 Μοβεβ δηα Ααζοῃ (δλαόῥαϊἠ, 55 
Β), αν: δηὰ ϑοϊοιηοη, αἰ ἄνεὴ οἴ 6 5 
οὗ 1655 νόσίῃν ἴλπηε (5) αῤῥαΐϊλ, 55 Β, 56). 
ΟΥ αἷϑο βαύα βαίλγα, 17 Δ, ἌΉΘΓΘ 1ἢ 15 
ἀδοϊαγεα {παὶ {Π6 "ὉΠ Ἴν", ΟΥ̓ ᾿Ἰηηαῖα 1η- 
ΑἸ παΐϊίοη ἴοὸ Θ᾽], Πα πῸ ΡΟΥΘ ΟΥ̓ΘΓ 
ΑΡτγαΠατη, [σαᾷο, ἀηα [δοοῦ. 

ΑΚ ἰου ἴΠ6 οἵου ἴνο ρἤγαβθϑβ, αἰ που ρ ἢ 
ὩΘΙΙΠΘΓ ΟσσυΓ5 1 ἴῃς Ο. Τ᾿, τὸ νου Ὀ6 
ΘΑΞΥ ἴο 5Πῃενν [Παΐ σας ἢ τ Ύοὶν ἰουτ]α τα 5 
0. Τ. ᾿Ιάφα8. Πα Ῥϑαϊπηιϑδίθ σοηϑία ΠΥ 
Ῥα56 {ΠΕῚΓ ἀρρθα]5 ἴοσ Π)}ινΊη6 ΠΡ οἡ ἴΠ6 
στοιπα ἰπαΐὶ τπΠ6 τιρΐθοιι5 (ἀοαά σαπηοΐ 
Ὀὰὺι ἔανοιυγ ἴΠ6 τισῃΐϊθοι!5, απ ΓΟ ἢ ΠΡΟῚ 
τῆς νἱοκεά. [ἢ {πε ῖγ ̓ πουρϊ, απ αἰπιοϑὶ 
ἴῃ {ΠΕῸῚΓ ννοτάβ, [ονα ἢ 15 ἘΠΊ ρας αν 
“της Οοά οἵ ἴῃς τιρῃΐροι5.᾽" 

ΘΙΠΊΠΑΥ ΤΕΙΊΠΑΓΚ5. νου ΔΡΡΙΥ ἴο {Π6 
ΘΘΟΟΠΑ Ρῆγαβα ; ἃ ίαοϊ ψνῃϊοἢ νγαβ {Π]}ν 
Ῥεγοειναά Ὀγ δῦ] Τοπαηαη ἡ Πθη Πα 

5αἱά (διωεῖ. 34. 8): Νὸ 702. ΘΝΛ32Π 5 

πϑὶπ Ὅναῦ ΝΌΟΝ ἸΝΏ)Π5» “ΔΙ τΠ6 ρτο- 
ΡΠοῖβ Ρρσορῃοϑιθα ἠοῖ Ὀυΐ ἢ τοίθυθησθ 
ἴ ῃρδηϊϊδηῖ5." Οἵ, ἰῇῆς ΘΗ ΘΆ[ΑΙ 
Ῥβα]ηη5, Δη [958. ἵν11. 1.5, ΙΧΥ]. 2, ΠΟ σ᾽ 
ἃ Ποβῖ οἵ Οἴπουῦ ραβϑϑαᾶρο5. 

ΟἸΘαιυ, ἴθ, {16 Ἰπςογηαὶ δυϊάθηςα οὗ 

τὴ6 Ῥ͵ᾶγοσ ἄοοϑβ ποῖ πδοθϑϑοιίαϊς (6 ἰαἴθ 
ΟΥ̓ Βυρροβθά ΟΥ Βουίμοιϊάς, Τῆς ἔδοεϊ 
[Πα “Αροϑβί. (σοηϑ.᾽ 1, 22 σοῃίδ! 5 ἴῃ 6 
Θαυ]δβὶ οἰϊαίίοη οὗ 1ὑ Ιδα 1. Α. ἙδὈτσιοΙι5 
ἴο σοπ͵δοίαγα ἴπμαΐ τηΠ6 δυίμοῦ οὗ {παὶ 
ΟΥΚ ννὰβ [Π6 δυίμοῦ οἵ ἴῃς Ῥγαγθσ, Βαΐ, 
ἃ5 Δἰγθααν οὔϑογνεά, [ῃ6 νυυῖοσ οἵ τῃ6 
ῬΥΔΥΟΙ νγὰ5 ἃ 7δνν, ποῖ ἃ (ῃτιβίδῃ ; απ 
[Π6 τοχί ἂ5 ρίνθη ἴῃ {πΠ6 “Αροϑβί. (ὐοῃβει, 
{που ]. πγοϑιὶγ σοποιϊάϊηρ ΜΠ {παΐ οὗ [ἢ 8 
ὈΠΌΠΙ αὶ Μ99., 15 1ΔΥ͂ΘΥΙΟΥ ἢ ΟΠ6 ΟΥ̓ ἴῸ 
ΡΪίαςα5 (εἀ. Ῥ, Α. εϊαρατάθ, 11Ρ05146--- 
ΤΠ ΠΙ 1862). 

Α Ηερτενν νοϑυβίοη ἴγτοπλ ἴῃΠ6 Οτεακ 
ΔΥ Ὀ6 566 ἴῃ δ οἱ. " ΒΙΡ]. Ἡδθῦοτ. 1. 

718. 
ΤΠ6. ἀ5ι.] ροβιοη οἵ {Π6 Ῥγαγεῦ ἴῃ 

ατοοκ Μ55. 15 ατποηρ ἴῃ6 ΗγπΊηβ. ΔΡ- 
ΡΕη δα ἴο ἴῃ6 Βοοκ οἵ Ῥϑβαϊῃηβ ; 1 15 50, 
[ΟΥ 1᾿ηϑἴαποθρ, ἴῃ ἴπ6 (οάδχ ΑἸΘχαθάτσιηιϊϑ, 
ἴῃ τ6 Ζύσγι ἢ ῬΑ ΘΓ, απα ἴῃ ἴῃς ΕἸΠΙΟΡΙΟ 
γοϑοὴ οὗ ἴΠ6 Ῥβαϊπη δαἀϊδα Ὀγ Τ. 1 οἱ] ἢ 
(Ετσαπ κίοσι, 17ο1, 410). Τηδ ῬΣΑΥΟΥ 18 
αἶ80 σίνοη ἴῃ ἴη6 ΕἸΒΙΟΡΙς νεγβίοη οὗ {πὸ 
“ἈΡοβίο! μοαὶ (ὐΟπϑετ ΠΟ 5,. ΠΟ ἢ νγα5 
πγαῖς το ἴῃς ατοοκ (οα, ΤΠοΠπΊα5. ΡῬῈ]] 
ΡΙαῖ, ]1ιοπάοη, 1834). [15 βΘπΠα]πΠ6 
ΌΤΙ, ἃ5 ὈΘΙ ΠΡ ΠΟ ΠΊΘΓΕ σαηΐο οἵ 5οτιρίαγα] 
Ρἤγαβθϑ, θὰ ἢ ΟΥΙΡΊ Πα] σΟΠΊΡΟΒΙΠΟΩ 1 
τΠ6 τπαηηοΥ οὗ ἴΠ6 Ῥοηιίθηταὶ ἀπ4 ϑ.0- 
Ρ]]οαἴογΥ Ῥ54]Π15, νου] πα αγα] ]γ ἰδ τὸ 
15 αὐορίίοη Ἰηἴο ΠΠ  ΙΓΡΊΟαΙ τι56, ἀηα 18 
ἰγαβίθγοπσθ ἴτῸΠὶ ἴΠ6 ΟΥΙΡΊΠΑΙ βϑίηρ ἴο 
ἴη6 ἀρρϑηΐιχ ἴο ἴ[ηΠ6 Ῥϑβαϊῖθύ. δ1ησθ 1ῃ6 
Οοιηοι] οἵ Τχοηῖΐῖ, τ 45 ὕδδη τεϊθραίθα 
ΔΙοηΡ ΜΠ 2 ἀπὰ 4 Εβαγαβ ἴο ἴη6 δηά οἵ 
16 ψυϊραῖθ, [ἢ ΤῊΥ ΘΟΡΥ (Ρατγὶ5, 1860) 
ἴῖ 15 βίνθη αἰζευ βοιηθ ἱπάδχϑϑ, ὙΠῊ ἃ 
Ρτείατοτυ ποίς {παΐ, ἰποιιρὴ Θχο 64 [ΤῸΠῚ 
{πὸ Ὁπσῆ ὃ τ1πθὸ Οὐυης οἱ Τχδηξ, χἱ 
αηα (ῃ6. νο Βοοῖκβ οὗ βάγαβ ἅτ ἤδτα 
αὐαοα, “65 τῃδν σπου! Ὀρδοοτης ἃ]- 
[ΟροῖΠοῦ ἰοβῦ ; 1πᾶϑηλιο ἢ ἃ5. (ΠΟΥ ἀ͵Ὸ 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΪΪΥ οἰἴθι! Ὦγ βδοιηθ ΕΔΙΠΘΥ5, ἀπὰς 
γα ἰουη ἴῃ δοῖηθ Τ᾿ τη Μ55. οὗ {πὸ 
ΒΙΌ]6, ἃ5. Μ6}1] 5 ὑχιηϊεα σορὶθ5.᾽ 

ΤΠ6 σομηπηοη (ὐγαεκ ἰαχί 15 σοοά, δη 
15 ΘΒ Ροτίοα ὃν {π6 να] -οχοσυῖθα 1, Δι 
γοΥ5Ί ἢ, ὙΏ1Ο], ἀ5 πο {π6 ἴο 5. ΓΘ ΥΟΠ 16, 
πιαν 6 ἀδϑισπαῖθα δ Δαΐ,, τὰουρ 1ὐ 
15 ἰἸαῖοσ τΠλῃ ἀπ 5 ΡΟ ΟΣ ἴο {Παΐ νοΥβΊ ἢ 
Θἰσοινιοσο, Ποῖδ. ἀγα, Ὀθϑιάθς, Ασαῦὶς 
Μϑ85. οὗ {πὸ “ἈΑροβίο!Ἂςοαὶ (ὐοπβε αι] 05 ἢ 
σοηϊαϊηίηρ ἴῃς Ῥίαγοσ, Κ14, τῇδ. σαἴα- 
Ιοσιιος. οἵ της Βγ 5 Μαβοι πα τὲ 
Ἰοα]οιαη 1 Ότατγ. 



ΤΗΕ 

ΡΝΑΥΕΝ ΟΕ ΜΑΝΑΘΘΕΘ 
ΚΙΝΟ ΟΕ υΠ}0ΔΗ, 

ἤλεπ δὲ τας λοίάεη εαῤίίος ἐπ Βαῤγίοη. 

Ἐ. Γ. 

εἶτ. 6γ6. 
ΓΟΚΏὮ, ΑἸπιρμεν Οοά οἔουγ νυἱἢ 41} [πε ογπαπιεηὶ τμετοοῦ; ψῆο Β.(. 
Ῥεῖ, ΑΡγδῆδπι, [βδᾶς, ἀπά ἢμιαϑὲ δοιπὰ τῆε 8εὰ ὉῪ τῆς ψογὰ οὐ “Τ᾽ 

]λςοῦ, πὰ οὗ {πεὶγ τρμίθοιβ 8εθεὰ ἢ τῇγ ςοπιπηδηαπηεηῖ; ψγῆο ἢδβὲ δἢπϊ 
Μῆο Παδῖ πηδάες ἢεᾶνεπ δηά εαγῖῆ, ᾧρ τῇς ἄδερ, δηὰά ϑθαϊε ἴξ ὈγῪ τὴγ 

ἴη ἴῃς Οτεοκ ἴῃς ποδάϊηρ 18 “ Ῥγδύοσ οὗ 
Μίδῃλδϑϑοϑ, 5σοὴ οὗ Ε 26 145. 

Ο Ζονά, “Δἱνιρδίιγ Οσοά, ὦ.) Τῆς 5ἴορ- 
Ρίης 15 τοῦς. Τῆς οοιητὴδ βου ἔο]ϊον 
τὲ νογὰ “ΑἸ ηιγ. ὙΠῈ νογὰβ “Ὁ 
Ιοτά, ΑἸ ΡΠ γ, ἄς. . . . ἱππρογίδδ]6 " οοη- 
βςυςς ([Π6 οροπίηρ δἀάγοϑβ οὐ ἰηνοςαίίοη οὗ 
ἴῃς ργάγεσ, (Τῆε ἔο ]οννίηρ “Ὀυϊ " 5ου!ά δὲ 
οδηςε 16.) “1 οτὰ ΑἸπιρῖν "ἢ 15 [πε Οἷς. 
οαυϊναϊοπὶ οὗ 7αῤευεϑ ϑαδαοίδ. Οοά. [{Π|.4 45 
ἐπουράνιε, “ ἨΘΆΛΘΗΪΥ Οπε!" Οὗ Ὅλη. ἱν. 
21. Τὸ ἴοστῃ γοηάοσβ “ δηδάάδι," 8. ἰχυῆ!. 
14: ςἢ, «α'5δο Μαῖϊ. χυὶϊἱ. 35. Τὸ “Ποῖ ̓ 
τὸ πδιηθά, Ὀδοδι56 ΠΟΙ τ Υ 5 Τοῦ δηὰ ἃγῸ 
ΘΌΡΡοϑβοά ὉΥ [6νν8 ἴο ὃ6 εἰοδοίουβ ἴογ {ΒΕΓ 
ἀοβοοηάδηθ. 

ἀπά οὗ ἐδεὶν τ φδίδοις «εεἀ.} ΑἩ δάἀναῃσεά 
[Βοοϊοριοδὶ 1ά6α, δεςογάϊηνσ ἴο ψνῃϊςἢ [Ἔπονδὴ 
ἰβ ποΐ ἴῃ6 Οοά οὗ ἴδε [ἐνγϑ ἴῃ ροποεσαὶ, δυῖ 
ΟὨΪΥ οὗ [6 τἱχῃϊζοουβ τοηπδηῖ. Βείον, Ηδ 15 
αὐάγοβοοα 45 “ Οοἀ οὗ [δες 5. οΥ “ τὶ ῃξζε- 
οὐ.) ΟΕ «150 Ἀοπι. ἰχ, 6-ὃ ; Εςςο]υ8. Χ. 19. 

«ὐἱ!δ αἱ ἐδε ογπαριεηΐ ἐδέγεο})] ΟΚ, σὺν 
πάντι τῷ κόσμῳ αὐτῶν, “ νἱ 4}} [ἢ ογάοσν οὗ 
τῆ σοπὴ :᾿ δὴ δαιυϊναϊθηϊ οὗ {πὸ Η ον. “1 4]} 
ἴδε ποβί οὗ ἐμεπὶ᾽ (Οϑθη. 11. 1). Κόσμος τὸ- 
ΡΓοϑεηΐβ ον, ἴἢ6 ογάογεα ποβί οὗ ἤοάνθη 
(ἐ:6. τὴς 5ἴ48) ἰὴ θυ. ἵν. 19, ΧΥΙΪ. 1: [58. 
Χχίν, 21, χί. 26.«ἁἨ Τῆς ΕΠ ορῖς δ45 ““νοτ]ά," 
ἢ ἢ ̓πάϊςαίο5 4 Οσθοῖκ οὐ ρίπαὶ. 

αυὐδο ῥα δοωπά ἐδὲ “εα.}] ΟΥ, “ [οἰ ογοά," 
Ἰοὺ χχχυῖ. 8 (Ἴ8ι2). [Ιἴ νγὰβ ἀοῆθ σῇ ἢ ἃ 
Τοῦτο ψογά : [οὉ χχχυ . 8-τι; Οεη. ἰ. 9 
(Ρ8. εἰν. 9). Ετμϊορὶς : “ τεδυκοά.᾽ 

ἐδε ἀξεῤ.) τὴν ἄβυσσον ΞΞ ὉΠ (Ό εη. ἱ. 1, 
ὙἹΘΣ]11, ὙἹ. 2). ΤΏΘ ΟΚ. ἴοστῃ 56 6Π)|5 ἴο 
ΔΏΞΥΟΓΙ ἴο [86 Αϑϑυγίδη “ῥοῦ, 45 ὉΠ Π ἴο Α85νγ. 
Τρ ἄν ΟΥὨ ΊΤΙάνιαί. Ασςογαϊηρ ἴο [δ6 
Ἡεῦ. ςοοηςοερὕύοη, ἴΠ6 φαγῖ τεϑῖθ οἡ ἴδε ἔ2- 
1Ποη]655 ἄθορ : 866 5. χχίν. 2, χχχὶϊ, 7, 
οχχχυΐ. 6: ἰοὺ χχχυῖ. 6. ΤΠ “ βοδ᾽ηρ " οὗ 
τῆς ἄδορ εἰχηίῇεβ [δὲ [8 Ὀουηάβ. ἃγε ΠΙΤΩΪΥ 

ϑοσυγοά, οὐ ἰηνίοαο. Οἱ, Ἀσδν. χχ. 3, “ (δοῖ 
᾿ἷπὶ ἱπίο ἴῃς Ὀοζτοπη]655 ριὶ (τὴν ἄβυσσον) δηὰ 
ϑῃιυιϊ Πἰπὶ ὉΡ, δηά εἴ ἃ 868] ὕροη δίπὶ : ἢ Ὠδη. 
νἱ, 17; Μαῖῖ. χχνὶϊ. 66; Βεῖ τᾳ; [οὗ ἴχ. 7, 
“Ὑχῃϊ ἢ σοπηπάσίῃ ἢ βδιιη, δηὰ ᾿ἴ τὶ 
ποῖ; δηὰ 5θαϊοῖ ὼΡ ἴπο Ξἴδιβ.᾽ Ουοὰ ϑ8εαϊοά 
ὉΡ [6 ἄδορ “ἢ ἢ15 (ογτ ] 6 δηὰ σἰοτίους 
ὨδίηΘ Ὁ ἴῃ σοηηῃοχίοη ψ τ πνηϊςἢ, ἰἴ ΠΊΔΥ Ὀ6 
τοιλοηδογοά παῖ ἃ ΤηΔρΊΟΔ] ΘΠ ΔΟΥ ννὰ5 δἷ- 
τοὶθυϊοὰ ὈΥ̓ {πὸ ἰαΐοῦ ἰοννβ ἴο ἴῃς Ὠἱνίης 
Νδηλοὸ οὔ Τοϊγαρταιητηδίοη (ΠῚ). δοϊοχιοῃ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ννᾶ5 Ἵογεάοαὰ τυ ογΚίη ΤΔΩΥ 
ΟΠ άοΥ5 ΌΥ πηεδη5 οὗ. Η 5 5864] ννδϑ στάνεη 
νὰ (6 [πρΗἍ0]60 ΝαπιοΘ. [ἢ ἴῃς Ταϊπιυὰ 
(Ομ έξη, 68 Α) ἴἴ 15 5δ:ὰ (αὶ “4ὀν»ιδάα!ὶ (Ζεηά. 
Αοβῃηιδάδονδ),, [6 κιηρ οὗ [δε ἀοιηοηβ (55), 
Ἰϊνοά οὔ ἃ πιοιιηϊδίη, Μνῦοτο ννᾶ5 ἃ ᾿Μ6 1 {01} οὗ 
ναῖογ, Ὡς ννὰ5 σονεγοα ἢ ἃ ϑἴοπο δηά 
βοδοὰ ἢ 15 5οαὶ. ““Απά δυθσῦ ἀδΥ δὲ 
ξοοΙ υρΡ ἴο ἴδε βτηπιδιηθηῖ. Απὰ ἴδς 58εββϑίοῃ 
(ϑεδοο ) οὗ [86 ἤτγιηδλπιεηὶΐ εηάείῃ, δηὰ ἢς 
Πομ68 ἄονσι ἴο [πε φαγί. Απηά [6 ϑεβϑϑίοη οὗ 
(186 οαττ οηάσδιη, δηὰ μὲ ςοπιεῖδ δηά ἰη- 
Βρεοῖοῖ 5 56], δηδ υποονογεῖῃ 1ἴ, δηά 
ἀσιηἰκοίῃ, δηὰ σονογεῖῃ ἵξ, δηὰ 5θδ οὶ τ, δηὰ 
ἀοραγίειῃ." δοϊοσηοῃ δμανίηρ οὐδίαϊηθ ἃ {85 
ἰηξοττηδίίοη ἔγτομμ ἀθιηοη5, “ ϑοὴηΐ Βοηδδἢ Ὀθη 
Τ]εβοίδάα, μανίηρς ξίνθῃ ἷπὶ ἃ οδβδῖη νβογεοη 
ὍΔ48 Θηρταύθη [6 ΝΑΜΕ, δηὰ ἃ 564]- την 
(ΝΣ ΠΡΊ9)) τ Βοῦθου νγὰ8 οπσγάγθη {86 Νη)ο, δηά 
ἤδοςο5 οὗ νοοΐ, δηἀ 51|η5 οὗ ψχίηθ. Ηδς ψεπῖ 
δηὰ αἰχρεοά ἃ εἰσίθσῃ δεῖονν, ρουγεά ἱπίο ἵἴ 
νγαΐῖετ, δηδ σοηοραϊοὰ ἰὸ ψ (6 ἤδοςοβ οἵ 
Ὑ00] ; δηὰ πε ἀρ ἃ εἰβίογῃ αῦονς, δηά ρουγεὰ 
ἱπῖο 1 ννίηθ, δηὰ πιά ἴ. ΤΠοη δὲ νεῖ ὕΡ 
δηὰ 54ἴ ἴπη ἴῃς ἴγεθ. ἉὭρη ἢθ (([π6 ἀσηηοη) 
ςΔπΊ6, ἢς ἰπϑροςοϊοά ἴΠπῸ 564], γεπηουθά ἰἴ, ἱουπά 
1πΠ6 υγῖπθ, 584: : [{ 15 νυττίθη, “ ΜΊης 18 ἃ 
τιοςκοσν, ἄζο., δηά 1 ἰ5 νυυτίδη, ’ Υ μογθάοχῃ, 
νης, δηὰ πον νης ἴακο ἀννὰῦ ἴπε ποατῖ ἢ 
Ψ1] ποὶ ἀσίηϊς, ἴοσ ΤΥ τ ηϊγϑί 15 ποῖ στεαῖ. Ης 
ἀγδηϊ,, Ὀδοδηηθ ἀγιηκ, δηὰ ἴ6]] δαεϊθορ. Βοηδίδῃ 
οᾶπιὸ ἀοννῃ (πρὶ (6 [{ε6), δηὰ νοηΐ δηὰ 
γον Ὁροὴ πὶπὶ [Π6 «δαί δηὰ ϑοεδὶδὰ ἵ. 



ΡΕΑΥΕΒ ΟΕ ΜΑΝΑΒ5Ε5. 367 
Βι΄. τοῦθ ]ε ἂἀπὰ ρἱογίουβ πᾶπιαὲ; ΨΠοΠΊ 15 Ὀπιηεδβιγαῦϊε ἀπά ππϑεδγοῆδθὶς ; Β.6. 
ΟΣ 676. }} πηεη ἔξαγ, δηά ττελδὶες δείογε ἔογ ἔβου ατί (ἢ πιοβῖ μίρῃ [οτά, κοὐ “5 575: 

Η τῇ ἷ “ Ῥ-ε, 86. δτεαῖ ςοπηραϑϑβίοῃ, ἰοηρ-ϑυ γί ηρ,, νεγυ ὸς ΠΥ ροννεῦ; ἔογ τῆς πΊΔ) 68} οἵ τὮΥ ᾿ 
τιεγοαι, ἀπά τερεπίεβε οὗ τῆς ον}]ς οὔ)οεῖ 2. 13. οἴου ςαπποῖ ὃα Ὀοΐης, δπά τἢίης 

ἌΠΡΤΥ [Ὠγολίεηϊηρ ἴονναγα 8: ΠΠ 68. 18 
ἱπιρογίδθὶε : δυζ ΤῊ πηϑγοῖ ἔα! ργοπηΐϑε 

τεη. Του, Ο [ ογά, δεςογάϊηρ᾽ ἴο 
ΤΥ ρίεδλῖ ροοάηθθβ Πιᾶϑὲ ρτγοπρίβεά 

ἌΝΒοΩ δὲ ψοΐκο, ἢ6 νγὰβ8 ἴῇ ἰγοῦ8. ϑιαϊὰ Β6- 
παϊδὴ ἴο τη, “ΤΠΘ πᾶπὶθ οὗ ΤΥ [οτὰ ἰ5 
Ὅροη ἴτε! Ὅδὲ ἤᾶπλο οὗ ΤΥ [οτγὰ 15 Ὡροη 
{66 1 3.3} 

«υδορι αἱ »π γεαγ) Ἐαΐδμεγ, “.8]} 
τηΐηρβ " (πάντα). “Εδαγ ᾽" 15 φρίσσει, δον εῖ, 
]οὉ ἵν. τς; ψΒὶοἢ ἴακοβ δἂη σεῶ. ρέγς. υεὶ 
γεὶ, ἴῃ ἴῃ6 56ῃ56 οἵἉ “ἴο 5διιδάον δἵ" (΄ 1]. χί, 
381; [6 χν!. 10). 

ἐγοριδίς δεζογε 126) ροαυεν. Ὑρέμειν 4530, 
᾿κε φρίσσειν, ΤῊΔΥ͂ ἴδϊκα Δη περι. γεὶ (158. ᾿χυΐ, 
Δ, 5); 90 ἴΠδὶ ΕΠ ΖΒΟΝΟ ΤΑΥ͂ Ὀ6 τοης ἰῃ ἢ 15 
ΤΟΠΊΑΤΚ,, “ Ζιι τρέμει ἰϑῖ ὃν ηἰς τη ΘΓ Ζὺ θ6Ζί6- 
ἤδη ; δηὰ ϑ. θυ 5ϑποῖ σσῃΐ ἰη οχρ δἰ πίη ἀπὸ 
προσώπου ΞΞ ῥγοβίεγ, ἴῃ Μ ἈΪσἢ σοηβα [86 Ηθδ. 
ΒΒ 3οπγεῖἑπιεβ οσουγβ (Ο η. Υἱ. 11; [πάν΄ νἱ. 
6; 538. χ. 27). Α5 δονγευθῦ νεγὺβ οἵ ,εαγίη 
ΓΘ 50. }}Υγ Ἰοϊηοα τυ ΒΡ ΞξΞ ἀπὸ προσώπον 
τινος, ῬΟΓΠΔΡ5, αν 4]1, ΕΠ ΖΒΟΒΟ 5 τσ (50 
Α. Ν.): 866 [υάρ΄. τ. 5: 1 84π|. υἱῖ. 7. 

ἐδὲ »παϊεσὴγ . .. εαπποΐ δὲ δογπθ} ἡ με- 
γαλοπρέπεια (5. οχΐν. 5, 12, ΠΟΤΕ (6 [ΟΥΤῚ 
15 αβϑοςίδιοα ψἹτἢ “ ρίοτυ ;" 58. νἱῖ!. σ, ἰχχί. 7). 
[ἴ τορσγεβεηῖβ οἵδε διυῖ βϑυῃοηγπιοιβ δῦ. 
ἴοσπιβ. Οε. Ατίϑὶ, " Ἐπὶ. ΝῚς.᾿ ἵν. 2, .. ΤΑσ- 
τεκτος, “" Ἰῃ50 Ὁγ Ὁ ] 6 ; ΟἹὰ 1,4ἴ. προγίαδῥἑῥα. 
ΤΗΟ νογὰ 15 σᾶάσο. Ττοιηπιὶυ5 ἄοεβ ποῖ 
εἶνε ἰ. Ετηίορῖς : “ΕΣ ἴπεγα 15. ὯΟ επά οὗ 
16 »γεαΐηοβϑ οὗ [ΠΥ βίοσγ.ἢ 

ἐδίπε ἀπ» ἐῤγεαίεπῖηρ.) [1,1ἴ, 16 δῆροῦ 
ΟΥἩ ΤΥ τῆγεαίοηϊης δραϊηϑδί 5 πηογβ;" ἃ Ηε- 
Ὀγδίϑῃη. ᾿Απειλὴ ΞΞ ὮΨ) δηὰ ἢ"), ἐγα ; Ηαῦ. 
ἢ, τα; Ῥγτον. χίχ. 12. ΑἸβὸο ΠῚ), ἑἐπεγεβαίο; 
Ρτγον. χίϊὶ. 8, πτωχὸς δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλήν ; 
ΠοΙΏΡΑΓο ἀνυπόστατος, “ ἱπιῃροτίδΌ]6,᾽" 2.6. “1Ἰῃ- 
ΒῈΡρογίδοϊς," ἐπεισίεπέαδῥδςε; 2 Μᾷδεος. 1. τ1; 
Ρ8. οχχῖν. ς, τὸ ὕδωρ ἀνυπόστατον (ΗεὉ. ““ἴῃ6 
τοι νναἴοτβ᾽). ΕτὨορὶς : “ Εσαγέυϊ 15 (ἢς 
οδακεϊβουηοηΐ οὗ (ΠΥ τυτδῖι ἀραίηϑξ 5: ΠΠ6Γ8.᾽" 

δμὲ ἐδ »ιεγω ῥγορ 671] ὙΠῸ “Ὀυῖ᾽ 
(δὲ) 15 ἀϊι ἴο ἴῃς ἰαῖοῦ εἀὐίοηβϑ. Τῆς Μϑ55. 
ᾶνο τε. ΤΠ σοδαάϊηρ δὲ νγα8, πο ἀουδῖ, 5υρ- 
ξεϑίεα ὈΥ πὲ ἀρραγοηΐϊ ποεὰ οὗ 4 οἴἶδιιϑεὲ σοῇ- 
ἰγδϑίίηρ ἔοστηδιυ ἢ τ. ς : “ [πἰοϊογδῦϊα 15 
[Π6 ϑρ᾽εηάουγ οἵ [ΠΥ φσίοτγ, ὅζο. Βυΐ ἱπηπιοᾶ- 
8 ΓΔ Ὁ] 6 δηὰ πηϑοαγομαῦϊα ἴἢ6 ΠΊΕΥΟΥ͂ οὗ [ΠΥ 
Ρτοιΐβε " (80 11ῖ.). ὙΤΒῸ ΟἸἹὰ 1,4ἴ. ἴῃ 5 Βα5 
σέγο εἰ. ΤὮΘ τοδάϊηρ τε ἱπιρ 165 ἴῃ 6 Ὀορίη- 
ηἷηξς οὗ ἀϊγεςῖ βεπἴθηςοθ, δἤεγ ἴπ6 πιδηϊο! ἃ 
ἱηνοςδίίοη οὗ σοάἄ ὃγ Η!5 ἀϊβογοης αἰἰτιυΐα8 : 
“0 1, ,ογὰ ΑἸἰπιρῖγ, ἄς. ΨΥ Βοτηδάσβί, ἅς. Οὗ 
τόσ 4}} {πη γ5 γα ἴῃ ἀνε, ἄς. Βεοδυβὲ 
ἴα Ξσρἰοηάουγ οὗὨ [ΒΥ ΦΙΟΥΣΥ 5 ἰῃςοϊγδΌϊς, ὅτε. 

ΒΟ ἱπηπιοϑυγδῦϊα δη ὈπϑοδγοβΆ0 ]6 5 [86 
ΤΑΘΓΟΥ͂ ΟὟ (ΠΥ ργοπιῖϑο. Εογ, ἄς. ΗἩοννενου, 
ψὸ σδηποῖ Ποεῖρ {πἰπἰκῖπρ τῆς [6 πηοηίίοη οὗ 
ΤΩΘΤΟΥ 5 ΓΟΑΪῪ ςοτοτγαϊπαῖο 1 (μα οὗ 
“ἰΔΏΡΟΥ " ἴῃ {86 ἔογηιεσ οἶδιϑε; δηὰ δοβίάθβ, 
Οοὐ᾽β ΠΊΕΓΟΥ͂, 45 ν}6}} 485 Ηἰ5 νυγδίἢ, πιᾶὰῪ ὃὈς 
ΡΓΟΡΟΓΙ͂Υ Δ]]οροὰ 85 ἃ ὅτουπά οὗἩ ἴθ ἔδρα οὗ 
Ηϊπι: Ῥ8. οχχχ. 4. ἍΝ ε πιᾶυ, ἱμογοΐοσο, 45- 
δ πὲ ἰῃαῖ τ΄. 5- ἅτε βυδογάϊπαίε ἴὸ συ. 4: 
φηά τμδῖ [Π6 ἱηνοσδίίοη τϑΔ ΠΥ σοηοὶυο5 νυ ἢ 
υὉ. 7. 

μπριεασυγαὐΐς ἀπά ἰπεεαγοδαδίρ. ὅθε Ἐςσςϊυ5. 
ΧΥΪ, 15; Ἀοῃῃ. Χί. 31; [58. χχίϊ. 18; Τοῦ ν. ο, 
ἶχ. 1ο. 

γῶν δομβ ἀγὲ 1ῤεὲ »"ο δὲρ 1ογ4.}1 Οἱ 
Ῥϑ5, χ]νῖ!. 2, χουν, 9. [ηβίθδὰ οἵ σὺ γὰρ, (οά. 
Π|. ὅτι σύ; ΟΙά 1,λἴ. φμοπέαηε ἐμ; ὶ Ηοδ. 
ὟΝ ΠΤ ΠΠΙΣ 5: ΟἹΑ 1,Αξ. αὐνετένπας “μεν 
0791267)1 ἐεΓΓαηι (85 Ῥ5. ΧΟΥΪ], 9). 

φΓ σγεαὶ εογιβα!σον.1] εὔσπλαγχνος, ἃ ἴοΓΓὴ 
οὗ ψ οι Ὑτοιηγλυβ σίνος ΠῸ ἰπϑίδησθ 866 
ΕρΡΒ. ἱν. 12; 1 Ῥεῖ. "1. 8. ΕὸΣ [86 ποχί ἵἴνο 
ερι[πμεῖβ, μακρόθυμος κι πολυέλεος, 566 ῥξ. 
ἰχχχυῖ. 15; Εχοά. χχχίν. 6; δηὰ ἴῃ ραββϑᾶροβ 
ἔτοπι [οεἱ δπὰ Ϊοηδὴ ἐγα. ΕΠΗΪορ. ““ τηοσ- 
οι." 

παπᾶ γεβεπίεσὶ 97 1δὲ ευϊΐς οὔνπεη.] Ἐτ᾿ΈΖϑΟΠο 
οΟἸὨΪ5 καὶ (“ ἄυςε Τ.. Βιυῖ (ὃς ννογάς ἃγὸ 
ΤΕΔΙΥ ἃ αυοίατίοη Εἰ Γ ἴτοπὶ [οοἷ ἰΐ, 13, μα- 
κρόθυμος κ. πολνέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς 
κακίαις, ΟΥ̓ ἔγοπὶ [οηδῇ ἷν. 2, νἤοσα [ἢ6 ϑδπὶὸ 
ΕΧΡΓΟβϑίοπβ ΓΕσΌΓ. ὙΠ πιοδηΐϊηρ 8, ““σο- 
ΤῊΟΓΒΘΙΩΪ δ ἴδε σαἰαπ 65 οὗ πηεη, ψ Ὡς Ης 
ἰπῆίςῖ5 οῃ ἴμεπι ἴον {πεν 8ἰπ5 (Ατηοϑβ νἱϊ. 3, 6 : 
1 (ἤγοη. Χχὶ, 15). Τῆς οροπίηρ ἱηνοοσδίίοῃ 
οηδβ ΒεΓθ. 

ΤΦοω, Ο Ζονά, αεζογϊηρ 1οὸ γα - 
5μ95.} 1, “186 τι ἥξυας οἵ ΤΠ 
ΓΕ Νεῖῆ. χὶ, 22; Ῥ8. οχὶν. 7. Α5 ἴο ρτο- 
τη 565 οὗ Γορεηΐδηςθ δηὰ ἐογρίνθηρϑς ἴο ““ {βϑῖη 
(Παϊ μᾶνθ ϑἰπηθά, [ἢ6 οχργοβϑίοηῃ ἀοοβ ποῖ 
[ΔΚ6 ΔἸΔΥ ἴΠ6 ΤΏΟΓΔ] ᾿πιτἰδῖῖνο ἔτοπὶ ἴῃ6 εἰπη- 
ΠΟΙ {δμοπηϑοῖνοβ; δι, 8ἃ5 (ἢ 6 ποχί οἶδιιβο 
[ΛΆΚ65 εὐἹάθηϊ, 1ἴ ΒΙΠΊΡΙΥ πιδὰῃβ ἴο 84 {παῖ 
Οοὐδβ σγδεοίοιιβ ργοπηῖδε [85 σουρίοα ἔογρίνο- 
685 ΜΊΓ τοροπίδηςο, πλδκίηρ [π6 οἣθ οοηβθο- 
αὐυεηῖ ὑροῦ ἴῃς οἴδεγ: οἕ 1588. ἱ. τό ὑφ.; 
ἘχΖεκ. χυῇῇ. 2: σφᾳ.; Ἠοϑ. ἱ. τοὶ 1Ϊ. ; νυἱ. τ,.2; 
χῖν. ΕΤοπὶ ἀποίθοῦ ροίΐηϊ οὗὨ νίονν, οὗ οουγϑθο 
ἴ ἰ5 (τὸ (Δι Οοἀ ρἴνεβ ἴπς ἰπηρυ θα ἴο τὸ- 

Ὠΐδηςθ, 88 νν6}} ἃ5 ἴΠ6 δηβυΐηρ ραγάοη. Απάὰ 
ἴῃ [ἢ 6 ργεϑϑηῖ ἰηϑίδηςθ, 88 ἰῃ [Παἴ Ἰ464] οης ςοῃ- 
τοτρ αεὰ ἰῃ ΗΟ. ἰϊ., ἃ ννϑ8 Οοὐ δ ςμαϑίίβο- 



ΡΒΑΑΥΒΕ ΟΕ ΜΑΝΑΘΡΕΡ, 

τες; δυὲ ἴδοι Παϑὶ δρροϊπίθα τὸ- Β. 
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ΒΕ. τερεπίδηςε ληὰ ἐογρίνθηδββ ἴὸ ἴΠε6Π| ἐς ̓ ξ 
ΠἸ ΤΡ τῃδῖ ἢᾶνε βἰππεὰ δρδίηβε ἴπεε: δηά οὗ 

(Πης ἱπδηϊζε πλοῦς ίε8 ̓ αϑὲ δρροϊπιεὰ 
τερεπίδπος ὑπο 5ἰπποῖβ. δὲ τῆς 
ΓΆΥ ᾧὃε βϑᾶνεά. Ἴπου τδεγείογα, ὁ 
ΤΙ, οτά, τπᾶῖ ἀγὲ τε Οοά οὗ τῆς )ι5ῖ, 
᾿μαϑῖ ποῖ δρροϊηϊεά γερεηΐδηςα ἴο [ἢ6 
7υδῖ, 25 ἴο Αθγδῆδπι, δπὰ ἴβδδς, δηά 
Τλςοῦ, νος ἢ μάνα ποῖ βἰπποά ἀρδίηβῖ 

τοῖς ψἢηϊςῖ γάνο ἴ. 866 νΊβάοπι χίϊ. 1ο: 
“Τῃοι ρίνοβὶ τοροηΐδηςσο ἴῸΓ 51η5. Ῥεγῆδρβ, 
πουνγόνοσ, “ γτοροηΐδηςς "ἢ ἰη [ἢ 5 1Π6 τοῖοτβ ἴο 
Οοά, ἰη (ἢς 56η56 οἵ “ τεϊεπίης." ΤΠο ρᾶτ- 
τίεἰρὶς νγὰβ 50 υϑϑὰ ἴῃ {πε ᾿πς Ὀεΐοτγε : “ ΤΒοιὶ 
ἢϑί Ῥγοπιβοὰ [δῖ τοὺ ΜῈ τεϊοηΐ δηὰ ραγ- 
ἄοη." ὙΤρη, ἱπ ἴπ6 ποχῖ |πθ, τὸ Βᾶνα Γδ- 
Ῥεηίδηςς Οὔ ᾿ΔΠ᾿ 5 : “ Απὰ ἴῃ [6 τ] - 
ἰυάς οὗὨ τὴν ἴοπάου πλογοὶθβ "᾿---δηὴ Θχργοϑϑίοη 
Οσουττίηρ 1η 8. 1ϊ. 1, ᾿χῖχ. 16--- δϑὲ δρ- 

Ἰπιοα [ον “ ἀϊάξέ ἀρροίηϊ, ““δρροϊηϊοάϑι." 
6 Ηδοῦ. ρεγζεω Ξξξ, ΟΚ. δου. δηὰ ρογίεςι] 

τορεηΐδηςθ ἴο 5 ΠΕΓ5 ἔογ βαϊνδίίοῃ ἢ (εἰς σω- 
τηρίαν. Ἀοπι. ΧΟ Ι, το; Εχοά. χΥ. 2; οὗ 
χὶϊ!. 16). Οὗ οὖἦν [μογὰ δ νψογά : “1 σάπια ποῖ 
ἴο «οΔ]} {π6 τ βίθοιβ, Ὀυξ 8 ποῦβ ἴο τερεηῖ- 
δἃῃςο. Το ἴνο ᾿ἰπο5, "Ἴου, ΟΙ] οτὰ ... 
ΤΑΔΥ Ὀε 5ανθα," ἂτὸ οπιτοὰ ἴη (οάά. {Π1., Τ. 
ΤΒο ἰοχὲ οἵ ἴῃ “Αροϑί. Οοηβί.᾽ 18 ΒΕΓΕῈ 
ςοηξικοα, δηὰ ἴῃς ΕἸ ορῖς νογβίοη οπλϑ. 

Τδομ ἐδεέγοίογε} σὺ οὖν. ὍΤΕΘ ρατγίῖςῖς 15 
δαυϊναϊεηΐ ἴο ΠῚ» (Εχοά. 11. 18, χ. 17). 

αρῥοϊκεά.7 ΟΥ “ ογάἀδιηεα "---ἔθου ; ΟἹ 1,κἱ. 
οσμσί; ΠῸΦ᾽ ([οὐ χχνι 3; 2 54π1. Υἱῖ. 10). 
ἢ ἴδε ΌΣΟΙ φΈΓΘΟ, ἴδε ἴογπὶ ννὼ8 ὥρισας 
Βοπι. ἱ, 4. νι τὰς ἰάθα, σουηρᾶσγε Οὐῦ 
οτ δ νογάβ υσῖ υοίοα, ἀπά [ἀκ χν. 7, 

ἐς ὨΪΠΘΙΥ δηὰ πἰπα ι5ῖ ρογβοηβ, ὮΙΟΒ πορά ἢῸ 
ἴδηςο6." Βιιῖ οὔ 1 ,οτὰ οΟὈνΟ 57 υϑεὰ 

11:6 ἴογτη “ τἰῃίθοιβ ἢ οὐ “ )υ5ῖ ᾿ 1η ἃ χγελαίέυε 
δεῆ5ε ; ὙΠοτοδ5 ποτ ἴῃ τηεητίοῃ οὗ ΑὈγαῃδηι, 
ἴβδδο, ἀπά [|ἀςοῦ, ἢ (ἢ6 υδὶβοδίοη τοῖς 
οὐχ ἡμαρτηκόσιν σοι, ῬἰΔΙΏΪ ἰηά!ςδῖε5 5οπΊο- 
{πηρ πιοσο. Τῆς ἴγυ ἰ8 (Βαῖ, ΔΙΠου χα (ἢς 
{Ἀ1}}Π}1πρ5 οὗ τς Ῥαιγαγοἢβ ἀτὸ ηοΐ οοποραϊθά ἴῃ 
«μεὶγ Ὠἰδιοσεβ (Όη. χὶϊ. 13, ἄς,), ἴς [ενν]5ἢ 
τηϊηὰ οὗ ᾿αῖοσ. ἘΠπ|65 1ἀ θα] 56 [Π6πὶ 45 ρεσίεςϊ 
οὔαγδςοΐοσβ, Βοϑο του 8 σγογα βυβιςοίοηΐϊ, ποῖ 
ἴον τΠεπιβοῖνοβ ΟὨΪΥ, δυῖϊ 4150 ἔοσ {πε ἘπΌΓο 
Ῥοβίεσιυγ. Δοςογάϊης ἴο [6 Ταϊπιυά, αἢ 
Ιϑγιοὶ μᾶ5 ρατί ἱπ [πε νου] το σοτῆς (οεά 
(ραίοπ, 94; Κειϊμδό. ττι Αἰ; ϑαμδεάγ. τὸ Α, 
ο); δηὰ “Ἄνουυτῃηρ σοπιθ5 ἴο [ἰβγϑεὶ οἡ 

δοςοιηῖ οὗ ἴΠ6 τηοτῖ5 οὗ ἴῃς ΕΔίθεΙβ " (δῥόγὶ 
Οη ευῖ., Ρ. τοβ Β). ΤΒΘ [εν ἄρρθαγ, ἴῃ 
ἕλςῖ, ἴο ἢᾶνο [6]ῖ βοσυγε οὗ [6 ξυΐζυγο, οἡ 86 
στουπά οἵ {πεῖν ἀδβοοηξ ἔγοπι Αὔγαμδῃ (Μαῖϊ. 
11}. 9: [Ιοδη υἱϊ. 13,19). Ηδς 5118 δἵ {π6 βαῖβ 
οἵ ΠΟΙ], ἴο βᾶγν6 8ΔῃΥ [5γδοὶ ἴα ἰγοπὶ οηϊοσίην ἰτ; 
ἴογ Ἦ15 πηουῖξ δναὶ]β ἐνθηὴ ἴοσγ ἴπῸὸὶ σὶοκοα (Βεγ. 
Ἀαὸό., 48; δραδὝαϊ!ῥ, 554). ΤῊ τηοσὶ5 οὗ ἴῃς 

Ρεπίδηςε ὑπο πὲ ἴῆδζ Δ4Π1 Δ 51ΠΠῸ6Γ: 
ίογ 1 Πᾶνε βἰππεά ἀδονε τἢ6 πυπηθογ οὗ 
τῆς 81ηἀ5 οἵ {πε 38:84. ΜΥΎΥ ἐγδηβργαβ- 
βίοπϑ, Ὁ [ἰ,ογά, ἂγὲ πὰ ΕὴΝ πὴ 
τΥΓΔΠΒΡΓΟϑΒ 05 ΔΓῈ τ} 1 ρΡ116ἀ. Δηά ἷ 
ΔΠῚ Ποῖ ΨΟΓΙΏΥ ἴο ΕΠ ο]4 δηὰ 8ες ἴῃς 
Πεῖρμε οἵ ἤεᾶνεῃ ἔογ τῆςα πγυϊτίτυάς οὗὨ 
τλΐπῈ ἱπιαυ τῖίε58. [ ἀπὶ δονγοὰ ἀόνῃ 

Βαΐδοτβ, δονσευου, ἀο ποῖ ἀνδὶ] ουϑιάς (ἢ 6 ἰδηά 
οὗ [5γδεὶ (Βαδα Βαίδτα, 81 Α). Το ἰδηριᾶσε 
οὗ 1818 νϑῦϑο, (Πογείογο, ργονεβ (6 [6 νν 15} 
ογίξίη οὗ (6 ῥὑγΆγου. 

“10 7π..}] ἐπ᾽ ἐμοί, 88 ἴξ ““ρυΐϊ τερεηΐδῃςς 
ὍΡΟΙ πι6. Βιυῖ (οά. [{Π1. οπιβ ἐπί. 

ΒΕδιορῖς: “δυϊ ἴυγη ἴδοὺυ (υπἴο) ἴδε 
τοροηΐδηος οὗ Τὴ6 ἃ 5ϊπποσ." 

ἐδαξ ἂρ ἃ οἰππεγ. ἢ ἘλίπΠοΥ, “266 βἰηηον," 
δῦονς 8}} οἴπετϑ, κατ᾽ ἐξοχήν. [ὐὺκῸ χη, 11: 
“ (οά δ6 τηογοῖξαϊ 20 »6 ἐδε τἰππεγ."ἢ 

"ν 7 δανε εἰμπεά.] Οὐ, “1 βἰηηρά " (ἡμαρ- 
τον). ἔσογ ννπδῖ [ο]]ονν8, οὗ, Κ5. χὶ. ς, τ: [ὁ 
ΥἹ. 1. [ηϑϊοδὰ οὗ ψάμμος, ἴδ ποτα οδὶ 
ἕοττη, ἴς ΓΧΧ. υϑυλιῦ 845 ἄμμος. 8ὅεεὲ 
ἊΝ ̓Ιςἁ. υἱῖ. ο (Εςοϊυβ. χχὶϊ. τ) ἔογ [με ἔοσπῃεσ. 

ΤΒΘ οἴδιιϑα ΔΠ1ρ011ῆ 65 (ΠῸ Ὄχργοϑϑίοη τῷ 
ἁμαρτωλῷ, νἱτ ἩνΒῖο ἢ [Π6 ῥγεσεάϊηρ οἰλυϑὸ 
του ηδἴο8. 

Μη τραπσγει ἰοπ.) ΟἷΚ. ἐπλήθυναν αἱ 
ἀνομίαι μον, κύριε, ἐπλήθυναν. (ΕΤ. οπιίί8 αἱ 
ἄνομ. μου ἴδιο βεςοπά {{π|6, αἴεσς (οὰ. Τυνγ. 
Οοά, Π|. ἀηὰ Αροκί. (οηϑβῖ. οπιὶξ κύριε ἐπληθ. 
45 ΜῸ6]}]. Τἢς ΕΚΠΪορΡΙς [85 ΟἿΪΥ͂ : “ δῃα ΤΥ 
ΔΙῸ ΠΥ 51η5,᾿ ἢ ῖς ἢ ἴἴ σοπηεοῖς ἱπηπγοάϊδίεϊ 
ἢ (6 ργϑοθάϊηρ οἶαλυ86.) Το εαϑὲ ἡ 
πληθύνω 56 ΦΕΟΏΘΓΑΙΘ τγαηϑιτϊνο ἴῃ :,ΧΧ., 
ἃ5 ἴῃ οἰδβϑίςδὶ υϑᾶρθ. Βυΐῖ ἰαἴον νυτιῖοῦβ ςοη- 
ἔμϑε6 ἃ ἢ πληθύω, ντϊςἢ 15 ᾿π 38. Οἵ 
Αςῖβ νἱ. 1. [πη τ. τὸ ἐπα, “ ταῦ Εἰρ! δὰ οἵ» 
ἔδποθϑβ " (πληθύνω) ΟσουΓ5 ἴῃ 115 υ5ι114] 56ῃ56. 
ψντ [πὰ ἐπιοῦοηδὶ δηὰ οὐπρηδίὶς τεροϊ το, 
ζΟΠΊΡ. νυ. 112,13 ἐπῆγα; Ῥβ. ἶχχν. ἱ, ἰχχυΐ] 1, 
ΟΧΧΙΙ. 3. ον ἴῃς ἰδουγνδῖ, 566 158. 1ἰχ. 12. 

ἰο ὀεῥοϊά “πᾶ “ἐε ἐδε ῥεῖ δὲ 9" δεαυεη. ΤΟ 
ἢγϑὶ νογῦ---ἀτενίσαι---τιθΔη5 “ἴ0 ρΡᾶ2Ζ6 δδγ- 
ΠΟΘΙ :Ὁ ΤΚ6 ἵν. 2οβ. Ὑτομηγηῖι5 σγοίογϑ ἴὸ 
4 Εϑάγ. υἱ. 28 οὐἷγ. Ατίϑίοιϊθ πᾶ5 {86 ἴσττῃ 
ςοπείτγυςῖοα 1} εἴς τι (( Μείδοτ᾽ Ἰ. 6,12) δπὰ 
πρύς τι. “ΠΕ Βεῖγμς οὗἨ πεάνθη " (Εςο]υ5. 
ΧΥϊ!. 22; 5. ΟἿ]. 11) 15 πηοποηεαὰ 45 Οὐ β 
δοάε: [538. ΧΧΧΎΪ. 14 (“ Μίπε ογοϑβ ἔϑιἸθὰ τοῦ 
βλέπειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν 
κύριον ἢ. (ΟἿ αἷδο ΠΚὸ χυιΐ. 11; ϑυβαηηδ 
9; 8. οχχὶϊ. τ, δηά [Π6 ρσορεσ πδηλὸ Ε1Ὸ- 
οηδὶ, “ υπῖο [4ἢ} ἅΓ6 στηϊπο ΟΥ̓ 65.᾿ 

)ῶν δὲ νι μάφ.) ἀπ᾽’ πλήθους. 866 [οῦ 
ΧΧΧΥ. 9; ἀπὸ ΞΞ [Ὁ, “ ἔτοπι," ἐς. οὐίηρ ἴο, 
Ὀεόςδυβε οὗ. Οδξῆ. Χχχχνΐ. 7, ") 8 : 866 ῃοΐε οὔ 



ΡΑΑΥΒΕ ΟΕ ΜΑΝΆΑΡΡΒ. 

νν]ἢ ΤΔΠΥ ἴγοη δαπάβ, {πὲ 1 σςαπηοῖ 
᾽ΠῚ ἃρ πιπε Πεαδά, ᾿πει πε ἤᾶνα ΔΠΥ 
ΓΘΪθλ8ε : ἰοὼγ 1 βᾶνε ριονοκεὰ (ἢ 
τνυγδῖῃ. δπά ἀοης εν! Ὀείογε τἢδα: ἷ 
(4 ποῖ τὴγ ν"}}}}, πεῖῖμεσ Κερὲ 1 (ἢΥ 

ἩΤΉΣῳ ({ τ, 
ΧΙ. 10); ΟΥ̓[Π6 5ίηρ. ἢ) ([ετ. 11. 22; Ηοβ. 
ἶν. 8). 

1 α» δοαυεά ἀοαυπ «υἱὲ »ιαη ἰγο δαπά:.} 
||," θείης θονεὰ ἀἄοννῃ νυ] ΤΏΔΗΥ δὴ ἰγοῦ 
Ὀαηά, 80 (αἱ, ἄς. ΤΠδ ννογβ ἀγδ. ὙΓΟΏΡΙΥ͂ 
ἀϊν!ἀοα ἔγτοπι τ δὲ ὑσγεοθάθα ΌΥ [Π6 . ΕἸ ]5ἢ 
Ρυπεζυδίοη. ὙΒΕΓΟ 5μου]ἀ 6 4 σοτῃπιᾶ ΟὨΪΥ͂ 
ΔΙ͂ΟΣ “ἱπαυ 68. ἘΕοΥ σιδηρῷ (14).), (οά, 
ΠΙ. δῃάὰ “Αροβῖ. (οηϑῖ.᾽ μαᾶνθ σιδήρον, “ οὗ 
Ἰτοη." ΟἿ, δη. ἰν. 15, 22. Αὐςοογάϊηρ ἴο 
[Π6 ὨΔΙΤΔΓνΘ ἴῃ 2 Οἤ το. ΧΧΧΙΪ, εἰ, Μδηδϑβθ ἢ 
γγὰ5 Ὀουπά ν᾽ ἢ 4 ἀου δ] οπαΐη οὗ ΟΡΟΚΤ ΌὉΥ 
ἢϊ8 σδρίοσγβ. Ηδσγε δὲ 18 γεργεβεηϊθα 45 ἰοδαάθά 
νὰ “Πα η5 οὗ ἰγοῇ, 845 ἃ σδρίίνο ἰῃ ἃ ἀυηρθοη. 
Βυϊ [πε 56η56 15 ρου δρ5 γαῖῃοσ τε δΡ ΟΣ οδὶ, 
δΔηά τοίειβ ἴο ἴΠ6 οἤδίη οὗ δίη δηά ζσηΐβοτΥ : 
εἴ. Ῥϑ, ΟΥ̓. 1ο, 14: [1μἀτὴ. ἱ. 14; δηά [Π6 
ΕΠὨϊορίς νεγβϑίοη : “1 δᾶνο ἰδδοιγεά ἴῃ ἐεϊῖο 8 
οὗ ἴσο, [αὶ 1 πιὶρῃξ ρμεῖ τοϑὶ ἔτοση 5 ἴὺ σ ΤΑΥ͂ 
δου]: δηά Ὁγ [8 450 1 ὕᾶγὰ Ὡοΐ χοϊζεη γοϑβί. 

ἡδαὶ 1 εαπποί Πὺξξ ωρ. εἰς τὸ μὴ ἀνανεῦ- 
σαι. ΤἼὮδ ψοχὰ υ508}}} τηθδη8 “ἴο ἴἄγον ἴΠ6 
Βοδά θᾶςοῖκ ἴῃ τοΐθη οὗ ἀδηϊαὶ," 885 γγὸ 58δκθ 
[86 δοα, ὙὝΠεδη ϑοσηδίπηθ8 “ το [γον [ἢ6 
μεοδὰ υρ, ψῆθηςθ ἀνανενευκὼς, “ὈρΓρδΐ,; 
ἐν ἢ ἴῃς Βοδα ογεςῖ Ὁ ῬΟΪΥΌ. ΧΥΣΣ, 13. .1; ςἢ 
ὈΚ, 1. 22. δ; [υυςίδῃ, ὁ Νεογοπι.᾽ 4. ΟἸὰ [1,κἴ, 
γν6]}: μ πο ῥοσοὶηε αἰδο ζετο οαρμ τηεισπ. ΟἿ 
Ρ5. χὶ. 12; οχ, 7. ἼΒ6 σεδάϊηρ οὗ (οά, ΠῚ, 
5 ΣΟΊ ΚΑ 0]6 : εἰς τὸ ἀνανεῦσαί με ὑπὲρ ἅμαρ- 
τιῶν μου, “50 {Π4{1 ἴἄχονγ θΔςΚ (ΠΥ μοδα) 
ΟΥ̓́ ΠΊΥ 51η5,᾽ ἃ5 1 “5ῇδκθα σὯῦ ἤοδὰ οὐδοῦ 
1τῃοηι. Βιυΐ (5 Τοδαάϊηρ, ΓΟ ΔΟΙΪΥ τεϑίβ οὐ 
ΤΙΒΑρΡσ μοηβίοη. 

πείέδεν δαυε ση} γείασθ.) καὶ οὐκ ἔστιν μοι 
ἄνεσις, “ δηὰ 1 ἢᾶγθ ΠῸ ΓΕΠ 55 Οἢ ΟΥ γοβρὶίο :ἢ 
ΟΙά 1,.4ἴ, γωρίγαθο. Οὗ. 32 Ἐϑάγ, ἵν. 62: 
Εςου8. χν. λο; 2 Οοσ. Υἱ. 5. ΤΟ ποχὶ 
αἰαιι865 ἅτε οἰοϑοὶν Ἴοοηηεξοϊοεά Ὁ] (88 ΟὨΘ, 
δηά 4 σοσσηδ νου θὲ Ὀδεϊίζεῦ 18Δὴ 4 Ἴςοϊοῃ 
δου “σείθαβο : “Βεοδυβδα 1 ργογοκεά [ἢΥ 
ναί, δηα ἀϊά (Πα ψΒὶοδ ννὰ5 δΥἹ] Ὀοέοσο 
66 (5. 11. 4; 2 Οδβγοῦ. χχχῇ!. 2), ὈΥ̓͂ ποῖ 
ἀΔοίηρ (μὴ ποιήσας) ΤΥ Μ1}}, ἀηὰ ποῖ Κεορίηρ 
ΠΥ Τοπητηδηστηθηΐβ, ὈΥ ϑεϊςσ ὉΡ Δρουηϊηδ- 
Ὀοηϑ, Δη τ] Ρ  γίηρ οὐ]εςῖ5 οἱ οὔδηςς᾽ (στή- 
σας βδελύγματα κ. πληθύνας π ἐχοχ θα μι ἃ). 
Το ψνογάβ ἀΓ6 δὴ Ἔχρδηβίοῃ οἵ ψν8αῖ 15 βαϊὰ οὗ 
Μδηδββοβ (1 Οἤγοη. χχχὶμ. 6): ἐπλήθυνε τοῦ 
ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ παρο 
γίσαι αὐτόν. (οά. 11]. δηά (δ “Αροκῖ. (οηκι.᾽ 
(ΟΚ. «πὰ ἘΠιἰορΡ.) οπιϊξ μὴ ποιήσας . .. 
προστάγματά σου, ἀπὰ ΤΓ. ΟΠ 5 στήσας... 
προσοχθίσματα. ΕΥϊΖΒΟΒΕ ΡΓοποιποεϑ8 δραϊηβῖ 

“420ο.---- γγοῖ, 1. 

Ὁ. 4 τεῦγα. “ΤἸηϊαυ 165, ἀδικίαι, ΓΔ 

ςοπηπιδηἀπηεης8 : Πᾶνα 8εῖ ῸΡ ἃροπι!- 
πλῖϊοηβ, δηὰ ἢανε πιυϊρ] εἀ οἤξηςεϑ. 
Νον τῃεγείοσε 1 ον τῆς Κπεε οὗ 
ΤΑΪΠ6 ἢααγί, θεβθθοπίηρ; τ 66 οὗ ρῥ,άᾶςα. 
1 ἢᾶνα εἰππβά, Ο 1,ογά, 1 μάνα βἰππβά, 

[6 ἔοππηοσ οἶδιιϑδεὲ ἃ5 ἤδεάΐοβα δηὰ αδἰπιοξί 
ἀϊδιυγθίηρ ; δηὰ ἔωγίποσ, Ὀδοδιιθα ἰΐ 15 «530 
οτϊτεἀ ἴῃ [ἢ6 1,δτἷη Μ558., Δηὰ δδοδιιδο, ἴξ ἢ 
ὍΕΤῈ βεηυηθ, νὰ 5βου]ὰ οὄχροςὶ καὶ Ὀεΐοτα 
στήσας. Βαϊ καὶ θεΐογε στήσας ννου]ά ἀεΞίΓΟΥ͂ 
[6 ΠΟΥ οὗ ἴῃς ἔννο ςοπιροιηά οἶδιι565 ; 
δηδ Ὀοῖὰ ἅτ ϑυϊδθΐθ 45 ἀοβηϊηρ Μδηδ55θ ἢ 8 
Ῥγονοοςδίίοη οὗ Οοά οἡ ἴδε περαΐζυε δῃᾷ 2ο.ἐ- 
ἐΐυε 5146 --- δ 51π5 οὗἁ οπγίϑϑίοη Δη ἃ σοση 58] οη. 
σῇ, δῆ. ἰχ.᾿ ς, 6, 11; δῃά [Π6 ΟΟΊΟΘΓΔΙ Οοη- 
οβϑίοη, “ὟΝ αν ἰοΐ υπάοπο ἴμοδο {πὶ πρ8 
τς ἢ ψὸ οὐρῆξ ἴο μανὸ ἀοπεο," ἄς. Ἐογ [ἢ6 
βοοοηά οἴαυβο, [6 ΒιΙΒίορις μα8: ΚἌΝ ΒΙΟ Ι 
οὈϑοσνυθὰ νδηιμθβ, δηὰ τα} ΠρΡ]1Ιοἀ Βαϊ νυ ἢ ἢ 
Ῥτοῆιοά τὴς ποί.᾽ 

ΤΠε ρῆγαβο “ ἄοπα (186) οΥἱ] Ὀεΐοσε {866 
Γείευβ Ἔβρεοιδ!ν ἴο ἰἀοἸΔΙΓΥ : 5εεὲ  ευϊ. ἱν. 2ς ; 
δηᾶ {86 υ86 οἵ ἴῆ6 ρΡῆγαβε 85 ἃ ἤχϑα ἔογπιυ δ 
ἴῃ [ἢ6 Δηπα δῆς εριΐοπιο οὗ Κίηρε (1 Κίηρβ 
ΧΥΪ;. 17, ὅζο.). [ἀοἷ8 δηὰ ἰάἀοϊαίγουβ τἰΐθβ δῖδ 
οΔ]]οὰ βδελύγματα, “ Δροπηϊηαίίοη5, ΠῚ29)Π 
(θευῖ χχχίϊ. τό; 2 Κίῃρβ χνὶ. 3; 2 (ἤγοη. 
ΧΧχΧΙΐ, 2, Δηά εἰβδενθοσγε οἄθη). ΟΣ, δῃ. ἰχ, 
27; Μαῖϊ( χχίν. τς. Προσόχθισ οὔεπά:- 
εμέ, ῬῈΡΨΦΨ, 18. βἰ πη! [Ὡγ]  υ5εὰ (1 Κίηρ8 χχῆΐ. 
13; ἘΖΕΚ, Υἱῖ. 290). 

Νοτυ ἐῤεγεογε “ Απάὰ πον "ἢ ---καὶ νῦν 
ΞΞ ΠΡ}; 4 Τσοϊησπίοη ΤοποΙυάϊπρ ἔοστηυἶα ἴῃ 
Ἡδεῦ. ργάγεῖβ (ΠΏ δῃ. ἰχ. 1ς, 17;-}Ὺ: σἤγοηῃ. 
Χχ, το; ΡὙἱ]. 1Ιό, 17, 40, 41); δηά ἴῃ οἵἴοῦ 
δαἀάγεβθος (Ὶ ΟἩγοη. ΧΧΥΪ. 8, ΧΧΙΧ, 13;- 
2 Οδγοη. 1ἰ. 13,15). 

7 δου 1δε ἔπεε Οὗ »εῖπξ ΒΕΓ Το Οτσθοκ 
κλίνω γόνν καρδίας μον ((οά. [{Π|. οὐ 5 μου) 
5 πτοία: ἼΒ6 τἰϑιιαὶ ρῆγαβε ἰ5 κάμπτω ἐπὶ 
τὰ γόνατα(2 ΚΊηρ5]. 12). Κάμπτειν ἰ5 Ἰη[ΓΔῆ5. 
(τὸν τράχηλον) ἴῃ Εἰςο}115. Υἱ!. 22. Κλίψειν τὸ 

ς 15 οοιχαπιοῆ. Μδηδβθθἢ Πη6Δη8, Οὗ σΟἸΓ56, 
[δὲ 5 ὈΓΑΥΟΥ 18 βίποεγε ; [μαΐ ἢ15 Ἰηννατά δηὰ 
ουϊνγαγὰ ῬρῬοβίυσοβ σοσγεβροηά. ΟὙε. “ Κοηὰ 
γοὺΣ δεοατΐὶ ἀπά ἢοΐ γουγ ραττηθηίβ ᾿ (Τ06] 1. 
13). ΑΔ 5ἰτλῖ αν τποίδρθου ἰ5 “6 οαἶνεβ οὗ 
Οὖν 1108" (Ηοξϑ. χίν. 2; ςἕ 5. 11. 17); δπάὰ 
51. Ρδι}᾽5 ρῆγαϑβθε “" οἰγουπηςοϊβίοη οὗ [86 ἢοασί 
(οι. ἰϊ. 29). 

δεσεεεδίης ἐδεε οὗ σγαοε.Ἷ δεόμενος τῆς παρὰ 
σοῦ χρηστότητος, “ σΥανίηρ, ερρίης ἴοσ {86 
ξοοάπεβ8 ἴῃαὶ οοτηθί ἔγοπι ἴπΠε6.7 ““Οοοά- 
Ὠ655,7 Ὁ. 7 σωῤγα; ΔΙ, 8. χχν. 7; ΟΥ̓ 2, 
Ῥ5. χΧχχὶ. 19. ““ Βεβεθοξίηρ ψοοάηθβθϑ ΠῸΠ, 
{Π6 6 νουἹὰ τοαυΐγα ψεπ. 26Γ 5. εἰ Γεὶ, ΟΥ̓ χέη. 
}εγ:. εἰ αεες. γε (Τ Βυςγά, ἱ. 32). ὙΒΟ ΟΙά 
1,Αἱ. ῥγεοαπς ἃ 6 δοπί αΐεηι [2115 ἴοτ ναηΐ οὗ ἃ 
1,αἴ1η ἀιίὶςϊς. 
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Β.Ο. 
ον“. 

ἀηἃ [ δοκπονίεάρε πηΐπς ἰπί υϊτίαβ : 
᾿ ψΒογείογεα, 1 ἢυμπιθὶνγ Ὀάβθεοῃ [Π66, 
ἰογρῖνε πι6, Ο 1 οτά, ογρῖνε πιο, ἀπά 
ἀαβΓΟΥ πὶ ποῖ στῇ πλῖπε ἰπί4υ 165. 
Βε ποῖ ἌΠΡῚΥ ἢ πια ἔογ ἐνετῖς ὉΥ͂ 

7 πεξποαυϊεά τ σι Ζϑοῆο, ἐγὼ γινώ- 
σκω, ἴτοιῃ α Π| ΔηάΤ7τ. Το σοϊηπιοῃ 
τολαϊηρ 15 ἀναγινώσκω, ἀφρποῖο (Ηάαϊ. 11. 91). 
Ι͂η ἃ ΧΧ. 118 νεγῦ ξοπογα  ν πη 8ῃ5 “ (ο γοδά "ἢ 
(Ὁ) :- Ό8η. ν. 7, 8: τ Μᾶς. ν. 4; Εχοά. 
Χχῖν. 7. 8ὅεε 5. 11. 3: “1 δοκηονίεάξε ΤΥ 
᾿ΥΔΗΒ Τ 550η5, ὅἄζο.,) τὴν ἀνομίαν μον ἐγὼ 
γινώσκω. ἘΠΠΪΟΡ. : “ΠΙΥ͂ δίη 1 Ἑςοηΐξος8.ἢ 

«υῤεγεύογε, 1 διρπδὶν δεσέφοδ 1εε.}] ΟἸὰ 1,αἵ. 
φιαγε. Βαῖ (ὃς ΟΚ. 15 ἀλλ᾽ αἰτοῦμαι δεόμενος 

σου, “υΐ 1 εκ (δ, Ρ8. χχί. 4, χχνὶϊ. 4), 
ογδυϊηρς οὗ {Πε6.7 Ο(οά. Π1|. ομἱ5 ἀλλ᾽. 

")ουηρέυε »ι..] ἄνες μοι (Ῥ5. χχχῖχ, 12). ΟΕ 
ἄνεσις σεῦγα. ὙΠΕΓΕ 15 Δη εἰ} 1ρ5|5 οὗ τὰ ἁμαρ- 
τήματά μου: εἶ. ]οβῆ. χχίν. το; 58. ἰ, 13. 
οἷά [,Αἴ., γερριε γηΐδί. ὙΠῸ νοσῦ ἰ5 Ἰοϊηοά 
ΜΠ} Δὴ σοῦ. ῥεγς. (ΟΘη. χνὶϊϊ, 24; [88. 1. 9). 

απά ((οά. [11]. οπι!5) δσῖγον »ὸ ποῖ «υἱδ 
»εΐμο ἐπιψμο..} ΟἸά 1,Αἴ. πὸ σὑπω βεγάαε γιδ 
εἰρη, ἄς. Εἰδιορίς: “ ἀδ νοῦ πὸ Ὡοΐ οὐοσ ἴο 
ΤΩΥ 511." δ ]ΘΌ55ΠΟΥ 15 ΤΟΏΡ ἰῇ τοηἀ τη 
"6 γογες βεγάα: (συναπολέσῃς) οὗ (ταῖς) βεε- 
εὔέα πεῶ, 845 ΕΥΤ25ΟΠ6 οὔϑεσνοβ. Οἱ Ὠ, 
ΧΥΙΙ, 21, ΧΙΧ, 15; Νυπ)ῦ. χνὶ. 26; δηὰ 6βρε- 
ΟἸΔΠΥ Ὑν βά. χ, 3, Εσοϊυβ. υἱῖ. τς. ὙΝ δῖ 
ἴο!ΠΠονν5 18 ποσΘ ΟἸΟβεΥ σοπηδοῖοα ἢ [15 
ἴλη [16 [11] βίορ ἰῇ ΟἿΣ υϑιβίοη βυξεοϑβίβ : 
Πρ Βογ, ομοτ βη πρὶ υτδῖ (μηνίσας, “11.᾽1,.422, 
Υ. 178, ἄζο. ; Ροεῖ. ννογα) ἴοσ ὄνοσ, ἰΥ ὼρ 186 
ΘΥ} 5 ἔοσ τις." [Εογ μηνίω, 866 Ῥ5. οἷ]. οἰ 
]6γ. 111. 12, Κ ΚΘῈΡ δῆροσ ἔοσ ἌἽτου." Εογ τηρή 
σῃς ((ηΐ. Υἱῖ. 13) ΞξΞ ΙῈν (Ρ5. χχχί. 19), 
“Ἦονν ρτεδῖ ἰ5β [ΠΥ σοοάποββ νυῆὶοῖ ζδοι δαςὲ 
ἰαἰά τὸ: ἴογυ μετὰ τμαῖ ἔδασ [Πς6." ΟἸΪὰ 1,δἱ. 
γερεγυες »παΐα νιἱξδὶ.) ΟἿ 4]5ο Εχοά. χχχίν. 7. 
“ὍΤὨς 6115 ".---τὰ κακὰ--ἀὖὲ [6 ὑῃκηονῃ 
60115 ψ]οἢ ἃ ΣΌΣΕΥ σοπϑοοίθηςς ἀγοδάϑβ : ΟΣ [86 
ἉΓΙΙΟ]Ὲ ΤΑΥ͂ 6 ψεηεγίς; ΟΥ̓́ΠΟΤΕ ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 ἃ Χ6- 
εγθηοα ἴο Ῥθῃδίτεβ ἴῃ ἴΠ6 ννοσ]ὰ ἴο Ἴςοτπηδ. 
δ66 ποχί ᾿ἴπ6. 

μολεδεγ' εοπεεηητ τις ἰπί0.1 μηδὲ καταδικάσῃς 
με (Ρ5. χχχΥ 31; Πδη. 1. το. Τα οἶδϑϑῖ. Δ] 
ΤΟὨΒιΓυο[ΐοη 18 τινὸς, [86 Ἰαῖοσ τινὰ) ἐν τοῖς 
κατωτάτοις τῆς γῆς, “ ΝΟΙΓΒΟΙ δοηΐοπος τὴς ἴῃ 
[Π6 Ἰονγεβὲ ρατίβ. οὗ [ἢς ϑδγίὰ :᾿Ὁ 45 1 “ τηυ]οῖ 
τὴς ἴῃ" (Ριπί5} τὴς ὙΠ) 1Π6 ῬΘΠΔΙΥ οὗ 
Ἡλάδ8; ΟΥ̓, “ ἴγεαῖ τὴθ 858 οὔθ Ἴςοηάοεοτηηρὰ ἰῃ 
Ηδάο5." Μά. Ἰ)ευῖϊ. Χχχὶδ, 22; 8. Ἴχχχίχ. 
15, ἸΧΧΧΥΪ. 11; [58. χ]ῖν. 21: ΕΖοῖ,, χχνΐ. 2ο, 
ἴον τῃ6 σοηςερίίοη οὗ Ηδλάο5 245 τὰ κατώτατα 
τῆς γῆς, ἴῃς Τἰηἀογιυνοῦ], 866 4͵5ο [58. χὶν. 9, 
147) 151] εκ. χχχὶϊ, 18, 21 σφφι; οὉ χ, 21, 
22; ΧΧΥ͂Ι. 5 σφ. : “ΒΕ ΒΈΡΠδίτα (2.6. χῃοϑίβ, 
ΒΡΙΓΙ8 ἴῃ ΗδΔ465) (χοηθῖς, ννῆοβα ἀννοὶ ηρ 18 

ΡΕΑΥΒΕ ΟΕ ΜΑΝΑΘΘΒ5. 

Ταβογνηρ ΟΥ]] (ὉΓ πιῈὲ; ποὶῖμεῦ ᾿οη- 
ἀεπλη πῆς ἰπῖο τῆς ἰονγεῦ ραγῖβ οὗ τῃς 
οτῃ. ΕῸγ ἴδοι αγὲ τῆς (ὐοά, ἐυεν 
τῆς (Οὐ οἵ δπεπὶ τπδῖ γτερεηΐ ; δηά ἴῃ 
τὴς ἴπου τνῖτ 56 νν 411 ΤΥ ροοάηεϑ8 : 

Ὀοηθδίἢ τς τναΐοτβ. 5860] (Η 4465) ἷ5 πακοᾶ 
Ὀοίοτο δἶτη, δηὰ Αδδάάοη (ἴῃε ρἷδςς οἵ ἀδθ- 
δίσυσιίο) παῖ! πὸ ςονεσγίηρ" (Ηεὃ.). Α 
νᾶϑὲ δυδίοσγδηθδη δηὰ 5: -οσοδηῖς Ἴᾶγοσι, 
νοϊὰ οὗ Ἰίρδς δπὰ υἱοῦ Τοἤθογὶθ 55, ρεορ θὰ 
ὉΥ ἔεθδ]ς βῃδάονβ οὗ ἴμς ἀεραγίθα, Ἄρρθδῦβ 
ἴο πᾶνε Ὀδθη [86 δηςσϊεηξ Ηθῦγονν σοῦσερ- 
ὕοη οὗ Ηδάθβ. Ὑηῖὶβ δοοογτγὰβ ψῇ [ἢς 
οὰ Δ τηγίδυ οὗ [5}}{2τ᾽΄5 ΠὨ εϑοθηΐ ἱπίο 
ΗΕ (Ουηεοιῦ, [πϑοσ. οἵ ννεβί. ᾿Αϑίδ,᾽ ἷν. 
31), Πογα ἰτ 8 οδἰϊοὰ “16 Ἰἰαπάὰ οὗ πὸ 
τεῖυσι," “Π6 τορίοῃ οὗ ἀδυκησβα," “ [86 πουϑε 
οἵ ἀλγίκηο55, [Π6 8εαἴ οὗ ([πε κοά) {τκ4]}12 " (ἐ.6. 
Ρ]υῖυ5), “τὰς πουδβο᾽ δῖοι ΠΟΥ ἰῃαῖ ΘηοΥ 
ὅο ποῖ ἔοσὰ (πεσε ουῃ)," “186 τοδὰ ψΠοϑαὲ 
οουζϑο σοζυγησίι ποῖ," “186 Ὠουϑε τὶς {ΠῸγῪ 
(δαὶ οηΐοῦ ἰοὴρ ἴον Ἰ᾿ἰρμι, “4 ρίδος ψ ῃοσὲ 
τηυςἢ ἀυκῖ ἰ8 {861 οοά, δηά {μεῖὶγ υἱοΐυδὶ 
αἶαν; “16 ρὴῖ ΠΟΥ 5866 ποῖ, ἰῇ ἀδγκηθβϑο 
{ΠΕ} 81; [ΕΥ̓ ἂῖὸ οἰδά αἱβο, {|κ6 δὲ γάβ, ἢ 
ΔρΡαγοὶ οὗ ψἱηρβ; οἡ ἴῃ6 ἀοοῦ δηὰ ἴῃς ΔΓ 
ἀυϑκῖὶ 8 Ξργοδά,᾽ δ᾽ π}}18γ, ἴοο, 15 [Ὡς Ηοχηοσῖς 
ςοποορίοη οὗ ἴδ 6 πεῖμεῦ τ σ] ά, δηά ἴῃ6 Νοῦβε 
ποίίοη οὗ Η 645 γεαδὶπὶ 18 ηοῖ υθῖῪ αἰ οτεηῖ. 

Ιι 15 Ἴοῦ αυϊε Ν ϑεὶ ἘΠ: Ἀρ πὐρεσμ 
ΤΏΘΓΟΪΥ δραίησὶ ἀθαῖῃ, |'κεὲ Ηθζοκὶ 

ΠΣ πα τς 11, 18), δηά ἴῃς 5] π)ϊϑῖς 
(ΡΞ. νυἱ. 5; Χχχ, ο; ΙΧΧχυ. το, 1ἰ; Χχχῖίχ. 13); 
οὐ ψ Ποῖθοσ ἢ6 ΡΓΑΥ5 ἴογ ἀο]νοζαηςς ἔγομι ἴῃς 
Ῥοπαϊτε5 οἵ ἐς δαἤοσ-θ, Τὴ Ταγρυπὶβ 
οἴξῃ βροὰκ οἵ Οδβίπηομλ ΟΥἨΎ ΟΕΠΘΏηΔ, ἐ.ε. 
ΒΟ] ἴῃ ΟΣ 56ῃ56, 45 “ ἴδ6 Βοιι86 οὗ ψοῦ δηά 
Ῥαΐη " τοβοσυϑὰ ἔογ ἴῃε νυοκοα ; δηὰ [ἢς Βοοκ 
οὗ Εποοὶ ἀδβοσῖθοβ ἴννο ὑΪδοθβ οὗ [ογτηθῃῖ,-- 
οὔθ, αὶ οὐ (ἢς ἔ8]]Θὴ δηροῖβ, υπά ον [ἢ του" 
(Δἰη5 αἵ ἴῃς οηάβ οὗ ἴπ6 δαγί; (ἢς οἴου, ἴοσ 
Πυϊηᾶη οἤδπάογβ, ἰῃ ἴδ 6 νϑ] ον οὗ Ηϊΐηποπι. 
Βυῖ (18 θοϊοηρβ ἴο ἴῃς ὕπης οὗ {86 1,δοῖ 
ΤὨϊηρβ; δηὰ ννὰὲ ὑγεῖοσ ἴπε ἔουτηοῖ, 85 [ἢ 6 
ΒΏΡΙΟΥ δηά στῆογα πδῖυγαὶ υἱονν. (ΟΠΊΡΆΤσο, 
Βοννόνοσ, ἴ[ὰ6 ΕἸμορίο: “ δηά σεηειθοῦ ποῖ 
ραϊηδῖ ΤῺ6 ΤῊΥ̓ 6ΥἹ] ῸΥ δυο, ἀηὰ ἴδκε ποῖ 
γΘηφοᾶηο6 ΡΟ τὴὰ ἴῃ ἴδε ἀερί!5 οἵ [δε 
οασ ἢ. 

ον ἐδομ αγὲ ἐφε Οοὐ.] Ἐλδῖμοσ, “( Βεσδιιϑε 
ἴπου ἂτὶ Οοά, ([Π6ὴ Οοὰ οἵ ἴδεπι παῖ τεροηῖ." 
ΤΠἼο Δτῖς]ο 15 οαχτοὰ Ὀείοσε ἴῃς ϑεοοηὰ Θεὸς, 

85 ἴῃ Ηθδ. ὨΝΌΠΩΠ ᾿πῦδ. ὙΤῊΪ5. εἰδυϑ6, ἴοο, 
8ῃουϊὰ 6 ἴάκοεὴ ψΠ παῖ Ργθοθάςβ, 45 4]- 
Ἰερίηρ ἴ86 στουπὰ οὗ ἴῃοϑε δπίγεδί 68. 

απά ἰπ πὸ ἔδοιμ «υἱὲ “δεαυ.) ΤΆδ τοϑυϊῖ, 
“80---ἰῷ του ΠΕΟΔΓ ΤΥ ΡὈΓΑγοΙ---ἰη τὴς ἴδου 
νἹ σμον," ἄς. (Εχοά. ἰχ. 16). “ΜΥ οδϑε 18 
80 Ποίπουβ, ἴπδῖΐ ΠΊΕΤΟΥ ἴο πὸ ψουὰ θὲ ἃ 
ςοηῃϑρίομοιβ σονοϊαϊίου οὗ Ὠϊἱνίης ροοάηο88β, 

Β.ς. 
εἰσ. 6γ6 



ΡΕΑΥΕΚΒ ΟΕ ΜΑΝΑΒΘΒ5. 371 

ΒΟ [ὧγ ἴδοι ννἱῖ βανε π|δῈ. τΠδΐ 4πὶ τιη- Ρροννεῖβ οὗ {πΠ6 ἢεᾶνεπβ ἀο ργαδῖβε {Π6ε. ἐμαν 
ΕἸΓ, . 
- πὰ ἐν ὅδ. ΤΟΓΓὮΥ, Δοςογάϊηρ᾽ τὸ ΤΥ ργεδξ ΠΊΈΓΟΥ. 

ΤΒειείοσε 1 νν}}} ργαῖβα τῆεα ἔογ Ἔνεῦ 
41} τὴ6. ἀδγβ οὗ τὴγ [ἰξὶ : [ὉΓ ἃ]}} τΠ6 

Δηἀ τῆϊη8 18 6 οίογυ [ὉΓ ὄνογ αηά 

Θνο, Απιεη. 

δεοᾶυβ6, ἐδοισ τπραυογέῤν, ἴοι νυ] σανθ ΠΊ6, 
δοςογάϊηρ ἴο ΠΥ »τεδῖ τηθσου." ὍὙΠ6 ϑνοπάογ 
ΔΙ ΑΥγ5 15, ἢοΐ {πἰ (ὐοά 5Ποι1]ἃ Ἰονο {Π6 βοοά, 
Ὀυϊ 18αῖ Ηδ 5Πποι}]ἃ βανα {πΠ6 β! ΠΥ. Δείξῃς 
((οάά. 111. ἀπά 7.) Ἰοῖπ5. οπ νυ {Π6 ἴογε- 
ξοϊηρ σοῃϑίγιοτςοη μηδὲ καταδικάσῃς. 

Ξοοάηπε:5. ἀγαθωσύνη, ΠῚ (2 (ἤγοη. χχῖν. 
τό; Ἀοπι. χν. 14). ὅδε ποχί οἴδιιϑδα ἀθνοὶοροβ 
186 γτοβϑαϊῖ, 45 τ στοϑροοῖβ ΜΑΠαββθἢῃ 5. οὐ 
σοηάδυςῖ. “ΑΠΑῚ ν}1}} ργαῖβα {Π6Ὸ ἰνναῦ (διὰ 
παντὸς) ἴῃ ἴῃς ἐἀγ5 οἵ πιγν || ((οάά. {ΠΠ. ἀηὰ 
Το [ναζρο, πάσας τὰς ἡμέρας, “ 811 [Π6 ἀδγ5 ᾽; 

ἔογ [ῃ66 Βυτηποίῃ 411 [π6 ταῖρι οὗ πθάνθη, δπὰ 
ΓΠ1Π6 15 ἴΠπ6 Ρ]ΟΥΥ͂ ΙῸΓ ΘΥΟΥΓ δηα δὐοῦ (τιέο τε 
ασεη). Αἰηθη." Οοιῃρ. [πε εἷοβε οἵ ΗεζΖε- 
ΚΙ} 5 ρβαὶπὶ (158. ΧΧχχυη. 19, 20). 

ἐδ σγεαὶ γιεγον.] τὸ πολὺ ἔλεός σου (ΕοοΪυ5. 
ΧΥΙ. 12). ΕἸ ΠοΓο, τὸ μέγα ἔλ. 

ἐδὲ ῥοτυεγς 9 ἐῤὲ ῥεαυεης.}) ἡ δύναμις τῶν 
οὐρανῶν Τηθδη5 “ἴπ6 ῥουὲ οὗ πραύβη ἢ (50 
ΕἼΒΙΟΡ.); 2.2. [6 δῆρεὶβ: [β58. Χχχὶν. 4; 2 
Οδγδῆ. χυῖ, τ αἷς χχὶν; δ. ἘῸΓ Ἐπ 
ΡΓΑΐΙβΘ οὗ [Π6 Δηρε 5, 5886 58. Χχίχ. 1; ΙΧΧχίχ. δὲ 
ΟΠ. 20..21; 

ΑὈΘΕΝΏΌΜ ΤΟ ἹΝΤΆΟΏΠΑΘΟΤΙΟΝ, ν. 363 «ὠῤγα. 

Ταο Τάτριτῃ οἵ ΟΠ γοηῖοὶοβ δ ά5, αὔθ 2 Ὁἤγοη. Χχχὶμ. τα: “ΚΝ Απά {π6 (δ᾽ ἄθδηβ πιδάθ ἃ 
ΠΟΡΡΕΟΙ τῆυ]6, ἀπά ρϊεγοθὰ ἴἴ 8}1 ονθῦ νυ {116 ΠΟ]65, αηά δας Πἰπὶ αρ {Ππογοῖπ, ἀπά Κιπά!θα 
Βγο 811 ἀτουπά ῃἶπι. Απά ννῆθῃ 6 νυ δϑ8 ἴῃ ϑίγαϊῖ5, ἢδ θθδουρμξ ΠΕΙΡ οἵ 4}} {Π6 1415 ννῃιοῃ μα 
μδὰ τηδάθ, ἀπ ννὰ5 ποῖ πμεϊρθά, θθοδιιθα {ΠΟΥ νγοῦα ννογίμ]θθ5. ἀπά Πα {υγηθά, ἀπά, ργαγθά 
δοῖοσο ἴδ Τοτὰ ἢἰ5 Οοά, ἀπά μυπιθ!ο Ηἰπιβο!  Ἔχοθθάιηρ]ν Ὀοΐογ ἰεποναῖ, ἴΠ6 Οοά οἵ Π]5 
ἔΙ ΠΟΙ : δηὰ πὸ ργανοὰ θεΐοσε Ηΐπι. Εογιμνν ἢ ννεπηΐ 41} {πὸ δηρο]5, {Πα ἅγῸ δεῖ ονοῦ {Π6 
Ἐπίγδης 65 οὗ {πὸ βαΐεβ οἵ ρυαυογ ἴῃ μθάνθη, δηα ο]οβοά οἡ ἢΪ5 δοσοιπηξ 4}} {πὸ Ἐπίγδησαβ οἵ (Π6 
ξλῖε5 οὗ Ὀγδύθσ ἴῃ ἤεάνθη, ἀηὰ 81} ἔπ νυϊπάοννβ ἀπά Ἰαϊίσθϑ οὐ ἤθάνθη, [Πδΐ ἢἰ5 ΡΥαυοσ τηἱρῃϊ 
ποῖ Ὀ6 τεςεϊνεά. ἀπά ξογίμυν τ σο]]θά τουπηά {πΠῸ ΡΠ οὗ {πὸ Τοτὰ οἵ ἴΠ6 ἊΝ οὐἹά, ννιοβο τι βῆϊ 
᾿δηᾷ 15 σἰσοϊςποά οἷ ἴο γϑοοῖνο {πὸ βϑίπποῖβ {Παΐ γϑίυση ἴο {πὸ ἔδαγ οἵ Ηϊπιὶ, ἀπα Ὀγθακ [Π6 
ἀϊδροϑίομ οἵ {πεὶγ ποατὲ ΌΥ ρεηϊΐεποθ. Απά Ηδ πιδάθ ἃ ἰαΐίςθ, απ Δῃ ἀρογέιτα 1η θάνῃ, 
Βοηοδῖῃ ΗΚ εἱοτίοιιβ [ἤσγοπθ, ἀπά μοαγά Πἰδ5 ργαυθσ, ἀπά γϑοοῖνοα ἢΪβ ρει οη. Απὰ Ηθ 5ῃοοκ 
(δ6 ννοσ]ὰ ἢ Ηἰ5 ννογά, απ ἴπ6 πλι]6 Ὀιγϑῖ ἀϑιπάου, απ π6 ννεπὶ ἔοσίῃ {πογοίΐτοση. Απά 
(Π6 ϑδριγῖς ἔγοπι Ὀθοΐννοθη πὸ ννηρ}5. οὗ (Π6 ΟΠοτγιθὶπι ννοπὶ ἕοσί ἢ ἀπ Ὀγοαῖμθα προ μΪπὶ ὃν 
ἄδοτοο οὗ {πὸ Ἂν ογὰ οὗ ἴδῃς Τ,οτά, απὰ μὲ σεϊασπηθα πηΐο ἢΪ5. Κη βάοπλ, τπῖο [ΘΓιιβαϊθιη. Απά 
Μδῃδϑϑοῃ Κπονν {πα {πὸ Τιογὰ Ηδ ννα5 Οοά, Δ Βο παὰ ννογκοὰ νι πῖπὶ ΤΠ 586. 5155 ἂηΐᾷ 
ΦΟΠάοθγα; δηὰ πο τὰὐσποὰ νυ] 411 Ηἷἰ5 ποατὲ Βοίογο {πὸ 1ογά, ἀπὰς ἔογβϑοοῖ 411 {π6 140]5, ἀπα 
βογτοάὰ τποπὶ ποί." (Ταγριιπὶ οὔ ΟΠ γοπῖο]ο5, οἄ. Μ. Ε. Βεροκ: Αὐριϑβῖ. ὙἼπ66]. τόϑ8ο ; ψνΠ} 
ςοιτθοίϊΐοηβ οἵ [6 τοχὲ ἔσομαι Ρ. ἐδ 1 ασαγάο5 ἘΗδρΙοσγαρθμα (Πα αῖσο,᾿ἡ ΠἸρΡϑῖαθ, 1873.) 
(οπφρᾶτο {πὸ ἔγασππθητασΥ δοσοιιηΐβ αἵ Ρ. 303 σπῤγα; ἀπά ἴῃς [ηϊτοάιποίίοη ἴο ἴπΠς δοηρ οὗἉ [16 
ΤΗτγος Ομ] άτεη. 
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8. 1. ΘΌΒΙΈΟΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΑΝῸ 15 ΤΠ Παΐη Ὠδσγαῖϊνε οὗ (Π6 ΒΟΟΚ ἀϊν 69 
ΠΙΝΊΒΙΟΝΞ. 

ΗΕ ΕἸτϑὶ Βοοκ οἵ ΜδσἼσοαῦθθβ ἰ5 δΔῃ 
ὨΙΞΓΟΤΙΟΑΙ] {γθαῖϊβα, απ ᾿τγοΐθϑϑαϑ ἴο 

ἀρνοὺ ἴο τι {πΠ6 Ὠιβίοτυ οὗ {Π6 [εν δ ἃ 
ποῖ ΟΥΤ 164] {1π1|6----ἴῃς {ἰπλ6 οἴ ΠΕῚγ σανοὶὶ 
ἀσαϊηϑῖ ἴΠ6 ἰγσάπην οἵ ἴΠ6 ϑὅγτο- Μδοθάο- 
πῖδη ΚΙηρθ, αης χα - Θϑ ὈΠ5ητηθηΐ οὗἉ {ΠΕῚΓ 
ἩΔΊΟΠΔΙ] ᾿ἱπάθρεπήθησθ. ΤΠ6 δνοηίβ οἵ 
ἴη6 τηδὶη Παγγαῖΐνα, γῃ1Ὸ}) ὈΘρΊη5. 1 ἢ 
ἴπ6 αἰίετηρί οἵ Απίϊοομιβ ΕΡΙΡΠαη65. ἴο 
σγ5ἢῃ {Π6 [65 ΤΕ] ΠΡΊΟη ἀπά ΘΥΠ  παΐθ5 
ψ ἢ [Π6 ἀδαίῃ οὗ δίμιοη ἴῃ6 ΗΙΡῊ Ῥυιοβί, 
ΠΟΥΘΙ ἃ 5Ρᾶςξ οὗ ανοιΐ [ΟΥΥ γεαῦῖβ, ἐχ- 
Πα πρ' ἰτοῃ Β.Ο. 175 ἴο Β.Ο. 135. ΤΠΙ5 
ΒΔΙΓΑΙν 6 ΠΟΠΊΠΊΘΠΟ65 ΠῚ ΟΠΔρ. 1. το, πα 
ὈΙΟΟΘΘα 5. ὈΠΙΠΙΘΥΓΙΡΊ αν ἴο ἰῃΠ6 επά οὗ 
ἴῃ6 {τϑαῖῖβθ, νυ 1Π [6 διηρ]α Ἔχοθρίοη οἵ 
ἃ ῬΑΙΓΘΠΓΠ 6515 ἴῃ Παρ. νΙ]. (τ. 1--τ0), 
ΜΏΙΟῊ ἴγασα5 [Π6 σταάπα] σον οὗ (ῃς 
ἈοΓηΔη ΡΟΥΡΟΙ, Πα Θ.ΠΠΠΊΔΓΙ56 5 [6 νΊ Εν 5 
εηϊθσίαιη δα Ὀγ της Γενν5 οἴτῃε Μασσαθεδη 
ΡῈΠοά οἡ ἴπ6 σοῃϑβιι το ἀης σΠαγαςσῖου 
οἵ τὴς Ἐομηδῃ δίαϊθ “ΓΠ15 τη] Παγγαῖνα 
15 ρΡχγεσβαβα ὃγ δὴ “" Τηἰτοάιιοιοη " (οΠαρ. 
1. 1-) οὐ ἴπθ ϑιθ]οοι οἵ {πΠῸ6 δβία Ὁ] 15}- 
τηρηΐ οἵ ἴπ6ὸ Μασεάοῃίαῃ ρον ῦ τῇ βία, 
ὙΠΘΓΘΌΥ {π6 Τονν5 πα (8 ]Π]}6π ἀπο ἴῃς 
ἀοπηϊποη οὗ ἴη6 ατεεκς. ΤῊΪβ “ [πίτο- 
ἀυοίίοη "ἢ σΟνεῖβ ἃ 5Ρᾶςθ οἵ ἃ μιιηήτεα 
Δηα ἰοτίγ-ῆνα γϑατβθ, ἴτῸπλ Β.Ο. 2321 ἴο 
Β6, 1.6. 

11561{1πίο ἥνε ΡΟΥΓΟΏ5 :---τι. ἢ δοσοιπηζϊοῦ 
1Π6 ῥγοσδθάϊηρϑ οὐ Απίὶόοοπιβ ΕΡΙΡ Δ Π65, 
ΔηΠ ἴΠ6 ΗδΙ]ΘΠΙΖιηρ Ραγίγ ὑνῃ]οἢ σὰρ- 
Ροτίβα Π]Π1, ἴοσ [Π6 δροϊοη οὔΠ 6 ΓΘ ν15ἢ 
ΓΟΙΡΊΟΩ δηα ἴῃς ἀδβθογαίοη οἵ ἴπΠ6 Το πι- 
ὈΪ6 (εΠδρ. 1. το--ό4). 2. ΤῊ τϑνοὶϊ οὗ ἃ 
σΘΥίΔ ἢ ΠΕΙΠΊΌΘΓ Οὗ [Ἔννϑ5 ΠΠΩΘῚ Ματδί Ια 5, 
Πα {Π6 σοϊμῃπιθησοπηθηΐ οἵ {Π6 ψὰγ οἵ 
᾿πἀαροημάθηοο ΠΥ ΠῚ σι!άαησα. ἀηΐ] 
ΤηΔηδροπΊθηΐ (σα δρ. 11. 1-29). 3. ΤΠΘ 
σοπηάποίς οἵ 6 νὰ ὈΥ ἢϊ5 50ηῃ, [πάῶὰ5 
Μδοσδῦδοιιβ, ἴτομὶ Β.Ο, 166 ἴο Β.6. 1ό: 
( Πα 5. 111.--τ-οῖχ. 22). 4. ΤΠη6 σοπάποϊ οἵ 
1ῃ 8. νγᾺΓ ἀπ οἱ αἤαιγθ βεπθγα ν Ὀγ Τοπᾶ- 
πη ὈΡΟΙΧΕΥ οὗ .Τυσαϑ,. ᾿τόϊὰ- Β.. τοὶ 
ἴα Βιὃ;. τή. ΑΝ ς Ὑπὸ ΟΕ ΟΣ 
αἤλΙτ5 ὈΥ ϑ᾽ηοη, Ὀγοίπου οἵ [π|4α5 απὰ 
Το αίπαη, ἰξοτ ΒιΌ, 122 1ἴὉ 8.6; 13. 

δ 11. ΘΤΥΓΕ ΑΝῸ ΠΙΟΤΙΟΝ. 

ΤΠ 5ῖ}]6 οἵ ἴπ8 ΒΟΟΚ 15 νατὶθ, ΒΥ 
ἴαΥ ἴῃ6 σγυξαῖου ρασί 15 το 1 ἃ Ρ]αΙη 
Δ 5016 ΠαΥΓαΐνῈ βίυ]8, ΝΟΥ ΘΙ ΠΊΠΑΥ 
ἴο ἰμαΐϊ οἵ Τπάᾶρα5, ϑαμλιαὶ, ἀηα [Π6 ἴννο 
ἦοοΚ5 οἵ Κιίηρθ. ὙΠοῖο 15 {Π6 58ΠῚ6 
Ὀγονιῖγ, [Π6 βαπης ἰαςκ οὗ ογμαμπηθηΐ, (ἢ ς 
5. ΠῚ. ΔΌΘΘΠΟς οὗ ὙΠαΐ Δ, ΘΟΙΏΠΊΟΠΪΥ 
ΤΟραΤΘα ἃ5 ἴΠ6 στίασθϑ οἵ σοϊηροϑιΟη. 
Βαΐ, ΟἹ Οσσαβίοηβ, [15 5|υ]6. ρΡα5565 1πῖο 
ἃ ὨΙΡΠΟΙ ομ6. {9π66Γ [Π6 ᾿ηἤποπος οὗ 
Θχοιῖθα, (δο]ὴρ τῃ6 ΜΥΠΘΥΓ νΆΓΠῚ5. [ηϊῸ 

ἡ ϑϑι (Ὡοοσίο 
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Εἰοαιθῆςθ, δηα δχρύθϑβαβ Πιτηβοὶ ἢ 
ΓὨΘΙΟΥΙΟΔ] δρᾶ 51]5 δηα διῃρ] βοδίοη. 
ἘΧΔΠΊΡΙ65 οὗ 1Π15 βίγ]θ ἀῦὲ ἴῃς [Ὁ] : 
-- Ὑπεοτγοείοσε [6 τῈ νγὰβ ρτθαΐ τη ΟΌ ΓΗ 
ἸῺ Ι5γΔ 6], ἴῃ Θν ΣῪ ρίαςα ΘΙ ΠΟῪ ΨΕΓΕ, 
50 [ῃδί [ἢ6 ῥγησα5 δηα αἰἄθγ τηουτῃθά, 
[η6 νἱγρίῃβ δηᾶ γοιηρ τη ΨΈ͵Ὲ τηδαδ 
[ε Ὁ]6, δῃᾶ (ἢ6 Ῥεδιῦ οὗ τιβάοτῃ τνὰβ5 
ομδηρεα. ἘνεσΥ Ὀπαθρτοοῖα ἴοοὶς ὑὉ 
Ἰατηθηϊδϊίοη, δῃᾷ 58ῃη6 ἱἰμαΐ βαΐ ἴῃ τῃ6 
ΤΩΔΥΤΙΑΡῈ ΟΠΔΙΏΡΟΙ νὰ ἰῇ ἢΘΑν 655. 
ΤῊΣ ᾿δηα αἰθδὸ νγὰβ τηονβα ἴοσ ἴῃ6 1πῃδ- 
Ὀιϊδηΐβ [μοτθοΐ, δηα 4]} [6 ἤουϑ6 οὗ Τοῦ 
γγὰβ σονεῖθα ἢ σοηβιβίοη "ἢ (ΟΠΔΡ. 1. 
25-290). ““ΤὮιβ ΠῈῪ 5ῃεα Ιπηοσθηΐ 
Ὀ]Ιοοά ΟὨ ΘνΕΙΥ 5146 οἵ [ἢ φαπμοίιδσυ, δῃὰ 
ἀββ]βά 1ἴ ; ̓ Ἰηβδοσαποῇ ἴῃας ἴῃ6 ἸΠΠΑ ΙΔ Ὴ 5 
οἵ Τεπιβαϊθηλ Βεα θδσαιβε οὔθοιῃ ; ἡ ΏΕΓο- 
ἘΡΟῚ ἴῃ 6 οΙἵγ ννὰ5 τηαδ δὴ Παριαϊτοη οὗ 
ΒίσΣδηρετβ, δηὰ Ὀδοαπηδ ϑίγαηρα ἴο ἴποβ68 
{παῖ ΘΙ Ῥοτῃ ἴῃ ΠΟΥ; δηὰ ἤδὺ ον 
ομΠ]άσεη Ἰοῖς μου. ΗδΘῚ βαῃοίμασυ τγὰβ 
ΙἸαλϊὰ ψαβῖς κ ἃ ΜΙ] άογηθος, ΠΟΙ [δαϑίβ 
ὑνασα τὐτηθα ᾿ηἴο ΤΠΟΣΏΙΏΡ, ΠΟΙ δα ρα ἢ 5 
ἰἸηῖο τϑρσόδοῦ, ΠΕ Ποηοιτ ἰηἴο (οη- 
ἰορῖ. Α5 παὰ ὈδΘῺ ΠΟΙ ρῥΊΟΓΥ, 50 νγὰ5 
ΠΟΙ (ἸΙΞΠΟΠΟΙΙΣ Ἰηοχθαβθαᾶ, δη ΠΟΥ δχ- 
ΠΘΙΊΘΠΟΥ μὰ ἰυτηθα ἰηΐο τῃουγηϊηρ" 
(ομΔΡ. 1. 237-40). “ὕροηῃ [815 ἴπ6 Ποβῖ 
ΔασϑΘ 64 {ποιηβεῖνος τορϑίμοσ, αηα ννεηΐ 
αρ ἰηῖο Μουηῖ δῖοηῃ. Απὰ ψἤθη τ Ὺ 
δνν [6 βδῃοΐπασυ ἀδϑο]αΐθ, δη [ἢ 6 δἰϊδυ 
Ρτοίηθά, δπά [6 ραῖεβ Ὀυτηθα ἀρ, δῃά 
δηγαῦ5. ρτόνίηρ ἴῃ ἴΠ6 σουτ ἃ5 ἰὴ ἃ 
[οτϑϑῖ, Οὐ ἰῇ οὴς οὗ [π6 τηοιηίαϊηϑ, γεᾶ, 
δηᾶ [ῃ6 ῥΓδϑῖθ᾽ Ἑμα θ 6.5 Ρυ]16α ἀοννῃ, 
{πεν τοηῖ [Πεὶσ οἰοῖμοβ, αηα τηδάβ ρτϑαῖ 
Ιδλιηθηϊαίϊίίοη, δηα σαδί ἀϑῆδβ ὉΡοὴ {Π6ῚΓ 
Πεαάς, δῃὰ [611] ἀἄοννῃ 8αΐϊ το (Π6 στοιηᾶ 
ΡΟ ΕΙΣ ἴας65, απ Ὀ]ενν αἢ ΔΙάττη 1 
[16 ἰτυτηροῖβ, απ οτεα τονγαγὰ ἤθάνθῃ "ἢ 
(οΠαρ. ἵν. 37-40). Ἑυγῖμεῦ Ἰηϑίαῃηοθϑ Μ0}}} 
6 ουηά ἴῃ σΠαρ5. νἱ. 30, [Χ.10,, Χῖν. 8-15. 
ΕἼΠΑΙγ, {Π6Ὶ6 ἅτ Ὁ]. 65 ΨΏΘΓΘ [Π6 5116 
ἰ5 ποῖ 80 το τηδίοσισαὶ ἃ5. ροείϊςαὶ, 
ασίια] ρΡοθιη5 Ὀείηρ νοτκεά ᾿πΐῖο {Π6 
παχζγαῖίνο, νι ἢ Πᾶνα 411 (6 Θχσθ] ] οησα6ς5 
οὔ ἴῃ διρίχεσ Ηοῦτεν αὐτί, ΟΥ̓ Π656, τῃ6 
χήοσῖ ΤΟ ΚαῦΪΕ 15 (6 “]1αθης οὗ 
Μλιιαι145,7. ἴΔ σΠμαρ. 11, 7-π12;} Βαϊ 
ΓΥΠΟΥ ΘΡΘΟΙ 6 ἢ 5 Μ}} 6 ἐουπηὰ ἴῃ τμῈ 
ἀγίηρ υἱίδγαηος οὗ Δαιαῖηα 5. (ΟΠ αρ. 11. 
40--68), ἴῃ τ[ῃ6 εὐ]ϊορίαπι οα [πάδ5 (ΟΠ Δρ. 

᾿ ρα 1ΠῸ σοπιπτοπηξ οὐ ἴπῸ ράββασο, ΨΠοτς ἢ 
αἰϊορὶ πᾶς θοοη πιας τὸ ρὶνς ἴΠ6 τγιΠπιὶς 
εἴςςϊ οἵ (ῃις οτριῃαὶ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΣ 

111, 3--), 10 ἢϊδ ὕγάγεῖβ (Οἢ 45. 11}, 18--22; 
ἷν. 8-11, 20-22; Υἱ]. 41, 42), ἴῃ ἴα 
ῬΓΙΔΥΟΙ οὗ ἴπ6 768 οἡ ἴῃ Ππεῖρῇϊ ΟΥ̓ΟΓ 
ἀσαϊηϑβὶ [6 ιβαΐθιῃ (ο ἢ 8}. 11]. 5ο--ς 3), δηὰ 
ἴῃ ἴῃ ἰαϑὲ νοτβ οὗ ΕΡΙΡῃδηδ5 (οὨΔΡ. νἱ. 
10-13). [{15 τοιῃδικδῦϊα τη ἴῃ6 Ροεῦς 
Ῥάβϑᾶρθϑ ἅ16 σοῃίδιπϑα, 81] οὗ [ΠΏ 6}, ἴῃ ἴῃ 6 
ἢτοῖ βανθὴ ομδρίθιθ ; δῃὰ δνδβὴ οὗ ἴῃ6 
ὨΙΡΏΪΥ τῃοίοσιοδὶ ραβϑᾶρθβθ ἴΠ6͵6 15 ομδ 
ΟἿΪΥ (οἢδΡ. χὶν. 8-15) ψΏ]Οἢ Ὀοϊοηρϑ ἴο ἃ 
ἰαίεσ ροσίίοῃ οὗ ([ῃ6 ἰτεδῖῖϑθ. ὍΠ15 ν1]}} 
Ὀ6 56 ἴο 6 ἃ τΙὩδῇζοσ οὗ ϑοΐῃξς 1π|- 
Ροτίδῃςθ, ΝΏΘΩ ἯὙο σΟΙ6 ἴο σοηβιάογ ἴῃ 6 
ΡΙΟΔΡ]6 ““ βουσοαβ" οὗ ἴῃς παιτδᾶνε. 

Τῆς ψοΥΚ, ἃ5 γὙὸ ἤᾶνα [ἴ, ἰ5 τυτι 6 ἢ ἴῃ 
Ηε]]οηϊθῖῖς ατθακ, κ της ϑερίυδριηῖ 
δηᾶ ἰῃ6 Νὸν Ταβϑίδσηθηῖ, [1{15, Πού δνΌσ, 
αν τόσα Π1}}] ἰἤδη τηοϑὶ ΗΘ] ]ΘὨΙ5Ώς 
Οτοεκ, οὗ τηαικοα δῃά βοπλθῖ)θ5 ὨΔΙΞἢ 
ἩδεὈταϊθηβ. ΤῊΪ5 ροϊηΐῖ ΜῈ] Ὀς Πιτίθογ 
οοηϑδιἀοτοα ἴῃ ἃ ἰαΐδεσ βεοϊοηΣ Τα 
Ροου αγ ψοτάς (ἅπαξ λεγόμενα) τα ποῖ 
ΤΏΔΩΥ ἴῃ πυπλροσ. ΤΠ (Ο]] ον σα 8]} 
ταὶ ἤᾶνα Ὀδοη ποίςοα :---ἐξουδένωσις 
ΠΑΤΗ ἱ, 30), φονοκτονία (1ἸΌ. 24), δειλόομαι 
ἷν. 8, 21, ὅζο.), ἀσπιδίσκη (ϊν. 57), ὅμηρα ἴοτ᾽ 
ὅμηροι (νἱ 1. 7, ὅο.), δειλόψυχος (ΥἹ}]. 1.5), 
ἐξουσιάζεσθαι (χ. 70), ψογέω ίογ ψέγω (χΙ. 
5, 11), τελωνεῖσθαι (ΧΙ. 39), ἀποσκορπίζω 
ΧΙ. 55), ὁπλοδοτέω (χῖν. 32), ἐπισυστρέφω 
ἘΝ 44), δῃὰ ἀφαίρεμα (χν. 5). ἘΒε51:465 
1Π656, ἃ οσογίαίϊῃ ΕΓ οὗ ψοσάβ γα 
ΘἸρΙογδά ἴῃ ΠΟ δηά βίγσδηρε 56 Ώ865, 845 
διαστολὴ ἴῃ ΟΠΔΡ. νἱ}}. 7, ἁδρύνω 1 ΟΠΔΡ. 
ν1Π]. 14, Δηἀ παράστασις ἴῃ ΠΡ. ΧΥ. 32. 

8171, ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΝΑΒΕΑΤΙΨΕ. 

Θογουϑβ δἰϑηλρίϑ ἴο ρυρη [ἢ 6 διῇ θη- 
το οὔ τ[μλ6 Ὠιβίοσυ σοπίαϊηθδα τη ἰῃ6 ΕἸγϑῖ 
Βοοῖκ οὗ ΜαἼσοάῦθες ψεῦα τηδάθ ἴῃ ἴῃ6 
ΪἸαϑὶ σδρΐῖασγ. Ε. Τ. εγηβάοσί ἰῇ ἴδ6 
γεᾶγ τη46, δῃὰ ἢἶ5 Ὀτοίμοσ Οοϊποα ἴῃ 
1747, 5.0] οἰοα τῃ6 νοσκ ἴο ἃ τρια ὃχ- 
αὐιπδίίοη, δηᾶ δεὶενεα τπδὶ ἴεγ Παά 
ἀϊςεονοτθά ἴῃ ᾿ἰ ΠΙΒΙΟΥΙΟΔΙ ΘΙΤΟΙΒ 50 Ὡυ- 
τηθτοι5 ἀπ ἱτηροτίαῃϊ ἃ5 ἴο ἄξερῆνο 1 οὗ 
411 αὐ πογγ.8 Βαΐ (ἢ ἀϊδοιιβϑίοη ΠΟ 
{π656 αδἰίδοκϑ σαϊδθα ἰθγηληδῖθα ἴῃ ἔν ΟυΓ 
οὔτμα ννοτΚ ρυρηδά, απα ἀτροηρ Πα ΘΓ 
σΠς5 οἵ ἴῃς ᾿τογαΐαχα οὗ [6 ρεποα ἴῃ 6τὰ 

1 δε Ὀοῖον, ὃ ΝῪἼΙ!. Ξ ϑρο ἕν. 
3 Φξ 6 Ε᾿, Ἡ. Δ ογηβάοτγῇο " Το ἰοπῦθυς Ὠἰπῖουῖσα 

ΟΥτίαυ,᾿ Π ρβίαθ, 1746; απᾶ Οοιτ. ὙΥ γηβάοτῦβ 
«(ὐοτηπιοπῖ. Ὠἰκῖ. οπτ. ἀς πᾶς ᾿ἰθτοζυτὰ ΜδροςσδΌ., 
Ψταί5]., 1747. 
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5 ΒΟΔΙΌΘΙΥ οὔς ΨΏΟ ἀο65 ποῖ, ἜΧρυ σϑὶν 
ΟΓ ὈΥ͂ πηρ]]οδίίου, δον [6 Βοοῖὶς ἴο Ὀ6 
οὗ τὴ6 ὨΙρῃαϑί να], ἘΠ νΟὮΥ ἴῃ [ἢ 6 
ΤΩΔΙη, δὰ δὴ δι ΠΟΥ ἔοσ [ἢ Ὠϊδίοτυ οὗ 
(6 Ῥεποὰ βεοοηὰ ἴο ἢὸ οἵμεσ.0 δ 
γνεῖίε 5ὰγ5 οἵ 1, (ῃαι 1ἴ 15 “ἢ δηζΖθη 
56 ἢγ ρίαυλνυταϊρ, σεηδὰ σὨχΟΠΟΙΟρΊ 56}, 
υηα 5'οἢ νοῦ ἄδθῷ δηᾶεπὶ ἢ βἰ ΟΞ ΟΠ ἢ 
ΕτΖουρηῖββοῦ ἀἴθϑοσ Ζειῖ νου ε  ]ῃδ δι5- 
Ζεϊοπβηοηα."}} Ἐνδὶὰ σορασκβ: “Τῆς 
ΔΌΓΠΟΙ τνγᾶὰβ Ῥγοῦδ ΪΥ οὔδ οὗ ἴπ6 βτβῖ ψῇοὸ 
οἰ τας [Π6 ψΠ0]6 οοϊηρ485 οὗ ἴῃ686 
{ΠἸΓ ΟΥ ΟΓΙΥ γοαῖθ ἰὴ ἃ ΡΟΡΌΪΝΑΓ μαῖτὰ- 
να, δηά 15 ννοῦῖς στ ὀγεαίλες ἐλε ,γέσλεςΖ 
ἐμεῤίγαπορ οὗ τῇ6 ῥϑουϊασ οἰανδίοη δηὰ 
δἰοῖγ οὔτε ἔμηθ. [ἢ ϑρ]ε ἰδηριᾶρα ἴἴ 
γοῤγοάμος 116 εἰξαγεῦ γεορίζεσϊοι οὗ ἐδέ 
“ὦ αμά »ιαπγ-σἰἠε γωζά 977 Δὶς φγεαΖ 
ὥρέ, ἀγα ἐς ναγομς ἀευείοῤν»ιον," 3. Βοιὴ 
ἢς δῃᾶ Πδδῃ ϑίδηϊου θᾶ56 {πεῖς πατταῖνα 
οἵὗ [6 Ῥεγιοά τΩΔΙῊΪΥ ὉΡΟΣ ἴδ 5ἰδιθιηθηςβ 
οὗ ἴῃς ντίϊοσ οὗ ἴῃ. Βοοῖκ, ψἤοβα τηθδ 8 
οὗἁ Ἰηἰοττηδίϊοη ἴπΠ6Υ τορασζὰ 45 ζοοά, δῃηὰ 
ἢ15 ΠΟΠΟΒΙΥ 845 ὉΠΙΡΟΔΟΠΔΡΪΘ6. 

ΤἼΘ ενϊάρδηςσα οὗ δυϊποηςο! υ ΤΥ ὃ6 
ϑυηθ ἃ ὉΡ υηάοῦ τῆς ἴνο μοδάβ οὗ 
ΘΧίσδγΩδὶ δηὰ ἰμίοσηαὶ ον άθηοθ. Τῇῃ6 
Θχίοσῃδὶ ονϊἀθηςθ 15 βοιῃονῆδί ΒΟΔΏΪΥ, 
οὐ ἴο ἴμ6 ἔδοῖ παῖ (Π6 σοιηδὶη5 οὗ 
οἰαβϑϑὶςδὶ δηιτ} αυ ἡ ΙΟἢ δα ὕροῖ [ἢ ς 
ΡεοΠοά δηὰ σου} ἃσα 1655 σορίοιβ [ἢ δΔῃ 
σης πᾶν Ὀδεὴ ἀδδίγεα, 51}, τἢς 
ὨΙΒΙΟΙΥ͂ τεοοσάθα Ὧδ5 ἸΏΔΩΥ Ροϊῃῖβ οἵ 
ἀστοθιηθηΐ ψ ἢ ῬοΪγθῖυ5, ΑΡρίδῃ, Ὠ]10- 
ἄοπιβ ϑίουι5, δηὰ ῬΟΓΡΏΥΤΥ (ἀρ. Επϑεῦ. 
“Οἤγου. (δη.Ἶ, δηὰ δἷϑο βογηθ ψ| ἢ ἰῃς 
ορίϊοσαεβ οὗ 1|ὶνγ᾽8 ἰαῖεσ θοοῦκβ, νὰ 
7υβῦῃ, διά σῇ Οτδηΐιθ [1,10] 14}118 ; 
Ὑ2116 1 ΠΟ ΠΕΙς σοη Δα ϊοῖ5 ΔῺΥ 5ῖδίε- 
Ιηθηἴ5 οὗ [686 ττιῖοΓ5, Ἔσχοθρῖ ΠΟΘΙ ἴΠΟῪ 
816 δῖ νϑτδηοα οὐδ ὙΠῸ δηοίῃοσ. [1 15, 
ΙΏΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, ἴῃ ΟΟΙΏΡΪοῖα ΔΏΟΩΥ ΜἸ ἢ 
[6 οοἷῃ5 οὗ ἴῃς ϑγηδῃ Κιίηρβ ὈοΘΙοηρίης 
ἴο (δες ρΡεποά, δηὰ νι τς ονϊάδησο--- 
βσῃϊ, ἢο ἀουδὲ, Ὀὰϊ ποῖ υπηροτίδηϊ 
-- αὐ ϑῃεα Ὀγ ἴῃς οοἰῃϑβ οὗ [υἀ 858. 

[αἴεγηδὶ ονϊάθηος οὗ δυϊμθηιο Υ 15 
[Γ5η6α, ἢγοῖ, ὈὉΥ ἴη)6 φϑῆρσαὶ δἱγ οὗ 
ῬΓΟΡΔΌΙΠΥ 1ἢ [ὴ6 πατταῖνο, δῃ ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ 
ΌΥ [6 δηΐσα δὔβοηοθς ἔτομλ 'τ οὗ ἴπ6 
τηϊγάσυϊουβ εἰεηθηῖ. (ομβδιάοπης ἴῃς 
εἰγουτηβίδῃοοϑ οὗ ἴῃς ἴης, [6 ῥτεναΐθηϊ 
οχδιϊδιίοῃ οὗ βρὶτιϊ δηὰ ςἰσοηρσιὰ οὗ (ἢ, 

! ὁ ἘΠηΪεϊϊπηρ ἴῃ ἀδ5 ΑΙς. Τοεβῖ.,᾽ ὃ 299, Ρ. 398. 
5. 4Ἡϊξίοιγ οἵ ϑγδεὶ,᾽ νοΐ. ν. ὑ. 46ς, Ε. Τ. 
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1 πὰρ ἢᾶνα Ὀδοη ἐχρθοίβὰ (ἢαϊ ἃ 5:τ}]Γ 
ἴοῃςα ψου]Ἱὰ ἢανα ρεγναι δα [6 παιταῦνο 
ἴο ἴηι ψΏΙΟΝ τὰ ἐμά ἴῃ ἴῃς ϑοοοπὰ 
ΒοΟΚ, θα ΠΙ ΓΟ] ου 5 ΡΡΘΑΓΔΉΟ65 ΔΙῸ 
οἵὗ [τεαιιδηΐ οσοσύττεποθ, δηα (ἢς σοπμι8) 
δοῖΐνε Ιηἰοχροβιτίοη οὗ σοά ἴῃ ἢυϊηδη 
Δῇδιγθ 5 ἃ πιηάαχηθηΐδὶ 14θα. [Ι͂ῃ τῇδ 
ΕἸἰτϑὶ Βοοῖκς [ῃϊς Ιἄθα ἢ 5 0 ΡὈΪδςθ, οἵ δἱ 
ΔῺΥ Γαῖα Ὧ0 ἔΣΠ6Γ ρΐαςς [ἤδη 15 ἱηνοϊνεοά 
ἴῃ τς Ὀεϊοῖ (αι “τῆς εἤξοίυαὶ ἔογνθης 
ῬΓΑΥΘΓ οἷα τρῃϊθοι 5 τη ἀνδι] δῖ ἢ τα οἢ ἢ 
(714π|68 ν. τό6ό.ὙἩ ΟΟΙΡ. : Μδος. ἵν. 10-14, 

30-34; Υἱῖ. 41-43; ΧΙ, 71, 72). ΤὨῊΘ 
5 Ο65565 οὗ ἴῃ6 [65 ἀῦὰ ἴῃς ταϑυϊο οὗ 
[αι ἴὰ Οοά, δηὰ οὗ δαγηδϑῖ δρρϑαὶβ ἴο 
Ηϊ ἴοτ ῥτοϊδβοιου δηὰ δϑϑιϑίδηςς, Ὀπῖ 
ὍΤΕ ποῖ δΔοσοιηρ] 5ῃ6 4 ΟΥ̓ ΔΩΥ νἱβὶ Ὁ] 6 
δυρογηδίυσαὶ ἀρόηου. ϑεθοοηαϊγ, [(ἢ6 
ὙΓΤΠΘΙ 5Π6 5 ἢὶς σδηθουῦ δᾶ ἴονα οὗ 
{ππἢ} ΌὉΥ δῇ ὑηϑραπὴρ ἜΧροβυτγα οὗ 4}} ἴῃ 6 
βῃοσίσοσαη8 οἵ ἢ15 ΟὟ ΡΘΟΡΪΘ6---οὗ (ΠΕΙΣ 
βἰ 655, ΤΟΙΣ ὨΔΙΓΠοαγίθάμθϑθ, {Π6ΙΓ 
ἀείεφαῖβ, [μεν τοαυθηῖ ἀδϑρομάθηογ. ΟἹ 
ἴῃς οἴμοσ μβαηάᾶ, ἢ ἀρεβ ποῖ υηάγ ἀϊ15- 
Ῥᾶγαζε ἢ5 ρθορ θ᾽ β δάνεγβασιεβ. Ηδνίης 
Οὔς6 ἀεοϑισψηδίθα ΕΡΙΡΏΔΗΘ65 845 “4 ψιοΚεά 
τοοῖ" (ῥίζα ἁμαρτωλός, “Παρ. 1. 10), ἢξ 
ΔὈϑίδιη5 ἔσγοτη ΔῺῪ (ΓΙ ΠΟΙ ποσὰ οἱ ἀ15- 
Ῥτδίβε. Ηδὀ Ὀεοϑίονβ Ὡ0 δρυδῖνα Ὄρι[μοῖ 
ΟἿ ΔΩΥ͂ ϑγτίδῃ ρϑησγαϊ, ΠΕ 6, ΟἿ 1,γ5145, 
ὯΟΙ ΒΑΟΟΝΙά65, ΠΟΥ Νίοδποσ, ἢοσ ( δηάο- 
Ὀφυβ.' Αγαΐῃ, Π6Γ6 15 ἃ τηοἀοσζαίίοη ἴῃ 
ἢ)18 δϑιϊγηδίθϑ οὗ δυο ῖ5 ΜὨϊΟἢ 18 Το δῖκ- 
4Ὁ16,2 Ἰπαϊοσαίηρ, 45 1 ἄοδβ, ἃ οἶθασ 
᾿ηἴοηοη οὗ ποῖ ονευβίθρρίηρ ἴἢ6 ὐ{ἢ. 
Εἰηδγ, ἴΠογα 18 ἃ ρα] ου ΔΙ Υ δηὰ οχαςί- 
Ὧ655 [ἴῃ 19 σαορτάαρῆ 08] Ποῦ ς65, δυο ἃ8 
ῬοΪομβ ΟΟΙΏΣΏΟΏΪΙΥ ἴο δὐϊῆθῃτς ΠΑΙΤὰ- 
{ἰν65, ὙΠ16 11 ΤΆΓΟΥ σΠαγδοίθτϑ65 ἴΠο0856 
ΜΌΘΟΝ τὲ οι Όοι!5, ΤΔΙΏΪΥ ΟΥ ἩΠΟΪ]Υ. 

5111, (λουρῇ ἴῃς τνοῖκ 15 ἴο Ὀ6 τερατά δα 
83, 'ἰὰ ἴῃ6 τηδ[ῖη, 4 (ποτουρὮΥ ογθά Ὁ ]6 

1 (οπίταβε ἰδ ρῥγβϑοϊίος οἵ [86 τυτϊϊογ οὗ [88 
Θϑεοοηἃ Βοοκ ἐν ν. 24; νἱϊ. 29, κω το. ; 
ἢ. 22, 34; χ, 28; χὶϊ. 25; χν. 2, 22). 

ἂν ἦρε ἴατρειι ϑγτίδη ίοσοα τηδηϊϊοηςὰ ἰῃ 
1 Μδεος. Ἴςοῃϑι5ῖ5 οὗ 20,000 οοῖ δηὰ 8,000 ἢοῖβα 
(οἰ, χν. 13}---ποῖὶ δὴ Ἵχίσα ἴ δβἰϊηδῖθ, οοῃ- 
βιἀοτγίησ ἴπαὶ Απιϊοοδς ἴῃς τεαῖ Βαὰ τ7ο,οοΟ 
τλθῃ ἂἴ Μαρθεβία (Αρρ. “ ϑγτίαςα,᾽ ὃ 32). Τῆς 
δτεδίοσι ὩΣ Ρεῖ οὗ ΘΥΓΔη5 5]αϊη ἰ ΔῊΥ οπς Ὀδ1]ε 
ἦβ. 5,000 (ςοἢ, ἰν. 24 ; νἱῖ, 32) ; (ἢ6 ΘὨΓΓΙΟ Ὠυ ΡΟΣ 
οὗ ϑγγδῃβ οἰδίη, 26,3ο00ὕ.5 Τηὲ δυΐδοσ οὗ [ἢ6 
ϑοεοοηᾶὰ Βοοῖς, οἡ ἴῃς οἷδόσ παηά, τηβίοβ (6 
δἰδῖη νος 20,οοο, νῖος ἃ 1|1|6 ονοσ 20,ο0οοΟ, 
{πνῖος 25,ΟΟΟ, ομοθ 20,0ΟΟ, δηὰ οὔσε 25,000 
(οἢ, χν. 27); ΜὮ116 Ὠἷς ἰοί4] οὗ 5]αἷπ πιουηῖβ υὉ 
ἴο 221,10ο ! 
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Ὠἰδίοσυ, ἰξ τηυβδὶ Ὀς οοηίεϑϑαα τΠδῖ 1: σου- 
ἰδ] 5 ἃ σου! ἀγα Ὁ]6 Ὠυ τ ΌΟΓ οὗ πι]514 65. 
ΤἬη6θ8ς ὈΘΙοΩ ς᾽ ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ἴο ἴπ6 Ῥογ]οἢ 5 
οὗ (Ὡς ὨΙβίΟΥΥ ψΏΙΟΣ ἰτεαΐῖ οὗ ἔογοῖρη 
ὨΔΌΟηβ, δηὰ οὗ {ἰπ|65 δοιηθνδί Τοιηοῖα 
ἔτγοιῃ τῃς τεσ 5 οὐ ἀλγ. [Ι͂ἢ ἢ15 
δΚείοι οὗ [ἢ6 τίϑα δῃά ῥζοόρτεββ οὗ ἴῃς 
Μαςεάοῃηϊδη ροῦνεσ, ἴῃ 6 ὙΣΕΙ ὙΤΟΙΣΙΥ 
δἰαῖθθ, 1. Ὑμᾶῖ Αἰοχαηᾶθεσ ἴῃς Οτοαὶ 
“σιν τὴς Κίῃρβ οὗ (πὲ εαγῖ " (ΤΟ ΠΔΡ. 1, 
2); 2. Τπδῖ οἡ δϊ5 ἀδδίῃ- ἃ ἢδ τηδάβ ἃ 
ρα ῦομ οὗ ἢϊ5 Κιηράοτῃ δηϊοηρ 15 
ἐποηαϑ (1. 6); δὰ 3. Τῆι [π686 Πεηα 5 
“αἷ ρυῖ σγονῃβ ρου ἴΠοΙγ Ὠ64645" (10. 
9. Ηἰἱδ5 Ἰοῦρεσ δηὰ τηογε εοἰδροσζαῖίς 
δοοουμῖ οὗ ἴῃς στον δηά σῃασδοῖοσ οὗ 
τ(ἣς Ἐοιηδη Ἐδρυθ]ς οοπίδίηϑ ἔπ 6 [ὉΠ1ονγ- 
ἴῺ ΘΙΤΟΙ͂Β :--τι. Τρδῖ ἴῃ6 Ἐοιηδηβ Πδ(, 
ἴῃ ΒΟ, τόσ, “ Ὀσοιρῆς (ἢ (σα αἰδη5 ὑπο Σ 
τὐὴρυῖς " (ΠὮΔΡ. νἱ}], 2); 2. Τμδῖ, Ὀγ ἴῃ6 
βᾶῖης {{π|6, [ΠΕΥ Δα σοησυεγοα [ἢ6 τ ΠΟΪ6 
οὗ ϑραίηῃ (10. 4); 32. Τῃδαῖ [6 δἰερῃδηῖβ 
Ὀτουσῃς ἱπῖο (6 δεϊά ὈγῪ Απθοςδυβ (6 
Οτεδί αἱ ἴῃς Ὀδῖς οὗ Μαρηοϑὶα διλουηϊοα 
ἴο 120, δοΓΘας [6 ΓΟΑΪ ὨΌΏΌΘΟΥ νγ85 54 
(10. 6); 4. Ταῖ Απίοςμιβ ψὰ8 ἴδκϑη 
ῬΙΒΟΏΘΣΙ ἴθ ἴῃ δηφασοηιθηΐ (0. 7); 
ς. Τρδὶ [πάϊᾶ ἰοσηχεὰ 4 ροτγίοῃ οὗ ἢηϊ5 
ἀοιηηϊοης δὲ πα τὸ (10. 8); 6. Τμδὶ 
Ιπᾶϊὰ δπὰ Μεάϊα ψεσα Ἵοδαςδά ΌΥ Αηᾷῃ- 
οσἣυϑ ἴο Βοτηδ δηᾷ τηδᾶθ ονοσ ὉΥ Βομπα 
ἴο Ευθη685 (10.); 7. Τῆδι ἴῃ6 ΟΥδοκ5 
αἰτηδα δὲ ἱηνδαϊηρ [ἰγ δῃηὰ ἀεδϑίσουηρ' 
Ἐοχς (Ὁ. 9); 8. Τπαῖ (6 Ἀομῃμγδη5 Πδά 
σοηῃαυετοά Οτεεος Ὀδίοσα Β.Ο. τόσ (0. 
10); 9. Τδῖ ἴ[ῃ6 ὐδεσ οὗ τῆς Ἐοιηδῃ 
ϑοηδία ννὰ8 320 (ἰὺῦ. 15); το. Τῇηδῖ τῃς 
ϑεηδίς δαῖ δὴν (10.)}; ε1. Τηδὶ τῃ6 
Ἐοϊμηδὴς ΨΟΙΘ ρονοσῃθα ὈΥ̓͂ 8 5ἰῃρὶα 
ΔΏΏ14] τηᾶρὶκῖγαϊς (Ὁ. 16); δηά 12. Τηδι 
Ὁ ἤ6Γ6 ῬΑ ΠΕΙΠΟΙ ΘΏΝΥ ΠΟΥ δηλ ΔΈΟΣ 
διλοηρ [πεῖ " (10.).) ὙΤῃδ πυμθεγῦ δηὰ 
σἤμδγδοίοσ οὗ (ἢ656 οἴτοῖς ἀδίσζαςίς 56 ΠΟΙ }Υ 
ἴτοα (ἢ6 δυϊποσ!ῦ οὗ ἴΠ6 τοῦ 85 8 
θΏΘΓ͵ΑΙ Ὠἰϑίοσδη, Ὀυΐϊ ἰεανα ἢ]5 στο Ὀ1γ 
ἴῃ τβρθοῖ οἵ 15 οὐγῃ ἡδίιοη δηὰ {ἰπη65 υἢ- 
τουοῃθά, Ηδ τᾶν ποῖ Ἰηἀεοα δ6 ΔἸ ΑΥ5 
ΔΌΒΟΪ ΓΟ σοτεοῖ οὐ ἴῃδϑ86 δ] 6οῖβ ; 
Ὀυξ ἢϊ5 (Θ5ΌΣΩΟΠΥ 15 ὩΟΐ ἴο ὃ6 56ῖ 45146 
νηϊθουϊ νΕΥῪ βίσοηρς σουπίοτ- ον άθηςθ, 

δ ΙΝ, ΝΙΤΥ ΟΕ ΤΗῈ ἾΟΕΚ. 

ΤὮΣ ὑπ} οὗ [ἢ6 ψοῦΐκ Ὧ45 Ὠοῖ, 50 ΔΓ 
85 6 ΔΓ6 ΔΑΤΟ, ὈΕΘῊ οΔ]]6ἀ ἴῃ αιιδϑίοη. 
ΤῊ 10} οὗ 115 μὑἷδηῃ 15 δνἀδηϊ; δηὰ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕΒ 

τπουρἢ ἃ ρτεαῖοσ οἰθνδοῃ οἵ βίγὶε οἣδ- 
ΤΑΟΊΟΙΙ5ε5 (ἢ6 ΡΟΙΓΟΣ ΔηΐΟΠΟΣΙ ἴο [6 
ἀεαίῃ οἵ Τυἀ451 (ΟΠ 405. 1.--ἶχ, 18), γεῖ [ἢ 6 
ἀιδεσγθηςε 15 μοὶ νΟΙΥ τλυκοά, δηα [Π6τα 
185 ΟἿΘ Ῥᾶβϑᾶρα ἰὴ 4 ἰδίεσ σῃδρίοσ (οὮΔΡ. 
ΧΙν. 4-15) ὙΠΘΓΕ [Π6 Διίθοσ [ΔΚ65 δἰπηοϑσὶ 
85 ὨΙΡῊ 4 ΗΠ δἃ5 ἴῃ ΔῺΥ 5θσῦοῃ οὗ ἴἢ6 
ΘΑΙΠΕΙ παιταῦνθ. ΤὨο ἀϊοζίοη 15 [του ἢ- 
ουξΚ͵ υηϊΐοττῃ ; δηα ἴποσα ἃ΄6 ΟἿ ΟΥ̓ ἴΝῸ 
δου ΠΔγ 65 οὗ ἴῃ 6 το ἩΒΙΟΝ ΤΩΔΥ͂ Ὀς 
δορά τγουρῃ ἴΠ6 τ8ο]6 ΒΟΟΚ ἴσοι ὅτϑϊ 
ἴο ἰαϑσῖ, ΤΏ τηοϑῖ δι κιηρ οὗἩ ἴΠ656 15 ἢ15 
ΤΟΙ Θμος ἡΧΠ1} τοβρεςί ἴο ἴῃς ΗΟΙΪΥ ΝΑπιο, 
ἩΠΊΟΝ ΟσσυΓθ, δοοοσαϊης ἴὸ ἴῃς Ὀεϑῖ 
ΤΩΔΗ ΒΟΠΡίβ, ΟὔΟΘ. ΟἿΪΥ ἰῇ [ἴῃς ΘΠΌΓΣΕ 
ὨΙΒΊΟΥΥ (ΟὮΔΡ. ἵν, 24). Τα υϑι4] πιοᾶς 
οὗ ἀνοϊάδῃποσ 15 ἃ ϑβυοπιυπθοη οἵ ἴΠ6 ψνοτσά 
“«Ἡδανοη" ἰίοσ “Οοά" οὐ “1ροοτὰ,"2 
Ὑ2116 ΒοΙ ΘΕ Π)65 ἴΠΟΓ͵Ο 15 ἃ ΘΓ αὐ ισασά 
οΟἸἰβϑίοη, ἩΠΙΟ ΟΣΓ ἘΔηβίδίοσα ἢᾶνὰ 
τπουρϊ 1ἴ ΠΘΟΘΒΘΑΙΥ ἴο ΞῈΡΡΪγ. ὃ ΑΠΟΙΠΟΣ 
ῬΘΟΙΠΑΣ ΤΥ 15 ὀχδοΐῃθϑα 1 ταϑροοῖ ἴο 
ἀαῖοβ ; δηὰ [ῃ15 15 ἃ ἰδαΐυσε δαυδι]ῦ 
σορϑρίουοιυιβ [Ὠσουρδοιυϊ." 

ὃ Ψ. ΟΕΙΟΙΝΑΙ, μμΑΝΟΌΑΟΕ ΑΝῸ ΑΟΤΗΟΒ, 

Τηῃδὶ ἴῃς ΕἸγεῖ Βοοῖς οὐ Μδοοδῦθαϑβ 
δοουπάᾶς ἴῃ ΗΘΌΓΑΙ 55 οὗ ἃ τηδλτκεὰ δηά 
βοιηθνηαϊ Ὠδιϑὴ οπδγδοῖογ 15 ῬΘΠΟΓΊΑΙΙΥ 
δαἀπγιιοα, οἱ Ρἤταβαβ 85 “σθοονοσην 
[δος 1» οἱ οὗ 1.1ε λαμά 97 2λε σοιίες" 
(οὮΔΡ. 11. 48), “τοαῤῥξέηρ δοοοτάϊηρ ἴο ἃ 
ΤΑΔΠ 5 “αγίμρε" (οδάρ. νἱ. 23), “ιμάδέρρ 
7 αϑοων ἐπ »ιοΐς σἰράξ" (Χ. 60), “1ὰς δοοξ 
ΟΓ 2λ6 ἀαγς οὗ ὨϊΞ ῥτοβιποοά " (οδΔΡ. χνὶ, 
24), 81ἴ6 Ὁ} 151 Δ ΚΑ Ὁ]ς, δηα ὈΘΊΓΑΥ ἃ ἔλταΐ- 
ΠΑΥΥ ἢ Θοις ἴὰγ5 οὗἁἨ Ἐχργθβϑίοῃ 
ὙΠΟ ΒΟ ΠΟΙ ΘΉΓΠΥ ἱπαάϊοαίο5 (ἢς οἰπηὶς 
ἴγ)Ὀῃ8 νῃοσγοῖο [6 ττῖεῦ Ὀοϊοηροά, Βαῖ 
1: ἢΔ5 Ὀδδη αυξϑοποα ἩΠΟΙΠοΥ [ἢ 19 ψουϊὰ 
ὈΥ 156] ῥσονς [δῖ ἴπς οτὴρίη4] νου ψὰ5 
ψτϊτῖοη τη ΗΘ ῦχον, βίηοο “ ([Π6 ΗἩΘΌΓΣΑΙ 5.5 
ΨΏΙΟΝ οχὶϑὶ ἀγα," ἰΐ ἰ5 βαϊὰ, “βοὴ ἂς 
τασῃϊ ἢᾶνα Ὀδθὴ παῖυταὶβοὰ ἰῃ (δ 
Ἡδοῦτον-σγϑοκ οὐ Ρα]οϑῦηθ." 6. ΤῊΘ ττίϊοσ 

ὁ 866 δῦονςο, 8 11. 
5 566 ΟΒ. 11}. 50, 6ο ; ἶν. 10, 40 ; ἶχ. 46 ; χνὶ. 3. 
"ΑΚ ἴῃ ὁἢ.1. 62 ; ἴϊ, 21, 26 ; ἰϊ. 22, 53, 60 ; 

ἷν. 10, 5) χνὶ. 3. [Ιὴ οὗ, 11]. 18, νἱῖ, 27, δηὰ 
ὙἹἹ. 41, τῆς Μ55. δανὲ ἴνο ἀπο θὰ οὔς δὺρ- 
Ῥτεββίηρ, [Ὡς οἱποσ ὄβχργεββίησ, [με ἩΟΙΥ Νδῖως. 

4 866 οἷ 1. 54; ἰδ, 70 ; 111, 37; ἵν. 52; νἱ, 16, 
20; ΥἹ], 1, 49 ; ΙΧ. 3, 54; Χ, 1, 57, 67; Χὶ, 19 ; 
ΧΙ, 41, 51 ; ΧΙν. 1, 27; χν, 10 ; χνὶ, 14. 

5 ἢ, “ ὨΙ ΟΠ] ΟΠΔΙῪ οὗ ἴῃς ΒΙΡ]ς,᾽ νοὶ, ἐξ, 
Ῥ. 172. 
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τρῆϊ παν ὈΘΘῚ ἃ ϑϑηΐθ, ἃ παΐϊνα οὗ 
ῬΑ]εβΈΠ6, α 7ενν, αηα γεῖ πανα νυ 6 [ἢ 
Οἴεεκ, 45 αἰ 7ατηθ5 αηὰ Τοῆη, Ῥείεσ, 
Μαῖκ, ἀπά Τυ 46. 1 [η15 μαά Ὀδδθη {ΠῸ 
ολ86, ἢ15 ατεεκ σου πὸ ἄἀοιθὲ Πᾶνα 
Ὀδοη ἀθαρὶν Πηροα νῖ 4 Ἡδῦτγαϊϑβίις 
Οἰδσαοίθσ. [15 1 ΠΟΘ ἀδθορὶν ἰηροὰ 
(Δ σου 6 δοσοιιπίθα [ῸΓ Ὀν [ἢ]15 
ὨγροίῃοϑιβΡ [Ιζ 15 ἀβίους ἴο σῖνε ἃ 
ἀροιάθα ΔΉΠΟΥ ἴο [Π|5 απδϑίοη ; Ἀιΐ 
ΟἿΣ ΟΥὟΏ 1ΠΠΡΙΘΘΘΙΟῚ 15 ἰῃαΐ, Ἔνθ ἀρατσί 
ΠῸΠῚ ΔΗΥ Ἔχίθυμαὶ (ΘϑΕ ΠΟ ΠΥ, βου ηα οΥἸ- 
αἴϑῃλ τοῦ ὰ αν Ῥτοποιπηορα της ᾿νοσκ 
ἃ ΔΗ 5] ΔΙΊΟΠ ἔτοπ ἃ Θ'Θ ΠΟ ΟΥΙΘΊΠΔ].} 

Ὁ ΤῈ ᾿ς Ἰπηροββῖ Ὁ] 6 ΠΥ ἴο Ἔχμὶ Οἷς τη6 ον άαθπος 
οὔ ΨῈΪΟΝ ΟἿΓ ἱπηρτγαββίοη γοβίς, Ὀὰξ τῆς [0] νην 
[ἰδὲ οἱ Ἡδθγαϊβιηβ π΄ ἴῃς ἢγϑθι Βα] οἵ [Πε ἢγϑβι 
σΒΔρίου πᾶν Ὀδ [Δ ΚΕ 85 ἃ 5αΠΊρΡ]6 οὗ ἰΐ :-- 

(, 1.1. Καὶ ἐγένετο, ἃ5 Δὴ Ορεπίηρ ΡΉΓαϑΟ, 
ΟΟΙΤΕΒΡΟΠας ἴο ἴῃς Ηδὺ. “7 (Τπὰρ. 1. τ; 

Ευ 1.Θῷ1; Νόδεμι. ἱ. 1; Εξίῃ. 1.1, ἄος)). 
Πατάξαι ἴοΥ ““ἴο ἀείεαι " σοττγεβροπῖς τὸ τπς 
Ἡεῦτγον ὑ5εὲ οἵ ΠΞΠ. ἡἥ γὴ Χεττειεὶμ Πἰτογα 
τεράετβ ἴῃς Ηςὺ. ὉΠ ΥΟΝ, 

δι. ἘΠ ἈΣΣ Ἢ 

8 ὃν, 
20 Ὁ». 
Γῃ. 1. 4. ᾿Ἐγένοντο εἰς φόρον ἸἰτΟΥΑ]]Υ ΓΟ ΠοΥ5 

ὈΘῸ 50} (οη. χχ, 15). 
ΓΗ. ἱ. το. Καὶ ἐπλήθυναν ἐν τῇ γῇ Ἰἰϊετγα]} } 

τεηάετς Ὁ 3 35), 

ΓῊἢ. 1. 11. Ῥίᾳ (οὗ 4 τπηδῃ}) 1Π 6 γα ΠΥ το πάοΥς 

41 Ὁ 
ΓΗ. ἱ. 12. Διαθέσθαι διαθήκην Ἰἰτοτα}]νῪ ΓΟ ΠΟ 5 

ΤΥῚΞ Π3, Κύκλῳ (ἡμῶν) ΠἰτοΥΆ}γ τοηοῖβ 3 2, 

ΟἩἢ, ἱ. 13. Καὶ ἠγαθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς 
ἸΠΠΈγαῚγ τοπάθτβ 3) ἼΔΠ 2.25). 

ΠΩΣ τό. Ἑαὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ 

πονηρόν ἸἰλΕΥΑ]ΪΥ τεπ οι. Δ) Π γῖρυὉ ὙΌΤΝ 
(2 Κίηρς χν]ϊ. 17). ΝΣ 

ΓΗ. 1. 17. Καὶ ἠτοιμάσθη ἡἣ βασιλεία Ἰ116ΎΆ}}γ 

τεηάεις ΠῚ 2)5Π ἸΞΠ, 
ΓὮ. 1. 18. 

3 5ΠΣ, 
Γῃ. 1. 19. Καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί Ἰϊϊο- 

ΤΥ τεπάοις Ὡ 3 ὈΡΟΠ 2539), ᾿Απὸ προσώπου 
αὐτοῦ ἸἸτοταῚΥ το πἰοὺβ ἸΣΒΙΟ, 

Ἐνώπιον αὐτοῦ ἸἰϊογΑ} τοηθυϑ 

Ἐπήρθη ἣ καρδία ἸἸςΟΥΆΠΥ γοΠοΥ5 

Ἐν ὄχλῳ βαρεῖ ἸἸκοΥΠΥ τοπάοτς 

ΒΒ. :. 23. Τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως ἸἰϊογΆ }]Ὺ 

τομοι ΓΞ 53Π Ἰπου, 

ΘᾺ. 1. 24. Τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητά ἸἰτοτΆ 
τοηάειῖς ΠῚ ὦ, 

(ἢ... 29. Καὶ ἐσείσθη ἢ γῆ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 
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ΤΠ πηαίίοσ, Ππουνανθῦ, 15 Οη6 ΨΏΙΟἢ τγα 
ΠΕΘα ποῖ οἃ]} 1π ἴῃ6 αἱά οὗ οὐ οῖβϑηλ ἴο 
ἀδίθσσηηθ. Τὴ ρΡοϑβιίῖνα (θϑι ΠΟΥ οὗ 
ΔΗΓΙΖΕΙΥ 15 5.0 ἢ ἃ5 ἴο ἰΙθδανα πο ἀοιδΐ οα 
1ῃ6 5 0]6οῖ, ΟΠΡΘΙ ᾿ΠΙΟΙΠΊΚ τι5 {παΐ [Π6 
116 ἀπά Γ ΒΟ ἢ [Π6 νοΥΚ νὰ ΚΠονη ἢ 
ἢ15 ἄδγ ννὰβ " ϑαυθείῃ ϑασρδηθεὶ,᾿ ννῃ]οἢ 
15 ἃ Ηδρτεν δηά ποῖ ἃ ατσεεκ ἀββοσιρίοη 
οὗ 115 σοπῃίθηΐβ,. ΨΏ16 ΓΤ ΓΟΠΊ6 βίαΐθβ {παῖ 
ἢθ ννὰβ δοσιυδιηΐθα ψιῖ ἃ Ἡδθῦτονν ἰαχί 
ΜΠΙΟ ἢ6 Θυ]άθη!νγ ταρασάθβα ἃ5 ἴῃ6 
ΟΥΙΡΊΠ4].2 Α5 Οὔρθη δηὰ Το πη 8 ἀγα αἵ 
ΟἸΟΘ6 ἴπ6 πηοϑὲ σας α] οὗ ἴ[η6 ΕΠ οΥϑ, δηά 
1Π6 Ῥεϑδὲ δοσιυασιηϊβα ἢ {π6 ἩδΌτον 
Ιδησιιαρσα ἀπά Ἰἰςογαΐισθ, {ΠΕΙΓ (ΘΒΕΠΊΟΗΥ 
ται θ6 Ἰοοκβά ΡΟ ἃ5 βπίγαὶν ἄθοϊϑῖνθ 
οἵ [η6 Ροϊηΐ ἤΠεΕσΘ ὉΠΩ͂ΘΙ αἰδοι55Ί η. 

ΟΟΠΟΘσΠΙηρ ἴΠ6 Δ ΠΟΥ, {γα οὴ 15 
ΠΟΙ 51:16 η. ὙΠ ᾿πΐθσηαὶ δνιάθποθ 
56 ν5 ΠΙΠ}Ὶ ἴο αν Ὀδθὴ ἃ Ῥα!θϑΌΠΙΔἢ 
7ενν, δὴ δαγηθϑδὶ ραϊγιοῖ, απὰ «ἃ ἄβδνοιΐ 
ΤΩΘΙΌΕΓ οὗ ἴῃη6. οὐ ποάοχ ραγίγ. Ἠδξ 15 
ἄδορὶν ᾿ΠΡΥΘ 5564 ψν ἢ 1Π6 Πδσοϊϑιῃ οἵ ἢ 6 
ΠδΙΟΠα] Ἰδαάετϑ, απ θε πὶ ἡ ρ]οσγιγιηρ 
1Π6 τη, γεΐ ποΐ ἴο 1η6 Ἔχίθηϊ οὔ σοπορα]ηρ 
ἘΠΕῚ ἄὐγοῦθ ΟΥὁἨ Σόνεγβοθ, ὙΠΕΙΣ 15. 80 
ΔρΡΡεδάταηςα οὗ ἢϊ5. μανίηρ δοίμα]]ν ἴα ΚΘ ἢ 
Ρατί ἴῃ 1Π6 Ἔνεηῖβ νῃ]Οἢ ἢ6 Τα]αΐθϑ ; αΐ 
Ὦ15 βυτηραίῃν ἢ 1ῃο586 ὙΠῸ ὑγεσα αἵ [Π6 
Πεαά οὗ ἁϑαϊγβ 15 580 Κεδη {Παΐ 1{ 15 ἀϊῃ- 
οὐ ἴο ΒΌΡΡοΟΒα ἢϊπὶ ἀπασαπαϊηϊοα ἢ 
πε. Ἠς [5 ἃ πῇῆδῃ, ἤοινενϑσ, οἵ ἴῃ ρθη 
ΤαῖΠ ΕΓ ἴῃ οὗ ἴῃς ϑινογά, ἀπά ργοῦδθὶνΥ 
ὈΕΙοηροα ἴο ἰῃ6 [|ΙοΥασν οἷαθ5 ΨΠΙΟῊ 
ΒΡΥΔΠΡ ἸηἴοΟ ὈΘΙΠΡ’ ὉΠΩΘΙ ἴῃ 6 ΕΠ] Δ ΠΡ 

αὑτήν ΠἸτοταῚ]Ὺ τοπάοτς ΠΌΡΟΣ ὙΠ ΟΡ, 
᾿Ἐνεδύσατο αἰσχύνην ἸἸΤΟΥΑΠῪ το πο ς ΤΩΞ ΣᾺ 

εἰς 30, Μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ἸἰζοτΑῚ 

γοη οΥ5 25) ΤΣ ΥΡ. "Άρχοντα φορολογίας 

᾿ΠτΟγᾺ ΠΥ τε πο 5 Ὁ ὦ 

ΟΗ, ἃ. 3: 

ΤΑΥ͂ τη οΥ5 ὈἿοο’ 5 ΟΝ, 

οἷν 1. 32., '᾿Ἐπαταξε πληγὴν μεγάλην ἸΙτοΥΑ]]Υ 

ΡΝ ΠΡΟ ΠΡΠ, 

Καὶ ἐλάλησε λόγους εἰρηνικούς 116- 

γΟΠοΥ5 

ΟἩ. 1.33. Καὶ ἐνεπύρισε πυρί αὐτήν 1116 γΑ]]Ὺ 

ΓΟ ΟΥΒ ΝΞ ΠΒ»Ν,, 

ΘΒ. ἱ. 38. δι 
ἄοις ΜῈ ἸΌδ, 

ι ςαγφοίλ σαγύαηε-εἶ ἰς τπουσῆς τὸ ΡῈ ῥΡὰΐ ἰοῦ 

δι ὯΔ Ψ ΠΕΡῚ Φ᾽ “ἩΪδίουΥ οΓ της ρυίποος οἵ 
1η6 ὅοη5 οὗ ἀοά " (1)8ὲ Νπειις, ἀσϊπιπι) ; θαζ 15, 
1Π ΔΠΥ͂ σα56, ἃ ΘΟΠΊΙΟ, αηά μοὶ ἃ ατθοῖκ {{||0, 

2 Ῥχοίορ. (αϊΐραὶ, 

Εἰς διάβολον πονηρόν ἸἰϊοΥΆ ΠΥ ΓΘ ἢ « 

ἡ ϑϑι (Ὡοοσίο 
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ἰλθιυδηςς οὗ ἴΠ6 ρτοαῖ πδίϊοῃδὶ τηονοηθηΐ 
Δα ἀδνεϊοριθθης οὗ ἴ[ἢ6 Μδοοδῦθδῃ 
ἘΠ168. 

νΙ]. ΌΑΤΕ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

ΤῊΝ 5ἰαἰειηθηῖΐ ἴῃ ΟἤΔΡ. ΧΙ. 20, (δι [ἢ δ 
50] ε μα] τηοηυγμηθηΐ  ΠΙΟἢ ϑιλοῃ δγεοίθα 
ἴο ἴῃ6 ΠΙΘΡΊΟΥΥ οὗ ὨΪ5 (αἴ ἢδογ δῃα Ὀσγοῖπουβ 
ψὰ35 511} Ξἰδιάϊης ἴῃ ἴῃς ᾿ττιῖοτ 5 ἀδυ, δἱ 
ΟΠΟΘ τοιήοναβ Ὠϊηὶ ὈΥ ἃ ποῖ ᾿ῃοοηβι ἀοσ- 
ΔΌΪΘ Ιῃΐοσγναὶ ἔγοτῃ ἴἢ6 ροποά οὗ τη ῃ 5 
ϑοσδϑβίοῃ, Β.Ο. 142. [{ ἀοε5 ἠοΐ, ἢον- 
ΟΥΟΙ, Τοιονα ἤϊτω ἔτοῦὶ 1 ὈΥ δυο ἢ δΔἢ 
ἰμίογναὶ 45 ἴῃς ΟΥ̓ΔΙΏΔΙΥ τοδάοσ τἱρῃϊ 
ΒΌΡΡΟΞΘ, 5δίποθ ἴἢ6 αἰϊἰδεισυθά οἰδαίς οὗ 
Ῥαϊθβδίηθ πιυδὶ Ὀ6 ἴάκθη ᾿ηἴο δοοσουῃηΐ, 
δηὰ τὰς 6] ]Ποοὐ ἰῃαΐ δος οὗ ἴῃς 6η6- 
ΙΩ168 οὗ [ῃ6 Αϑιηηομφη ἀγμδϑὶν τηϊρῆϊ 
ἴᾶν ἀδβϑίσογεα Δ τοηυτηθῃῖϊ οὗ {ΠΕΙγ 
δίουΥ Ὀεδίοσα 1 ῃαά ϑίοοα νϑὶγ ἰοηρ. 
Ἑπμλτ5 δϑεπηδῖθ ἢ οὗὨ “ [ἈΙΤΥ γεδῦβ᾿" 85 
(6 5ῃοχίοϑδι ρεγιοά παΐ οδῃ Ὀ6 ΞυρροἌεά 
ἰο ὃς ἰπίδηπξα 15 ἃ [ΟἸΘΓΔΌΪΥ δῦ οηα ; 
Δ νὰ τρῆϊ τπεγείοσα σομοϊυάς ἔγοι 
[018 ραβϑϑθᾶρα αἷοῃς ἴΠαὶ ἴΠ6 ΒΟΟΙ Ὀεΐοτα 
5 τγὰ5 ΡΙΟΌΔΟΌΪΥ ποῖ ντ θη Θατ! θοῦ ἴδῃ 
δουϊΐ Β.Ο. 113. 

[1 ὰ5 ὈδΘΩ ΖΘΏΘΓΑΙΥ οοποϊιάαα ἔγοιῃ 
16 οἰοδίῃς πογάβ οἵ ἴῃς Βοοϊκ (οἷ. χνὶ. 
23, 24), ἴῃαϊ 4 511}1 Ἰαῖεγ ἀδίθ πυδὲ ὃς 
αϑϑοϊσησά ἴο ἴ, Τῇ νυῖοσ, ᾿ξ 15 βδϊὰ, 
5ρϑᾶκϑβ οἵ ἴῃ6 τεϊρῃ οὗ Το Ηγσοδηι5 85 
1 1 ασα ονοσ, [ΟΓΘΌΥ τ ΡΙ γίηρ ἴΠᾶϊ ἢ6 
οἱ νοὰ Ὠϊτω, δὰ ντοῖθ δῆῖοσ ἢ15 ἀβδίῃ. 2 
Νον [οΐμ Ηγτοδηιβ ἀἰδαά ἴῃ 8.0. τού. 
1 15 ἱπηροβϑβι 0 ]6, ἤονανοσ, ἴο Ῥσονε το σὴ 
([ἢ6 ᾿νογάς οὗ ἴῃ6 ψσιῖοῦ ἴῃ ἴῃς ράϑβαρθ 
δἀάδυςεά, ταὶ Τοῦ Ηγτοδπιβ ψγὰ8 ποῖ 
5Ώ}}1 1ἰνϊηρ ψθη ἢ6 Ρομηδά ἴθ. Ηδς 
ΤΏΘΓΕΙΥ 56γ85 ἴῃαῖ ἢἰς ἀδοάς, “ον ἦε ἔρις 
ζάαέ ἀε δεαν»ις ἀρῆς γίεσί, οτα πττῖεη 
ἴη ἴῃ 6 ὨΙρΠ-ῬΠΕΞΟΥ σῃσοηοΪθ5. Ηδ βδγ5 
ποίη οὗ ἰ5Β ἀδαῖϊῇ οΥ Ὀυ4. Νο 
ἀουδιὲ 15 νος ἀγα πηοάς] δα ἀροῦ [Πο56 
σψῖ τὐἱῖςῇ (ἢ6 νυοῖβ οὐ Κιηρβ δηά 
ΟΒσοῃῖοϊοβ νη ὩΡ {Π6ῚῚ δοοουηΐ οὗ δ ἢ 
ΤΩΟΏΔΙΟΝ ᾿ρΟῺ 15 ἀδιηϊβα ; δυῖ [ΠΕῪ 
ἀἰἴοσ ἴθ σομίδιμηρ Π0 τῃθηίίοῃ οὗ ἃ 
ἔἼΠΟ͵ΤΑΪ ΟΓἩ οὗ ἃ βϑυσσθϑθοσ, Τῆοβα ΟΥἹΌΟΒ5 
5661} ἴο ἢανξ γράϑοῃ οἡ ἴΠ6Ισ 46 ῆο 

Δ Ὅει Ἐπθίς Βυςῖ ἀεσ Μαοοδῦδον οὐκ άσι,᾽ 
Εϊη]αἰιυην, ὃ 7, Ρ. χχῖν. 

3 Ὅς Υεῖϊε, “ Εἰηϊοιϊιησ ἴῃ ἀα5 ΑΙΙ, Τοβὶ., 
ὃ ,0ο; Οπτηῃ, “ ΕἸΠ]εϊτὰηρ,᾽ Δ 5. ὦ; Ἑπναϊά, 
“Ηἱϊίοιγ οὗἉ ἰβγαἷςὶ,᾽ νοΐ. ν. Ὁ. 463, Ε.. Τ. 

ἹΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

ἢανα Ἄοοποϊυάεα ἴπαὶ ἴῃ6 ΕἸσγϑοὶ Βοοῖς οὗ 
Μδροςοδῦεδας ΏΔΥῪ Ὦᾶνε Ὀδοη ᾿στιτῖδῃ 1η ἢ 6 
μια οὗ Ϊ]οῆη Ἡγτοδηιβ, Ὀιῖ αἵ δὴ δά- 
νδηςθα ρμεγοά οὗ δϊ5 τείψῃι 1 (ϑᾺγ 8.6. 
116--τοὔ). 

ἦγε τἢτι5 οὈϊαϊη ἴῃς δαγ]θϑῖ Ῥγοῦαῦ!α 
ἀαλῖϊα ον ἴῃε σομιροβϑίοη, Ὁ ἰαἰοβί 
ῬΙΟΡΔΌΪα ἀδῖα 15 πόσα αἰ βηου ἴο ἀδίετ- 
ἴἢΪη6. Τηδ ρτουηάθ οὗ διριμθηὶ ἃ.6 
ἤΘΓΘ, σΟΙΏΡΑΙΔΈΝΘΙΥ ϑροαϊκηρ,, μ᾿ ρΊὉ]6 
ΔῊ τηδίζεσς οὗ οριηΐοθ Τὴδ σομϑβίαθγα- 
ΟῚ οὗ 51}]6 15 Ἰῃουρῇϊ ἴο ἱπαϊ!οδῖς ἃ ἀδΐδ 
δὶ Ἰοαϑδὶ ἃ σθῃςτυῦυ ΘΑΥ ΠΟΥ [ὯΔ ΔΗΩΥ͂ ΡοΙ- 
Ὀοῃ οὗ ἴπΠ6 Νενν Τοβίδιηθηῖ, Τἢδ 5 ρὶς 
ἴα ψῃοἢ τυῆς τὨτουσῇ [ῃ6 δεοοουῃΐ 
ξἰνεη οἵ Ἐοπιδη ἀἰϊπἰηἰεγεβίθμθβϑς (ἢ ΔρΡ. 
νυ, 12-16) οσουϊά ῃοϊ ΡΟΒΒΙΌΙΥ δᾶνς ουὐϊ- 
Ἰϊνεά τῆς ῥσοςσθθαϊηρβ οὗ ῬΟΙΏΡΘΟΥ, Ν ἤθη 
ἷη ΒΟ. 63 δε ἴοοκ [Τεπιβαΐεηι, δῃὰ 158 
ΚΕΙ͂ ἰο ανα σοπῖα ἴο δὴ δηά πιο 
ΘαΥ]ου. ὙὍΤῃὲ δ] δηὶ ἀπὰ ᾿υρμαδὶ 
ἴοῃς οὗ ἴπ6 πασγδῖνα 15 πῃ 51 4016 ἴο ΔΗΥ͂ 
ἔς ἰαῖοσ ἴδ [ἢ οἷοβε οὗ ἰδ τεῖρῃ οὗ 
Το Ἡγτοδηι5, βμοθ ἴσου Ὁ]Ϊ65 ἤθη δεῖ 
1η, ψὨΙΟἢ σοπαπιεά, δὲ ΔῺΥ ταῖς, {11 (ἢ 6 
δοσθϑϑίοη οὐ Ἡεγοὰ (6 το. Τῇ 
1 δῃηά ϑρίτιῖ οὗ ([Ὡ6 πδιταῖϊνο, δῃὰ [ῃ6 
ταϊπυἴθη655 οὗ [Π6 φοορταρῆῃίῖοαὶ δηὰ ἰοοδὶ 
ἀείδ115, ἅτ αἷβο ἴἢ ἔδνουσ οἵ ἃ Ἷοῃπῃιρᾶσγα- 
ὈνεΪγ ΘΑΥΥ οοτῃροβιοη. ΑἸτοχεῖδοσ 
Β.Ο. τος--ἰῃῇς γεϑᾶσ δῇ ἴῃς ἀδαδαίῃ οἵ 
Ἡγτοδηυ9---5 6 5 ἴο Ὀ6 [ῃ6 ἰαΐοοὶ ἀδῖα 
ἴμδῖ 15 δὲ 411 ργοῦδῦϊθ, τοι ἃ ἀδῖβ 
Ιλίθσ ἴδῃ [818 ΟΥ̓ ΤΠΙΤΕ ΟΥ ΤΌΤ γοδιβ 
σδηποὶ Ὀ6 5418 ἴο Ὀδ6 «ἰϊοχεοίμοσ ἴτ- 
ΡΟΞ551016.2 

δ᾽ΝΙΙ. ΒΟῦΕΟΕΒ ΟΕ ΤΗΞ ἸΝΌΞΚΚ. 

Τὰς ΨΙ ΘΓ ΟἸΘΑΣΙΥ ΡΟβ565565 ἃ ὨΌΓΩ ΕΣ 
οἵ 5ἰδϊε-ἀοσυπηθηίβ, ὙΠΙΟὮ ἢ6 τεραγα8 845 
δυϊοηῦς, δηαὰ ᾿μϑοσῖβ, ΟἿΟΣ ἴῃ ἢ1]] ΟΣ 
6Ἶ56 ἢ δὴ δΔυργονιδίθα ἔοστῃ, ἰῃ ἢ15 ἢΔΙΤα- 
ἔνθ. ϑΘϑυσῇ 8ῖἴ6: 1:ἍἊ Τῆς Ἰοιεσ οὗ τῆς 
ἘΕοιῃδῃβ ἴο ἴῃε [65 ῬΘΟΡΪΘῈ (οἢΔΡ. νἹῖ}. 
23-.32), 5εηΐ ὈΥ ΕΡροϊδῆλυς ἀπα 7450 ῃ, 

1 Ἡδηρβίεηθεῖσ, “Αὐἰδεοηϊς ἀ6ς ΠὨδηΐεὶ,᾽ Ρ. 
293; Βειίδεαυ, “δε ϑεουμάο Μαςοδλθθοσζυπι 
1ἶῦτο,᾽ Ρ. 272; Νιεβίοοί πῃ Ὦσ. Υ. ϑυνιης 
“ὈιςομδΙΥ οὗ με ΒΙΌ]ε,᾽ νοὶ, 1Ϊ, Ρ. 172. 

3 866 [ΠΕ αὐργυμηεηῖβ οὗ Οτίπλπι, ἱῃ 15 ὁ Ιηἴτο- 
ἀποιίοη,᾽ ὃ 7, Ρ. Χχν., ἯὮΟ δϑϑίρτβ ἴοσ ἴῃς ἀδῖθ 
ἴῃς ἰπίοσναὶ Ὀεΐνεθη Β.6. Ιοζς δηὰ Β.0. 64; δυά 
σοΙΏΡΑΓΙα, οἡ ἴῃς ΟἴδοΣ κἰάβ, Εννδὶὰ (ὦ “. ὦ), ψὑο 
Βυσροκὶα Β.Ο, ΙΟὅ ἡεβηϊεῖν, δπὰ δ εβιοοῖ ἐπ 
ΘΗ 5 " ὨΙοςἰΟὨΔΙγ.᾽ 80 ΡἾδοοϑ ἴῃς σοιῃροϑί του. 
ὈεϊνοοΏ Β.Ο. 120 δηὰ Β.6, 100. 



ΕἸΚΕΘΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΕ ΜΑςΓΓΑΒΕῈΕΞ. 

[6 διηρθαςϑαᾶοις ἀϊἸβραϊςῃβα ἴο Ἐοτῃβ ὃγῪ 
7Ἰυάας Μδοοδθϑι ; 2. Τῇε ἰεἰοσ οὗ ΑἸοχ- 
διλάοσ Βα]85 ἴο Τοπαίμδῃ (ΟΠ Δρ. χ.18--20), 
στδρτηρ ἢϊπὶ ἴῃς οἶος οὗ ΗΙρἢ Ῥχίαβί ; 
4. Τὴ Ἰείῖοσ οὗ ειηοδίσυ 1. ἴο τη 
7Θν 8 Ρδορῖθ, οὔεπηρ ἰειτὴβ οὗ ρθδᾶςβ 
δΔηα 4]]]δῆοε (οἤᾶρ. χ. 25--45); 4. ΤῇΘ 
Ἰειῖογ οὗ Ὀειηείπυς 11. ἴο οηδίμδῃ, 
ὙΠΟ. Μὰ ἴο Ὀ6 ““86ῖἴ ἴῃ ἃ σΟὨΒΡΙΟΟ5 
ΡΪδοθ᾽ (οδδΡ. χὶ. 3ο0-- 37); 5. ΤῊ ἰοῦ οὗ 
]ομαῖμαπ ἴο ἴῃς 1.δοβἀφιηοηΐδηβ, ῥτο- 
ΡΟΒΙΩΣ ἃ τΟμΘ 4] οὗ {πο μαϑἢ!Ρ δηά 
Ὀτοιβεσμοοά (οἷ. χὶϊ, 6--18); 6. ΤΣ ῥτθ- 
Υἱοῦ Ἰθιῖεῦ οὐ Ατευβ, Κίηρ᾽ οἵ ϑρατία, ἴο 
Οη]45 1., ([ῃ6 ΗἸ ἢ Ῥιϊεϑὶ (ςἢ. χὶ!, 20--23); 
η. ΤΠ Ἰδῖϊου οὗ Τοιηθίσίιβ 11. ἴο ϑιοῃ 
ἴῃς Ηρ Ῥιθβῖ, τελενίηρ ἐπθπάβῃὶρ δηὰ 
Βτα Πρ ΟΣ] ζ65. (ο ΒΑΡ. ΧΙ. 26--40) ; 
8. ΤΏ Ἰοῖίοσ οὗ τῇς 1,Δοεαδοιηοηϊδῃβ ἴο 
ΒΙΠΊΟΏ ΓΟΠΘ ΩΡ ΓΘ ἀ5}1Ρ (οἢ. χὶν. 20-- 
23); 9. ΤῊς ἄδοζεα οὗ ἴδε ἐν ]5ἢ ΡΕΟΡΪῈ 
ΘϑιδὈΠἰϑηρ ἴἢ6 Ὠρῃῇ ργιεϑίβοοά ἰῃ 
ΘΙΓΏΟΙ 8 (ΑΤΆΪΥ δηα σοὨίοιτίηρ νδυουβ 
ῬΠΝΊ]Οσ65 ρου Ὠϊπὶ (οΠᾶΡ. χὶν. 27--45); 
1ο. ΤῊ Ἰεϊῖοσ οὗ Απιοοῆυβ ϑιἀεῖοβ ἴο 
ΘΙΙΏΟΏ Ὀσοροϑίηρ 8|}|4ης6 ἀπά δχίθηαϊηρ' 
ΘΙ Π]ΟΠ 5 ΓΝ] ΘρῈ5 (ΟΠ ρΡ. χν. 2-9); δηὰ 
11. ΤΏΘ οἰτοιίασ Ἰοιίοσ οὗ [ἢ6 Ἐοιϊηδῃ8, 
δΔαατοββθα ἴο κἰδίεβ δηά Κιπράοῃβ υηὰθσ 
(ΠΟΙ ἰπδυδησθ, οἡ δεθδ]ῇ οὗ [ὴ6 [68 
(οδ. χν. :ό-21). ὙΠ εβε ἀοουπηεηῖθ ἢᾶνα 
ἃ ΦΘΏΘΙΑΙ 4, οὗ δ ΠΟΉ ΠΟ δδουϊ 
[Ποῖ ; Ὀυϊ 1 Πᾶ5 ἴο Ὀ6 ὈοΟΙΩΘ 1Ὲ τηϊηά 
ἴῃαϊ ΤΏΟΥ ἅτε, δ ἴῃῆς Ὀδβῖ, ΓΔΒ Δ ΠΟ 5 
οὗ ἰτδῃϑβίδιίοηβ, βανὴρ Ὀδεὴ ψττίθη 
ΟΥ̓ ΖΊΉΑΙΪγ οἰἤΘΥ ἴῃ 1,Δτ]ὴ οΥ Οτεεῖκ, [ἤδη 
ὈΔΗΚἸΑίθα ΟΥ̓ τῆς δυῖμποσ οὗ ἴῃς Βοοῖκ 
ἰἸηῖο τς ἰαίοῦ Ηδθῦτον, δηᾶ ἴγοτῃ [ἢ}]}5 
ἃϑαΐὶῃ τοηἀογοα Ἰηΐο Οτεοκ Ὀγ ἴῃ6 Οτοοῖκ 
ἘΔΏΒΙΔῖΟΙ οὗὐ ἴῃ6 ΒΟΟΚ, ὙΠῸ ἰ8 ἢοϊ 
ἸΚοΙγ ἴο αν δα δοςβββ ἴο [6 οτὶρίμδὶ 
ἀοσυμηρηῖβ. 

| [45 βοῃηδίπι6β Ὀδοη βυρροβαά [ἢΠαἱ, 
Ὀεβιἀθ5 ἴΠ6565 τυ τθη δυϊῃοῦ 168 ---- δὰ- 
Ττὰλο [68 οὗ στοδὶ να]ιθ, Ὀὰὲ βοδιϊοσγαά δὰ 
ἀϊδοομῆπιοιι9---οΟἵ δυΐδοσ πᾶν πᾶνε δά 
Δ00658 [0 ἃ 56ῖ οὗ 5ϊαϊῖὸ ρϑρ6ῖ8, ὙΠ ΠΙΟΣ 
οομίδιηθα βοπβείίηρ κα 8 ἀθΌΤΟΚΕη 
ὨϑίοΟΥΥ οὗ ἢΪ5 παίίοῃῃ: ἔγου [ἢ 6 {της οὗ [ἢ 6 
οοτρ]οιίίοη οὗ [ἢ6 ϑεοοῃά ΤεμρΙθ, Β.0, 
ὍΑΣ Εν Α]ὰ ΞΌΡΡοβο8 ἴπαὶ “1ῃ6 Πιρἢ- 
ΕΠ ͵ουτηαῖὶβ ψετα Καρὶ ὉΡ σΟΠΌΠΌΔΙΠΪΥ 

αἰΐος 6 ἰουηάεαϊίοη οὗ [6 Ὡδὺν το ρ]ς;,᾽ 
δῃὰ τὶ “ δἴϊοσ [ἢ Αϑπιοηϑθ8}5 Ὀδοδσηθ 
ὨΣΡΠΡσίοϑῖβ δῃὰ ῃδοηδὶ ῥτίηοθβ, [ΠΟΥ͂ 
πεῖς οἰοναϊςα το [ῃ6 τδηὶς οἵ [ῃ6 Ῥχδνϊοιβ 
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ΔΏηαἷς οὗ ἴδ6 Κιησάομῃ." } Ἠδΐς ὄνεὴ 
αιοῖθϑ : Μδοςο. Χν]..22, 24 845 ἔδνουσης 
[15 νἱον.32 Βυῖ τπὨουρῇ (παῖ ρᾶβϑαρα 
αἰ πον Ῥσοόνὸα τῃ6 Καοαορίῃρ οὗ ϑβυοῇ 
)ουτηαὶς ἔτοσὰ [ἢ6 δοςδββϑίοῃ οὗ [μη Ηγτ- 
σδηυϑ (8.0, 1.35), 1 ἔΌΓΏ]5Π65 Δῃ ἀγριπχδηὶ 
ἃραϊηβῖ, γαῖμα σ (ἢδῃ ἔοσ, {Πεὶγ σοτηροϑβὶ- 
ὕοῃ ἀυπηρ ἴΠ6 Ρτεςθάϊηρ Ῥεποά. ἘὸῸγ 
1 15 ἀϊθίου!ξ ἴο σοηοδῖνα οὗ ΔΩΥ σοάϑοη 
Βανίηρ ἀεοιοττηϊηδα [ἢ6 τοῦ οἵ (ῃ6 Βοοῖκ 
Οἢ σοποϊπάϊηρ ἢ]5 ον ἡδγγαῖνο ψἹὮ 1ῃ6 
δοσαδϑϑίοη οὗ Τοῆη, οἴποσ τὭδη [86 ἔδοϊ 
ἴηδὶ 6 σοῃδίἀογεα [ἢ6 δχίβίδηςα οὗ [6 
ΒΡ - ΣΙ ΘΘΌΎ σὨχομὶοΪ6 5 ἔσο ἴπᾶὶ ἀἄδία ἴὸ 
ΤΟ άοΥ ἴμ6 σοῃιϊηυδηςσα οὐ [15 ὨΙ5ΟΣΥ 
ὈΠΏΘΟΘββαγ.8 [Ι͂ἢ δος, τἴῃ6 (του ]65 οἵ 
[ῃ6 6 ΟΙΟ 50 ζτοαῖ ομλ ἴῃ6 Ὀδρίη- 
Πρ οὗ [ῃ6 ΟρΡτγαϑϑίοῃ οὗ ΕΡΊρῇδῃςββ, 
ΒΟ, 170, ἴο [6 δοοσδββίοῃ οἵ ϑίπηοῃ, 
Β.Ο. 143, ἰδὲ ψγὙ͵ὲ σῇ ϑΟΆΥΟΟΙΥ ἱπηαρίηθ 
ΔΌΥ τοοοτάβ Καρῖ, 580 [δὶ [6 αυσδβίίοη 
Β66ΙῺ5 ἴο ὨΔΙΙΤΟΥ͂ 1156] ἴο (ἢ18: Πιά οἵ 
αἸά ποῖ ϑίπγηοη ἰϑεᾶνα δῃ οἢϊοὶϊαὶ γτθοοσὰ οὗ 
Ὧ15 ΠΙρΡΏ-Ῥτοϑιπῃοοα ὃ ΤῊ δῆβννοεσ νουἹά 
ϑθεῃ ἴο 6, ἰδμδί, βονανεὺ ρσόῦδῦὶα ἰξ 
ΤΏΔΥ ΔΡΡΘΑΥ ἴπδὶ Ὧ6 ψουϊα ἤανα ἄοῃδ 50, 
ἴΠ6Γα 15 Ὡ0 δνιάθηςθ ἴῃδϊ ἢ6 ἃ. [ἢ ΔΩΥ 
οΆ56, [Π6 ΠΙΡὮ-ΡΓ ΘΒΕΥ Ἰουγμα]5 τηυϑῖ πᾶνο 
(ΑἸ]ϑἀ οὐσ διιΐῃοσ οσ [ῃ6 ρστεδῖθυ ρογίοῃ 
οὗ ἴῃς τς ὙΠοσθοῦ ἢ6 ἰτοδίβ, δῃὰ ἱξ 
ὈδοοτΏθ5 ὨΘΟΘΘΘΔΙῪ ἴο σοηϑίαθσ ΠΟΙΟΥ͂ 
6 οδηηοῖΐ ἴχζᾶοθ Ὦϊβ τῇδ Ὠδισδίίνο, 
ΟΘΥΔΙΏΪ ΟΣ Ριορδθϊγ, ἴο 4 ἀϊβεγοηὶ 
ΒΟΊΓΟΒ. 

[τ 89 Ὀδοη βυρμοκίεα [ῃαΐ Ὧδ ἰοοῖς ἢ]15 
δοοουηΐ οὗ ἴῃ οὔρίη οὗ ἴῃς ᾿Πδι ΓΘ 0. 
Δα οἵ τῇς Ἔχρὶοιῖβ οὗ 7645 ἔτοῖῃ 88 
ΘΑΙΪΟΣ ΠΙΓΟΓΑΤῪ οΥκ ἘΓΘδ Ωρ ΘΧΡΙΘΒΘΙΥ οὗ 
ἴῃδὶ ρετο. Ηἱ5 οσσῃ ψοσαᾶβ ἴῃ οἢΔΡ. ἰΧ, 
22 Ὦανα Ὀδθὴ ϑιρροβοά ἴο ἱπρὶν ἴπδῖ 
ΒΌ ἢ ἃ ψοῦκ εχιϑιςὰ ; δηᾶ ἴΠ6 ρῥεου ιν 
Ῥοσοῖοδὶ ρῃδγαςῖοσ οὗ ἴδ ροτίοη οὗ ἴῃς 
Βοος ἀδαΐϊηρ πιὰ της Ὠἰβίοιγ οἵ Τυ 48 
885 Ὀδ6θὰ ἰπουρῆϊ ἴο Ὀ6 Ὀεβὲ δοοουπίοά 

4“ ΗϊΞἴοΙγ οἵ [3γδοϊ,᾽ νοΐ. νυ. Ρ. 462, Ε. Τ. 
Ξ ἐν ῃοίε ὅ σα ἦρε. 
8 866 (ἢς ταιηδικβ οἵ Οτίμ) (΄ ΕἸη]εἰϊυηρ᾽ 

ξ 6, Ρ. χχὶ!.), “Τὰ ἄδγ Βοιυοῃιοσβίδιϊοσ υηΐοτ 
ψεγνείβαησ αὐ Τοῆδη, Ἡγτοδη᾿β ᾿δογθίϊς μεν ἄθα 
Ἐδάδη ἀδὺ ἘΚ απρ εῖαάς ἀδ [Ὁ]]οὴ 1ὅ95ῖ, νὸ 

δεσίϊοποσς δυΐηοτηθη, 30 βοβεΐπθη 
ἴδῃ πηὰ ϑομίοϊιδαὶς ἀεν ἀτεὶ νοτ- 

ξάηρες Ἡγτοδηβ Κείης ἃ ἐῶ [αμγύοδες 
γοσῃδηάδθῃ 6Ἔββὴ Ζζὰ 8εγῃ, ἱπάδθῃλ 1η 50] οῆεαι 
ἘΔ11|6 ἀοτς ν᾽ εγίαβϑου βοίη ᾿Πηςογηθτηεη Αἰς ὑδοτ- 
βυϊπεὶσ Ἔγαοδίειϊ μαῦεη νγάς.᾽ 

ταὶ, “ Ὀἰςομαν οὗ τὰς ΒΙΌ]ςε,᾽ τοὶ, ἰΐ. 
Ῥ. 171. 

Σὴη αἴόθα 
δον ἀΐα 
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ἴου ὉΥ ἴῃς νιον [παΐ ἢδ ἴἤδτα ᾿ταπβοσι θά 
ἴτοτὰ ἃ ψΟΥΚ οαϑί ῃ 8 ροβθῦς που. Βαεῖ 
[015 ἀτρυτηδηῖ, [που Ρἢ ἱπροηίΐοι, 15 γ ᾶΚ. 
10 15 σΟΣΙΔΙὨΪΥ ποῖ 5414 1Ἰη οἢ. ἰχ, 22, ἴῃδὶ 
ΔῺΥ ψτιτςᾺ6 ἢ δοοουῃΐ οχιϑίθα οὗ ἴδ6 6χ- 
ΡΙοἱἱ5 οὗ ̓ υἀδ5 Ἔχοθρὶ [μαϊ οὗ οὔγ δυῖμοσ ; 
δηά [)6 αἰδδγθησα οὗ ἴοπα θδῦνθῃ [ἢ 6 
ΘΑΓΠΟΥ δηά ἰδῖοσ σμαρίοσβ οὗ ἢϊ5 ΘΔ 56 
15. βυβιο ΕἾ οχρίαϊμθὰ ὉΥ ἴῃ6 Ξυρε ΠΟΥ 
σταπάθιῦ δη ρδῖῃοβ οὗ [6 δνθηξβ τοϊαϊθά 
ἴῃ ἴῃ6 ἴοιτηοσ. Τῇ τλοβὶ ἤοσοῖς ἀθθας 
οοῃίδηδα 1 15 ὨΙβίοΟΥΥ σοῦ [056 οὗ 
Μαιδίμας δῃὰ Τ7υλ5 ; [ἴῃ ας Γ ῥἢ4565 
οὗ ἴ[ὴς γγᾶγ ψ6γθ, σοϊηρδγαίνοίυ, σουησηοι- 
Ῥίδοθβ. Τῆι [Π6 51}]6 ΤΆΘΓΟΙῪ νᾶσὶθ5 11} 
[ῃς 50] οἰ- τίου, 

1{ τῇδ τῇς ᾿τιεσ 15 ποῖ ἴο θ6 νἱενοὰ 
85 Ὠανὶηρ ἀσογινοά τῃ6 ρεηοζγαὶ δος οὗ ἢΪ5 
ἩΙΞΙΟΤΥ ΟἸΠΟΣ ἴτοῖλ ἃ οὨσομῖοῖΐα Κορί ὉΥ 
ἴὰς Ηρ Ῥηδϑῖ δηὰ ἀεδροϑιϊοα 1η ἴῃ6 
Διοῆϊνεβ οὗ [ῃ6 Κιηράοχῃ, ΟΥ ΠΌΤ ΔΏΥ͂ 
ΟΣ οὗ 8 ΘΑ ] οΥ Ἠϊσιοσίδη, τ δΐ ΟἴΠΟΓ 
ΒΟΌΣΟΘ 15 ἴΠ6Γ6 ἩΒΙΟΝ δ 6 τορασγάθα ἃ5 
οΡβϑῇ ἴο δι ΤῊΘ ΔΏΒΨΟΣ ἴο [ἢ]5 4165- 
ὈΟΩ 15 νοΐοϊἀ. [Ι͂ἢ [86 βγϑὶ ρΐδςοθ, ἰΐ 15 
αυ16 ΡΟΞ51016 [δὲ ἢ σῃΥ αν ᾿τι 6 
ἸΔΟΎ ἔτομλ 15 ΟὟΏ τοοο] ]δοϊίοη5, Π{ἢ6 
ντοῖοθ, ἃ5 ΕνΑΙαἃ ΞΌΡΡΟΞ65, ἰῇ Β.0. τοῦ, 
δΔηα νγδβ ϑενυθῃτ γοδῖς οἷά δὲ ἴῃς ΠπΊ6, 
ὙΈΙΟΘΏ σαηηοῖ Ὀ6 τοραγαάξά 85 ΠΩΡΤΟΡΔΡΙΘ, 
᾿ς Ῥογῃοοά ψουἹὰ ἢᾶνα βΞυποῃσζοηιβθ 
μὰ τὰς ὕπτια οὗ Μαιίδτῃϊας δῃὰ 7υ685, 
Ὦ15 ΘΑΙΙΥ τδηποοά νη τμδὶ οὗ Τομαίῃδη, 
Δα 15 τ] Δα]6 σὲ νὰ τη6 Ροηθβοδῖα 
οὗ ϑίτωοῃ, 50 τπαῖ [86 Ὀυ1Κ οὗ ἢ15 Ὠιἰβίοιγ 
ψόουα ΡῈ δὴ δοοουῃῖ οὗ [86 Ἔνθηῖβ οὗ ἢ15 
οὗ ἄαγ. 1, ου ἴῃς οἴποσ μδηά, ἢς ννᾶ8 
ἃ ΠΟΙΏΡΑΙΔΕΏνΕΟΙΪΥ γουηρ ἸΏΔη ΏΘῺ ἢ6 
ψτοῖο, ἢ6 που]Ἱὰ ἢανα δὰ ἴο οὈϊΔΙ ἢ 5 
ίλοῖβ ποτὰ ἴῃοϑ6 διηοηρ ἢϊ5 αἰἄδσ σου- 
ἰο ΡΟΙΑΤ 65 ΨὴΟ Δ πῇ|ιςποοϑεὰ δηὰ 
βῃατοα ἴῃ ἴῃς ᾿ἸΔ ΘΔ ΟΌΟΠ58. Α5 [6,6 416 
ὯΟΥ͂ (1887) Πν]ὴρ᾽ ΤΩΔῺΥ ἡ αίθιϊοο Βθσοςϑ, 
80 ἴῃ Β.Ο. τος ἴογα νου ἢανα οχὶϑιοά 
ἷῃ τῆς 7658} ΠΟΓΙΏΓΩΠΙΠΙΥ ῬΘΙΒΟῚ5 ἯΠΟ 
Πδὰ 56εῷ [26 “δου ηδύοῃ οὗ ἄδϑοϊΪα- 
ὉὍοη "ἢ οἡ ἴῃα ΑἸϊαγ οὗ θυγηΐ βδοσιῆςς, ῇΟ 
δά ἢδά ᾿πῖο ἴῃ6 ψ]άθγηθθς ὙΠ} Μαί- 
ταῖῃϊαϑ, δηὰ ἑουρῆϊ ἴῃ [6 Θαῦν ὈΔ165 οὗ 
7υα5. Ιῃ ἀείλυϊι οὗ Ρειβοηδὶ Ἄχροίθησα 
τὴς τεῦ νου] ἡδίυγα!Υ Ὦδνθ Τοσοῦγϑα 
ἴο ἴλ656 νοΐθγδῃβ, δηα νοι ]Ἱὰ σϑοοῖνο δἱ 
[861 του ἴΠ6 σταρῃϊς ἀθϑοτ ροη 5, 850 
Ταϊηπῖα, 50 οχδςοῖ, 50 {]}} οὗ ΒΕΟΡΤΑΡὮΙΟΔΙ 
ἀεῖδι}, ν Ὡοἢ ΜΉΝ 115 1ῃ Ὠ15 ὨΔΙΥΔΙνΘ, 
ΟὨ ἴδε ΏΟΙΘ, 1 τὺ Ὀ6 5414 [μαι ἴῃ6 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

ΠΟΥ 15 πιοβὲ ΡΣΟΌΔΟΪΥ Ὀαϑβϑά ἴῃ ρατί ρου 
[6 ττιοτβ ρευβοῦδὶ Κπον]εᾶρε οὗ τῃς 
ἔλοῖβ ψἘΙΟΏ ἢδ τϑοοσζάβ, πΊΟΓΘ ἰΑυρ ὶν ὕὑροη 
Ἰῃαυΐτε5 Ὡς ἢ Βα μα τηδὰς οἵ ῬΘΓΘΟῺ5 
ΡῬτοβϑοηΐ δῖ ὄδυθηῖς ψὨ]Οἢ ἢ6 ἀϊὰ ποὶ ἢϊη)- 
8561 ψιΠ658, δη ΡῥΑΙΕΠΥ «͵5ο, πὲ ἴο 8 
ΟΟΙΩΡΑΓΔΊΨΘΙΥ 5128}} οχιθηΐ, οἢ ἀοουτηθηῖβ 
ἰαϊὰ ὉΡ ἴῃ [6 76 15}} ἀσοῖνεϑ οσ ἰηϑοσροᾶ 
ΟἹ ὈΓϊΟΏΖΕ ἰδ ϊ]οῖς δῃα δεῖ ὉΡ ἴῃ ϑοπὶθ 
ΡΌ]ο ρῥίδοα ἴῃ 758] 6 (οὮΔΡ. χὶ, 27; 
Χχίν. 18, 27). 

ἢ ΝΠ. Βειμσιοῦθ ΤΟΌΝῈ ΑΝῸ (ΒΑ- 
ΒΑΟΤΕᾺ. 

Τῆς 5αουρ τοϊρίους ἐδεϊϊησ οὗ (Π6 
ΤΟΣ, ἢ] ἄδορ τοραζά ἔοσ ιΠ6 [ἅνν, ἴῃς 
ΤοΏΡΙο, δηὰ ἴῃ6 Τορ]6 ᾿ΟΥΒΕΙΡ, ἢἷ5 
Βοῖτοῦ δὲ ἴῃς ρῥγοίδηιϊ6ε5. οὗ ΕρΡ᾽ρ΄ῇδῃθβ 
δηά [ἢ6 ὈΪΑΒΡΠΘτλ65 οὗ Νίςδμοσ, ἀῃὰ ΗΪ85 
οαγηδϑὲ Ὀο]οΐ 1ἢ ἃ 5 ρου θὴρ Ρτον!- 
ἄδηςσθ, δῖα ΨΕΙῪ δρραζθηῖ. Βυΐ 6 ἴβ 
ΟΔΙΘΠῚ] ποῖ ἴο ΟὈίτιυας ἴῃς ταὶ σίου εἷ6- 
Τηθηΐ ἰπίο ἢϊ5 Ὡϑιταῖῖνε ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΤΙΪΥ, 
ΗΙ5 Ὡδίυγο 15 ραυιου Υ}νν σανεσεηῖ δοὰ 
τεῦσεηι, Ης ἀξο]ηεβ5, ἃ5 ἃ ξεῃοΓαὶ τυ]ς, 
ἴο ἱπτοάπος ἰηΐο 5 ἰτεδῖϑβε [Ὡς ΗΟΙΪΥ 
Νδγλ685 οὗ “ ἀοἄ" δηὰ “1, οτά," ψΒΟΓΘΌΥ 
[Π6 Βύυρτοιης Βοίηρ νγὰβ ΘΟΙΩΤΩΟΣΪΥ ἀεβῖς- 
ῃπαϊοά. Ἠδς ἄοεβ ποῖ ὄν ΘΧργαβϑὶῦ 
τείεσ [Π6 ἰπυταρμαμπε βυοοεβϑοθ οὗ [86 
Μδοοδθθδῃ ῥτηςα8 ἴο ἴπε Ὠὶνίηα ρῥγοῖθο- 
ἴομ ἃπά ἀϑϑβιδίδῃηςε, [{ νου ποῖ, Ρεῖ- 
ἢδΡ5, Ὀ6 το Δ κα Ὁ ]6 [πδὲ ἢ6 ΘΟ; 5 Ὡ0 
Τα γαουϊουβ Οσουττθηοα 8ἃ5 ἰδ κῖηρ ΗΪΔο 6 
ἀυπηρ ἴΠ6 ψᾶσ, Ὀυϊ ἴοσ ἢ ἕδοϊ ἥμῖ τῆς 
δυίῃοσβ οὗ [Ὡς δεοοῃά δηὰ Ταϊγὰ Βοοκβ 
ΤΟΪαῖα 50 ϑηγ. [15 οἰθασ [δὲ δ6 ἢϊη)- 
561{ Ὀε]ονεα [86 δυςοθ5565 οὗ (6 Αϑβιηο- 
ὨξΘΔΠ5 ἴο ἤδλνα ὕδϑη δοῃϊονο, σἱουϊ 
ΤΟΑΙΓΔΟΊΪΟΙ 5. ἸΠΓΘΓίθοσθῃςΘ, ὮΥ͂ 186 ΟΓΑΙΠΔΤΥ͂ 
δοῖίίοῃ οὗ ἴμοβε οδιβ65 δηὰ ἰδ δι οἷ 
βΌνΕσῃ ἴῃ6 νοῦ]. Ατροτρ [656 οϑυ865, 
Βονόνοσ, μα δϑϑιρσηθᾶ δὴ ἱπηροτίδῃϊ ΡΪἶδος 
ἴο [86 δοίη οὗ σοά Ὡροη πλὲπ᾿5 πυπάϑ, 
ΜΠΘΙΘΌΥ ΤΟΥΓΑΡΘ 5 ἰηπιδο οΟΥ ἃ ρϑηὶς 
ἔξασ ῥσοάυςεα, 50 [παι “16 υἱοΐοιγ οὗ 
δία βίδπάθι ποῖ ῃ [μ6 τους οὗ δῇ 
Βοβῖ ἢ (οδδΔρ. 11}. 19), Ὀὰξ “ ΤΏΔΗΥ ἃτα παῖ 
ὉΡ ἰηΐο [86 Παῃά5 οὗ ἃ ἔδνν " (10. 18). 
ΤῊ ῥτΙΠΟΣΡ]ς οὗ σοσδμος οἡ βϑογοά 

ΘῈ] Θοῖθ ΠΊΔΥ 4150 ἢᾶνα οδιβεὰ [6 
ΔΌΒΘΏΟΘ ἔγοῃι ἢΪβ Ὑτηρθ οὗ ΔΩΥ ΟἾΘΆΓ 
πος οὗ [ῃ6 Μεβϑβίδηϊς ορδϑ ψ ΒΟ ρῥτδ- 
νδ]]εα ἴῃ ἢ15 ἄδυ, δῃά ᾿ Ἐ]ΟὮ ἀρρθδσ ἴζοϊῃ 

᾿ 866 δῦονο, ὃ ΙΝ΄., “ὸ ἴα. 



ΕἸΕΘΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΜΔΑΟΟΓΑΒΕΕΘ. 

[86 “ῬΞαΙτηβ οὗ ϑοϊοσωοῃ ᾽ δηᾶ [6 " Βοοκ 
οὗ Ἐποςοῦ, ψοῦκβ οὗ 16 βαὴβ δρϑ, ἴο 
ἢδνϑ Ὀ6ΘῺ Γζαϊβοά ἴο ἃ ιρῇ ρῥιῖο ἢ ὉΥ ἴῃς 
Βυσςδ5565 οὗ [6 Μδοοδθδδῃ ῬὉΓΏΟ65 ἴῃ 
ΠΟΙ βίπιραῖὶς δῇοσ ᾿ηδοροηάθησθ Ηδ 
Ὧ48 ἱπάδεα, 'ἰῃὰ οὔθ ῥΐδοθ, 8ἃ σερτοίία} 
τοίδγοησα ἴο [6 συ ϑρθηβίοη οὗ ὈσΟΡΠΘΟΥ 
ἴῃ [ἢ Ραϑὲ (ομᾶρ. ἰχ. 27), δπὰ ἔσῖςα ἢς 
“ δηξςοὶραΐε5 ἴΠ6 διξζισα σοϊηϊηρ οὗ ἃ Ῥτο- 
ῬΒοῖ 845 οὗ οὔθ ῶο 5ῃου]ά τρδκο ἃ ἀϊγοοῖ 
τονοϊδθοῃ οὗ ἴῃ6 Μ1}} οὗ Οοά (οΠΔΡ. ἰν. 

3281 

46), δρᾷ ευρεῖβεάβς [ἢὴ6 [ἘΠΙΡΟΓΑΤΥ͂ 
ΔΙΤΔΏΡΟΙΩΘηῖβ ΟὗὨ ἃ ΤΩΘΙΕΙΥ Οἷν1] ἀΥ̓ΠΔΒΙΥ 
(ςδδΡ. χίν. 41). Βυῖτῃς Μεββίδηϊς Ἰάθᾶ 
ΟΟΟΌΡ 65 0 ῥσοζαϊηδηΐ υἷδοα ἴῃ ἢΪ5 ΒΟΟΚ, 
ὙΠΙΟΩ 15 παιιδίίνο, ποῖ ἀϊάδοϊς; δῃά 
ἩΒΙΟΌ, 50 ΔΙ 85 1 [ΘΔ ῇθ5 αἱ 41}, [θοῇ 68 
ὈΥ Θχϑιωρῖθ, ἢοΐ ὈΥ ἱποιϊοδίίοῃ οὗ Ὀε]ϊοῖ 
ΟΣ ἀνθ ἀεβηϊίε κἰδίετηθηΐβ οὗ ἀοοίΠΠ6. 

1. Ἰγεκίοοίε ἰῃ ἴῃς “Οἱοϊίοπαιν οὗ ἴῃς Βίδ]ς,᾽ 
νοἹ, 1, ἢ. 174. 



ΤΗῈΕῈ ΕἸΕΘΤ ΒΟΟΚ 

ΟΣ ΤῊΗΣΞ 

ΜΑΓ(Γ(ΑΒΈΕῈΕ 5. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ 1. 
14 Ανκπδοελως ρασέ ἔξαῦέε 10 “εἰ μῇ ἐλ γασλέοης 
9 “δε Οερέϊέες ἐπε σίρε, 22 ἀκα υἱῷ 
ἐς, απο ἐλέ ἐενεῖ τη εἰ, 57 σαντα τοί τῇ ἢ 
ἐλε αδονείνεαί τονε φΓ ἐἀἐξτοέαδέονε, 63 αν αἱ ἐϑθῶν 
“λους ἐλαέ δά εἰγωερεοῖρε ἐλ ν ἐλέλάγεπ. 

Ἄι, ἰξ παρρεπεά, δήεγ τδδὲ 
ΑἸεχαπάδγ τον οὔ ῬΒΠρ, τὰς 

Μαςεάοηΐδλη. ψο οδληϊε οι οὗὨ τῆς 
ἰλπὰ οὗ ἸΟΠΒεκεϊπι, μδά 5πιϊτῖεη [δγιιϑ ! 
ἰΐηρ οἴ τῃ6 Ρεγβίδπβ ἀπά Μεάς, μδῖ 

Β.ς. 
οἷς. 331. 

ον, 
σαάεέλζζηε. 

ΘΒΑΡΤΕᾺ Ι. 
δ, ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΚΥῪ ΗἸΒΤΟΕΙ͂ΟΑΙ, 

ΚΕΤΟΗ. 

1-9. Το δυῖμοσ ἱπίσγοάιιοθϑ ἢΐἷ8 παγγδίϊνο 
Ὀγ 4 ὑγιεῖ δυϊοσηδτυ οὗ {πε ουθηῖβ ἡ ἢ δ 
Ῥἰβὐεὰ τὴς [ἐγ υηάοῦ Οτδαὶ συ ]ο---ῥἰΟ υἱῖ, 
ἐπ ςοπαυεϑίβ οὗ ΑἸεχαηάενς ἴδε Οσεδῖ, δηὰ 
[6 οοπτἰηυδὰ φρόνοσῦ οὗ [ηἷ8 διιοσθβϑοῦϑ. 
ὙἼΒε586 εὐρηΐβ οονεγοα ἃ βσρβοὸ οὗ ἃ δυπαγοά 
δὰ ΒΗ͂Υ-5!]Χ γεᾶγβ (Β.0. 331-175), Θουπάηρ 
ἔγοτα ἴπα δαϊξϊα οὗ Ασθεὶβ. [ἰ 15 ΤΕΙΊΔΥ ΚΔΌΪΕ 
(δῖ ὲ τῇδ ῖτοϑ ΠῸ στηθηζίοη οὗ ἴῃς εἰτουπ- 
δίδηςεβ, [μδῖ, ἴῃ [με οτἱεῖπαὶ ἀϊνϊβίοη οὗ 
ΑἸεχαηάεγβ ἐπιρίτε, [πάρε ξ6}} ἴο ΕΣ 
κιηρ οὗ Εγργρῖ; δηὰ [δμδῖ 115 ᾿γδΏσοσ ἴο 8 
ἀϊά ποῖ ἴα ρῥίδος ἘΠῚ ΒΟ. 203, τ μοῦ ἢ ἴτ 
γΟΪΠΙΑΤΙΥ ρῥἰδοοὰ ᾿ἴβεὶξ υηάοσ [με δεϊθυς! ἀξ. 

1. “4πά ἐ δαῤῥεπεά.] ὝὍὝΠε Οτεεκ νψογάβ, 
καὶ ἐγένετο, ἅτε ἃ ἰγδῃϑίαίίοη οὗ ἔπε Ἡεδτεὺν 
τὉ΄ὦγξρὶ, 80 ἔγοαυ ΠΕ Ὺ υϑοα ὈΥ̓ ἴῃς Ο]ά Τεκῖδ- 
τηεηΐ ὙΙΪΟΓΒ αἵ ἴμε σοτητηεηοειηθηΐ οὗ {ΠΕΙγ 
παστδῖνεβ ([058. 1.1; Τυἀρ. 1. χα: Κα 1. αὶ 
1 ϑάτῃ. 1.1; Νεῆ. 1. τ; βίῃ, 1. α; ]ΟΩΔΒ ἱ. 1). 
ΤΒε οτρφίπδὶ ἱηϊεπίίοη οὗ ἴπε ρῆγαϑθα νγ88 ἴο 
ςοηποοῖ ἴδ6 πδγγαῖϊνε νος}! 11 ἱπποάδυςρα 
νὴ δοῦλα ὈΓΘΥΙΟΙ5 ΠΙΘίΟΥΥ ; Ὀυϊ δ ἴΠ6 {ἰπὴς 
δῖ ΒΟ ἢ (18 θοΟΚ ννὰ5 ψυτίθη 1 δά Ἰοβί 
18. Θρεςῖ] ἔογοε, δηᾷ ννὰ8 ἃ τηεσγε δγοβδίβῃ. 
ΙΖ: ψουϊὰ Ὀ6 Ὀεδὶ ἰγδηβίδίεδ ἴῃ [118 ῥ]δοα 
ον ἰ Βαρρεοηρά." 

“ἰεχαπάεν “ὁπ οΥ ἘΔ. ΑἸεχδηάθγ ἴδε 
Οτοδῖ 15 ἴῃ} ἀπ νυ ϑῃοα ἔτοσ ἴῃς ϑεϊουςϊὰ 
ΑἸεχδηάεσβ (Βα]45 δῃηὰ Ζδυϊπδ5), ὑ1ἢ υΒοτῚ 
(Π6 Δυΐποσ δηὰ 15 γεδάθσβ ννοιιϊὰ θῈ ἔδυ αν. 
ΤἬὮΘΥ ψογα Κπονῃ ΓΟΘΡΟΟΓΨΟΙΥ 845 ἴδ 5ο0ῃ8 οὗ 
Αηίοοςδυ ΕΡΙΡΠαπ65 δηὰ ΑἸοχαπάσν Β8Ϊ85. 

δε Μαεεάοπίαπ)] ὍΤῆδ ἐρμεῖ θεϊοηρβ ἴο 
ΑἸοχαηάοσ, ποῖ ἴο ῬὮΏΠΡ. [Ι ὥυῖθοσ ἀϊ5- 
Ἐηρυ 5165 ̓ νἷπι ΒῸπι Οἴβοῦ ΑἸοχδηάθσβ, 

ἐδε ἰαπά ἡ Οδει 1)». ΟΒεςΕ τα, οὐ Οἱ τεἴτὰ 

(Νυμι. χχὶν. 24: Ὦ δη. χὶ, 30), 5665 
ἴο Βαανα ἀεβίεπαίθά ΟὙρσγιβ ἄσκρ: .Α. ὅν ̓ 
Ἰ. 6, ὃ 1), “Βοβα οὨοῖ ἴον ἰη ἴὰς ποτε ἀπαίθηϊ 
Εἶπηεβ ννὰ8 ΟἸὔοη ; Ὀυῖ 4 ἰαῖοῦ ὑϑδᾶρε οχιοηδὰ 
{Π6 ἔδττα ἴο ἴδ6 ἰβίδηάβ οδ΄ {με οοδϑῖ οἵ Αβίᾶ 
ΜΊΠΟΣ φοΠΟΓΆΪΥ, δηά ὄύθὴ ἴο [86 Ευγοροδῃ 
οοαϑὲ μδΐ ΙδῪ Υ θεγοπά ἴδε. Ηδσγε “1δς 
Ἰαπηὰ οὗ ΟμΒειϊπι "ἢ οδῃ ΟἿΪΥ͂ θὲ Οτγεθος οἵ 
Μαοθάοη. Οτίσηση νν6}}] σοσρασοβ πε Ἰἰοοβαὲ 
εηλρὶογτηεηΐ οὗ (δε ψνοτγὰ “ Εσδηκ " ὉΥ ΤΣΚΒ 
δῃηὰ Ασαῦϑβ. 

“»ἰηἢ 1.6. “ ἀεξεαϊεά.,) ΦὝΠε τυτιΐοῦ 
11.568 [88 νεγὉ πατάσσω ἴῃ 118 5ΘΕη56 ΠΟΠΒΙΔΗΠΥ͂ 
(5εε οἷ. 11. τὐ. ἵν. 2; ν. 7, ἄς). 1 [5 ἃ 
Ἠενγαῖσπι, οοπησιο ἴῃ ἴμε ϑεριυδρίηΐ (νὕδν 
Χχὶ. 24; ευῖ, ᾿. 3231, Υἱ. 2; [088 
22, 24.) ἄζο.). 

Ῥαγίως ἀἰπρ 9 ἐδὲ Ῥενείαπ.}Ὶ ἸὨ18 ἴ5 
Ῥατίυβ ΠΠ1., οὐ αυῖυβ Οοάοτηδηπιιβ, 86 
58 Π|6 Κίηρ ὙΠΟΘῈ ὨδπῈ ΟΟΟυΣΒ ἱπ ΝΕΒΘΠΙ. 
ΧΙ. Δ. ΑἸεχαπάεγ ἀεξεαϊεὰ ᾿αγίυβ 1Π. 
ὐνίοε---αἴ 5815 ἰπ ΒΟ. 333, ἃπά ἴνγο γεᾶτβ5 
Ἰδῖον δ Ασθεΐα, ἴῃ (86 δηοίεης Αβϑογγία. Α5 ἰΐ 
ννὰ5 1818 ἰαϑὶ υἱοίοιυ ψ οι βάν Εἷπὶ {86 
δηρῖγε οὗ ἴμε Εδϑῖ, 1 15 πὸ ἀουδί ἴμ6 οἣς 
Βογα ἱπιεπάεά. 

απά Μ͵άε5.) 1ΐ 18 ουτίουβ ἴο Βπὰ “ἴδε 
Μοάαβ ᾽ 51}}} οὐϊδιηϊηρ βυςῖ Βοηουγδαῦϊο τηεπ- 
ἄοη. Νὸο ἀουδὶ {ΠΕΥ Ψέγε αἰνναγβ τερατάεά 
85 ἴπ6 ομϊεῖ οὗ {86 βυϊγεςξ πδίίοπβ ; Ὀαΐ 1 15 
ἴῃ {πε εαγ!εν {ἰπ|6ε8 οὗ [με Ῥεσγβίδη εἴη γα (δὲ 
τμοῖὶσ σδηὶς 15 τηοϑὲ ἀρραγεπί. ἴῃ Ὁ δηϊεὶ 
Μεάϊδ δνεη [5 ργεοβάθηςε οὐεῦ Ρεγϑβία (Ὀ 8ῃ. 
ν. 28; νἱ. 8, 12, 15). ἴπ Ἐδίπεγ με ροβιοη 
6 τανεσβοὰ (ΕδβέΝ. ἱ. 3, 14, 18, 19), Ἔχοερέ ἴῃ 
οὔΘ ρΪᾶδος (οἢ. χ. 1). [ἢ Ἐζτὰ δῃὰ Νεβεπηίδῃ 
τς Μεοάες ἀσοὸρ ὙΒΟΪΥ οὐἱ οὗ εἰρῃῖ. [Ιἴ 
Μοῦ] 5εεπὶ, μόνγανεῦ, εἶλι ΠΕΙΓ Βοπουγαῦϊθ 
Ῥοβί οι ψὑ85, ἴῃ ροίϊηξ οὗἉ δος, τηδϊηἰαϊπεὰ ὑπ] 
{πε εἶοβε οὔ {πε ἘΠΕῸ (Αστίδη, " ἔχρ. ΑἹεχ. 
ἶν. 7) ὃ 2: Χίϊ, 4) ὃ 11). 



ν. 2--3.] 

ς- ἢ γεϊρῃβά ἰῃ ἢΪβ βίεδλά, (ἢς ἢγβθί ονεγ 
311. 

ἄατεεςε, 
2 Απά πηδάβ ΠΊΔΠΥ νγΆΓ8. ἀπ ἀ νγοῃ 

ΠΊΔΠΥ ϑίγοηρ Πο] 8, δηά 8ενν τῆς 
Κίηρβ οὗ {Πε δβαγίῃ, 

Ι. ΜΑΘΟΘΑΒΕΒΒ. δ" 
2 Απά νεηῖ τγοιρῃ ἴο {Π6 επάβ 8.6. 

οὗ τῃε βἄγῖῃ, ἀπά τοὸΚ 8ρο 5 οἵ πιδῆγ “Ὁ 
Πδτίοηβ, ἰπβοσαιο ἢ τἢδὲ {πὰ βαγῖ ννᾶβ ΚΟτΔ 
4υϊεῖ θεΐογε ἢϊπὶ ; ννΒογαιροη ῃα νγΔ8 μόν ἐν ὅδ 
Εχα τα, δηά ἢϊ5 ἤθαγὶ νγὰβ Ππεὰ ὮΡ. κπρ. 

ῥβὲ τεϊσηιεα ἐπὶ ῥὶς αἰεαά, ἐρὲ γιὲ οὐδ Ογεεε.ἢ 
ὙΠΕΙΕ 5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 50ΠΊΘ ΠΟΥΓΠΙΡΙΟΙ ΠΟΙ, ΟΥ̓ 
5ΟΠΊΘ σι Γα ϑ]ατίοη οἵ (6 Ἡεῦτεν οὐἱρίηδ). 
ὙΤΠ6 ϑυτσίδς υθυβίοη ἢ85--- πὸ τεϊρηθά ἴῃ ἢΪ5 
βἰθδα, θυΐ ΡῥγονΟΌΒΙΥ μ6 παᾶὰ σεϊρηθά οὐοῦ 
Οτεθοο," δηα {Π15 ΠΊΔΥ βρῖνε υ5 ἃ εἶτα ἴο 1Π6 
ΤΟΔῚ ἱπΐοπίϊοη οἵ {πὸ νυυιῖοσ. [{ 15 ἀρϑιγά τὸ 
ΒΌΡΡοΟΒθ, ἢ ΕἸΠΏΠΟΤη «πὰ Ηδηρβίθηθογρ, 
ἴῃδὲ 6 νγὰϑ 50 ἱβῃογδηΐ οὗ Πἰβίουυ 85 ἴο ἱπΊαρὴΠ6 
ἴηδλὲ Τλατῖιι5 (οἀοπΊδηηι5 παὰ Ῥθθη Κίηρ οὗ 
Οτεεοε. 

Ὡ. “πά νιαάδ αν «υαγς.] ϑοῖηθ οὗ {π656 
ὙΈΓΘ 'π ΕσοΟΡο, Ὀεΐοστο ἢῈ ογοβϑθά ᾿ηΐο Αβίᾷβ, 
845 ἴῃοβα ὑἹἢ ἴῃ6 ΤΎ0411 απὰ Οεῖξ, απά 
ἢ πὸ ΠΙγταη5. ὙῊΘ στοπιδί που πνογ ἴῃ 
᾿Αϑβία, απᾶ ᾿ποϊιιάθα Π15 ννασ ἢ Τλαγῖι5. πὰ 
15 ςοπαιιοϑβίβ, αἴου ΤλαΥ 15᾽5 ἀθδίῃ, ᾿η Βαρίσγία, 
ϑοξάϊαηα, Ασδομοβία, ἀπά [πάϊΔ. ΑἸοχαπάογβ 
ΟΑΥΘΟΙ οὗ νυἱσΐοσυ Ἴσονογοαὰ {Π6 σρᾷᾶοθ Ὀεΐζννθθη 
ΒΟ. 335 δη6 Β.Ο. 324. 

ἀπά «αὐοῦ γηαην σίγοησ ῥοϊ ἢ Α5 ΤΊΉΘΡο5, 
ἴῃ Β.Ο. 325; ΜΙ, Ηδ]σαγπαβϑιιβ, αηὰ 
(είξης, ἴῃ Β.Ο. 234; ΤὙγτγὸ δηὰ Οδζᾶ, ἴῃ 
ΒΟ, 312: Βδθυ]ομ, ϑιι5α, ἀπά ῬΟΥΒΘΡΟΪΙ5, ἴῃ 
ΒΟ. 321; Εςθαΐδηα απ Παρ ἴῃ Β.Ο. 230; 
Βαοίγαᾳ «πὰ Μαγαοαπάδ, 'π Β.Ο. 329: Ἑπουῖθπο 
δη [Π6 τοςκ οὗ Αοσπιι5, πῃ Β.Ο. 327. ΑἸοχ- 
ΔΠΩΟΓ τπηδάθ ἰξ ἃ Ροϊπέ οὔ Ποποισ ἴο ἴαϊκο 
ΕΥ̓ΕΤΥ ΞΙΓΟΠΡΠΟΪα Ὑνῃϊσἢ τεξιβοα ἴο βιιθιηϊε ἴο 
[πὶ (Αττίδη, " Εἔχρ. ΑἸθχ. Ἅ11.. 20; ἷν. 17, 18, 
4. δέρ.). 

απ τἰδαυ ἐρὲ ἀϊησε ὁ. ἐδὲ σαγρ ἢ “ΓῊΪΒ 15 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἃ σογγοςσί βἰαςοπηοηΐ, βίης α ΑἸΘΧα πο 5 
ΟἸΕΠΠΘΠΟΥ͂ νγὰβ ΤΟΙΊΔΓΚΑΌ]6. ΡσοθαῦὶΥ τῃὸ 
ὙΤΙΕΓ γᾶ ποῖ ἱπεϊπηαίεὶΥ δοσιαϊπίθεὶ νυ] 
1ῃ6 στθαΐ σοπαϊιθγοῦ 5 Πἰβίογυ, ἀπ ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ 
ΘΧΡΓΕΒΒΘα ΠΙΠΊ561} γῃθτου σα Π]Υ, ΠΟ ΠΕ 5 ΡΙν 
ἴπδὶ μ6 Ῥγενα]θα ΟΥ̓Θσ 4}1 [15 δἀνουύβασίθ. [1 
15 416 ᾿ΠΔα τη 5ϑι 8 6 ἕο γοραγά Πἰπὶ 45 Δ] ϊης, 
ἴπΠ ΘῈ ἢ ἃ σοπηθοίίοη 45 ἴπὸ ργοβοηΐ, ἴο {Π6 
τηυγάθσ οἵ ΕΟἸΙτ5, ΟΥ {Π6 οὀχθοιίίοῃ οὗ 5115- 
Ρεοϊςα οὔ ςοΓ5. 

8. “5:4 «υεριέ ἐῤγοισ 1Ἰο ἐδὲ ἐμᾶς Κ᾽ ἐδὲ 
ἐαγ}.)] ϑατηδγοαπα, 6 5110], απὰ τπ6 1πάϊδη 
Οοδδη ΈΓΘ ὁ ὁπ5 οἵ {πῸ φαγί " ἴο 411 θιξ ἃ 
βείθςξ ἔδθυν ἴῃ {πὸ ἢγβὲ απ βεςοπα σθπέμτίθϑ 
ΒΟ. ΑἸοχαπάθυθ βοϊάϊοσθ παὰ {πο πΊβοῖνοβ 
σοι] αἰηδα, Ὀγ {Π6 ποι οὔ (πιιβ, {πᾶΐ 6 
παά Ἰρὰ ποῖ ἴο 1ῃ6 εχίγοπιθ [ἰπ|| οὐ {πὸ 
ΒΑ ΔΌ]6 τνου] (“Ῥαπο ἰπ υἱζίπιο ται αϊ πὸ 
ςοηδβιβἔμιι5." Ο. αυτί. “Ηἰ5.. ΑἹ. ἴχ. 3). 

ἀπε ἑοοῖ «ῥοϊ.] ὝΠΟ ὈοΟΙΥ ΜΠ ὶς ἢ ΑἸΘχ- 
8 ΠάοΥ δοαυγοά ἴη [Π6 σοιγβο οὗ ἢϊβ σοπηιϊοϑῖϑ 
νγ85, ΔΟσογαϊης ἴο 8]] ἀσσοιιηΐθ, ἱπηπιθηβθ. Δΐ 

55:15 ἴη6 Ῥουβίδῃ ὉδΠΊΡ νναβ ἔοιιπά ἔι}} οὗ 
ΒΟΪα «πη 51:|ν6Γ ρἰαΐθ, {Π6 γοόουύδὶ επί ὀχοθθάϊηρ 
41} ΟἴΠο 5 ἴῃ τηδρηϊῆσθησθ. Α ἰαῦρα {γϑαβιγο 
νγὰ5 οσδρίιγοα, δοὺη δἵοΥ {ῃ6 θα], δἵ 
Πλαπλδβοι5 (Ατσ. “ ἔχρ. ΑἸοχ. 11. τι, ὃ 1; 
Ῥαγιήθη. ἃρ. Αἴπθη. “εἰρη. χί. Ρ. 6ογ). 
ΑΠοΟΙΠΟΥ ΤΟΙ ἄθγαθ]θ ρσαὶη νγὰβ τηδάθ δδἵ 
ΑὙθε]Α, αἴζεσ ἴπῈ στοδῖ ἤρῃξς (0. Οὐχί. “ ΗΙ5ι. 
ΑΙ]. ν. 1). Βιῖ 411} {π656 νγοσ 5Π184}} τηδίίογβ 
σομηραγοα νυ {Π6 ΘΠΟΥΠΊΟΙΙ5. σαρίγο5. τηδᾶθ 
αἵ Βαῦγ]οη, ϑι15α, απὰ ῬϑΎβθρο 5. ὍΘ 5Ρ01}5 
οὗ Βαγοι δ] {πὸ νἱοΐου ἴο βῖνα ἴο Ἔν ΎΥ 
ΙΠ8Π ἴῃ [18 ΔΓΠΊΥ 511ΠῚ15 ΥΑΥΎΪΠΡ ΠῸΠΙῚ 51Χ 
Ροιπαβ βίου ηρς ἴο εἰρπίθθη; δ ϑιι5ϑὰἃ [{Π6 
ἰΓΘΑΒΟΓΥ σοηίδι πο δοίοοο ἰδ] θηΐβ, οὐ ἀθονα 
Ι2,.οοο,οοοί. Οὗ ΟἿ ΓΠΟΠΘΥ͂ ; ΜΝ Ώ16 αἱ ῬοΙβα- 
ΡΟΪ᾿5 1Π6 νϑ]τθ οἵ ἴΠ6 Ῥγθοῖοιβ τηθία]β σαρίαγοά 
1Ι5 Τοοκοπθά αἵ αὔονε 27,οοο,οοούἉ, (866 
Οτοίο, “Ηἰβίουυ οἵ Οτεθοε, νο]. νἱϊ. Ρ. 394.) 
ὙΥ ΒΕη ΑἸοχαηοσ σοδοῃρα Εποθαΐδπα, π6 ἀ6- 
Ροϑβιίθα ποῦ {π6 αἰπιοδὲ ἱπογθάιθ]6 δυσὶ οὗ 
18ο,οοο [α]οπίβ, ΟΓΥ ἀθονὸ 42)οοο,οοοί. (ῤιά. 
Ρ. 400.) 

ἐμσογιμερ ἐῤαΐ ἐδὲ εαγί δ᾽ «ὐαςῷ ψιίοὶ δοζογε 
ῥῖὶ»ι. 1 ἴογα!Πν, ἢ Απα τΠ6 φαγί ννὰβ. αιϊοῖ 
δθεΐοσθ ϊπ. ΝῸ οπθδ, 2.6.) νοηΐυσοαὰ ἴο 
ΟΡΡοβ6 Πὶπὶ (ςοιραγα οἢ. χὶ. 38)---ῖθ ψν}}} 
νγᾶ5 ἰὰνν ἴο 4]}. 

ῥε πυας ἐχα οι ἢ ἘΛΔΙΠΘΙ, ἃ5 ἴῃ 1Π6 πηᾶυρΊη, 
“ 5 Ποασγΐ ννᾷβ ὀχαϊθα," ((ὑομηραγ Η οβθα 
ΧΗ. 6.) ΤῈ οἤξοϊς ρῥγοάιςθα οἡ ΑἸοχδηάογ 
Ὀγ {ππ6 ἱπτοχισαίίοη οὗ βιισσθβθ ἰ5 ΑΙ Πα ΔΠΕΥ 
ποῖϊρα ὈΥ ρῥγοΐαπο πιβζογιαηθ. “ Π οΥθ," ϑὰγ8 
(υγί5 (1.6. τὴ ῬάγίΠ]4), “ 6 ΟΡΘΠΙΥ βαγνθ ἴΠ6 
ΓΘΙη ἴο ΠΙ5 ἀοϑίγοβ, ἃπαἀ ὀχοῃδηροα γοβίγδιηξ 
«ηΠἢ πιοάοχγαίίΐοη, [6 ΠΙΡμοϑὲ ΘΧοθ! ]οησο5. οἵ 
ΘΧαϊτεὰ ἰουίιπθ, ἴῸΓ ρυιάθ απά ᾿ἰἴσθηςο. Ηδθ 
Ιαϊὰά αϑἰάρ ἴπΠ6 οὐβίομηβ οἵ ΠῚ5 ἀποθβίουβ, ἃ5 
ὉΠ51 64 το 5 Οὐ ἢ φσοθαΐηθϑϑ, αηΠ, δἀορίπρ 
ποθ οἵ ἴπ6 Ῥουβίαη σουγί, αϑριγο ἴο θαι] 
{Π6 ἸΟῪ σγαπάριχ οἵ ἴΠ6 Ροάβ. Ηὸ Βοβδῃ ἴο 
ΔΙΙονν ΠΙΠ5ο]ἵ ἴὸ θὸ ννουβρροα ΌΥ Ργοβίγαϊο 
στον 5, ἀπά αἰτηθα δ τπακιηρ ἢ5. νἹΟΓΟΤΊΟΙΒ5 
ΠΟΙΠΡΔΠΙΟΠΒ5 ἰπ ΔΙΤΏΒ 5 θᾶ56 ΔΠ6 5ΟΥΡ]Θ. ἃ5 
ΠΟΙΓ νδηη θοαὶ ἴοοβ. Ηθ αβϑιπμηθ {ΠῸὸ 
ἀϊαοπι οἵ ριισρὶς βροίτο νυ Ἱ{Ππ ννῃϊῖο νυ ἢ 
Τατίι5 πα ννόση, ἀπ τοοῖκ πὸ Ῥοσβίδη ΠΑὈΙ, 
ΓΟΡ Τά ]ο55. οἵ {Π6 ΟΥἹ] οἴπμθη Ἰηνοϊνοα 1 τὸς 
Ρ᾽ δοίης [6 Θηϑί μη οἵ ςοηιοϑ ὈΥ ἴμοϑο οὗ 
ἀοῖοαῖ. Ἠφςφ Ὀοδβίθα {πᾶὶ ἴπιι5 πὸ Ὀογὸ {πὸ 
5Ρ0115 οὗ Αϑὶα οπ δ5. Ρούβοῃ; διιῖ ἴῃ στρα ν 
ἢ 1Π6 5Ρ0115 πὸ ἀοπποά Αϑίδίὶς ΠΑ ΠΏΘΓΒ, 
απ αὐάρα ἴο γγιάς οὗ ἀγανῦ δῇ Π5ο]θηΐ δηά 
ΟΥ̓ ΘΑΤΙηρς 5ριΓ "ἢ (0. Οὐ, “Ηιἰβί. ΑἹ.᾽ νἱ. 6, 
δ 1. (ςοῃρασὸ Ασγίδῃ, ὁ ἔχρ. Α].᾽ ἵν. 8, ὃ 7). 

ἡ σϑϑι (ὡοοσίςο 
.“- 
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Β. ς: 4 Αηὰῇἢῃς ἀξ αρτὰ ἃ ΤᾺΙΡΉΓΥ 5ἴγοηρ: 

ΟἿΓ, 323. . ὙΞ5 Προβῖ, δηά γυΐθδά ονεῦ σουπίγιεβ, ἀπά 
πδίίοηβ, δηά |ἰ Κίηρβς Ψὴο Ὀβοδπια 

(] 

ἘΠΡΕΔΓΙ65 ὑπο Π]Π]. 

5 Απὰ δἤεγ {μεβὲ (πϊηρβ ἢς Ε]} 
Ι Οε. χα ΗΜ . Ι 
Πρ τέρας 510 Κ, Δηὰ ρεζοεῖνεά "μας ἢδ 5βου]ά 

6 ὙΜΒετείογε Βα δ!]δά ἢΐβ δε ν Δ ηῖ8, 

4. ῥὲ σαϊῥεγεά α »ισδὶν σἰγοησ δοι.] ΤὍΤἘΘ 
ἅττὴν ΜΠ ΠΟ ΑἸοχαπάθσ ᾿ηναάθά Αϑδία 
δηγοιηΐϊθα ἴο ΠῸ τοσο ἴπλῃ 20,οοο ἔοοῖ δηά 
45)500 Βογϑὲ (Οτοίθ, " Ηἴϑξι. οὗ σσεεςο,᾽ νοὶ. νυ] }}]. 
Ῥ. 305); δῖ ἴΠδ6 γεϊηξογοεπιθηῖ ϑνῖοἢ ἢδ 
Τοςσοῖνεα ΤῸ {ἰπλ6 ἴο {ΠΠῚ6 "νΟσα ἰάσρο, δηά δ 
Ατθοϊα Πῖ5 ἴσοοὸρβ αἀϊά ποΐ ἴ2]1] σ ϑῃοσγί οὗ 
ξδοίοοο (Αττ. “ ἔχρ. ΑἹ. |. 12). [{ 15 ποῖ 
Ῥιοῦαθ]Ὲ {παῖ ΠΘ ΟΥῸσ Το] ]οοιϊοα ἰοροίμοῦ ἃ 
τ Οἢ ἰαΓρΡῸΓ ἕἴοσοθ ἤδη (15. ὙΠῸ “ βιγοηρίῃ ἢ 
οὗ ἢῖ5. ΔΙΊΩΥ νγὰβ ἴῃ 115 4041} Ὸὺ} ταῖθογ [Ώδη 115 
ΠυΙΏΡΟΓΒ. 

απά γμἰοα οὐεῦ. .. ἐίη.] ὙὍὙΠ6 πηδγρΊη4] 
“ἐ ΚΙηρΡ4Ο0Π|5᾽ 15 σοΥΙΔΙ ΠΥ ντοηρ. ΒΥ τύμαννοι 
(6 ΨΤΠΟΥ ΡῥγοραὈΪΥ Τηδδηβ “δαΐγαρβ,᾽ ΟΥΓὉ 
“ὁ ΤΌΪΟΓΒ Οὗ ργονιηςοβ." (ΟΟπιρᾶγο ἰβῖμθοσ ἸΧ. 2, 
ὙνΠοΓῈ αἀῤασῥάαγρἔηίρε, “ Βαῖγαρ5,᾽ 15 γεηἀογοα 
ΌΥ τύραννοι. ΑἸΘΟΧΑΠΩΕΙ ἴῸΓ (Π6 πιοϑῖ ρατγί 
Κορὲ ὑἃρΡ [6 Ῥογϑίδῃ βδίγωρι δὶ ϑδγϑίοιη. [Ἃ}π 
506 ὈΪαςθ5, πονονεῦ, μὲ ἰόν ροῖγ Κη 5 
ἴο τεΐδιι ἘΠΕῚ {165 (Αὐτίδη, 11. 13..20 ; 1]. 2, 
ἄς. ; Τυϑῖη, ΧΙ, 10). 

«υδο ὀέεαριὸ ἐγίδμίαγιες μπΐο ῥίηι.] [ἴ ννᾶβ 
δηοηρ ἴΠ6 τηδίη αἰιτ165 οὗἩ [ΠῸ ϑαῖγαρϑ τη Γ 
ἴῃ6 Ῥεγβίδῃ ρονεγημηθηΐαὶ ϑυϑίοη τὺ ςο]]θςΐῖ 
{π6 {ἰδυῖα οὗ [6 56 νοῦ] ργονίποθβ ἀπά σογηϊῖ 
ἴ ἴο [186 ουτί. δξηςο μαὰ διίβεη ἴπῸ 
Ππιθηβο δοσιπλι αι !οη5 δἰγοα αν πιοπιϊοποά, 
(ὅθε ἴῃς σοϊῃπιοηῖ οἡ Ὁ. 3.) [ἴ ν 5 ΑἸοχ- 
ΔΏ(ΟΥ᾽ 5 ἱπΐοπίίοη ἴο σοηζηιο [ἢ δαπλὸ συ ϑίοπη 
(Οτοῖο, “ΗΙ5ῖ. οἵ στεοςο, νοἱ]. γ᾿ Ρ. 469); θὰῖ 
ἢ6 Πιδα βοαγοο Υ πὸ ἴο βία 158} τ ΓᾺΠῪ 
Ὀοίοτα 15 ργοιηαΐζαγο “οσῖῃ, 

5. δὲ κε} “οὐ.7] Τλἴογα!ν, Κμὸ [0]}} ἀροη 
ἢϊ5 δορά, ΟΥ̓́, ἃ5. ν͵ὸ δαν, “ τοοἱς ἴο }15 Ὀοὰ.; 
κ(οιραγο [ἢ νὩΠ. 2. ν ΠΟγὸ Πολτὶν [0 θα πιὸ 
ΟΧΡΓΟΘΒΙΟΙ 5 τι564.)ὺ)ὺ ΔΙοχαη ον δ ΠΠ0 85 Ἰαϑιοά 
πἰηὸ ἰἀγ5 (Αὐτίδῃ, νι]. 2ς, 26; Ρ]ῖ. ὙΠ. ΔΙοχ. 
δ ΤΟ); δὰ 1 ννὰ5 ΟΪγΥ ΤῸΓ [6 ᾿αϑῖ ἵννοὸ ἀἀγϑ5 
παῖ πὸ τοπλαϊποὰ τη δε νυ ποι τΙϑίημ. 

αμε ῥεγεορίαεά ἐδαὲ ῥὸ ἐρομίω ἐἰρ ΑἸοχαπάοΣ 
5ΟΟΠῚ5 ΒΟΏΓΟΟΙΥ ἴο πανὸ το] δοι (ῃ6 ἴαςῖ {Πα 
ΠΟ νναϑ ἀν πη {ΠῚ} ΝΟΓΥ 5μοστν υοίοτο ᾿ς θοὸ- 
δ1η0 ρος] 055, Πα ἢς ἄοπὸο 50, μ6 ννοι]ά 
ΡΓΟΡΆ ΙΥ πανὸ ἴα κόη πλοτγὸ ἀδοϊἀο ἃ δἴορα 1} 
τοραγαᾷ τὸ [Ππὸ διισζοσδίοη ἴῃ πὸ ἀἰά, 

6. δὲ εαἰδεά ῥὶς σογαπ ἢ] ΒΥ “1115 δοῖ- 
γηΐθ" {πὸ ὙΠΟ πιοδὴβ. “ ἶς. σοί ϑ.ἢ» 
(πραγ 1 ΝΙΠρΡ5. Χὶ. 2ό, χνὶ, 9; 2 Κίηρϑ 
ΧΧΙ, 23; ΔΙΑ, χιῖν, 2, ἄς, 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΕΝ. 1. [ν. 4-9. 

ΒΌΘΝ 245 Ῥεῖ Ποηπουγδῦϊε, δπὰ διδά 
Ὀδεη δγουρῆῖ υρ τ ἰπὶ ἴτοτ ἢ15 
γουζῇ, ἀπά ραγίεά ἢϊ8 Κίηρ ἀοηὶ ἀπιοηρ 
ἴῃεπι, 8116 μα ννᾶβ γεῖ αἰϊνε. 

7 ὅο ΑἸεχαπάεγ γεϊρῃπεά μεῖνε 
γϑδῖβ, δηα ἐΐδη ἀϊεά. 

8 Απὰ ἢΪ5 βεγνδηῖβ Ὀᾶγε γι}]θ Ἐν ΕΊΥ͂ 
ΟΠΘ ἴῃ ἢϊ5 ρἷδοε. 

σοῦ ας αὐεγε ῥοπομγαδίφ.)] ΟΥ̓ “ϑυςοῖ 45 
ψΈσα Βα] ὰ ἴῃ σορυῖο.; 

ὀγοι δὲ μρ «υἱὲ δίνει ἤορι δὲς γοι δ ὍὙ86 
“ἐ (Οτηραηίοῃθ5,᾽ 85 [μον ὑνογα οΔ]166---“τοἀυςεα 
Ὀγ ἴη6 ἀφδί!β οὗ Ηορῃαϑίύοη, Ραιτηεπῖο, ΡΒ]- 
Ἰοία5, αηά ΟἸ 5 ἴο δοιθ ὨΐῃῈ ΟΥ [εῃ--Ἴνοσς 
Απεροηιβ, (δοϑαηάοσ, Ογδίεγυβ, ᾿εοηηδῖι5, 
ΤΠγϑιμηδοθιβ, Μεϊεᾶρεγ, Μεπαπάεσ, Ρεσγάϊςοδβ, 
Ῥῆβοη, δηά δεϊδιιοσυβ. ΤῃῈ Μαδοεαοηϊδη 
βυϑῖθπι ρδοθὰ {Π6 γοιυηρ ΠΟΘΪ]65 ΟἹ ἃ ὨΘΑΓ 
64.411 }7 νν [86 ΠΟΙ Γορραγθηΐ. 

ραγίεά ῥὲς ἀἰησάονε αὐποηρ ἐδει, «υδίΐς δὲ 
«υας γεΐ αἰἰυ.1 Ἡδετε ἴδ δυῖθοσ σορογῖβ δΔῃ 
Ἱποογγθοῖ {γδάπποη, ΟΥ̓ ἕο ον 5 4π ὑπ υϑῖ- 
ΟΓΓΩΥ διυῖποσῖν, Ἐὰν δοῖβ οὗ Ὠἰβίουυ ἃῖὰὸ 
ἴΏΟΓΟ ςσογίαϊη ἴδῃ 1πδΐ ἴῃς στοαί ΜαἼοεαοηΐδῃ 
πιδάθ ῃ0 ἀϊδροϑβιτίοη οὗ [5 ἀοῃηηίοηβ θεΐοσο 
ἢἶ5 ἀδοθᾶβθ. [Ἃἢ ἢἷβ ἰαϑῖ Βουῦβ [6 Ῥχγοῦϊθση 
πο δυρροβίθα 1156} το τὶ ψγᾶ8, 8ο 
ϑδῇῃοιὰ 6 δὶ5 ϑδιισσοβθοσ. Ηςδ ΠΟΥΟΥ (0Π»" 
οοἰνοά [Π6 Ιάδα οὗ αἰνάϊηρ 18 εἰηρῖτε. [ 
ννὰ5 ἴο ρΡῸ “ἴο Πἰπὶ ἘΏῺΟ ννᾶὰ5 ψοσγίῃ!οϑῖ," 
δοσογάϊηρ ἴο 5 ἰαϑί ψογάβ ; ἴο Ῥεγαϊςοδβ, 
Δοςσογάϊης ἴο ἢ]5 ἰαϑῖ ἂςῖ, [Π6 ΓΔησίοσ ἴο {παῖ 
σΘηοΓΔ] οὗ ἢ15 δξηείσσιην. ἍνΏΘη, ΒΟούΤΕνΟΊσ, 
ΡοΙ σαὶ οχίρεηοιος δὰ ργοάμυςοα [ῃ6 ραγίϊ- 
ἴοη οὗ δὶ5 ἀοπιπίοηβ, [6 ΤΟΣ 800ῃ 
ΒΡΓΟδά παῖ {818 μαά δὴ ἄοῃης ὈΥ ΑἸεχ- 
ποῦ 5 ἀοθῖτο. ὙΠ ρθηθγαὶ τοροτέ 'γ85, 
(παῖ Πὸ μαὰ τηδάς (6 αἰϊνίϑίοημ ὈΥ̓͂ Μ1}} 
(9. Οὐυτῖ. “Ηἰἷἶδι. Δ1’ χ. το, ὃ 5; Αἴῃπι. 
Μας. χαῖρ, 6; Μοβ. δου. " Ηἰβῖ. Αστα. 11. 
τι: [οὴ. Μί1]. “Ὁ γοῃορτδρῇ.᾽ υἱἱ. Ρ. τος; 
1)1ο(. 8ϊῖς., χχ. 81). [{ ψοιυϊὰ 5δεῖῃ, πονς- 
ΘνΟΥ, ἔτοῦι ἴπ6 ῥγόβθηΐ ραβϑδᾶμθ, ἴπας Ἐδβεσα 
νγ25 ΔΠΟΙΠΘΙ νογϑίοη οὗ [ἢ 5. ΟΥΥ͂ δἷἰδο οὺγ- 
τοηῖ, ὃγ ΜνΠῖοὰ ἴῃς ἀϊδιτιθυτίοη τηδάθ δῆογ 
15 ἀδηγίβο ϑνα5 βαϊά ἴο Ὀ6 ἴῃ δοοογάδηςθ ΨΊ 
᾿πϑίγαςιίοηθ. μίνοη ΒΥ πὶ ὈΡΟῸΠ ἢ]5 ἄφαῖῃ- 
υο. Βοῖμ τοροτίβ ταῦ δ6 (ταοεὰ ἴο {δε 
ἄθθῖτο οὗ Ἰοστππαῖῃρ μαῖ δὰ θθθη ἄοης 
ὈΥ γοϊογγίην τ ἴο {πε Ὄχργεββ σοπηπηδηστηθῃῖ, 
ΒΡοΚκθη οὐ ντϊτἴεη, ΟΕ [πΠ6 Βα! οἰ Πεα Εἰπρ. 

η. “ἰενκαηίογ γεϊσηρα ἐπυείυε γεαγς. Ἐτοτὰ 
71ιὶν, Βιο. 316, ἴὸ Μίαν, Β.0. 223 ((]ϊπίοη, 
“Ἐς Η.,᾽ νο]. 11. Ρρ. 281-284), ΟΥἹ Ὀχεϊτα 
γοΓ5 ἀπ ἴθ πιοη1}5, ΒΕΟΙΏΙΩΡΊΥ. οάογυδ 
ΒαΥ5. (ΧΥ]. 117}, ἵεῖγ γοαῦβ δηά βέτεῃ 
ποηῖπ5; Αττίαη (ΟἿ. 28), ἔννεῖνα γραγβ δῃά 
ΟΣ ὨγΟ 15. 

8. δὶς σεγαιαης ῥαγε γαΐο ΦΌΘΦΓΥ ονδ ἐπ δε 

Β 
εἷς. 3. 
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9 Απά δἴοεγ ἢῖβ ἀθδίῖῃ ἐῃεῪ 81] ρεῖ ΙΟ Απά {μεγα σαπις οἷ οἱἩ {Πεπ 8. 6. 175. 

ΓΟ μῥορ ἐπεηιεείσες ; 80 ἀϊά {ΠεὶΓ ἃ ψοκεά τγοοῖ, Απείοςῃιιβ τωγηπαιεά ὦ 
ΒΟΠ5 Δ[τεγ {Π6ΠῈ ΠΊΔΗΥ Ὑ6ΔΓ8 : δηά αν] Ἐρίρῃαπε, βοὴ οὗ Απίίοςῃιιβ {ΠῸ 
ὑγεγα ΠΊ}}|Ρ|1εἀ ἴῃ τἢδ δδγίῃ. 

πταῖς Ῥίοϊοτην, 5οὸη οὗ 1 ρι5, ἰη Εργυρῦ; 
ἘΠ Ὸη ἰπ Μεάϊα; Απίϊροπιιβ ἴῃ ῬΗγυρῖία, 

Τγοῖδ, απὰ Ῥαμρηυ]α ; Επηοπο5 {π6 (ατγ- 
αἴ ἴῃ Οδρραάοοϊα ; 1, θοπηδίιβ ἴπ Μγϑίδ : 
ΕΥΞΙΠΊΔ ΟΠ 5 ἴῃ ΤΉτγασο ἢ Μοπαπάογ ἴῃ 1 γάϊα ; 
Ἀββδπάεσσγ ἴῃ (δῖα; ῬΗΙΠοΐαβ ἴῃ ΟἸΠΠΙοΐΑ ; [,40- 
τηράοη ἴπ ϑυγία : Απιίραΐῖοσ δηὰ Οταΐογιβ, 85 
Ευδτάϊαηβ δηἀ σγορεπίβ ἴοσ ΡὮΠΡ Αὐγηϊάειιδ, 
ἴπ ΜΜίδοεάοηῃ. 

9. αὔεν ῥὶς ἐεαρ ἐδὲν αἱϊ ῥειξ ἐγοαυης ὠῤοη 
ἐδεγγ είυε..)] ὝΠΘ δυΐῖπου ἀο65 ποῖ βίαΐο {παΐ 
16 σΓΟν 5 ὙνΕΓΘ δϑϑιιπηθα ἐ»ιγιεάϊαίοῖν αὔθ υ 
ΑἸΘΧαπάογ᾽5 ἀθαί, ΠΟΥ ἄοθϑ5 Π6, 'ἰῃ 811 ρσγοβα- 
ΒΠΙΕγ, ἱπίοπάὰ ἢἷβ ὄχργεββίομ, “ΠΟῪ αὐ ρὰΐ 
ΓΟ 5 ὈΡΟΠῚ {ΠΟΙΊΒΟΙν 65," τὸ θ6 ἴακθη 116- 
ΓΑΙγ. ὙΠῸὸ ρτοδΐοσ ρατί οὗ ἴπ6 Ἵῃὶεῖβ ἀθους 
παιηθα αϊά δβϑιιηθ ἴΠ6 ἀϊαδάριη; «πὰ υ{1- 
ΤΟΥ 411] 1ῃ6 ἔγαριπθηΐί οὔ ΑἸοχαπηάθγ᾽ 5 
ΕΓΩΡΙγΓα Ὀδοδπιθ ἀϊησαίονις ὈΠΩ͂ΘΓ εγοαυτιεά 
ΤΌΪΕΙΒ. [{ 15 1Π6 Ἰδίίοσ ἔπος ννΒ] ἢ {πΠῸ δα ΠΟΥ 
45 5ρθοῖδ}}Υ ἴπ ἢἰ5 πηϊηα, 

Ζδεῖγ' σοῦ: ἴεν ἐδερι.ἢ ΑἸΊ] [Π6 πιοπαγοῃϊοϑ 
ζοττηβά ουξ οἵ ΑἸοχαπάθτ᾽β ἜΠΊΡΙΓΟ νγεσὸ ΠΒοΓο- 
αἰΐασυ, ἴπ6 σῖσηξ οὗ βιισσθβϑίοη ΒΟ οπρὶπρ ἴο 
1Πε εἰάεξξ ϑοῦ. Ναΐζιγα!!ν, Θαο ἢ βιι ἢ ῥγὶπος 
αϑϑυτηδά [Πς αἰδάδθπι οἡ ἢἷ5 ἔδίμου 5 ἀθιῃηΐβο. 

71,1} γέαγ.] ΕΥΟΤὰ ΑἸοχαπάθυ 5 ἀθδίῃ, ἴῃ 
Β.Ο. 323, ἴο ἴΠ6 δοσδββϑίοη οὗ Απίϊοσομιβ ΕΡ]- 
ΡΒ Δη65, ἰῃ Β.Ο. 175, νγ»5 ἃ μυιηάτεα δηά ἔοτίγ- 
ΕἸ μΕ ὙΘΑΓΘ-- ΠΟΥ ἃ σΟΠίΙΤΥ «ἀπά ἃ δαϊξ, 
Ὀυυγίπρ ἴΠ6 νγῃο]6 οὗ {Π15 {ἰπ|6 “" 6ν 115 ὑγΓΘ 
τα] ΡΙΠΙΕ ἃ ἀροὸπ {Π6 θαι." Εν] βαγβ οὗ 
ἸΠ6 Οταδοκ ἀρε,᾿ 45 ἢ6 σδ}]5 1: “ὙΠῸ ἢγϑὶ 
ἀεοβάεβ οὗ [Π15 ρεγιοά ραϑϑθά ἀνγαῦ ἀπά τΠ6 
ΘΟΠΕΪΠΙΙΟΙΙΒ νγᾶγ5 οὗ ΑἸθχαπάθυ, απὰ {πῸ οἱ 
γογε ἀευκσείαίἑησ εα»ιραΐρσης 9 δὲς σπμοσόσσογε, 
ὙΠΟ ἢ ἡγεγὰ ΠΕ ἔανοισαθ]α ἔο {πὸ διβίοη οὗ 
ἴπ6 ἔνψγο πδίϊο πα! 65, Βεηραῖῃ (ῃδ {ἰπΠ56] 
οἵ Οτεεὶς οὐἱζιγο ἐῤδ δἰγιδε ἀὐεγὸ ἐχεεοαϊησ ἐν 
ἀϊογάεγεά; απά αἱ ἐῤὲ παίΐογις ο.ΚΣ, «πα ῥαὰ 
γεμερ 10 στ 76 ἴτότὰ ἴῃ6 ογανὶηρ ἴῸΓ πὸνν ἀο- 
ΤῊΪΠΙΟΠ5 Δηα ἴπΠῸ ρογροίιϑὶ νναῦβ. οὗ {Π6Ὸ ϑιο- 
ΠΈβ5ῸΓ5 οὗ ΑἸοχαπάθσ, νἤοβθθ οὐνη {πϊγϑὲ ἴῸυ 
ζοῃημαϑδέ να ΟἿΪΥ ΠΙθπομοά ὈΥ ἀραίι 
( ΗΙΞίοΟΣΥ οὐὗὠ ἴ[ϑ5γβὲ],᾽ νο]. ν. Ρ. 225, Ε.. Τ.).Ψ 
Ῥᾳ]θβεῖπα νγαβ, ἀπιστίης [Π6 ΒΟ] ρογὶοά, {6 
Ὀαί]6- 5στοιπά Ὀεΐνγθθη (Π6 τῖναὶ ροννοῖβ οἵ 
Εξγυρί δηά ϑυτστίαᾳ, ψνῇοβθ δυπιϊθ5. ὑνοσθ σοη- 
ἘΠΠΌΔΙΠΥ͂ ἰΓανευβίηρ ἴΠ6 ΤΟΥΓΙΟΓΥ, Πα ΘΑΥΓΥ ΠΩ 
ἤτε δπὰ ϑινογά ἰηΐο [15 τηοϑδὲ ϑβοηιοβῖογεά 
ἀἰβίσιοῖβ πὰ μαιη]εΐϑ. 

δ. 2. ΑΟΟΕΒΒΙΟΝ ΟΕ ΑΝΤΙΟΟΗῸΒ ΕΡΙΡΗΑΝΕΒ, 
ΑΝ (ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΕΝῚ ΟΕ ΗΕΙΕΝΙΖΙΝΕ 
ῬΡΒΑΟΤΙΟΒΕΞ. 

10-15. Εγσοπὶ Πἷ5 τεῦ ἱποἀποΐοτγ 5κείς ἢ 
πε ὙΤΠΕΓ Ρᾶβ565 δὲ ἃ Βοιιπά ἴο {πΠ6 βρθοίαὶ 

“420ε.---- γγοΐ, 17]. 

Κίηρ, ψῆὴο Πδά θβεὴ δὴ ποβίασε δὲ 

5 ]6οῖ οὗ ΠΪ5 παυγαίϊνε ---ῃ 6 ἔγτδηην οὗ Απεῖο- 
σἤιι5. ΕΡΙΡΠΔΠ65, δηὰ {Π6 ονοηΐβ νυ ἢ ἢ στον 
ουξ οὗ . ΑΕΓ ποίίηρ ἴΠ6 δοςοβϑίοη οἵ 1π6 
Παῖϊοα πηοπάγοῇ, μ6 βρῖνοθ δη δοςοιπί οὗ 1Π6 
ΡΓΟσΘθ 5 5ΒΟΟη δἰζοῦ ἴα κϑη ὃγ ἃ Ηδ]]θηἰ Ζίης 
ΡΥ δηοπηρ ἴπΠ6 [ονν8 {ποπηβοῖνθβ, ννῆο νΟΥΘ 
ΟΡΡοβεά ἴο {π6 ογάϊπατυ Ηδῦγονν θχοϊ ϑῖνθ- 
Π655, αηά ἠδϑιγοά ἃ ἔιϑίοη νυ (6 Πραίῃθπ, 
ΤῊΝ ΡΑΓῪΥ Παᾶὰ ρτοννπ πΡ ὈΥ ἀθργθθβ ὉΠΩ͂ΘΓ 
[Π6 Ῥιοϊοπηαὶς απ ϑεϊδιοϊά σὰ]θ, ἀπά δπὶ- 
Ὀγασθά ἃ σοπϑίἀθγαῦ]α ρογίίοπ οὗ {Π6 ἸΡΡΟΥ 
ἀπά τ] ἀ]6 οἰλθβθθβ, γῆ νγεσγε αἰϊγαςϊθα ΒΥ 
{Π6 ουϊατα οὗ {Π6 Οτθοκβ, ὈγῪῚ {ΠῸῚΓ Πρ μῖ- 
Πραγίθπεβϑ, ὈΥ̓ [Π6 βρίθπάουγ οὐ {Ποῖγ οἰτ165, 
ΔΠ4 {Π6 Ρ]Θαβαγα Ὁ] σΠαγαοίοσ οὗ {ΠΕῚΓ ἀΠΊιι56- 
τηθηΐ8. ὙΠῸ Οταδοκβ πὰ Ὀ.}ΠῈ ΠΟΙΊΘΓΟΙΙΒ 
ἴοννῃ5 ἴπ Ῥαδ]θβέϊπο : Παὰ ᾿πἰγοάιιορα {πΠοὶγ ΊΔη- 
δυδρο, Πτογαΐαγθ, αηά τί ; Πδά βίνθη {ΠῸ [δὺν5 
ΡΓΙΨΙΘΡῈ5 δ ΑἸοχαπάγια «πὰ οἰβονῃοσο, δπά 
βιιἀϊοα ἀπηα ἀρργθοϊαῖθα ἴο βοπὶθ οχίοπε {Π6 
ον βῃ βασγεα υυυιτηρ5. ΔΝ Πουΐ Δ ΠΥ νος 
επί εἴογίβ, βιο ἢ 45 ἴποβα τηδάθ ΒΥ ΕΡΙῬἢΠαπο5 
(υν. 41τ-61), [ΠΟΓΘ ννᾶβ ΒΌυΪ οι 5 ἀδηροΥ οὗ {Π6 
7ενν8 στ πα ]βῃηρ’ 411 ΓΠΕῚΓ ΡΟ ΑΓ ἰοποίβ 
ἈΠ 58Ρ65, απ ὈΘοομηΐηρ δηγαϊραγηδίθα ἢ 
Οστεοο- Μαςσράοπίδηβ. 

10. κα αὐἱεζεά τοο] ὙΠῸ ννοσά οῤόγειξ 
ἴη Ἡρῦτενν, ἀπά 115 σογγεβροπαςηξ, ῥίζα, ἴῃ 
Οτεςκ, [ποῖ ΡΓΟΡΟΓΙΙΥ͂ ππθαηϊηρ “ τοοῖ,᾽ 4Γ6 
1566 αἶ5ὸ ἴο ἀθηοΐβ ἃ βρῦοιιξ Οὐ βαρ! ηρ  ΒΙΟἢ 
ΒΡΓΙΠΡ5 ῸΡ ἔγοπη 4Πη οἱ ϑδίεπι οὐ βίοεσκ. ((Ὁξ 
15, χι τό, ΠΗ, ἀὉ ον, Ὑ. 5 χες τό}. Ἀπ 
115 5θοὸπὴ5 ἴο Ὀ6 [5 56η56 ἤοῖθ. οἡ [6 
ἐἐ γνἸΟἸςοη655 οἵ Απεοςοθιιθ ΕΡΙΡἤαΠθ5, 566 
ϑίδη] θυ β  [οννίϑι ΟΠ ΌΓΟΝ,᾽ νο]. "ἰ. ΡΡ. 288-0: 
“ ΑπτΟσΠι5 ΙΝ. νὰ οὔθ οὗ ἴποβϑε βίγαηρθ 
ΟΠ αΥαοἴο 5 ἴῃ ΨΠΟΠῚ δη Θσσθ ΤΟΥ, του ἢ Πρ’ 
1541 Υ Οἡ {ΠπῸ Ἰοἴς πα σϑηῖ5 οἡ {Π6 τὶρηΐ, 
σου ηοα ἢ φρβοϊΐθ ρον ἀπά ἰανν]θ55 
ῬΑβϑίοη ἴο ργοάιισθ ἃ ρογίθηΐζοιι γϑϑα]ῖ. . .ς 
ὝΓΠΟΓΟ να δῇ δχίγαναρδποθ, ἃ [{{]|ρηθ85, [ἢ 
411 Π15 ἀθιμη Ά ΠΟΙΧ, νυν ΙΓ ἢ ἀρτθθ5 ἢ {Π6 τπ- 
1Π16]Π1|5 1016 πιλαάιπαὴ οἵ {πὸ Οὐδ πῖ!θ τυτιοῦϑ, 
δη ἐ{πΠ6 ση]Ὲὲ ρεύβοη ᾽ οἵ {πὸ Η οῦτονν ροεῖβ 
Δη6 Πἰδίογδη5.} 

“πηοορμς σεγπαριοὶ Ερίρῥαποἢ Οὐ “1105- 
{ΠἸοἷ15. ΑΡρίδη τι! σα] ΙΒ] Υ σοπποςΐῖβ. 1ῃ6 
ΘΡρΙμοῦ ἢ {Π6 βδιιάάθη ἀρροαγαησο (ἐπι- 
φάνεια) οἵ ἴΠ6 πηοπάγοι Οἡ 5 τοΐαγη ἔγοτη 
ἢ5 ΚοπΊδη σδρενΥ (΄ ϑγτίαςσα, ὃ 45). Βυῖ 
1 Βαά θδθη ῬγΘν]ΟΌ5ΙΥ θΟγπα ὈΥ ΡίοΟΪοΠΊΥ Υ. 
ἴπ Εργυρί, απὰ 15 δυϊἀθη τ] Οα ἃ Ρὰγ νυ {Π6 
ΟἴΠΟΓ Παιίεσίπρ {{|1Ὸ65 οἵ {π6 {{π|6, Επιογρεῖοβ, 
ῬΠΙΠΔάοΙρμι5, Επιραΐοσ, (Δ ]ΠἸπῖσιιβ, δηὰ {Π6 
Π|Κκ6. Τα σοἱηβ οἵ ἴπ6 Κίπρ θεαγ [Π6 {{{|6 νΕΤῪ 
ΠΟΙΏΠΠΟΠΪΥ. 

σοπ 0Γ, “πποοῤι.ἢ ἘΡΙΡΠαπο5. ϑυςσσοοάρα 

2. ἢ 

ΠΝ (Ὡοοσίο 
Ν 
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Β. 6.175. σπια, δη ἢδ γεϊρπεα ἱπ τς Βυηατγεά 
Δηἀ ΓΠΙΓΟΥ͂ δηᾶὰ βενθητῇ γεϑᾶγ οὐ τῇς 
Κιηράοπι οἵ τῃ6 Οτεεκβ. 

11 ἴῃ τῆοβε ἀδγβ ννεπῖ ἴπθγα οὐ 
οὗ ἴβγδεὶ νος Κεα τηδης 80 ρειβυδαθά 
ΓΛΔΠΥ. ϑαγίηρ, εἴ 8 ρΡῸ ἃπ4 τηᾶκε 
ἃ ςονοηδηΐῖ νι ἢ τς Προδίῆοη {Πδῖ δῖα 

ἮΪ8 Ὀτγοίδοσ, ϑοίδαςυβ ΓΝ., ΡΕΙ]οραῖοσ (2 Μᾶςο. 
ἵν. 7); θυῖ ΒῈ νγὰβ ἴδε ϑδοὴ οὗ Απίοςδιιβ {Π].. 
ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ (Δ]]εα “Απίοςδιι8 ἴῃς Οτοδί. 
Απίϊοςδι8 111]. γεϊρηθα ἔγοτη Β.0. 222 ἴο Β.0. 
187; δεϊδυςιυϑ ΙΝ. ἔγουῃ ἴπδὶ ἀδῖς ἴο Β.Ο. 175. 

αὐδὸο ῥαά δε απ ῥοείαρε αἱ Κορε) ΤὨΘ 
Τοϊαῖνο ἦν ηο᾽ τεΐουβ ἴο ΕρΙρἤδηθβ, δηα ποῖ 
ἴο 15 δίμοσ. ΠΕ [ἴῃς Ἀοχηδῃβ φυληγε θὰ 
ἢ Απθοςμυ5 186 Οτοδῖ, δηά, ἢανίηρ ἰηνδαθά 
Αϑία ἴῃ ἔογος, ἀείραϊοα ἢϊπὶ δὲ Μαρπεοβία (Β.Ὁ. 
190), [ΠΟΥ τεαυϊγοά μπὶ, 85 ος οὗ [πε ἴθιτηβ 
οὗ ρϑᾶςο, ἴο ρίνθ μοβίδροϑβ ἴογ [15 ροοά δ6}δ- 
νίουγ. ὙΤθοθθ ΨνογῈ ἔνε ἴῃ ΠυπΊθεΓ ; δπά 
δηοηρ πο πὶ ννᾶ5 ἢΐ5 ὙΟΌΠΡΟΣ 50η, ΑΠΙΟΟΠ 5 
(Αρρίδῃ, " ϑυγίαςδ, ὃ 318). ΘΠΟΥΓΥ Ὀεοίογε 
ἢ ἀδαῖῃ (Β.Ο. 176) δεϊευςιι5, [μΠ6 οἰ ἄεσ βοὴ 
Δηὰ συ σσοββοῦ οὗ Απιὶοσῆυβ ἴῃς Οτοαῖ, οὁχ- 
σμδηροα ἢϊ5 οὐ 5οη, [οπιοίγιιβ, ἔοσ ἢ 15 
Ὀγχοῖμου, Απίοσῆυδ, δηὰ τΠ6 Ἰαϊίοῦ ννὰ5 οἡ 
ἢΪ5 ννΔῪ Ποπὴθ ννἤθη 86]θισιι5 ννὰ5 πιυγάογοα 
ΌΥ Ηο]ιοάοτγι!β, ἢ5 ἰγοαβογοσ (ἐῤἰά, ὃ. 4.5). 

ἐῤὲ ῥμπάγεά ἀπά ἐῤιγὶν σπᾶ “επί γεαρ ΟΣ 
ἐδὲ ἀἰηράονι 97 ἐῤὲ Ογεοάσ)] ὝΤΠΘ “ογὰ οὗ 
τῆς Οτοοῖκβ ᾿ σοπηπηθησρα ἴῃ Οεἴοθοσ, Β.0. 
312, ΏΘη δείθαυςιι5 ΝΙσδΔΙΟΥ δϑϑιπιθαὰ [ἢ6 
ἀϊλάοη. ὙΠῸ 1271} γεαγ οὗ ἴΠ6 Οὐδοκβ 
νου ἃ σοπϑοθη ΕΥ̓ σοταπιθηοο ἰη Οὐαἴοδεγ, 
Β.Ο. 175, Δηα τογπληαίθ ἴῃ ΟςἴΟΌΘΥ, Β.Ο. 174. 
ἘΡΙΡΠδη65 ΡῬΓΟΡΑΌΪΙΥ Ὀοσαπηο Κιηρ ΘΑΥΪΥ ἰπ 
[15 ἱπΐεσνδι. ὙὌΠ6 ϑοϊοιοϊά εογὰ ννὰ5 ποῖ 
ΟἿΪΥ εἰρογεα ὉΥ ἴΠ6 ϑυσγίαῃηβ, δηάὰ {πεγὸς- 
ἴογα, παίυσγα!ν, ὈΥ {Π6ΙΓ διιίοςῖ5 [6 [Θιν8, 
ὑπ ννὰ8 ὄνθὴ δάορίθα ὈγῪ {πὸ ἱηπάοροηάθηϊ 
ῃδίίοη οὗ ἴπΠ6 Ῥαδγιληβ, ἀπά 15 Τουηά ἀροη 
{ΠΕῚΓ σοηῃβ ἀοννῃ ἴο {Πδ ὑσῪ οἷοβὲ οὗ ἴῃς 
ΕΠΊΡΙΓΟ, Α.Ὁ. 226. (8εε {86 διιῖῃογβ “ διχίῃ 
Μοπδσοῆγ, ἢ. 367.) 

11, 1π ἐροῦο ἀἐαγ5.2 Α σοπιπιοη ηοΐῖδ οὗ 
τπῖ6 τη Ηδῦτον δηά Ηδ]]θηϊδίς σύθοκ. (866 
Εχ, 1. ταὶ ]υάρ. ΧνΠΪ ΟἽ, ΧΙΧΟ 1 Σ 1 88Π|. 
1. αἰ 2 Κίπρδ χχὶ α; Μαῖῖ. π᾿. τ, ἄς.) [1 
αἰνναγϑ ΠῚ Ρ]165 ἃ σογίδιπ ναρ 6 Π 655, τηθαηΐηρ, 
ποῖ “ αἵ τῃαΐϊ τπλο,᾿ Ὀὰϊ “'ἀδοιι {παῖ {ἰπ|6.᾿ 

«υεπὶ ἐβονο οἱ ΟΣ] γαοὶ αυἱεξεή γι. ΟΥἸΠῚΠῚ 
ΠΟΙΊΡαΓ 5 1 6υῖ. ΧΙ, 12, Ψ Ποῖος ἀπ6 ΧΧ. 
Ἰανὸ ἐξῆλθον ἐξ Ἰσραὴλ ἄνδρες παράνομοι. 
“Ἀν 1οΚοά πηδη "ἢ ννα5 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴῃ [Π6 ΟΥΙ ΡΠ] 
φοη5 οἵ Β6]1]. ὌΠ νψτιίογ, τ Ψν}}} θ6 οὔ- 
δοινθή, ἀοοβ ΕΡΙρΡᾶποβ {Ππ6 γι5ῖ1Ίο ἴο δ]]ον 
(Πδἱ ἴη6 ἢγϑί δίορϑ ἴῃ τὴ6 Ηο]]οηΙΖίηρ πιονὸ- 
πιοηΐ, ἴο ΨΏΙοΪι [6 15. 580 το ἢ Ορροβοά, νγοσὸ 
ΚΟ ΌὈΥ δῇ ἱγγοϊ σοι ραγίν δπηοπρ {πὸ 
ὲνν5. 1μείηβεῖνεβ, νῆο οοιιγίεαά {πὸ σμδηρο 

Ι, ΜΑΓΟΟΑΒΡΒ5. 1. [ν. 111-12. 

τουπὰ δῦοιϊζ αι : [ῸὉΓ βίπος ψὸ ἀθ- Βιῦ ης 
ρΡαγίεά ἔτοπὶ {Πδπὶ 'νγε ἤλνε ᾿ιδὰ πιυςὴ τοῖς 
ΒΟΓΓΟΙ͂Ψ. μεχίν 

12 80 [ἢ ϊ8 ἀενίςε ρ᾽εδβεά [ἤδη τηῈ]]. ,υνπά κι, 
12 ΤΒεη ςογῖδίῃ οὗ τῇς ρεορίε 

ΕΘ 80 ἐογυγαγὰ δεγείη, τῃδι (δεῪ 
νγοης ἴο ἴῃς Κίηρ, ψῆο ρᾶνε (δεῖ 

νῆϊοὰ ΕΡΙρἤδηο5 δἴογννασγαβ βἴγουε ἴο ὉΠ 
δῦουῖ. ϑυςῖὶ 4 ἰδετιἀϊηαγίδη 5ρι γι ἢγοὶ 
ϑησννοά [561 διηοηρ ἴδ6 [εἶν ἴῃ ἴδε ὕπὶς 
οὗ ΕΖτὰα δηὰ Νοδοηλῖαῖ, ὈΥ ὙΒοτΩ ἴἱ τὲ 
δίογη!γΥ, δηά (825 ἰξ ννουϊά 5661) ἴογ ἃ ὕϊης 
ΒΟςΟβϑέ!γ, τορσοβϑοὰ (ΕΖγὰ ἰχ. δὲ χ; 
Νεῆεπι. χἰϊὶ. 1--28). Νοῦν ἴἃ δὰ ΟΠσδ ΠΙΟΙῈ 
Ὀτόκοη οι, δηὰ σοπιο ἴο ἃ μβοδά, Τβὲ οδίεῖ 
ραΐγοη οὗ {πὸ Ης]ἸθηϊΖίηρ ῬΑΓΥ͂ νγ88 [οϑδυλ, 
ἃ Ὀτοῖμοσ οὗ [ῃ6 ΒΙΣὮ - Ὀγίεδί Οηΐδδ, τὸ 
Οτοοϊζοὰ ἢἷ8 πᾶτηθ ἰηῖο [|45οῃ, ἀπά, δεϊακίης 
Ἀἰπιβοὶ τὸ Απιίοςϊ, εηϊογοὰ ἰηΐο περοΔθοῃϑ 
ἢ ΕΡΙρἤδηςβ, νος δὰ Πα τοβι} 15 ἰπά!- 
σδίθα ἴῃ στ. 13-15. 

Το... τπαᾶξο κα εοσυεηαπὲ αὐ δε δεαίδεκ 
ἐδαὲὶ αγὸ γομημά αὐομέ τ. ὙὍὌΒῈ δυΐδοῦ ἀρεθ 
ποῖ τλθδὴ “ἢ τῆς δυτγτοιηάίϊηρ μελίμεη 
ΕΘΏΘΓΑΙΙΥ " --- [ἃς ϑγτίδηβ, Ῥῃαηϊοίδηβ, ΡΠ» 
Ἰιδξίίηες, Ασγαδίδηβ, Εβυρίδης, ὅζο.,--ϑυΐ οηἱγ 
ΜΒ τπ6 Οτεεκβ. ὙΒς Οτεεκβ μδά ρἰδηϊοὰ 
580 ΤΊΔΩΥ Οἰζίε5 'ἴῃ ΟΥΘΤΥ͂ ρατὶ οἱ Ραἰεβίῃε, 
παῖ {πεν πιρμῖ τν 6] Β6 βαἱὰ ἴο ἀψεὶ! “ τουπά 
δρουϊ" υάπα. Ὑδαὶ ἃ ἀεῆπίξε “ οονοπαηὶ" 
ΟΥ ἀρτοοπιοηΐ, ννγὰβ πιδάθ δεϊννθοη [Ὅ5οὴ ἀπ 
ΕΡΙΡΗδΔη65 ρρθᾶγβ οπι 2 Μάδςς. ἵν. 7-10. 

σίποθ αυς ἀεῤαγίεα ἤγρονι ἐδει] 146. “ 5ἴπ0ε 
ν 6 βορᾶγαίϊθα οἴγβοῖνεβ οἱ ἔγοπι ἴδε τεβὶ οἵ 
(Π6 ννουἹὰ ΌΥ Οὐ ΡΘΟΌΠαΓ Οἰιϑίοιῃβ," Οὗ, ῃ 
ΟἾΠΟΓ ψνογάϑ, “ ϑίηςε να δοςορίδα (δε ἰδ οἱ 
ΝΙοβ65 85 ἴῃ ἴανν οὗ ἴῃ 5ἰδῖβ. 

αὐό ῥασε ῥαά »ιμερ σογγοςφυ.Ἶἢ 11οΓΑΙΥ, 85 
ἴῃ [86 τηδγρίῃ, “ ἸΏΔΠΥ͂ 601}5 πᾶνε ἔουπά υ5." 
Νὸ ἀοιιδὲ σογίαίπ ἱποοηνθηίθηςεβ ζοἸϊοντοὰ οα 
186 τηαϊπίοπαποα ΌΥ {πε [ἐν οὗ {δεἰγ ἐχαυ- 
βῖνε ροϑβίτίοῃ 85 “" ἴῃ ρεορὶε οὗ Οοά, ϑεραγαίεά 
ἔγοπι δηά Ἔχαϊϊεὰ δδονα 41} ἴῃς πδίιοπβ οὗ ἴδε 
εασῖῃ. ὙΠ Ποαῖμοη γοβοηϊοὰ {ΠῸῚΓ Ἔσο υσινε- 
655, Δηἀ ννογε θα ἴο ὨδΊΡΕΤ {ΠΕῚΓ σΟΙΏΠΊΕΓΟΟ, 
ἴο ἰπῆϊσὶ οὐ {πεπὶ ρϑῖυ ἀπηούδηοσβ, πὰ ἴο 
τηᾶκὸ {Π6πὶ {π6 οὐϊεςῖ οὗ {πεἰγ πάϊσυ]ο. ὙΤῆεδὸ 
ἱποοηνθηϊθησεβ ὑνοσα τηδρηϊβοα ἱπῖο “ εν]}5" 
δΥ ἰῃῈ Ηδε]]οηϊζίηρ ραγίγ, ψῆο ργοροϑεά (Ὁ 
οβοᾶρα {μ6πὶ ΕΥ̓͂ [γοννίης ἄονντι ΕΥΟΓΥ ὈΔΙΤΊΕΓ, 
δηὰΐ εβροιϊίηρ ἃ ἔιβίοῃ οὗ ἔνο ἱμοοπιραῖὶε 
ΤΟΙ ΡΊΟΏ5 ἀπαὰ πδ[ Δ} 1168. 

12. ἐῤὲς ἀξυΐες ρἰδασεά ἐδενη «υεἰ]. 1, ΛΙοτΩΙ ΝΥ, 
6. βανίπρ Μγ͵ὰβ μοοα ἴῃ {πεῖγ εγε8 "τις 
“ἐν ῃδς νν85 5α] ἃ ρ]θαϑεα {π6π|.᾿ 

18. 2667 «ὑεηξ 1΄ο ἐδεὲ ἐἰηφ. (Οοπιραγε 
2 Μᾷᾶςς. ἵν. 7-1ο, ἡ Πατα ΜῈ ἰϑάγῃ (δῖ. [450η, 
{πὸ Ὀτοῖμοῦ οὗ της Βἰρμορηίεβὲ Οηΐδβ, Ἰεὰ ἴῃς 
ΕμλραβϑΥ. 



ν. 14---τ6.} 

τῆε Πεδίδεη: 
14. ΝΒεγειροη “παν ᾿ δι11Ὸ ἃ ρίαςα 

οὗ ἐχεγοῖβα δὲ [εγυβαίθπη δοσογαάϊηρ τὸ 
« ἴδε ουίοπηβ οὗ {Π6 Πεδίῃθῃ : 

Ις Απά ὅπιδάς {πεηηβεῖνεβ πποῖγ- 
,. τ. 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΕ5. 1. 

1γᾳ. Ἰσεηςα ἴο ἀο δῇεγ {ΠῸ ογάϊπδηςεβ οὗ 

387 
ΟὐπΊοϊβεά, ἀπά ἰοιβοοκ τε ΒΟΙΪΥ 8.6. 174. 
σονεπηδηΐῖ, δηά Ἰοϊπθά {Παπηβεῖνεβ ἴοὸ 
1ῃ6 Πεαίμεη, δηά “νγεγε 8014 τὸ ἀο “: ἘΝ 
τη Ἰβο ἢϊεἴ, 

Ι6 Νονν ψῇδη {πῸ Κιίπράοπι νγᾶϑ 
Εϑ ὈΠ5ῃ6εἃ Ὀεΐοτα Απτιίοσῆιβ, ἢδ6 

φρο σαῦυε ἐῤερι Πεοποε. Τὶ ουἹὰ 5θο πὶ 
(ἴτοπὶ 2 Μδςς. νυἱῖ. 9) {παΐ ἃ τουδὶ] Ἰίσθῆςε ννὰβ 
ποϑεθα ἴοσγ ἴῃ6 ορϑηΐϊηρ οὗ 4 μαϊβίγα, ΟΥὐΓ[ 
ΕΥΤΏΠΔ5 πὶ, αἱ Τογιιβαῖ πη. ῬΟΒϑΙΌΪΥ διιο ἢ ἃ 
Ἰσεποθ νγὰβ στεαιϊγοὰ δνουυνν ΠΟΤ, βίποθ {Π6 
ΕΥτη Πα ὑγΈγῈ σοπίγοβ οὗ αἰϊγαςίίοη, απ ἴοο 
ΤΏΞΗΥ Ῥγουηοἷαὶ ουπιηαϑία νοι] Ὀδ6 νἱοννοά 
ὙΠ Ἰεδ]ουσΥ ὈΥ ἴΠ6 πιο ΟΡΟΪ 5. Βιυιϊΐ ΡΟΥμΑΡ5 
ἴδ ποεά ἄσγοϑβα ἔτοσῃ {Π6 ρϑου] ἶαγ οἰγουτηβίαποθβ 
οὗ Τεγυ 5416 ΠῚ, νυ ΠΟΤῈ 1 ΠΊΔΥ παν Ὀδθη {Πποιρῃΐ 
τπδὲ {π6 ενεπὲ πιρῃξ ργοάμπσθ δη Οὐζθτθακ, 
8η6] {παῖ {πογεΐοσγο [6 ὄχρσθθβ δι Πογ ζαίίοη 
οὗ πε Κίπρ νγ85 Πδοθββαγυ. 

14, Π Ρεγεμβοη ἐδρὲν δμ α ῥίαεο ο ἐχεγεϊσο 
ΟΥ “ΕΥ̓ΠΊΠΔΒΙ 1. ΟὙΠΊΠαβία ΜΈΓῈ σΟΙΓί5 
Ξυττοιπαάξα ΟΥ̓ νν 4115, πη σοπίδ! ΠΙ Πρ ἜΧΘΓοΪβα- 
ἙΤΟυπάβ, τοοπηβ, απ ρΡογίϊοοοβ, ἱπθηά θα [ῸΓ 
πὸ Βοά ΠΥ {γαϊπίηρς οἵ ὈοΓ γοιτῃβ δηά δάι]ῖ5. 
ὙὝΒΕΙΓ τηοϑβί ϑβϑοπίϊδὶ ἔδαϊιγος ννογα Δη ΟΡΟη 
5ΒΡΘ(6, 5 ΟἸΓΠΟΓ 5Π]ΠΊΔΓΟ ΟΥ̓ ΟὈΪΟΠΣ, 511Γ- 
τουπάεα ὈΥ σοΟἸοπηδά65, ἢ νυ ἢ πιοϑὲ οὗ 16 
Εχογοῖσοϑ--σ. τ βί ηρ, ᾿δαρίησ, {Πγονγὶης 
τῆς φυοῖϊξ, Βοχίηρ, ἀπά [Πγονυϊηρ [πδ΄ αν ] ]η---- 
ὙΓΈΓΕ Ρεγίουτηδα ; ἃ δία 1 πη, ΟΥ̓ ΘΟΙΓΒ6 ἔῸΓ [Π 6 
ἴοοΐ-Γαςο ; δηά ἃ χυϑβίιιβ, ΟΥὁ αιϊοῖ γοογοδίοη- 
Ἑτουπά, ὑβι4 }} Υ Ρ] απο νυ ἴγεεβ. Απιοηξ 
ἴΠ6 ΓΟΟΠῚΒ ΜΥΈΓΘ ΟΠ6 [ὍΓ ἀγθβϑϑίηρ δης πη γ655- 
ἴπρ΄, ἃ οοἸ ἀ- δῖ γοοπΊ, ἃ μοῖ- θα ἢ ΓΟΟΠῚ, ἃ ΓΟΟΠῚ 
ὙΥΠΟΓΘ ΟἹ] ννὰβ ΓΘ 1η, ἃ ῬΟΥΒΡΙΓΙ ΠΡ -ΓΟΟΙῚ 
(ὐωάαϊογ 71), ἃ ΠσΟΟΙΙΠρπτοοῖη ( 2. ρίαν ιν, 
πα οἴμοτβ. ΤῊ τοουηβ δηα Ἐχουοβο- τοι πήϑ 
ὙΟΓΘ ΘΟΠΕΪΠΙΔΙΥ (Ὠγοηροὰά ὈΥ {ποθ ν 80 
ἔγεαυδηΐϊοα [Π6 συμηηαβϑία [ῸΓ βυπιπαϑίϊς ΡιΓ- 
ῬοΟβθβ; {Π6 ρογίίσοθαβυι ἔπ γΠΙσ θα ἀρτθοδΌ]6 
Ἰουηρβο5 ΤῸΓ ῬἢΠΟσΟΡΠΟ 5, Γποϊου οἴαηβ, γε ἰβίβ, 
ἀπά 5βρεοΐϊδΐουβ, νυν Ποὺ νυ ϑῃθαὰ ἴο νυ }]6 ἀνναῦ ἃ 
Ἰείβιισθ μουσ. [θη δίῃ) οΥ βαγϑ8 νυ] ἢ} πιο 
ἕογοθ, ἴῃ βρϑακίηρ οἵ ἴῃ ογθοίίοη οὐ {Π15 ἢγϑί 
ΕΥ̓ΠΊΠΑ5ΠΠΠΊῚ 'ἴπΠ [ογιβα]θτη, “1 15 βίαγτ ! ηρ ἴοὸ 
1Π|πΚ οὗ [Π6 βιιάάδθη ᾿πῆιιχ οἵ Οσγεοίδη τη ΠΠΟΥΘ 
ἱπῖο ἴΠ6 ὙΘΤΥ οσδηΐγο οὗ Ῥαϊθδίϊπθ. ὍΤῇὸ 
πηοάεβίυ οἵ {πὸ 50η5 ἀπά ἀδιιρῃϊοσα οἵ ΑΡτα- 
ΠΔΠὶ νγὰ5 5ῃοςκοα ὃν 1Π6 θβϑίαὈ Π5ῃπιοπηΐ οὗ ἐπὸ 
Οὐκ ρα ϑῖγᾳ ὑπάθσγ {Π6 νΟΥῪ εἰζα 6] οὗ 
Τανιὰ (2 Μᾷδος. ἱν. 12), ϑνἤοτο, ἰη ἐδῆδηςο οὗ 
Βοπθ οὗ [η6 πηοϑδί βϑπϑιενθ ἔρε!ηρ5. οὗ {ΠΕ ῚΓ 
(ΟὨΠΠΙΓΥΠΊΘη, [ἢ τηοϑί δοΐϊϊνο οἵ ἴΠ6 [νυ Ί5ἢ 
γουτἢ5 σομῃρ εἴ Υ βίσιρρεά {Πποπιβοῖνοβ, απά 
ΤΆΠ, ΓΘ 66, Ἰδαροα ἴῃ πὸ ΡῈ ]1ς βρογίβ, πκὸ 
ἴῃς Οτεοίδη δι μ]θῖθβ, νυθαγὶπρ ΟὨΪΥ {π6 Ὀτοδά- 
Ὀγίτηπιθα Παΐῖ, ἴῃ ἱπηϊαῖίοη οὗ {πὸ μοα -ρθαῦ οὗ 
1Π6 ροὰ Ηδγτηδ5, σιιαγάϊδη οἵ ἴπΠ6 συτηπαβίῖς 
[εβξϊναὶβι Ενθη [Π6 ῥγίοδίβ ἴῃ {πὸ ΤΟΠΊρΙῈ 
οαυρῃς [Π6 ᾿πηΐβοϊίοη (2 δίαςς, ἱν. 14), ἰο 

{ΠΟΙΓ 5δδογιβοϊαὶ ἀιιϊθ5 ὉΠΗΠΙΞῃθα, δηα σα 
ἄοννῃ ἔγοτα ἴπὸ Τ ρΡ]6Ὲ σοιγέ ἴο ἴακ ρατί ἴῃ 
{Π6 βρεβοΐδοϊβ, ἃ5 θοῇ 85 ποὺ Ποαγά {Π6 β'βηδὶ 
ἴογ τγονίηρ {πΠ6 αἴδβοιιβ, νυ] ἢ ννὰ5 ἴο ἰοδὰ 
ΟΥ̓ (6 ξαπιο5." (“ [σιϑῃ Ομυγσοι, νοὶ]. 11], 
Ρ. 291.) 

15. “πά »ιαάφ ἐβορισείυες ὠπεὶγοιμ,ιςὶ οα. 
12. δουσμξ ἴο σοποραὶ {Ποῦ οἰγοιπιοϊϑίοη ὈΥ͂ 
τηθδη5 οὗ α ΓυΓΊΠΘΥ ΒΌΓΡΊΟΑΙ] οροσγαίίοη. (866 
(εἰβιβ, “ἢ ες Μεαϊο.᾽ νι]. 18; δηά σοιῃραγα 
τ ΟΥ, γι. 180) 
γεοοξ ἐρὲ ῥοὶν εουεπαπ.] “ὙἼΤΠΘ ΒΟΪΥ 

σονθηδηΐ ἢ 15 ποῖ 50 τηποἢ ἴΠ6 σονοπαπὶ οὗ 
αἰγουπηοϊδίοη τπδάθ ἢ ΑΘταπαθ (Οέεη. 
ΧΥΙΪ. 10), 85 {πα Γ ὈΓΟΔΩάΘΥ σονθπαηΐ πηδάθ 
Ὀεΐννοοη Οοά «πὰ Ηἰβ5 ρϑθορῖε δ δϊ᾽παεϊ (ἔχ, 
Χχῖν. 3-8). ὍΠ6Ὲ ΘΧΡΥοϑβϑίοη βθοηθ ἴο Ὀ6 
αὐἀορίοα ὥπτοῸπὶ 2 Δ4η. χὶ. 28--Ὁ50, ΨΏΘΓΘ 1ἴ 15 
θὰ {πγθθ {{π|ῈΒ ἴῃ σοππθοίΐοπ νὰ {πὸ 
νυ] Κοά ἀοίηρβ οἵ ΕΡΙΡ Δ η65. 

7οἰπεά ἐῤερισοίυες ἰο ἐδε ῥεαΐδεη.] [Τι1τ6- 
ΤΑ]Ϊγ, “ γοκρά {ποπηβοῖνεβ." ((ΟΠΊΡαΓ 2 ΟΟΓ. 
γἹ. 14.) 

αὐεγὸ σοἱά ἰο εἰο νισεῤί. }}1 (ΟΙΊΡαΓ τ Κιηρ8 
ΧΧΙ, 20, 25: 2 ΚΙΩΡΒ ΧΥΙ, 17. 

,. ΤῊΕ ἌΝΑΒ ΟΕ ΕΡΡΙΡΗΑΝΕΒ ΜΊΤΗ 
ΒΟΥΡΤ. 

16-19. ΤΠ νγὰγ οὔ Απίοςσῆιβ ΕΡΙΡΗΔΠ65 
ἢ ΕρΥρὶ ννᾶ5 ποῖ ἃ ΡΌΓΘ ννὰΓ οὗ ΔΡ᾿ ΒΥ ΒΒΙΟη. 
Ιι ννὰβ ργονοκοά δΥ {6 Ἐν βυρίδη Κιηρ, 
Ῥίοϊθιαν ΜΙ. (Ρμιοπιθῖοσ),ρ, ψηῸ οἰαϊπχοά 
(Ια Ἰοσυτῖα δηὰ Ῥαϊοβδιϊπο ἃ5 {πΠ6 ἀόντυ οὗ ἢ]5 
πιοίποσ, (Ἰεοραΐγα, απ, ἤθη ΕΡΙΡηΔπΠ65 γὸ- 
ξιιδοὰ τὸ ν᾽] {πϑιη, ἤὸνν ἴο δύτὴβ. δηα δοίμα!!ν 
ἰηναάθὰ (πὸ ϑυσγίαη του οΟΥ (Β.Ο. 172). 
Απιίοςομιιβ ἴπΠ Β.Ο. 171, Πανηρ ΟΟἸ]ροϊρα ἃ 
σοηϑι ἀθγαΌ]6 ἀύταν, ππάθσίοοκ [Π6 γοσονοσυ οὗ 
[Π6 ῥίαςθϑ. οσοσυριεαὰ ΡΥ {πὸ Εἰρυρίϊδηβ, δηά, 
μανὶπρ βιισσθο θα ἴῃ ἢΪ5 οὔ]θοΐ 50 ἴαγ, ργεββθά 
ξογννασά ἱπίο Εργυρί, ἀείοαϊοα τῇς ἴογοθβ. οὗ 
Ῥ(ΟΪΟμαΥ αἱ Ῥο]αβῖιπι, ἀηὰ οηαθανοισγοα ἴο 
πλακο ΠΙπΊβο] ἢ τηαϑίοσ οἵ τπ6 ψνΠΟ]6 σοιιπίτγν. 
Ης ψοι]Ἱά ργοῦδῦϊν πανθ βϑιισοθθάθά, μα ποῖ 
16 ΒΕ οπιδηβ ἱπίθγροβοά, ἀπά γοααγοα ἢϊπὶ ἴο 
ΤΟΙ Πα δι 15 σοηηιθϑβίϑ. 

16. αὐρὲπ ἐδὲ ἀἰησάονε αὐας φοἰαῤῥιῤοά,ἢ 
(ΟΙΏΡΑΥΘ 1 Κίηρβ !1. 12, 46; 2 ΟἾγ. 1. 1: 
2 Κιὶπρϑ χῖν. 5. ὙΠΟΓΘῈ ννῈ5 Π5ῈΔΠ]Υ ἃ {ἰτὴη6 οὗ 
{τ 0]6 αἵ τη 6 σοπιπιοποοπηοηΐ οὗ Δηὴ Οτϊθπίδὶ 
ΠΊΟΠΑΓΟΪ 5. ΤΕΙΡη, δ {πὸ ἐπα οἵ ψν σῇ 5 
ΡονΟΥ Ὀθοᾶπηθ “ ΘβίὈ]ϑοά. ἘΡΙΡΠαποθ᾽ 
ἀτγοι 165 Ἰασι θα ἔτοπὶ Β.Ο. 175 ἴο Β.0. 171. 

ΡΣ 

Σ71. 

ἡ σϑδιν (ὡοοσίο 



488 Ι. ΜΑΘΟΑΒΕΒΒ. 1. 
ΒΟ. τω. Ἑτῃουρῆς το Γείρῃ ονεῦ Ἐργρῖ, τῇῃδῖ 

ἂς πῆῖρῆξς πᾶν τῆς ἀοπκίηίοη οὗ ἴννο 
γϑδ  Π18. 

; 1η ὙΝΒεγεΐογε δὲ επίεγεά ἱπίο 
κρ τ Ἐργρὲ ἤν} ἃ Εν ταυϊειάς, τ (ἢ 

σμδγιοῖβ, ἀπά εἰερηδηῖβ, δηἀ ἢοτβε- 
πλδη, ΔΠἀ ἃ ργεδῖ ΠΑΥΥ͂, 

18 Απά πιδάβ νγᾶγ δρδίηβξ Ρίοϊο- 
τχος Κίηρ οἵ ἔργρε: δυῖ Ριοϊεπιεα 

[ν. 17---2ο. 

νγ28 δίγαιά οἵ ἢΐπι|, δπὰ βεὰ; δηά 8Β.(. 1). 
ΙΏΔΩΥ Με Ἰσουπάεα τὸ ἀεδίῃ. Ἐν 

Ι9 ἼΒυβ ΤΠ6Υ ροῖ (Πα βίτοηρ; οἱ 68 
ἴῃ τῆς ἰληά οἔ Εργρι, δηὰ δε τοοῖϊκ 
τῆς 8018 τΒεγεοῖ, 

20 ὧν αἴεγ [δὲ Απεοςῆυβ Βλά 
8Πλ1:ςτ|6 ἢ ῖἴ, ες τεζυγηρά ἶ 
ἴῃ τὰς μυλάτοά [ΟΓ δηά ἐμά ἐς 
γολτ, δἀηὰ “ψεηῖ ὑρ δραίηδῖ [βγδεῖ 1.6 

ἄς ἐδουρσδὲ ἐο γείφπ ουέν Ἐργρ.. Δηὔοομυϑ 
ΟΔΠ ΘΟΔΓΟΟΙΥ͂ πᾶνε Ὀερὺη ἴῃς νὰ ἢ τ ἰ5 
Ἔχροοίδιίοη ; Ὀυϊ δἴενῦ [6 Ὀδιτε οὗ Ῥεϊυϑἰυπὶ 
6 πὸ ἀουδὲ οπίεγιδἰποά {μῈ Ιάοα. Ηδὰ ἱξΐ ποῖ 
Ὀδοη ἔοσ ἴῃς Ἀοπιδηβ, μα σοι] ργοΌΔΌΪΥ μαννα 
εἰἴεςιεὰ ἢἷ58 ΡυΓροϑβα. 

ΟΓ ἑκυο τεα».ἢ Ἐαΐμοτ, “οὗ 180 ἴγνο 
ἢν τα. ϑγτὶλ δαὰ Ἐξγρῖ. 

17. δὲ επίεγοδ ἱπίο ἘΦΥΡΕ «υἱῷ α ρ»τεαὲ 
τῶ ἐμάε.7 ἘἈδῖδεν, “ τ ἃ δίσοπα ζοσοο." 
Οομῖρατα Ὠδη. χὶ. 25. ὙΤΠ6 πυαῦοσ οὗ ἢ18 
ἴογοοδβ 15 ὨΟ ΒΕΓ σεοογάοά, 

ἐξραγίοὶς, απά εἰορδαηπὶς, απά δογδοοη.] ΤἧΘ 
δα ρ ουπλθηΐ οὗ ̓ γᾶγ-οδαγίοῖβ ὈΥ ἴῃ ϑεϊθυςς 
15. ὩὨΟΌςΘα ὉΥ ρθη (ϑγσγίαςδ, ὃ 52), [υἱνγ 
(ΧΧχυϊ. 40), δῃὰ οἴδοῖβ. ὙΠΕΥ ἃτὸ δδιά 
ἴο δανα Ὀδθη διτηθαὰ ψἱ ἢ 5ρθαγβ ὑγοϊς ἢ ρ᾽ 
ἔτοτα ἴδῃς Ροΐς, δηὰ βουίῃοβ (οσὐὁἨ σδῖβοσ 53|. 165) 
αἰϊδομοά ἴο [6 ἤδνθβ οὗ ἴπ6 ννἢθε8 δηά (86 
ἐπηας οὗ ἰ86 γοῖεβ ({μιἶν. ΧΧΧΥΙ,, 41; ΠΟΠΊρΡΑΓΟ 
2 Μᾷοο. χΙϊ. 1). ΕἸΘΡδπῖβ τσοσὸ 4130 6Π}" 
Ρὶογεὰ ὈΥ ἴδε δγτίδη ἰκίηρβ ἰῃ ἰάγρα Ὡυπθο ΓΒ 
([ἰν. χχχυ. 40, χχχυῖ!. 28; ῬοΪγΌ. χχίϊ. 26, 
Χχχῖ. 3, ἄς). ΕἸΡΒΓ ἅγὰ δαϊὰ ἴο βανε θδθεη 
ἀὐφτὰς ὉῪ 1.,γ8145 δραϊηεξὶ εγυβδίθηι (2 Μδος. 
χί. 4). 

αηπάᾶα σςγεαὶ πα. ὍΠῈ τηλγοἢ οὗ Δ.ΓΠῚΪ65 
ἔτοια ὅγγία ἱηῖο Εργρί, οσ ἴτοῃλ Εγρί ἱπῖο 
δγτγία, ἰ5 τη οἢ ἔδο δῖε Ὀγ (6 βυρροτί οὗ ἃ 
“ΔΥΥ." ΤΠ στοαῖ ΡΠ δσδοὶϑ οὔ ἴδε εἸρμίθοητα 
δηὰ πἰποίεθητ ἀγπδϑβίϊος τηδάθ ϑυτίδη ἐχρϑαϊ- 
ὕουϑβ Ὀοΐῃ ὉΥ ἰδηὰ δηὰ 5.4 (Βσευρβοι, " ΗΚ. 
οὗ Εςγρί;, νοἱ. ἱ. ρρ. 371-12, ὅζο.). 80 αϊά τῃ6 
Ῥδδιυνηθίςῖι! (Ηετγοά. 11. 159, 161). ἍΜΒεα 
Οαπιδγβο8 ἱηνδάςά Ἐργρῖ, ἢε ἴοοκ οἄγε ἴο δε 
δοσοιηρδηϊοὰ ὈΥ Οτεεῖκ δηὰ Ῥμοηϊοΐδη ἢ ρ5 
(ὁ. 111. 13, 19). ΑἸεχδηάεσβ ἰοηρ ἀεἰδὺ δ 
Ύγιε μοῦ Οἡ διῖ8 ΨΨΑΥ ἴ0 Εξγρὶ νγὰ8 ἴο 
Βοουσε ἃ Ὠδνδὶ ἴοσοθ. Α ὩΔΥΥ 15 δβρεοίδιν 
ποούρὰ ψνΒεη τε αἰΐδοῖκ 8 πιδάθ ἔτοσῃ ϑυγίδ, 
δίῃςθ ποῖ ΟἿΪΥ 15 ἴξ ϑεγυϊοεδθϊς ἔοσ οοηνογίηρ 
ΒΙΓΡΡΙ165, θυ ΠΕ Θ5ΒΑΥ ἰῃ ογάεσ ἴο Τοτηπιδηὶ 
τὰς Εργρίδη ναΐεγβ. ὍΠὸ ἤδεῖ οὗ ΕΡΙΡΒαπ65 
8 τηοππιοπεὰ ὈΥ 1υἷνγ (Χ]ῖν. το; χὶν. 11). 1ἰ 
Ῥτιογυθά δίγοηρον ἴδῃ [πε Εξγρὕδη βεεῖ, 

18. Ῥιοίονιοο ἀἰΐπσ οΥ, ἜΑΡΙ ΤΗῖ5 Κίηρ 
νψν»28 Ῥιοϊογ ΥἹ., οἰ οὰ ῬὨϊοπιείογ, [ἢ6 5οὴ 
οἵ Ῥιίοϊεπι ΕΡΙΡμᾶποβ δὴὰ οὗ (Ἰεορδίγα, 
Απίοςδιι8᾽5 δἰϑίεσ. Ηδ νγᾶβ ἃ εκ ῥτίῃςθ, 

δηᾶ πο τῇογε πη ϑευθηίθεῃ γδασβ οὗ ἀρὸ δ 
[86 ἔπιε οὗ Απίοςομυ5᾽5 ἰηναβίοη. 

Ῥιοίδνεε αυὐας αὐαϊά 9 δίνι, απά 3ε4.1] ΤῊΪϊ5 
5 5ΟΔΓΟΕἾΥ ἴῃ δοοογάδηος 8 [86 ἢ 5ΙΟΥΥ͂ 48 
1 25 οοῆς ἀονῃ ἴο ὺυ5 ῸΠι ΟἾΒΟΙ ᾿τίἴο γα. 
Αἴ ἴδε Βγβῖ δαῖτα δὰ Ῥοϊυϑίυπι 
ῬιΟΪΟΙΩΥ͂ ἀΡΡΘΑΣΒ ποῖ ἴο μᾶνγα Ὀὑδεῆ ρῥγοεβοηῖ 
(Ὀἱοά, ὅ8ϊς. Ρ. 579, οἀ. ΔΝ δβϑϑ!ηρ). δἴϊτσ- 
γυατάς, ἔδατίησ ροῦμαρβ ἴἢ6 Τςοηϑοαιθησαβ οὗ 
ξυστοῦ τγοϑσίδηςθ, 6 δβιϊπι δὰ ἴο διΐ5 υπεῖο, 
δὰ Ὀδοδιηθ ἢ 5 ἴοοἱ] ; Ὀυϊ 6 πόνος ἢθὰ ἤΌσα 
ΔΩΥ͂ 8ονν οὗ ἔογοσ, πιιοῖὶ 1655 ΠΣ ῸΠι ΔΥ δοίι] 
οηραρεσηεηΐ. 

19. δε ἐδὲ εἰγοηρ εἰδῥε.}] Α58 Ῥεϊὰ- 
δ᾽ 01, Μαιηδιάς, δηὰ οἰμεήα. ΑἸοχδηάγίβ 5111} 
Βεϊά ουξ υπάοτ Ῥίοίεμαγ ῬΏγδβοοῃ, (Β6 Ὀτοῖμος 
οἵ Ῥμηοτηεῖοσ, τ βοὰ (6 ΕργΥρδηβ διδὰ 
Ρἰδοθὰ δ τιςεὶγ πβοδὰ ψνβεη ῬΒ]οτηεῖοσ βαὺ- 
τηϊ(εὰ ἴο Απίοςδυ. 

ξδ,.. ΤῊΕ ἈΕΤΌΕΝ ΟΕ ΑΝΤΙΟΟΗΒ ἙΈΟΜ 
ἘΘΥΡΤ, ΑΝῸ ΗΒ ΡΒΕΟΟΕΕΡΙΝΟΒ ΑΥ Ϊεαῦὺ- 
ΒΑΚΕΜ. 

20. ἀκ γείμγπεά αραὶπ.}] ὍὌπε σεΐσσῃ οὗ 
Απίοοδυ ἴο δγτσίδ ἴῃ ἴῃ 6 νυϊηΐοῦ οὔ ΒΟ. ᾿7γο- τόρ 
γν858 ῬΑΓΕΥ ἴῃ σοηϑεάᾳεἜηος ΟἱὨ [8 ἸΏΔΌΠΠΥ ἴο 
ςΔρίυτε ΑἸεσχδηάσγία, ΡΑΓΕΠΥ͂ οὐ δοοουηΐ οὗ π6 
Ἰηζεγίεγοπος οὗ ἴῆς οχμδης (ΡΟΪΥΌ. ΧΧΥ!. ὡς, 
“ὦ δπ.), σοτῃ ἢς ἀϊὰ ἠοῖ ἄλγε ἴο ἀεῖγ. Η!5 
ργουὰ βριγιῖ τπηυδὲ να Ὀδθη ἀδορὶγ ἐυτί αδἱ 
ἴῃς ἰβδϑιι6 οὗ [5 ἵἴννο γϑδσβ᾽ γα ῦ ; δῃὰ 6 νῦδβ 
ΠΟΠΒΘΟΙΘΏΓΥ Ῥγορασοά ἴο νϑηΐ ἷἰβ ρεηϊ-Ὦρ 
δρεῦ οὐ ἴπε γί νοι ἰΠαἱ οἴετεοά {56} 

αμπα «υεπὶ μῷ αραὶποὲ Τγαοὶ απά εγισαΐο.) 
Α ρῥτείοχὶ νγὰβ Ἰοιιηὰ ἴῃ [86 βεσῖεβ οὗ Ὄνεηῖβ 
τοϊαϊοαὰ ἴῃ 2 Μᾶδςς. ἴν. 23-3: Υ. 5--). |Ά50ῃ, 
ουἱοίά «πὰ ἀερτῖνοα οὗ τῆς δἰρἢ-Ὀσεβι ῃοοά 
ὈΥ Μεμεῖίδιβ, "δὰ σαϊϑεὰ 4 σερε! θη, ἀηὰ οΡ- 
τΑϊηοὰ οεγίδϊῃ ϑδυςςοβθοθ. αγίουβ οἵδε 
ὉΟυδ]65 μδα οοσυττεῦ. Βαυῖ [δε τεὰὶ] στουηὰ 
οὗ 186 αἴζδςκ νγὰ8 οὐρα ϊγ. Τὴ δγτγίδῃ 
ἰΓΟΑΒΌΣΥ τγᾶ5 οχμαυϑίοα, δηά ποοάδοά ἴο δὲ 
Τορ  οηϊβῆθά, ΤὌἈμῈ γεϑ ἢ οὗ ἴῃς ΤΕΠΊρΙῈ ννὰϑ8 
Ψ611 Κπονῃ, δηὰ μδὰ δἰγεδαγ ργονοκοὰ οὐδ 
αἰἴϊειαρίὶ (1 Μδςς. 1, 6-40)ὴ. Νονν δῃοῖμοσ 
νγ)ὰβ ἴο 06 τδάς τὐἱτ στοδῖοσ βυςοῦβ8. 
ΔΏΡΤΥ Κίπρ', 5πιαυτπρ, ὑπάεγ ἀἰβαρροϊηἰτηεηῖ 
ἱῃουττεὰ ἴῃ Ἐφγρῖ, εδὰβ ᾿ἷἰβ ὩΙΤΩΥ͂ δρδϊηβε 
]εγυβαίοσα, δηά, ᾿μουσὰ υηγοβιϑίοα, ἱ 
85 ἃ (Δ εἰ. 



Ι. ΜΑΘΟΟΑΒΡῈ», 1. 

Β. σ. τόρ. Δηἀ Πετγυβαίεπχ τ} 4 ρτεαξ τι ]τὶ- 
τιαο, 

21 Απά “7επίεγεά ρῥγουάγ ἱπίο τῃ6. 

ν. 21---26.] 480 

23 Ηε τοοκ α͵βο {ἢ βι]νεγ δηἀ τς 8. (. τόρ. 
ρο14., ἀπά τἈ6 "ργεοίοιιβ νεβ886}8 : 430 1 οι. 

κ ΝΣ τσ. δα τοοῖς ἴ6 Βίάάεδη τγοδϑυγοθ τυ ιϊςὴ “π’ ποδί. 
βποίπδγυ, Δηά οοῖς ΔυΝΑΥ ἴῃ ρο]άθῃ 
ΔΙτατ, ΔηἋ τῆς σδηα]εβεοὶς οὗ Ἰρῆς, δηά 
411 τε νεβϑϑ8ε8 τπεγεοῦ, 

22 Απά {δ6 τΔ20]6 οἵ τῆς 53ῃεννγεδά, 
δηἀ τς ρουτγίῃρ νε556}3. δηά τῆς νἱδ]8. 
δηὰ (ἢε σεηβεῖβ οὗ ροἱ]ά, δηά τῆς νεῖ], 
ἀπά {6 οἴοννηβ8) ἀπὰ τῇς ροϊάεῃ 
οΥ̓μδηλθπῖ8 (δας σγεῖε δείοσε τῃς 
τοιρ]ς, 4111 τ ῖς ἢ ἢς ρυ]]εἀ4 ΟΕ 

Βα ἐουπά. 
24. Απὰ ψῆεδη δὲ δὰ τἀκοη ]] 

ΑΥΡΆΥ, δε ψεπξ ἰἱηίο ἢ]8 οὐγῆ ἰδηά, 
Βανίηρ, πιδὰβ ἃ ργεδλξ πηᾶβϑᾶςγα, δηά 
βροΐκθη νϑγΥ ργουάϊγ. 

25 Ἰεγείοσα {πεῖ νγὰ8 ρτδδῖ 
τι ουγηΐηρ ἰῃ ἰβγδαὶ, ἰὴ ἜΝΟΓΥ ῥἷδος 
ὙγΠΘΓΘ ΠΟΥ ἡγεΓα ; 

26 ὅο [μδὲ τῆς ρἤποεβ δηά εἷάθγβ 

1. επίεγε ῥγομάΐγ ἱπίο ἐδε ταπείμαγγ. 
Το 4554}}} δηὰ σλρίυγσε οὗ ἴῃ οἰγ, δη]αγροά 
ὍΡΟΙ ἰπ 2 Μδος. τ. 11-14, ἀγα οὐ ὈΥ ἴπ6 
Ῥγοβοηΐ τοῦ, ΠΟ σΔΓ65 ἴογ ποίῃϊηρ ἴῃ Τσοτϊὴ- 
Ραγίβοη νὰ τς ρῥτοίδηδίίοη οὗ ἴῃς Ηοΐγ 
Ῥίαςο, δηά 186 οἴοσ βδογ]θρίοιϑ δςοί8 οὗ ἴπ6 
τηϊϑρυϊάοἃὰ Κῆρ. ΜΜεπείδυβ, ἴδε δροδίδίε 
ὮΙ Ὠρυοϑί, ϑοσνθά 45 συϊὰς ἴο ΕΡ᾿ρἤδηθβ οὐ 
186 οςοδϑίοῃ (2 Μδςς. νυ. 15), δῃηὰ 1δἀ δἷπὶ ἰηΐο 
1ῃ6 ΠΠΟΡ ϑβδηοίιδιγ, ΟΥ ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο]ο5 
(Ὀιοά, 8ϊς. χχχίὶ, σ, 48). 

,., ἦδε αἴαγ. 1.2. ἴῃ ΔΙᾺ Γ οὗὨ ᾿ῆσδπθα, 
ΨὮΟΝ βἰοοά ἰηδὶὰθ (6 Τετηρῖο, }151 ἴῃ ἔγοηῖ 
οὗ ἴδ) γνοὶ], ((οπιρασγο ἔχ, χχχ. 1-ό; 1 Κὶπρβ 
ΥἹ]. 48.) δοϊοπιοηβ δΐδ ψὰβ πὸ ἀουδί 
Ταγτοὰ οὔ ΌΥ Νεδυςδάποζζαδσ ; Ὀιιῖ ἃ 5:1} Γ 
Οὔ δὰ ὕδεὴ τηδάς δηὰ ρ]δοθὰ νη [ἢ 6 
Τερὶο ὈΥ ΖεγυθδῦΔθεὶ οὐ ἘΖσα. 

δε εαπάϊρείεῖξ φ δ ἌΤΒ6 ϑουθη- 
Ὀγδηςδπεά Ἰατηρϑίδπά, τὶς οἰοοά ἀραϊηϑὲ ἴῃ 6 
5ΟΌ νγ8}} οὗ ἴῃς ΗΟΙΪΥ ΡΙδος (ἔχ. χχν. 31--}7; 
ΧΙ. 14), δῃῇὰ 88 δὴ δ 556 018] οὗ 1}6 
Τερὶς ζυγηϊ υγὸ (1 Οἢγ. ΧΙ. 11). δυςἢ ἃ 
“6 (δῃ] σοῖς," πονγονοῦ οἤδη οαγτι θα ΟἿ, νγᾶβ 
Αἰνγαγβ τεβίοτεα ἢ δηά ἴῃ6 Αὐτὸ οὗ Τῆῖι5 
5ῃενν8 08 [μδ΄ (86 Ἐοπιδηβ ουηδ οηδ ἴῃ [δ6 
Τορίο θη [ΠΟΥ ΠΏΔΙΥ οαρίυγεὰ δηὰ 
ἀεδίσογοα ἴ, 

δε τυεπςεἶ: ἐδέγεο ] ὙΠ “ Ἰλτηρ5,᾽ “ το ρ5,7 
δηά “5ηυ-ἀ|5}}68᾿" οὗἩΜ ΕΧ, χχν. 37, 38, ΜΜΒΙΟὮ 
ὙΕΓΟ 411} “ οὗ ρυτα σο]ά." 

22. “πῶ ἐδε ἐαόίο Ὁ ἐδε “δεαυδγεαά.) 8668 
ἘΧ. χχυ. 231-10: 1 Κίηρδ ΥἹἱ]. 48. 

ἐδ ῥοιγὶηρ σεισμοῖς ἀπά ἐδὸ υἱα.7 Ιᾳῃ ἴα 
οσίρίηδὶ σπονδεῖα καὶ φιάλας--- ἤάχοπβ δηὰ 
οδα]ῖοε5 "--νεβ58ε}ῖ5 ἴο οοπίαϊῃ ἴῃ6 τῖπο ἴῸΓ 
[86 ἀτη Κι βοΠηρ5, ἀπά οσυρ8 ΟΥ ψοῦ]εῖβ ουΐ 
οὗ ψῃῖ ἢ ἴο ῬουΣ ἴμεπὶ. (Οοιηρατο Εἰχ. χχν. 
29, ΧΧΧΥΪ, 1ό; ὝΠΕΓΟ, μούνευοσ, ἴπῈ φιάλαι 
Δ16 “816 ἀ κύαθοι. 

2δὲ εφηεγ: 97, 5οἷ4. Ἰποςηβθ-ροί8, ἴῃ τ ΒΟ 
᾿ποθῆ86 νγγυ88 Οἴδετεά οἡ ἴΠε ἴδ0]6 οὗ βΒεννυγοδά, 
(οξεῖδμοῦ νὰ 1Π6 Ἰοανεβ ([μεν. χχῖν. 5). ΤΟΥ 
ἃ, τηρηκἰοηδα πῃ Εχ. χχν. 29 ἀπὰ χχχυῖϊῖ. τό 
(σΒοσε [86 ΑΟΥΝᾧ{. ᾿γδηβὶαῖθβ ὈΥ͂ “" 5βροοῃϑβ 7), δη 
ἃΙῸ τοργεβοηίοά οὐ ἴδ6 ΑΥῸἢ οὗ Τ 08. 

 2ὃε σεἱ!} 8ες ΕΧ. ΧΧΥΪ. 31, ΧΙ, 21 ; 2 σοῦ, 
111. 14. 

ἐδε ἐγοαυπ..}] Αοἴηραγε Ὀοΐον, οἷ. ἵν. 57. 
ὙνΒεῖπον {Π686 “ σσονγῃβ᾽ όγὰ νοϊΐννε οὔετ- 
ἸΏ558 δυηρ ἰῃ ἤοπὶ οὗ ἴῃς Τειρῖὶο, οὐ ἴπ6 
οϑρ (418 οὗ [6 1] 1ὰτ5 οὗ ἴ6 ροσοῖ, 18 υῃ» 
οοσγίδίη, 

ἐδὸ γσοίάεξη ογπαρπεηΐ: ἐδαὶ αὐεῦό δείογε 186 
βεηρίε.., δὲ ῥμίϊεά οὔ] Μυςῇ οὗ ἴῃε ογῃδ- 
τπιοηϊδιίοη σοηϑιϑίοα οἵ νοοάνοτστκ ρῥ]διοὰ ψ ἢ 
ξοϊὰ (Εχ. χχνὶ. 29: 1 Κίῃηρβ νὶ. λο--22:; 2 Κίηγδ 
ΧΥΪ. 1:6). Τὶβ ΕΡΙΡΏΔΠη68 δίσρρθὰ ΟΥ͂Σ 

48, 266 «ἰδυεν ακά ἐδὲ ροἷά απδ4 ἐδε ῥγεοίοι: 
τεσεἰ..} 1.2. 41} ἴῃ6 ροϊὰ δηὰ ϑἰἵνεσ νββϑεῖβ 
(δῖ δε ἰουπὰ ἴῃ [86 Τοιρ]6--- ὯΔ ἜΧΔΙΏρΡ]6 οὗ 
ῥεπάϊαάγς. 

αἰ... ἐδεὲ ῥίάάδεπ ἐγοασωγε..} 16. (6 
οοηΐθηίβ8 οὗ ἴπ6 ναγίοιι8 (γθαϑγίοϑ, νυ ΠΟΥ 
ῬΟ]Ϊς οΥ ργίναϊθ. (8ε6 [οβθρῆ. “ Βε]], [ἀ.᾽ ἃ. 
9, ὃ 4; 2 Μᾷδος. ἐ. το--12.) Το να]υς οὗ [ἢ 6 
Ργδαΐου5 πλοίδ]8 οδιτίοα ΟΥ̓́ ννλ8 οδεπηδῖθα δῖ 
1800 51:1γ6 Ὁ [Δ]θηΐβ, ΟΥ ΠοΔΙΥ 15ο,οοοί. (8ες 
2 Μᾶσοο. ν. 21.) 

24. ῥαυΐπφ »παάδ α σγεαὲ »"ασσαογε.)] Αἴ 
ιἷθ ΦΠΓΓΥ, ἢοΐ δῖ 8 ἀεραγίισε (2 Μᾶςς, ν. 
121-14). Τα 5ἰδίη σγεσὲ δϑιπιδίθα δ δο,οοο ; 
Ὀυΐζ (118 τνᾶ8 ΡΓΟΌΔΌΪΥ δὴ ἜΧΑ ΡΟ σ ΠΟ. 

ὃς. ΤῊΕ ΜΟΌΚΒΝΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕΞ [ΕΒ 
ΑΕΤΕΝ ἨΙΒ ὨΕΡΑΕΒΤΜΆΒΕ. 

425-28. νοτάβ αἴεὲ ροοῦ ἴο [6]] οὗ τς 
εἴεοῖ οὐ τῆς [εἐὐγίϑι πιϊπὰ οὗ [ἢδ56 ἰοττι Ὁ ]ς 
οδ δηλ .5. Νοιδίηρ κὸ τοὶ δὰ οοουττοά 
πος [μ6 ἀεβίγυςίοη οὗ [Π6 ἤγϑδ Τερὶα 
ὈΥ Νεδυοπδάηεζζασ. ΤῊς ἕδοϊ παῖ Η6]10- 
ἄογιι μαδὰ θθθῇ 90 γσϑοθητ ὑδΠ]εοὰ ἴῃ ἃ δοπγθ- 
ννμδὲ στα δ δἰϊοπιρῖ (2 Μδος. 11}, 14--29) τηυϑῖ 
Βᾶνς σηδάδ ἴπεῖὰ ἴΠ6 τηοτο ὑποχροοίεδ, ὙΠῸ 
τοῦ σταΡ ἢ ΟΔΙΪ ἀοβογῖθε5 ἴῃ ἴουγ βδοτί 
γο 568 ἴῃ σϑησσγαὶ σοῃϑιογηδίίοῃ, 

46. ἐδε ῥγίποςς πὰ οἱάεγ".) ῬτΟΌΔΟΪΥ τῆς 
ΒΆτης 88 (δ “ σου ς}} ἢ οὐ “ δεπαΐς " οὗ ᾿ Μδος. 
χὶϊ. 6, δῃὰά οὗ 2 Μᾶος. ἱ. 1ος ἴν. 44, χὶ. 27-- 
ἃ ὈΟΑῪ οοτγεβροπάϊηρ ἴο ἴδε ἰαῖεῦ ϑδημεἊάτγίη, 
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Β. (. 170. τηουΓη 66, (ἢς νἱτρίπβ ἀπ γουηρ πΘῃ 

τόγ. 

ὅ᾽ 4 Μαο. 
5. 24. 

νΈΓα πιδάς ἔεεῦε, ἀπά τῃ6 θεδυῖγ οἵ. 
ὙΟΠΊΘΠ ννγ28 σΠδηρεά, 

27 νειν ὉὈγίάερτοοῦ ἰἴοοκ ὺΡ 
ἰαπιεηϊδίίοη, ἀπὰ 58ὴῃε τῆλ δῖ ἰῃ [86 
ΤΊΔΓΓΙΔΡΕ ΠΠΔΠΊΌΕΓ νγᾶ8 ἱπ Πανὶ ε88. 

28 Γἢε ἰδλπὰ αἷϑο νγᾶ8 πιονβά ἴογ 
(6 ᾿πῃδθίταη8 τπεγοοῖ, δηά 811 τῃς 
ουδὲ οὗ ΪΔοοῦ νγᾶβ Ἴςονεγεά τἱἢ 
ςοηξιβίοη. 

29 Απά δῆενγ ἔνγο γεδῖβ ἢ} εἐχ- 
ΡΙΓοὰ δίῃ Κίηρ 8εηΐῖ ἢϊ8 «Νἰε ςο]- 
Ἰεςῖογ οὗ ἐἰθυΐϊε υπῖο τῆς οἰξίε5. οὗ 
]υάλ, ψῶρ ολπηθ υἱπῖο 76γιιβα πη 
ἢ ἃ ρτεδλῖ τι] τυάε, 

τ Ποἢ νν85 οοϊηροβοά οὗἉὨ οἰεῖ ὑγὶοϑίβ (μβεδ8 
οὗ οου 565), εἰ ἀ6γ5, δηἀ 5. σῖθ65. 

6. ΘΒΈΟΟΝῸ ΑΥ̓ΤΑΟΚ ΡΟΝ ΪΕΒΌΒΑΙΕΜ, 
ΒΥ͂ ΑΡΟΙΚΟΝΙΌΒ, ΟΗΙΕΕ ΟΟΙΚΕΟΤΟΒ ΟΕ 
ΤΕΙΒΟΤΕ, 

409-82, Τίιε οἰγουτϊηβίδηςοβ οὗ [8 διίδοκ 
ΔΥῸ ξίνοη {11} Βοτὴα ΑΓΕ ΟΟ]ΔΓΙΥ͂ ἴῃ 2 Μᾶος. ν. 
24-27. Ἦν ε δηὰ {δοῖὸ ἴΠ6 πᾶπηδ οὗ [86 Ἰοδάσε, 
Ἀρο]]οπῖῃϑ; [π6 πυπιθοῦ οὗ 815 ἌΣΤΩΥ, 22,)0οοῸ 
ΤΏΘη; δηὰ ἴδε ἴδςϊ (δεῖ [ὴῆς αἴίδοῖς ννᾶβ8 πλδά δ 
οὐ ἴδε βαδυαΐϊῃ «ΔΥ͂, βυάάξθη!γ δπὰ πῖϊπουΐ ἃ 
Ῥγεϊοχί, ΕΥ̓͂ {πῸ ἀστηθά 3ο]άϊογβ, ψῆο μδὰ θθθη 
Τεσοίνοα ῬϑδΔΟΟΔΌΪ ἱπῖο ἔπε ἴονχῃ, ὑροὺ ἴδ6 
ἸὈΠΑΙΤΩΘΩ [υἀξδη5. ὍΤῊΘ ᾿ηἰοηοη τηυξὲ ἢᾶνγα 
θεοη τῆς 58π|6 28 [ἢδῖ οὗ οογίδίη ἥυνίαναε ἴῃ ἃ 
πεῖσῃθουγίην σΔρΡΙΪ4] ἴῃ Οὔσ οὐνῇ ἀΔγ.---ἴο 5: ΓΚ 
ΤΟΙΤῸΓΣ ἰηΐο ἴ.6 ΠΑ Ὁ] Ἀπί8 δηὰ σοάιος 6 Ιὴ 
ἰηίο ἃ δῖἴδίο οἵ δυ]οςὶϊ δι ϑοσνίθηςο. 

29. φῇεν ἑαυο γεαγ1.}] ἴῃ ὨδΟΘΏΡΟΥ 8.6. 
1τόβ8, ΟΥ̓ ͵ΔΏυΔΙΥ Β.Ο. 167 (ΟἸἸηΐοη, “ΕΒ, Η. 
γοἱ. 111. Ρ. 321). 

ἡ ἐκρίγεά.} 1{ΟΓΑΙΥ, “ γεοᾶῦβ οὗ ἀδγ5 
--ἃ Ἡξεθγδίϑηιμ. Οοπιρᾶτα 'θει. χὶ, 1; ἴκεν. 
ΧΧΥ, 29; 2 541). Χἰϊ!. Δς, ἄζς, 

αὐὴὴ α σγεαὶ τη άφ. Ἐῖδοσ, “' 1 ἃ 
ΒΊΣΟΣΙ ζογο06"--ΔὴῺ ΔΙΙΔΥ Οὗ 22,000 ΙΏΘἢ 
( Μᾶοε. ν. 24). 

80. “ραζε ῥεαεεαδίςε «υογά ἢ ΟΑΟἸήρατε 
2 Μᾶος. νυ. 25; ἰοβορῆῇ. “ Αηΐ. [υἀ.᾽ χίϊ. ς, ὃ 4. 
Ηδὰ Βε σοὶ 8ἃ5 δῇ ορϑῆ δποηΥ, ἴπ6 ἰη- 
ΔθΠ Δηῖ5 πὐρῃς πᾶν δυῖϊ [86 ρμαδῖοβ, δηὰ 
ϑίοοάδ ου {δεὶγ ἀεοίξηοε ἢ ἃ σοοά ῥγοβρεοῖ 
οὗ βιιςοῦ58. 

δμξ αἱ! «υας ἀξεεὶ!} Ἐδίδπει, “ ἀδοοι ἘΠ} γ.Ὁ 

δὲ 73:1} «ἰἀάοηῖν ρον ἐδ εἰἰγ.}] ΜΝ αἰηρ ἔοσ 
[06 βδαῦδαίμ, ἢ ραν ἈΪ5 ϑο ἱθγϑ ογάθυβ ἴο 
ἅττ ἢ Υ65, δη(, 5 Πγπρ ἔοσίδ ἰηῖο ἴΠ6 
δίγεείβ, ἴο ΚΠ] 411 [ἢ6 πηθὴ τυ ποτ ΤΠΟΥ πιεῖ ἴῃ 
ΔΩΥ͂ Ρατὶ οὗ [πε ἴονη. Τῆς ποθὴ δηὰ 
ὉΔΒΠάγεῃ ΤΟΥ Μεστε ἴο βεῖζεὸ δηά 5611} ἔοὸσ 

Ι, ΜΑΓΟΓΟΑΒΙ5. 1. [ν. 27---33. 4 

30 Απάϑρακε ρεδοθδῦ]ε νγογάβ υπῖο 8. Ο. -ό67. 
1Π6πὶ, Ὀιυῖ αἰ τυᾶς ἀδςεῖῖ: ἔοσγ σῆεη 
{παν Πδά ρίνεπ ἰπὶ σγεάξηςα, μα ΕΕ]] 
8 ἀδη]}Υ προ 1Πε οἰτγ. Δπα 5πιοῖε ἴἰξ 
ΨΕΓΥ͂ 80Γα, δηὰ ἀεβίτογεά πιυςἢ ρεορὶς 
οὗ ἰςγδεὶ. 

11 Απὰ ψῇεη ἢς δαᾷ ἰδίζεη τἢς 
8Ρ0118 οὗ 1ἢε οἰ. ἢ6 8εῖ 1 οἡ ἥγε, 
δηά ρυ]]οἀ ἀοννη {πε Βουϑε5 δηὰ νν2]]5 
[Βογεοῦ οἡ Ἔνεγγ 5.46. 
2 Βυῖ τῆς ψογίεη δηά ςμ] άγεη 

ἴοοΚ [ΠΕῈΥ Τςἀρᾶνα, ἀπά ροββεββθὰ τῃς 
σδἴεϊε. 

232 ΤΏΘη δυἀεἀ Ἐπεγ {Π6 οἰἐγ οὗ 
Πανιὰ νὰ 4 ργεαῖ ἀπά ϑβίτοπρ γ08]}, 

βίανοϑ. (ὅ5εὲ 2 Μδος. ν. 24-26.) ὙΠε 5416 οὗ 
ἴπεθ6 ΠΌΠΊΘΤΟΙΙ8 οαρίϊννεβ (145 Εν ὰ ποίς85) 
ἢ με ρον ον ΟΙΏΡΟΥ {Γεδϑι οὗ [δος 

ξ." 
81, ῥὲ «εἰ ἐξ οα 3γε} ὝὙΠεῖο οϑη 5ογοοῖγ 

ἢανς θοθῆ ΔΥ ἰπίθηϊίοη ἴο Ὀυγῃ [ἢς ςοἸὉΥ͂, ΟΥ 
[ἢ ἱπίοητίου ψουἹὰ πάνθ Ὀθθη οαγεθα ουζ. 
ῬτΟΌΔΟΙΪΥ, ἴῃ [86 σοπἔυβίοη οὗἉ [6 ΡΙπηάετίηρ, 
Ὑδτὶουβ ἢοι 565 τεσ ϑεῖ οἡ ἔτε δος θη}. 

}υγεά ἄοαυπ ἐδὸ ῥοιε: απά «υαἱ [2. 
ἀδπιο ἰϑμο τμ6 Τογεβοδίίοῃβ, οὐ αἴ δῃγ ταῖς 
Ὀγοῖα ἰασρα Ὀσθδοῆθβ ἴῃ τσπὶ, δηὰ ἀεκιτογοὰ 
ΒΌΟΒ Βουθϑ65 85 αδυϊ(ε οἡ ἴδε ἀδηο ἰϑποὰ 
Ροσίίοηβ οὗ ἴπ6 τυ 15. 

82. αμπμά ῥΡοπεεὦ ἐῤε εαἰ ἢ Οη {ἂς 
Κοορίηρ οὗ δία τη (ἢ ρσγθοϊῃςξ οὗ οἰ[65 
ἴῃ δηείθηϊ Ὀπη68, 866 Τοηδῇ ἵν. τι. Τῆς ποσὰ 
ορ]ογεὰ (κτήνη) ψ1}}, ἴῃ 15 Ηε]]δηϊδῆς υ86, 
Ἰποϊυάδ ΠοΙβ65. 

δ. 7. ΡΕΒΜΑΝΕΝῚΤ ΟΟΟΟΡΑΤΙΟΝ ΟΕ Α ῬΑΒΤ 
ΟΕ ΙΕΒΌΒΑΜΕΜ ΒΥ ΤῊΕΒ 5ΥΕΒΙΑΝΒ. 

388-387. ΤΊῊς οὐ͵οςξ οὗ ἴ!ς οσοσυραίίοη οὔ 
“6 ΟἿ οὗ αν" νγᾶβ οἰθαγγ ἴο τηοϊοβὶ 
ΒΌΟΝ [οἷν 85 τυβιθα ἴο υἱϑῖς τ 6 Ἴ τρὶς ἴσοση 
[86 “Ὥρρεγ οἷν ἢ ὉΥ ογοσβϑίηρς (86 Ὑγτοραοῃ, 
δηά δῖ ἴῃς βαπὶς {{|ὲ ἴο σζδξε ᾿πίο 8 βρϑοίαὶ 
ϑδυσγίδη βιγοηρβο]ὰ ἴδ γτηοϑί σοπητηδηδίηρ ρΡοβὶ- 
Ὠοη ἴῃ {δ6 νι ῇῃοῖὶς ἴον. [{ ἰ5 ἴο Ὀ6 Σοπηθση- 
Ὀετγοά Πδῖ [ἢ 6 “ δοζα,᾽ οὐ “" οἸλάε],᾿ 88 ἴἴ τυᾶϑ 
οΔ]1εἀ, ονετ]οοϊκεά {με Τ επιρὶς (]Ὀδορὰ. ὁ Απΐ. 
]υά.᾽ χῖῖ, 6,7). 

38. 266 οἷν οΥ᾽ Ῥαυϊ4.}1 Ιτ 18. ΚΈΠΟΓΔΙΙΥ 
ρτοο (μαΐ {π|5 τρθδὴβ ἴπ6 βρϑοῖδὶ Η1]}1] ου 
νυ ΐϊςἢ πα βἰοοά ἴῃς ρΡαΐδοθ οἵ ανἁ. Βυῖ 
16 ροβιοη οὗ [158 81}} ἰ5 φυεκθοηοα,. Μοβὲ 
ΤΙ ΕΓΒ γτεραγὰ 1 ἃ5 ἃ ρογίοῃ οὗ πε ρα 
βγτουπαᾶ ποσίδ, ΟΥ σδῖμοῦ που ἢ-νοβῖ, οὗ {6 
Τερῖθ. Βυΐ Οοἴοποὶ ϑνάστεη, τνῖτἢ τῆς τηοσῖ 
οοπρίοῖο ἰοςδὶ κηον]εάρε, "45 ΓΟ  ΠΕἶν ἀγρυσά 
[δῖ 1[ἴ νγᾶ8 ἃ ροσίίοῃ οὔ [ἢς νυοβίοσγῃ ἧι, ορρο- 
βἰῖε [Ὡς Τεπρὶο (’ Τδηβαςοηβ οἵ ϑοοὶεςῦ οὗ 
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τόγ. ἀγα νγῖ ἢ ταϊρ ἢν τονγεγβ, ἀπά πιαάς ἢ 38. 1πβοπλιςἢ {Πδξ {6 ἱπῃδδίξαηῖβ Β. Ο. τόγ. 
ἃ βϑἴτοησ Βοϊα ἔου {ῃεπ|. 
44. Απά {ΠεΥ ρὰξ {μεγείπ ἃ βἰπῇιὶ] 
πδίίοη, ὑνῖοκεά πιεὲη, δπά ἰογιποά 
ἐπεριεείυες τῃεγείη. 

35. ΤΠΟΥ βιογεά [ξ α5ο νυν τ ἈΓΠΊΟΙΓ 
ἀπὰ νἱοίιιαῖθ, Δπ4 ψγμεη {πεν Παά 
σαῖμογεά τορεῖμεγ {Π6 8ρ01}5. οὐ [εγιι- 
βδίεπι, {πεν ἰαἱά τπεπὶ ὰρ τΠεγα, δηά 
80 ποὺ ὈΘΟΔΠΊΕ ἃ 80Γ6 8ΠΆΓΕ : 

36 Εογ ἴξ νναβ ἃ ρίας ἴο [16 ἴῃ νναἱξ 
ϑαϊηβὲ τῃ6 βαποίιαγγ᾽ δἀπὰ δὴ εν]] 
ΔαϊνεγβαγΥ το [5γδεὶ. 

27 ΤΠ {πεν 5Π64 ἱπποςεπὲὶ δἰοοά 
ἡ ἐνεγΥυ 8άε οἵ τῆς βαποίιαγν, ἀπᾶ 
ἄεπ]εά τὸ: 

. Πογ. 

οὗ Τεγυβαίεπὶ ἢεθά θεσδιιβα οὗ {μετὰ : 
ννΒεγειροη ἐδ εἰΐγν νγὰ8 τηδάβ δῃ 
Παδιτατίοη οὗ βίγαῃηρεγβ, ἀπά Ῥαεσδπηθ 
βίγδαησε ἴο {ποβ6 ἴπδξ νγεγα θόγη ἴῃ 
Ποῦ ; αὐἀ πεῖ οὐέΎ οδι]άγεη ἰεξ 

29 Ηετγ βαποίιαγν νγὰβ ἰαϊά νγαβίβ 
{κῈ 4 ψ ]άθγπεβθη ἤμογ ἔβαβίβ ννεγα ᾧ ΤοΡῖε α, 
τυγπθά πο πιοιγηΐηρ, ΠΟΥ βαΡδίἢΒ 2 Μαο. 6. 
ἰηῖο τεργόδοῃ, Ποῦ Ποποιγ πο σοη- ᾿ 
τε πηρί. 

40 Α5 μαά θξβεὴ ἢδσ ρίογυ, 80 
νγὰ8 ΠΕ ἀἰβϑῃοποιγ ἱπογεαβεά, δηά 
ΒΕΓ Θχοειίϊεπον νγὰ8 τὰὐγηεά [πο 
ΠΊΟΙΙΓΠΙΠΡ, 

ΒΙΌ]. Ασομ οϊορυ,᾿ νο], Υἱῖ, ΡΡ. 309-815), ΤΠ 
Ἁγ Πο0]6 αισϑίίϊοη οἵ ἴπῈ ΤΟΡΟΣΥΔΡΠΥ͂ οἵ δῃοϊθηΐ 
Πεγυβαῖοπὶ 15 511} ἀπά δίεστηϊποά, 

α 5γεαὶ απεὶ οἰγοης «υαἱ], ἀπά «υἱὲ νι δὲν 
ἐοαυεγσ. ΑἸΙ 1ῃ6 φαγὶ ἰογιποδίίοηβ σοη- 
βἰϑίεὰ οἵ ργοϊθοςπρ ἴοννεῦβ, 541 ΓΘ ΟΥ̓ ΓΟΙΠΩ, 
ΜΠ 4 ουγίαϊη Ὀεΐννθοη {ποπὶ (Β ἀνν] 50, 
. Ἀποῖοπε Μοπδγο θ5,᾽ νο]. 11. Ρ. 405 ; ν0]. 1]. 
ΡΡ. 76, 82; " Ηἰβίοτγ οἵ ἔἰβγρῖ, νοἱ]. 1. Ρ. 465 ; 
Ηετοά. ἱ. 179, ἄς. Νιυχίθγοιι8 ἴονεῦθ ἴῃ 
16 τν8}} οἵ [6γιιβαὶθπὶ ἅγὸ τηθπιϊοποὰ ὈΥ͂ 
ΝοΒοπηδῃ (οἷ. 111. 1. 11,.25, 26, 27). 

α οἰγοης ῥοίά.7] Ι͂π 16 οτὶρίηδὶ, ἄκρα, ἃ 
ἐρδάρ],᾽ ΟΥ̓ ““Δοτορο 8." ὙΠῸ ννοσὰ Ὀθοδηηα 
[86 ΡΓΟΡΕΙ πᾶτηα οἵ [15 [Ογ Γ655. 

84. α οἰηζμὶ παμοη ἢ (οτήραγα ΤΟΡΙΕ ΧΙ. 
6. ὙΠε [ἐνν5 ἀϊνϊάς τηε ννου]ά ᾿πΐο [ενν5 δηά 
ΟΘοπΈ165-- “πὸ τἰρμίθοιιβ᾽, απὰ “"ϑίππουύβ.ἢ 
Ηετο, Πονύθνοσ, βοπιθί ἰηρ ΠΟΥ 15. πιεδῃΐ. 
ΤΠ ϑυτίδη Οὐσθεῖβ, α5 {ΠῸ αἰάουβ αηα αροϊζουβ 
οὗ ΕΡΙΡΠΔη65, νεγα σοπϑιάθγοά ἴο Ὀδ 5: ΠΠη6 5 
'π 8Δῃ δϑρϑοῖαὶ βθῆβθ. 866 {πὸ ννογάβ ΏΙΟῈ 
[οἸ]ονν ---- υυϊοκοά ππθη "---απα σοιηραγα Οἢ, ἰ], 
Ὁ. 61. πἷς Σς 20, ἀκ, 

35. ῤῥεν δεγαριδ αὶ σοῦὲ “παγε] ΚΝ 5ποιυ]ά 
τοδὰ ἐγένετο ἢεΓΘ, γαῖ μοῦ (ΠΔη ἐγένοντο, ἀπ 
{γδηβ]δῖο -τττῦ 1; ὈΘΟΔΠπΙΘ ἃ 50Γ6 βῆδγρ." 1)6ὰπ 
ΒίΔΠΙΟΥ βανγϑ: “1ἴ νγὰ5 τορεγάθα 85. ἃ ῥΡεῖ- 
Ρεΐιδὶ ἰοπιρίου, ἀπ ΔἀνουβαγΥ ΟΥΓ (6 ν1] ἴῃ βίομε 
---δδ ἃ Ῥδίβοῃδὶ ΘπΟΠΥ " (᾿ [οὐνιϑῃ ΟΠΌΤΟΙ, 
γ0]. 1. Ρ. 295). (ἀὐοπιρατὸ σ. 36. Ηφποα 
(86 ἸοΥ͂ δῃά τοϊοϊοϊπρ' νυ πο π ἘΠΕ Πια ΟΙΥ 1Ὁ ν 5 
σαρίιγοα (ἐη7γα, ΧΕΙ, 51). 

8 8. ΕἸΙΠΘΟΗΤ ΟΡ ΤῊΕ ΟΘΟΡΓΥ ΤΕὙ05, 
ΑΝῸ ΘΌΡΡΕΕΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ [ΕΥΊΒΗ ἈῈ- 
ΠΙΟΘΙΟΝ. 

388-53. {{π40]6 ἴο ἔγοηιιοπέ {πὸ Τ᾽ ΠΊρΙῈ ὈΥ 
Τοάβοη οἵ {π6 ρογρδίιιαὶ 54}}165 πιαδὰθ προη 
ἴῃσπὶ ἔγοτῃ ἴπ6 Αογα, {πὸ το] σοι [ον5 αὐτο 

7Τογιιβα!οπὶ ἀπά ραν τ ὑρ το {πΠ6 Ηδ]]οπἰ Ζίηρ’ 
Ραγῖγ. Απίϊοσμιιβ Πούειροη, τοραγάϊηρ 8}} 
ορροϑίζἰοη 845 οὐδοῦ, ἰδπο θα ἢἰ5. Εαϊςοΐ οὗ [ἢ- 
1οΙυαης6 --- Τ Παΐ Δ}} 5ῃοι ἃ 6. ὁπ ΡθΟρὶθ, 
αηα {παῖ ΘΥΟΓΥ Οἠδ 5ποι!ἀ ἰθανα ἢϊβ ἰαννϑ᾽ 
(υυ. 4τ, 42). ΑΑ5Ρ6οῖ4] σΟπΠΊΠΊΒΒΙΟΠΟΥ ννα5 
ϑδοηΐ ἄονη ἴτοπὶ Ἀπίοςῃ ἴο οηΐογοθ ἴπ6 
Κὶηρ5. ογάεγϑβ (2 Μᾷδος. νἱ. 1). Νοῖ ΟΠΙΥ ννὰ5 
[μ6 ργδοίίος οὗ {πὸ [νυν] ΓΟΙ ΟΠ ΟΥ {Π6 
ΟὐὈβογνδηῆςθ οὗ ΔΠΥ͂ οὗ 1ἴ5 σθγοπΊοηἶθ5 Του ἀάθη 
πΠάδτ ΡΈΠα Υ οἵ ἀραῖῃ (Ὁ. 50), θιῖ δοῖνα 
Ραγεϊοϊραϊΐοη ἴθ ἴπῸ ΔΟΟπΠλ Πα οη5 οὗ 140] 
ὙΝΟΥΘΠΙΡ νγὰβ τοαιγοά οἵ 4}1} (υ. 47; Ποπ|- 
Ρᾶγα 2 Μᾶδςος. νἱ. 7). ὙΠ ροββεββϑίοῃ οὗ {Π6 
βροτοὶ ὙΥΠηῦ5 νγὰ8 αἶἰθδὸ τπδάρ ἃ σδρὶΐαὶ 
οἴδβποθ (νυ. 57). πάρ ἔπε ομῖοε οοιη- 
ΤΠ ΒΘ ΠΟΥ ὙγῸΓῸ ἀρροϊηίοα δ“ ον ϑο υ5,᾽ νΠοβΘ 
Ὀιιβί 655 Ὁ νγὰβ ἴο σασγυ οἷ ἴπΠ6 ΚΙηΡ᾽5 ΟΥγο 5 
ἴῃ 411 [ῃ6 νδΐοιιβ οἰτ65 απ ἴοννηβ {Πγοῦ μοι 
{Π6 ΨΠΟΪΘ οἵ [πάπῷ. ὍΤῊς ἀοιθσυτηϊπδίοη ννἃ5 
ἴο δἴατηρ οὐδ πὸ [ΘννΊϑῃ. το] σῖοη ἀὈβο] ον 
πα τἰἴίοῦῖγ, ἀπά ἴοὸ φϑίδὈ 5 [Π6 56η5118] 
Ιἀο!αἴτν οἵ {πὸ Οὐστθοκϑ ἴῃ 115 ρίαςθ. 

358. ἐῥὲ εἰΐν αὐαῷ φιαώε απ ῥαῤ᾽ίαϊον οὗ 
σἰγαησεγα. ] ΓῊΪ5. πλιϑὲ ποῖ θὲ ιιπάογβίοοά 
ἴοο Ὀτοσάϊν. Μρθμείαιβ, (π6 ΒΒ -ρτγιθβῖ, σὸ- 
πιαϊησα αὐ [Θγιιβαίθιη νυ Ἰἢ ἢἴ5. ρατγίϊβαηβ, δηά 
σαγθ {π6 βιιρροτί οἵ ΠῚ5. δας Ποῦ γ ἴο 41} [Π6 
ππραβιτο5 οἵ Απίοςῆιβ. [Ὁ ννὰβ διῇοηρ ἴΠ6 
ποδί ΙΓ ΟΥ {γ1415 οὔ πὸ ξαι μι], ἘΠπαξ πδην οὗ 
ΓΠΟΙΓ Οὐ ΠΟΙ Πίγγιθη ἴοοκ ρατέ ἢ τΠ6 
ποαῖῃοη ἀραϊηβί πο. (ὅεῈ υὐ-. 43 δη4 52.) 

39. Ηετ ταριεί μαῦν αὐας ἰαά αὐαςίε.1] ἈΔΊΠΟΥ 
785 ΘΙΙΡΌΥ " ΟΥ “ἀθ5ο]αῦθ." [{ννγὰϑ ΠῸ 
Ρατί οἵ ἴπ ρο ον οἵ ἘρΙ ρα ηο5 ἴο ἀςβίΓΟΥ, ΟΥ̓ 
ΘοΥθη ἴο [ἴηἰπγο, ἴπ6 ΤΟρΡΙ Ὀυμάϊηρ. ΗΘ 
Ργοροβοᾷά ἴτὸ τοΐαϊῃ ᾿ἴ 85 ἴπὸ σεπηίγο οἵ {Π6 πὸιν 
το] ρίοι5. ννΟβῃ]ρ πο. ΠῸ ννὰ5 αθοὰξ ἴο 5εΐῖ 
1Ρ. (8ε6 2 Μδος, Υἱ. 2-4.) 

ῥεγ 7ε τίς αὐογὸ ἐμγποι ὑιο ν»πομγγίησ ἢ Α8 
ΡΓΟΡμοϑιθα ὈνΥ Αὐποβ (111. 10), νν οθθ ννογ 5, 

ἡ ϑϑι (Ὡοοσίςο 
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᾿.46 Απά ροϊϊαϊς ἐπε βδηςζυλιγ απὰ Β. ς. τό). Β.Ο. 165. 41 Μογοονεγ Κίηρ Απεοςμυβντοῖς 

Γ΄ ἴο Πἰβ ΨΠοΪες Κίηράοπι, [Πδὲ 4}1} 5ῃοι]ἀ 
θεὲ οπε Ρεορΐε, 

42 Απά ενεγΥ οπε β8ῃου]ὰ ἰεᾶνα ἢΐ8 
Ἰλννβ : 80 41} τἢε Βεδίμεηῃ δρτεεά δο- 
ςογάϊηρ το ἴῃ σοπηπιδηάτηηοης οὗ τῆς 
Κίηρ. 

43 68.) ΤΊΔΠΥ 450 οὗ τῆς [βγδ} τες 
ςοηβαηζαα το ἢΪ8 γε]! ρίοη, δη 5βδογιπςδά 
πηῖο ἰάοἷβ, Δηἀ ρῥγοίδηεα τε βαὈὈδῖῆ. 

44 ον τῆε Κίπρ μδά 8εηξ Ἰεζζειβ 
Υ πιεβϑεηρεῖβ ὑηῖο [εγυβαίετη δηὰ 
τἢε οἰτεβ. οὗ [υἀ4., ταὶ {ΠΕ 5μου 

"Οτ, τε ξΉ]Π]ονν τῆς βἴγδηρε ἰδννβ οἵ τς ἰδηά, 
γἱίεογέλε 45 Απά [ογθιὰ δυτηῖ οὔεγίηρβ, δηἀ 
ὅν, Ξ : : 2 
οκεέ  ϑδογῆςε, δηά ἀγίπκ οεγίηρβ, 'π τῆς 

"ὦ. τρηρ]ε; ἀπά τἢδῖ (Π6Ὺ 5Που]ά ρῥτοίδῃς 
16 βαρ δῖ ἢ 5 Δη4 ἔδδειναὶ ἀΔΥ5 : 

85 τεπάεσοὰ Ὁγ με 1, ΧΧ., ἀγα Βογα οἴοϑεὶν 
Το] οννοά. 

41. ἀὶπρ “πηοοδι «ὐγοῖό ἐο ῥὶς «υδοΐξ 
ἀϊησάο»ι.) ὍΘ δρθοῖδὶ εἀϊςὶ ἀϊγοοῖϊοα δρδίηβί 
{πὸ [εἐνγν8ὲ (υν. 44-50) 5εεπὶ5 ἴο ἢν θη 
ΡῬτεσθάθδαά ΌΥ 4 βϑῆεγαὶ ργοςοϊδπιδίΐοη οὗ υ]- 
ΤΟΥΤΩΠΥ ἴῃ σοὶ] ρίοη τπγουρδοιξ {Π6 ν Πο]6 Κιῃρ- 
ἄομῃ. 715 ννᾶβ8 ἃ βοχί οἵ Ὀ]1Π)4, [ἤθσο Ὀεΐην 
ὯΟ ΨΘΙΥ Οἰθαγ ᾿ηϊοηζίοη οὗ ἔογοίηρ σἤδηρεθ οἡ 
ΔΗΥ͂ ῬΕΟΡΙΘ οχοορὶ {πε [ονγ58. Πεπος [πε 
Ποδίμεη παίϊοηβ ΡΈΠΟΓΑΙΙΥ͂ “ἀρτεοα ἢ το [τῆἢς 
εἄϊεῖ. (ὅεὲ συ. 42, αῃὰ Ἴσοπιραγε ςἼἢ. 1. το; 
θαΐῖ, οὐ ἴπε οἴοΓ Παηά, 5866 σῇ, 111. 29.) 

43. »,ν. .. ΟΥ ἐόε 1εγαείμθε εοπεηίδά.] 
866 ηοΐδ Οὔ σ΄. 38. 

44. ἰδ ἰοῦ: . ... ππὶοὸ ϑεγισαί.ἢ ΒΥ ἴῃς 
Βαπὰ οὗ ἴῃ βρϑςῖδὶ σογηπηϑϑίοπεῦ ἀθρυϊοα ἴο 
566 [6 ΣΟΥΔ] σοπιπιαηάδβ σαγτϊοα ουξ (2 Μᾶςο. 
ΥἹ. 1). 

ἦρε εἰγαησο ἰππυς ΟἹ 1} ὲ ἰαπώ.ὴ ἘἈδίμοσ, 5 
ἴπ ἴΠ6 πηαγρίη, “ ἴῃς ἰανν5 (οὐ συδίομ8) οὗ ἴῃς 
ΒίΓδημεῖα οὗ ἴπε ἰδηα᾽" ---- 2.5. ἴη6 ϑυσγίδη 
Οτθοκβ. 

45. δινηλ οὔεγίγρισς, απαὶ “πεγίδες, ρα ἐγὶπξ 
οὔεγίηφε] 1.ε. οΠοτίημ5 οὗ Δηγ Κιπά, 

46. ““1π4 ροϊ με... ῥοΐγ ῥεορίν. 1.2. (86 
εοάϊγ, τε αι]. ὙΠῸ τοαάϊοδὲ πιοάθ οὗ 
ΡοΟΙ]υϊΐοπ να5. ἰογοίηρ {πΠὸπὶ ἴο δδὲ ϑυνηθ 5 
{ΠΠ65ἢ. (ὅθε 2 Δἴλος, νἱ. 18-Ξ1 5 ΥἹ]. χ.) 

47. σγου ἢ ἘἈδίμογ, “ρσϑοϊποῖβ." Τῆς 
“στονος᾽ οἴτιο ΟἹά Τοβίπιοηϊ ἃγα σΟΓΙΔΙΠΙΥ 
ποῖ ἱπτοηἀοά. ᾿ΠΠθ5ὸ ννοτὸ Το αίΓοιιβ ΘΠ] Ὁ] 6 ΠῚ5 
ἴῃ ννοοά οἵ πιεῖα], τοβο  ης Ργοῦδ ον {πὲ 
( ξαᾳογοά ἴγου "ἢ οὗ ἴΠ6 Αϑϑυστίαηθ. (866 ἴῃς 
Δα ΠοΥ 5 Αποϊοης ΜΟΠαγσ Ιο5,᾽ νοὶ]. 1. Ρ. 236.) 
“ Ῥγροϊηςῖϑ "ἢ (τεμένη) ΜΜΟΥΘ 5δογεα ΘΠ] ΟΘΌΓΟΒ, 
βυγγουπάςα Ὀγ ννα}15, απ ΒΕΠΟΓΔΠΥ σοηϊδίηϊηρ 
νη Ππὲπὶ ἃ Το πΊρ]ὺ ΟΥ̓́Θ ΓΙΠΘ. 

ΒοΙγ Ρθορῖο: 
47 ϑεῖ ᾧρ α᾽ξαγβ, δηὰ ἔτονε, δηά 

σἤδρεΪβ οὗ 1405, ἀπά βδογίῆος βίης 8 
βε5ἢ. δῃηὰ υποϊεδη Ὀεδϑβίβ : 

48 Τλαῖ ΠΟΥ 58 οι] 4 αἶδο ἰεανε 
{πεῖς ΤΒ]άγοη υποϊγουπιςῖϑδε, ἀπά 
πηᾶΐτε {Πεὶγ 8018 δροπηπδῦὶα στ 
411} τηδηποῦ οὐ υποϊεδηπεβ8 Δη ργο- 
ἰλῃδῖίοη : 

49 Το τἂἢς επά {πεν πρῆς [Ὸγ 
τῆς Ἵν: δηά ἐρκηρο, ἃ}} "τὴς Αἰ Ἐὰ 
ΠΔηςό5. 

50 Απά ἐν βοβοενοσ νου ποῖ ἀο 5 Ὡς: 
Δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς σοπιπηαπάτπηεπὶ οὗ 
τῆς Κίηρ, ἦτ «αἱά, Ἀε 8Που]4 ἀἱε. 

51 ἴη τβε 5εἰίβαπης τδηπεγ ττοῖε 
ἢθ ἴο ἢ᾽5 ψΒοὶε Κιηράοπι, δηὰ ἔδρ- ς. 

ἐῥαρεῖς οΥ Ἰ4οἶ..1 Οτ᾽ “1άο] τεπηρῖς5." (ὅ56ς 
1 Οον. υἱϊ. το.) Τδε νογὰ εἰδωλεῖον 15 υϑεὰ 
οὗ [6 Ποδίῃεδῃ το] 65 ΚΘΠΟΓΑΙΥ, ναὸς οἵ νεὼς 
ΔῈ Τεβεσυθά ἔοσ [86 τεπΊρ|68 οἵ ἔπ ἴσυς 
σ 
«ποία δεαι 5.) Τ[Τ ογα!γ, “ ςοποη.ἢ 

(οπΊραγα Αςῖβ Χ. 14, 15, 28; Δπ4 ὉΓ 8 86- 
ςουηΐ οὗ ἴπ6 δῃϊπγ4}5 νυ ἢ] ἢ νυ ΓΟ “ υηοίδδη ἢ 
ἴο ἴ!ε [εἐνν8, 8εὲ6 1.δν. χὶ. 232-110. Τῆς δνγῖπς 
νγὰ5 ἴ)6 ΟἿΪΥ δηΐπιδὶ οἤεγοὰ σοπηπ ΟὨΪ ἴῃ 
βδουῆοα ΟΥ̓ Πεδίμθη πδίΐοηβ, ψιοὰ ἴμ6 εν 
ταῖρῆςϊ ποῖ οὔξσν. 

48. Τραὶ ἐῤὲν “ῥομίά... ἰεαῦε ἐδεὶν εξ γεπ 
«παγαρηε σε) Ὕαουϊὰ εοἰγουπιοιδιοη μᾶτὸ 
θόθη Δδο] } δῃδά, [6 ψνΒο]ε ἀἰϑ ποοη θεϊνγεεη 
|ὸνν δαπὰ Οδηῖε νου]ὰ νΕΥῪ 5ΠΟΓΕΥ͂ πᾶτε 
Ὀδοῶ ἄοης ἅννᾶυ. ἄἀαἰσουμιςιϑίου δαάτηῖοα 
ἰἸπΐο σονοηδηΐ; δηά ψβουῖ ἃ 4 ενν σψου]Ἱάὰ 
μᾶνθ [611 {Πα ἢ6 ννὰ5 ποῖ ἃ [ὸνν, θυῖϊ ἃ πλοσὸ 
τησονροηδηϊοα μοαῖμθη. Ηδηςς (Πς δίγεημοιιβ 
οβοτίβ πη δ ἴο 5ῖορ οἰγοιπηςϊδίοη (στ. ὅο, 6: ; 
2 Μᾶδος. ΥἹἱ. το, Υ11}. 4, ἄζε.). 

δ0. δὲ «ῥομίά ἀϊ..7ὺ Τ1ικ6 οἴδοῦ [Βογοῦὺρῃ- 
δοϊηξ Ρετβεσυζουϑ ---- Ὠ1οο]εῖίδη, Οδ]οσυϑ, 
Ιβαϊρογὰ [Π.. ἴῃς [π4ι|510η--- ΡΙΡἤ Δ η65 δἢ- 
ἰογοδά σοπέογ ΠΥ ὑηογ ἴΠ6 ΡοηΔ Υ οὗ ἀφδίῃ, 
ΤῊΙΒ Βογοῖσς ΓΟΠΠΕΟΥ͂ ΠΕΟΕΘΒΑΓΠΥ͂ ΓΕ5}}}}5 ἴῃ 
ΕἸΓΠΟΓ δ  Π55] 0 ΟΥ̓ 1Πϑιγτγεςίίοη. 

51, 1κ ἐδὲ “«εἰξανιορΩΉΜΟΡ «υγοῖε δὲ ἔο δ: 
«υῤοΐε ξιπσάο»η.] Ι.6. αι. παπάς. Βιεῖ 
ἴῖ ΠΊΔΥ δ αιοδιοηθα ἡ ΠεῖΠΟΓ ΔῺΥ τοὶ ρίοης 
δῖ τῆς [Θνν5ἢ δηα δαιηδγιΐδη ννογα ΒΟΓΙΟΌΞΙΥ 
τητοαϊοπεά, ὍΠα νϑτίουϑ ἔογπβ οὗ ρο γι είϑηι 
ὙΝΈΓΕ ἴοο ΠΕΟΑΔΙΪΥ 4}}|οἀ ἴο αιδττεῖ, δηὰ σοϑαν 
πηἀογβίοοά οὔθ δηοῖποσ. ὍΤιο μα ηίςοΐδῃ, 
ουσίδῃ, ἀηα Βανγ]οηίΐδη ἀ61{165 μδὰ 4]}1] οὗ τπετὰ 
{πεῖν Οτθεὶς σουηϊζογραγίβ ; δηᾶ ἃ ξγῃσσζοῖς 
βρ γι ννὰ5 50 βΈΏΘΓΑΙΥ ρτγοναϊεηῖ, ἴδ τὸ ποοὰ 
ΒΊΓΟΠΡΟΙ οὐάθησς ἰμδῃ 15 δηγνβοσε ἔογἢ- 

6. ο. 

δ 2 Μίλς. 
ἅξξθες 



.Υ. 52---π 0.7 

. τόγ. ροϊηϊεά ονείβθοῖβ ον δῦ 811] τῆς Ρεορὶε, 
γε, «“πὦὰὖ0 ΠΟΙΠΓηΔΠΐηρ {Π6 οἰκία οὔ [44 ἴο 
πὸ Ξλοτίῆςε, οἰτγ ὈΥ οἰτγ. 

52 ἼΠΔεῃ ΠΊΔΠΥ͂ οὗ {Π6 ρεορῖὶβ νγεσε 
εἶξε ἐξ φδῖῃογεά τηῖο {ΠΕΠ]. ἴο νυν], Ἔν ευΎ Οὴ6 
πῶρῳ ἴδδι ἔοσβοοκ (ῃ6 ἰανν ; ἃπὰά 80 {ΠῈῪ 
Ἐπ τςομηπηϊτίεά Εν}}5 ἴῃ {ἢε ἰδπά ; 
χα. 53 ᾿Απά άτονε {πε [βγϑθ τα8 ἰηῖο 
ΠΤ βεογεῖ ρίδοαβ, Ἔνθ ὑὙΠΟΓΈβοθνοσ {ΠΟΥ 
“ἢ "ἢ Ζ οου]ά ἢεε [ογ βιισςουγ. 
ας. τόϑ. 54. Νον {πε Πῆδεπί ἀδγ οὗ :ἠε 

σοπηΐηρ ἴο σοηνίηοα 05 πα ΕΡΙΡΠ δ Π65 σοη- 
τετηρ αἴθ ἱπηροϑίπρ ΟἹ 8] ἢΪ5 βι1 ]θοβ σοιηρ εἴθ 
τ σοι. υπ]ουτλγ. 

ἀπά ἀῤῥοϊπίεά οὐεγσεεγσ ἢ ἘἙννα]ὰ νἱθννθ 
ἘΠ 656 “' ΟΥΘΥ͂βΘ 5 ἢ 85" 8Π ΔΙΊΗΥ οὗ 5ρ165 δηά 
νγατάθηβ, σου βου δηά νναίσῃτηθη " (ς Ηἰϑβί. οὗ 
ἴ5γ8ε],᾽ γο]. ν. Ρ. 299); Ὀιιῖ ϑαη ϑίδη! οΥ ἰ5 
ΡῬΓΟΌΔΟΪΥ τρις ἴῃ τοραγάϊηρ {Π6 πὶ 45 ἰοοδὶ 
ΘΟΓΊ ΠῚ 55 ΟΠ ΘΥ5, ΘΟ Πρ ἀπά τ {πὸ οἢϊεῖ σοπὶ- 
ΤῊ 5ϑίοΠοσ, δὴ στ ηρ Οὐδ {Π6 ΚΠ 5 θεΠοϑίϑ 
ἴῃ ἔπε ῥσγουΐϊηςοβ (' [νυν δὰ ΟΠΌγΟΙ, νοὶ]. 11]. 
Ρ. 295). 

52. γπαηῦ ΟΥΓἽ τὲ ῥεοῤίε αὐεγὲ σαϊῥεγεά μηΐο 
ἐῤε.] ΑΔ ἩεϊἸεπι χης αοϊίοη ϑμοννεα ᾿ἴ5ο 
ἴῃ 41} ραγίβ οἵ ἐπ ἰαπά, ποῖ ἰὴ {ιῶδ4 ΟΠΪγ, 
δαΐ 4150 ἴπ ϑαπιασία (2 Μδςς. νἱ. 2) δηά ΟΔ}1|6ς 
(ι Μδοο. ν. 15). 

583. ἔγοῦυε ἐῤὲ ]εγαείϊες ἱπίο σεογοὶ ῥἰαεες.) 
Τὸ δβοῖρὸ {Π6 ρεγβθοιζίἊοη οἵ ἴῃς “ Ὄνθῦβθο β," 
16 ᾿βυδϑὶ θα νυ σα σοτηρο! θα το Ὀθεῖακα {Πθπη- 
βεῖνθβ ἴο Ὠϊαϊπρ-- Ια 65 --οᾶνεβ, ἀθβοσῖβ, ἀπά 
ἈΠῚ ξαϑίπεϑδεβ (2 Μᾶδςς. ν. 27)---ἶ δὲ 45 Ππαά 
θδοπ ἄοπε οὗ οἷά Ὀγ αν ἃ πὰ ἢϊ5. ᾿οπι- 
Ῥαπίοπβ (1 ὅϑδϊη. χΧχ.--χχυ) θη {ποῪ ἤΠεά 
ἔγοτη 8411}. 

8 9. ΤῊΕ ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΕΒΟΙΚΑΤΙΟΝ 
ΒΕῚ ὕὉρΡ ΙΝ ΤΗΕ ΤΈΜΡΙΚΕ, ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΡΕΙ- 
ΒΕΟΌΤΙΟΝ ΟΑΒΕΙΕΡ ΟΝ ΒΕΠΕΝΎΥΚΕΒΒΚΥ. 

54-64. ΤῊΦΘ Πηϊβῃϊης του οἷ ννα5 πονν τὸ 6 
Ραΐζο {π6 νυ ΒΟ]Ὲ βομοῖηα οὗ ρογβθοιῖίοη, ΤΠῸ 
ἀδιν ϑβδοτῆος ἢαὰ Ὀθθη αἰγεδαῦ δθο] θα 
(υ. 45): δεῖ, ἴο ρΡγενθπΐ δ ηΥ ρίοιιβ [ὲνν ΠΠῸΠῚ 
ΞΌΓΓΘΡΕ ΓΙ ΟΙ5ΙῪ οὔσης τἴ, τς αἰϊαγ 1156} ννὰ5 
ἕο Ὀ6 Ρο]]υϊοα ὈΥ ἃ ρεγιηαηθηΐ εγεοϊίοη. ἡ 
[Π6 τς οἵ (Πίβιοιι (Π)σεταθοῦ Β.Ο. 168, ΟΥ̓ 
Ἰαπυδγγ Β.0. 167) ἃῃ αἰΐαγ ἴὸ {π6Ὸ ΟἸγτηρίδη 
Ταυρίξεσ ννὰ5 5εῖ ὋΡ οἡ πὸ ἴορ οἵ {πὸ Ὀγάζθη 
Αἰΐαγ οἵ Ὀυγηὶ ϑασγιῆςθ ογοοῖοα ὃν Ζογαιθῦαθοὶ 
(Εζγα {1ϊ. 2,3}; δηά ἴδθπ ἄὰγβ αἴζεγνναγάβ {πὸ 
φγοΐβπαϊϊοη ννὰ5 Ἴοπιρίεἴοὰ ὈγῪ ἴπ6 οἤεγιης 
οὗ βαογιῆσε το [υρι|ῖογ πρὸπ ἴῃ6 πὸνν αἰΐαγ. 
Αξ τ βαπὶθ {π|6 ἱπιαρβεὲβ οἵ πϑαΐπθη κοαϑβ 
Ὑγ6 ΓΕ δοῖ ΠΡ αἵ ἴπ6 ἀοοῦβ οἵ ποιιδοβ πὰ ἴῃ {Π6 
βίγοοῖβ, απὰ ἱποοπβδο διγηΐ ἴο πε. Πα 
ΒοοΚβ οἵ τὴο [ϑννὺ ννογο βϑαγοῃοα ΤΟΥ, ἀηα, 
ὙΠ6η ἔοιπά, ννοσα Ὀυγηί. Α νἱβογοι5 Ροβο- 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΒ5. 1. “ 

γποη ἢ (ὐβίθυ, ἴῃ 6 πυπάγεά ἰογίΥ 
ἀπά ΠΗ γεδᾶγ, {πεὺ δεῖ ὑρ ἤ1ῃε 
ΔΟοΟΠλϊΠδίίοη οὗ ἐρας Ξρρα ἀροη τΠε "- 
αἰζαγ, ἀπά δι] θα ἰάο] 4]ταγ8 τἢγοιρἢ- 
ουξ [ἢδ οἰτῖεβ οὗ [Δ Οοἡ Ἔν εΓΥ 5146 ; 

ξς Απά δυγηΐξ ἴπσθηβε δἵ ἴη6 ἀοοῦβ 
οὗ τῆ θγ Ποιι868. δηά ἴῃ {Π6 β(γΓδεῖβ. 

56 Απά νψῆβῃ {πὸὺ ἢδά τεηΐ ἴῃ 
Ρίαςοϑ τῆς θοοκβ οὗ τῃ6 ἰανν ψῃϊςἢ 
{Πεν ἰουηά, {πο γ Ὀυγης τΠ6πὶ ἢ 
ἢτα. 

ασαζίοπ οὗ 411 νν πο ἀϊδοδευθά [Π6 τουδὶ οάϊοῖβ 
νγὰ5 σοιηπιθησοα, ὍΠ6 τοί Πογ5 οὗ ομ]άγθη 
νγῆο μά Ὀδθη σϑοθπίν οἰγοιπΊοϊϑθα νγοσα Ρὰΐ 
ἴο ἀθαῖΐῃ στ {πη σμ]άγθη, ἀπά {π6 ἀεαά 
Ὀοάϊθ5 οὗ της ἰαϊζεσ νγεῦε πιιηρ δῦουΐζ [86 
ΤΟ ΠΟΥΒ᾽ ΠΟ Κ5. ὙΠοβα ΟΥ̓ Ποιὰ ἴΠ6 ορογα- 
τῖοπ μαὰ ὕὑθθη ρεουίογπιεά νγοσο ᾿ἰΚοννῖβο 
δχθοιῖρα, Αἰζοιηρίθ ννεσα ππδάθ ἴο σοτηρεὶ 
ΠΊΘΠ ἴο Θαΐῖ τποίθαῃ πηϑαΐβ, απ {ΠῚ σοί 54] 
ἴο ἄο 50 νγᾶ5 αἶ5ϑὸ ριιπὶβῃθα νυ ἀθαῖῃ. ΤῊΘ 
δυΐμοῦ οἵ {Π6 ϑεοοπα Βοοκ οὗ ΜδἼοοδθθεβ 
Βο65 ἱπίο σοπϑί θα ἀθίδι] οἡ {656 βιιδ)]θςῖϑ, 
ΤοΙδίϊηρ δ ἰθηρῖῃ βουὴθ ραγί οι] αν ̓ ηβίδηςοβ οὗ 
ΟΥ̓ΘΙ ΡαΠΙΒηπηθηΐβ (2 Μίδςς. νἱ. 1ο--31: ΥἹΙ. 
1--4.2}. 

54. ἐῤὲν «εἰ μ΄ ἐδε αδογπίπαίίοηι 9 ἀεποΐα- 
ἐΐοη πρϑη1 ἐῤε αἰίαγ. ὙΠαῖ “16 δου! πδίϊοη 
οἵ ἀδβοϊαϊίοη " ννὰβ δὴ αἰΐαῦ Ἀρρθαῦβ ἴτοιη 
τ. 59ς. ΤΠδ ρΡἤγαβο 5 ποῖ ῬΧΥΘν]ΟΙΒΙΥ 5θα ἴῃ 
Π6 ϑορίυδριπε, που ἢ ΠΟΑΙΙΥ 4}Πὸὰ ἴο ΟΠ 1π 
ΠΔηΪΘῚ ᾿ἰχ. 27, ΠΟΓΘ ἂη ““Δοοιηϊπηδίίοη οἵ 
«εφοἰαίίονς " 15 τηθπίοηθα, ὙΠῸ Ἐχργοββίοη 
'π δη. χὶ. 21, ΠΙΟἢ τοίουβ ἴο ἴπΠ6 δνθηΐ ΠΟΥδ 
γοοογάρα, 5 ἀἤθγοηῖ. [{ Παά θδθη οἰϑίθηηαΓῪ 
ἔγοπη ἴη6 {{π|ὸ οὗ Μῶοβεβ ἴο οδ]ὶ Δ οἰδίγοιβ 
ΟὈ]Θοῖβ “ Δοπλπαί!οη5.) ὍὙΠ6 Ργϑϑοπΐ ΎΙΟΓ 
ΒΌΘ5. ζιγίμοῦ, δηἀ τηᾶγκθ 15 Πμαῖγεά οὗ {}15 
Ραγτ οι Αγ οδΐθος ὃν αἰδοίην ἴο 1 4 Γυγί ΠΟΥ 
ἐΡΙΠθὲ οἵ δὴ ῃούσγθηςο. 

ἀπά ὀμ άρά ἰάοὶ αἰίαγ ἢ “ 140] δ]ζατβ 
(βωμοί) αἴὲ σοπίγασίθα νυ 16 δἰίασ οἵ σοά 
(θυσιαστήριον). ἴΐἴ ννᾶ5 ΠΟΠΊΓΠΟΠ ΔΠΠΟηρ [86 
Οτθοκϑ ἴοὸ οσδοΐ διιοἢ αἰΐαυβ 'ῃ [Π6 ϑἴγθεῖβ οἵ 
ἴονν 5 Ὀείογα ᾿τηαρὸ5 οἵ μοάβ δηὰ ρμοάζδβϑβοβ, 
ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ ΗφΥπιοβ, [᾿οηγϑιιθ, Αρο]ϊο, «πὰ 
ΑσίθμηϊθΒ. Ηρθηςσε {π656 ἀθἰτ165. νυν βοπιὸ- 
ἘΠΠΙ65 ΒΡΌΚθη οἵ 85 θεοὶ ἀγυιεῖς---᾿΄ ἀθ1{165 οὗ 
{πΠ6 σίγοοι. 

55. δεγηπὲ ἵπεόποο αὐ ἐῤὲ ἐοονς 1 ῥεῖν δοισες.] 
[{ νναβ δια] ᾿ἰπΠ Οὐεοκ ἴοννῃϑ ἴο ρῥίαςσθ ἱτηδρῈ5 
οἵ τπ6 Ποιιβοῃο] ροάβ ἴῃ ἴπῸ νϑϑί!θι}165. ΟΥ̓ 
ΡΟΥΌΠΟ5. οἵ ποιιθὲθ (1) ]Πηρ τ, ὁ [ὃν ἀπά 
ΟΘοπί]ο, νοὶ. 1. Ρ. 242, ὦ, 1.), αηὰ ἴο οὔεσ τὸ 
{ΠῸπὶ ᾿ποθῆθ86, σαῖκοβ, απ οἴποσ ϑδςγῆοιαὶ 
ἀαἰηῖθ5. ΑΥὙτΘΠ5. ννὰ5 βοπηϑίϊπηθ ποπουγρά 
ἴῃ 1Π15 νναν, δηά ννὰβ πη οδἰβαὰ προθυραία 
( ΟτΥτρῃ. Ἡγχιη.᾽ 1. 4). 

56. «υῤὲη ἐδὲγ ῥαᾳά γεμὲ ἱπ ῥίεοες ἐδὲ δοοῖς 

ἡ ϑϑι (ὡοοσίςο 
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Β.ς. 

εἶτ. τὸ7. 
57 Απά ψΠεγέβοανεγ νγᾶ8 ἰουπά 

ΨΊ ἢ δὴν ἴῃς θοοΐς οὗ τῆς τεϑιδληδηῖ, 
ἐρε ἀκ Ογ ΤΕ ΔΠΥ Τσοπβεηῖεα το τῆς ἶανν, "τῆς 
εσυνενεανεαῖ- (1 Πρ 8 σοπηΠΊΔη ἀπηεηϊ νγᾶ8) {Ππᾶῖ ΠΟΥ 
πα ΓΙ 8800 ρυζ Ηἷπὶ ἴο ἀεδίῃ. 
6 η 0, 58 Ἴδμυ5 ἀϊά {πε ὈῪ τπεῖγ δυῖβο- 

ΓΙ ὑπο (ἢ6 5γδθ 168 Ἔνεσυ τηοητῇ, 
ἴο ἃ5 ΠΊΔΩΥ 45 ΜΕΘ ἰουπηά [πη [6 
οἰτε8. 

590 Νον τὲ ἤνε δηά τυνεητεῖῃ 
ἀλγ οἵ τῆ6 πιοπίῃ {ΠεΥ ἀϊὰ 8Δογῆςς 
ὉΡοη τῃς ἰ4οἱ] δἰζαγ, νν ἔς ἢ νγὰ8 ὑροη 
τς αἰταγ οἵ (ὐοά. 

όο Αὐ νος ἢ τἰπια δοςογάϊηρ ἴο 
ςλΜαο τῇ σοπηπηαπάπηεπε ἜΓΠΕΥ ριτ τὸ ἀδδτῃ 

ςεγίδίη ννοπγεη, δῖ Πδα σδιεὰ {ἢ ΕΙΓ 
᾿Οτ. λαέ ἈΠᾺΓθη τὸ θὲ οἰγουπις 564, 
οσπποΐσεαζ 61 Απὰ τῆεγν παδηρεά τῆς ἱπέδηϊβ 
ελεϊάνεο. Ὁθοις τΠεὶγ πέςβ, δηὰ τε τἢεὶγ 

Ι. ΜΑΟΓΟΑΒΕΕΒ, 1..11. ν. 57--ό4. 

ἢοιι865 δπά ςἶονν ἴθ τῆδλῖ ἢδά εἰτγ- 
ουπὶςϊΞοα τ θη. 

62 Ηονδθεῖς τπηδηγ ἱπ ἰβϑγαεὶ ττετε 
Πγ γεβοϊνεά δηά ςοπῆγηχεά ἰῃ {πεπὶ- 
86Ἶἶνεβ ποῖ ἴο δδῖ ΔηΥ͂ ὑποΐδδη τΠϊηρ. 

65Ω νΠεγείογε {ΠεῪ 9 σἤοϑα γαῖμεγ Σ Μας. 6. 
ἴο ἀϊε, τΠδλῖ ΠΟΥ πιρς ποῖ ὃς ἀεἢ]εά δέ 7. -, ἃς. 
ΜΠ πηοδῖβ, ἀηα τῆδι ΓΠΟΥ τηϊρῆϊ ποῖ 
Ριοΐδηβ τῃ6 ΠΟΙΥ σονεπδηΐ: 80 ἴδεη 
ταν αἰδα. 

4 Αηά {δογα νγᾶβ νεῖν ρτεδῖ τυγδῖῃ 
ὉΡΟη [ϑγδεὶ. 

ΓΗΑΡΤῈᾺΒ ἹΠ. 
6 7α αίλίας ζανιερίείλ ἐλέ κατ οΓ ἦξπι. 

24 2772 εἰαγείά α ὅειυ ἐλαΐ ϊά] Ζαεγίες ἐο ἑαοὶς 
ἦς δὲς ῥγέσόιεε, ἀκα ἐλε ξέρε: περσρεη Ὲ αἶο. 
44 2,2 ακπά λὲς αγὸ ατ:εαϊἰεα τερον ἐλέ ταῤῥαά, 
αμπαὶ »ιαξέ πὸ γεέρίσίαηιες. δὸ 412 αἰϊεέά, ακαά 
πε εἰγμεηείλ Δὶς δος; 66 απά »εαξείᾷ Δεέ; 
ὀγοίλεν σάας αοεαδεις ρεπεγαί, 

9 δὲ ἴααυ. . . .« ἐῤὲν διγπὶ ἐδοι (οἸΏρατα 
ἴη6 οοπάιπςϊ οὗ Ζεαοκίαμβ ([6γ. χχχυὶ. 22). 
ἩΗϑκειγεοὰ οὗ Οοὐ 5 Ν' ογὰ Ἰοδὰϑβ νι οκθα πγδθη ἴο 
ΤΊΔΚΘΟ [15 ἀθϑι ΓΙ ΠΏ ΟΠ 50Γ6. 

517. «υδεγεσουεῦ αὐαςῷ γομπαά «υἱὴ απ’ ἐῤὲ 
δοοῖξ οΓ ἐῤὲ ἱεεαριεπ! ἢ ἘἈΊΠΟΓ, “ἃ ὈοΟΚ οὗ 
186 οονοπδπῖ "---.δ. ΔΩΥ Οἠδ οὔ Β6 ἤνθ ὈοΟΚ5 
οὗ Μοβεβ. [{ 15 ᾿πρ] θα τπᾶξ ῥγιναῖθ Ῥογβοη5 
ποῖ υῃ γε ΘΠ ΕΥ ῥοβϑοϑϑοα ἃ ροχίίοη, ἰἢ ποῖ 
1Π6 ψνΏοΙΪο, οὗ ἴῃ Ῥεηΐζαΐθυς ἢ. Α ρτϑαῖ χυ}}11- 
ΡΙΙςαϊίοη οὗ ςορὶε8Β μδὰ ἔοϊοννοὰ οἡ {μὲ 
Ἰηϑετυτοη οὗ “ 5.υθ65.᾽ 

ὑ απ εοπτοπίεα 1ὁο ἐρε ἰσαυ.ἢ Μέεῖθ οὔ- 
βούύδηςο οἵ ἴπὸ ἰᾶνν, αρατί ἤοπιὶ ροβϑοβϑίοῃ οὗ 
ΔΏΥ Ροχίίϊοῃ οὗ [ἴ, ννὰ5 πιδάὰθ ἃ σδρια] οἴξβηςθ. 

58. ευενν γιορ δ] [Ιἴ ψουϊὰ βθοη {παῖ 
Θ80} ἴοννῃ νγνὰ5 υἱϑιῖθα οησὸ ἃ πὴοηῖῃ ὈΥ 115 
Ἰπϑρεοΐου, δηὰ ἃ ὈΪΟΟΟΥ 8551Ζ1ζ 6 με]ὰ. ΤΠῈ 
ΠΟΙΠΙΓΥ ἀἰϊδίγοῖθ ΕΓῈ. ΡΓΟΌΔΟΙΥ ὑπάθγ 1655 
δίς δυσνο]δηςθ. 

59. ἐῤὲν ἰώ «πορίθε προ δὲ ἰΔοἱ αἰξαγ!ἢ 
ιοάογιιβ (ΧΧχῖν. 1) δᾶγ5 ἴπδὶ 4 Πεσὰ οὗ ἃ 
Βυπάγοα δυνῖηο νᾶ5 ἀγίνθη Ἰηῖο ἴη6 ΤΟΠΡΙ6 
Δηὰ 5] ρῃῖοσοα ἢ ἴΠ6 βαςγοά ῥγεοϊηςῖϑ. 
Οπὸ πὸ δονν ννὰ58 σῆοβθη ουἂΐ οἵ [Ὁ Ὠυη 6 Γ 
ἴοτ βδαογιῆοσς ἸΡοη {ἢ πονν] γεσγθοῖεα δἰτασ, οἡ 
ὙΠ ἢ 4 Ρογίίοη οὗ 115 δοοά ννὰ8 ρουζοά, 
ὙΉ16 ἀποῖμοῦ Ρρουίίοη ν ᾶ5 ἴα κθη 1ηϑιἀς {πὸ 
Τορὶο διά πρ 4πη4 ροιγρα οὐἱἵ νη τΠ6 
ἩοἱΪγ οὗ Ηο]ϊθ5. ((Δοπιραγα [ βερῆ. “" Απῖ, 
]ιἀ.᾽ χὶι, 5, 8 4.) 

60. ἠῤαὶ ῥαᾳά εαμπο ἐῤοὶν οῤιἰάγεπ 1οὸ δὲ 
εἰγειργιε σε. Τότ! γ, “ τΠαΐ Πιδἀ οἸΓοιΠπιοϊδοά 
{πὸ σΠ]ἀγεη. ἡ Βα πο ἀοιϊὲ [Π6 πιοδηϊησ 
15 {παι {πὸγ Παά δι ιογιχοὰ τὸ δοῖ, ὅθ τῆς 
ΠΟχῖ νοῦθο, ΕΥΟΠῚ 2 Δίαςςσ, Υἱ. τὸ νν»Ὸ μαΐποῦ 
παῖ οηἷν τ ὸ Όσηθη νοῦ τγοσῖος νυ 1Π|15 
οχίγοσης θαυ ΌΔΓ ΠΥ 

61. ἐδὲγν ῥαπρεά {δὲ ἐηαπίς αδομὲ ἐῤεῖγ 
που. ῬΑΥΕΥ ἴο ἀρρταναῖς {πὸ βυβεσίηρβ οὗ 
[Π6 πηοῖδογβ; δυΐῖ 450 ἴο θῆϑιυγε ἴ8ῃε ἀθδῖι οἵ 
ἴῃ6 οἰ] άγοη, ψμο ννεσα ργεοριδίεαὰ στὰ 
{ΠΕΙ͂Γ τηοΐμεγα ἔγτοηι ἴπ6 ἴορ οὗ ἴδε ΟΥ̓ νναὶ]!] 
(2 Μδος. ἐ. “. ω). 

γι εά ἐρεῖγ δοισε.]Ὶ 1.2. ξᾶνα ἴβεπὶ Ρ ἴο 
ΡΠ ΠαΡΘ. 

σαν ἐδορ δαὶ ῥαᾳαά εἰγωαρποεάί ἐδερε. 
14. νυῖ ἴο ἀθδί ἴποϑα Ψῃο δὰ ρεγίο 
1η6 τίΐ6. 

63. ἐῤεν εροτε γαΐδερ ἰο ἀφ, ἐδαὲ ἐδεῦ νεῖς δὲ 
μοὶ ὧε ἐεολίεά «υἱἐῤ »ιεα..ἢῚ Οπ [86 τηοάδβ οὗ 
ςοιπριι ϑίοη υδεἀ, ἀπὰ {π6 ηοῦ]ς γεϑἰϑίδηςσα 
τδάρ, 566 δος. νἱ. 18--21 δηά ΥἹ]. 1--4 1. 

64. ἐῤέγε αὐᾶῷ τῇ φγεαΐ «υγαί ὠβὸν 
Τγαο ἡ ὍΤΕ Ῥογβεουΐίοη οὗ Ερίρ ιδπης5 νγ858 
Ἰοοκοά ΡΟΙ] 85 ἃ ἡ ρτηθηῖϊ σεῦ ὕροὴ ἴδ6 
παϊίοη ΌΥ Οοά οἡ δοοοιηῖ οὗ 115 5βῖῆβ. ΤῸ 
ΨΟΓΥ τηλγΐγγ5 {Ποβοὶνο5 ἴοοκ {Π|5 νεῖν, απὰ 
δοκπον]ομοα Οοὐ᾿β υ5ῖῖςα ἴη ἴῃ6 Ἑςἢαϑϑε- 
τηθηΐ (2 Μίάαςς. νἱ. 18, 3,32). [Ι{τχγ θ6 σοη- 
οΪμάοα ἔτοπι {Π1|5 {παΐ 5. ἰχχῖν. ἄοθβ ποῖ 
θοϊοηρ ἴο ἴπΠ6 Ρεγὶοά, βίποθς ἰ σοηπίδιῃϑ ὨΟῸ 
σοηζοδβίοῃβ οὗ πδίίοηδὶ 1}}- ἀθϑοτί. 

ΓσΗΔΑΡΤΕΚΒ ἹΙ. 

ξ΄, ΤῊΕ ΕΑΜΙΓῪΥ ΟΕ ΜΑΥΤΑΤΗΙΑΒ. 

1-58. ΤΊ Π!ε ἀοβρογαῖο δἴγα! ἴῃ νος ἴῃς 
Ἰονν θη παΐίοη ννᾶ5 ρ᾽ασθὰ μανίην θεθη 5υ8[- 
ΟἰΘΠΕΥ 5οΐῖ Τοστ ἴῃ οἢ. 1., [86 ᾿τ ΕΓ Ῥγοσεεάςβ 
ἴῃ οἰ). 11. ἴο ἃ {ππλ6 [δῖ 15 ΠΊΟΓΘ σοη ΘΏΪ2] ἴο 
μ1π|---ἰῆθ πιο οὗ [πΠ6 παίϊοηδὶ ἀθὶνογδαηςο: 
δηὰ 45 {Π|5 ννὰ5 {π6 βρθοῖδὶ ννοσὶς οὗ ἃ οιηρὶἊ 
ἴλυαῖν, ἢ6 σοπηπλθηςοβ {Π|5 Ῥρογίίοπ οὗ ἢϊ5 
Πἰδίοσυ νὴ δὴ δοσοιυηΐ οἵ πε ἔΑΠΜΠΥ͂, 50 ἴδγ 

Β. 
εἰς. τό7 
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6.τ6Ρ. ΤΙΝ τποβεὲ ἀδγβ 'αγοβε Μαδιιδι ἴα 4. ϑίπιοη, Ἷδ]εά 2881 : Β. Ὁ. τό. 
ἐἶε τοῦ οἵ [ομη, 206 τοη οἵ 83: 4 70ἀλ8, ψῆο νγὰβ οαἱεά Μαςςα-Ἢ τὸ 

πιξθοη, ἃ ρῥγίεβϑέ οἵ {πε βοηβ οὗ 4 [οαγί, ει: 
ς ΕἸεαζαγ, ςδὶ]εά ᾿Αναγαη : δηά ! ὁτ, Ατα- 

ν. 1- 5. 

τ, ἴα “- 

; »" ο ΤΟΠῚ 7Τεγυβα πη, ἀπά ἄννεὶε ᾿η Μοάίη. 

2 Ἀπὰά δε Παά ἔνε 8οη8, [οφηηδῃ, 7οπαίμαη, ψγῇοβε ϑβιιγηαπιθ νγὼ8 Αρ- ῥ᾽ τύχαι δα 

ἐπε, ἔς Δ]164 ἐ (λα ἀϊ5 : Ρἢι5. 800 Οἱ ὁ, 

ἤει. ὅτ (του. 24. 7. ἢ ΟτὖἍ, τυάο τυας εαἰϊεά : ἀηὰ 50 αἰτεγυνατὰ ἴῃ ἴῃς τεβὲ. ᾿ σαάάξ. 

458 ἴξ νγὰβ Κποιῃ ἴο πἰπι. Μαζίδίηϊαβ, 115 
σμοῦ δὲ τὴῆθ {{π|δὲ νυ ἤθη {Π6 βαποϊιιαγῪ νγὰ5 
Ρτοίαποά, πὸ ἔγασθβ θδοκ {Πγουρ ἢ ἵννο Ρτος- 
ποηϊζουβ, Ηἷβ ἔαίμου ἀπά ἢἰ8 »τδπαϊί μου, ἴο 
ἔπε στοαῖ ῥυιθβδε!υ οἷδη οὐ σοιιγβο οἵ οατὶθ 
(οὐ [εμοϊδυ!), ἴο νυ μι οι ΤΠ) αν ἀπά ϑοϊοπιοη 
μιδὰ δϑϑϊρπθεά {ῃ6 ἢγϑι ρίας ἁπιοηρ {πε δἷ- 
ἰοηάδηϊβ οἡ {πὸ δἰΐαγ (1 Οἶγ. χχὶν. 7). Ηδ 
τεργοβθηΐβ ΠΪΠῚ 85 πανίηρ ὈδοΠ, δἵ ἴΠ6 {{π|Ὲ 
τῆοη πὸ Ρογβθουϊίοη Ὀοραη, ἃ ἄνγε!]εῦ ἴῃ 
Πεγυβδίθη, θυΐϊ 45 μβανίηρς ἤξά ἴπεπος ἀπά 
[κε τοῆιμα ἰπ Πἷθ δηοοβίσαὶ οἰΐγ, Μοάεϊη, 
ὙΠΟΓῈ ΒΘ νγὰ58 “δὴ ΠΟΠΟΌΓΑΌΪ6 πιδη " πὰ “ἃ 
τΌΪοτ " (υ. 8). Ηδ ννα5 δοοοπηρδηϊθα ὈΥ ἢΪ5 
ἤνε βοῦβ ([ἤγεθ οἵ νοὶ Ὀδοαπηα ΡΕΓΒΟΠΑΡῈΒ 
οἵ ἱπιροτίαηορ)--- [αηπᾶη ΟΥ [0ἢΠ, ϑΙΠΊΟΠ, 
]7υάδ5, ΕἸοαζασ, ἀπά οπαΐμδη. Εδοῃ οἵ 
ἴμεβθ γοιυτἢ5 οπϊογεὰ {μῈ ἀϊδιποϊίοη οὗ ἃ 
βεςοπα ΠΆΠΊΘ. 

1, Μαιίαιῥίασ ἢ ΤΠδ πᾶπιθ ἴα ποῖ ΨΠΟΙΪΙΥ 
πον. Α “" Μαιιδιίμίδῃ " Ββαὰ βυρροτίθα ΕὐΖτγα 
τἤθη Π6 σαπιε ἔογννατά ἴο τϑαά ἴδε ἰανν ἴο [68 
Ρεορὶς (Νεὶ. υἱῖ]. 4). ὙἼννο οΟἴποΥβ ἀρΡΡΘαΓ ἴῃ 
5:, κε 5 ΡΕΠΟΑΙΟΡῪ οἵ οὐγ Τογὰ ([μπκὸ 
11, 25.) 26). 

α ῥτίοεέ οὶ τϑὲ σοπς οὶ Ψοαγὶ 1] ὙΠαῖ 
ἀεξοοπάδηϊς οὐ Τοαγὶδ, οὐ [Ἑποίαγιθ, τεϊαγποα 
ἔγοσα {πε (δριίνιν 15 ἀθοϊαγεὰ ἴῃ αὶ ΟἾΓ. ἰχ, τὸ 
δηὰ Ν ῆ. χὶ. 1ο, χὶϊ, 6, 19. 

ἐπ Μοάμι Μοτα ργοροῦν “ Μοάεϊη " οὗ 
“Μοάεϊτη." ὙΠῸ ρίας πα5 ποῖ θθθη τπηθη- 
Εοποά ἴῃ ἴπὸ Η εῦτονν ϑογιρίιγοβ, απ ΟΟΟΙΓΒ 
ΟΠΪΥ 'π σοπηοοίίοπ ἢ Μασσαθοαη ΠΙΒ[ΟΥΥ͂ 
(οἰ, 11. 70; ΙΧ. 19; ΧΙ. 25, 30; ΧΥΙ. 4: 
2 δος. χἰϊ!. 14). [{ ἀρρθατῦβ ὈΥ τ Μᾷδος. ΧΥΙ. 
ἴο παγο ᾿δῖπ οὐ {πε εὐκὸ οὗ {πὸ ἢὨΠ]- ΘΟ. ΠΕΓΥ 

ογεσϊοοκίης ἴμ6 Ῥ Π]Ιβιϊπα Ρ]αίη ; δηά Πεγα 
7Τετοῖῆα μίδοεβ ᾿ἃ (' Οποιηαϑί. αὐ τος. 
ΜΟΡΙΜ), πρῶ Τ᾿ ΙΟβΡΟ 5, οὐ γάάα (πονν 
1,44). ὙΠΕ οχαςῖ 5ἰῖα 15 ἀἰβρυϊεά. 

Ο. 7οαππαπ. ΤῊΣ πᾶιηθ 5 ἰθπίῖσαὶ νἸἢ 
ἴῃ6 Ιομάπαη οὐ [ϑβοπαπδῃ οἵ ἴπ6 Η εῦγενν 
ϑογρίασεβ (1 ΟἾγ, Π|. 15, 241 ΥἹἱ. 9, τος 

7εγ. χὶ. 8-16, ἅς). [τ πιθᾶηβ “ [επονδῇ 
ψᾶνο. Οπ [πὲ φἤογτ-σατθοῦ οἵ [οδηπᾶη 566 
ςἢ. ἴχ. 36--.58, ἀπά 2 Μᾷαος. νἱῖϊ. 22 (ΒοΓῈ πο 

15 ΕΥ̓͂ τηϊβία κα Ἑδ]θὰ “ Ϊοβερὴ ἢ). 

εαἰϊοά Οαάά.ἢ ὝὙΠοΙα ἰδ πὸ {Γάιε παὶ 

ἱπιογργείϊδιίοη οἵ {Π|5 βιιγπαμηθ. [{ ΠΔΥ ΡΕΤ- 

Βᾶρ5 σεργεβεηξ {πε Ἡῦτενν "" Οδάαι᾽" (Ναπι. 

ΧΙ. 11, ΒΊΟΝ 5θοπῚ5 ἴο 6 ἃ ἀδποπηϊπαίϊνο 

[ουπιθᾶ ἔγοτα “" Οδά," ““ἿΤῪοσίαπο," δηά ἴο πιθᾶῃ 

« ξοττυπαΐο.) Οοἴηραγο {πε Κ οπιδη “ ΙΧ." 

ΟτΥ, Ροββίδιν, ἴξ ἰἴβ ἃ {ταηβιογαϊίοπη οὗ {86 
Ομαϊάθε ΖΡ, “ Βοὶγ." 

3. δίγιο] ὍΤῊΘ σάγθοῦ οὗ ϑίπηοη ΟσσΙΡΙ65 
σἤΑΡ5. χἑϊῖ.--χν. ἀπά ἢ. χυΐ, 1-τό. Ηδ νγὰ5 ἴΠ6 
ἔουσχἢ Μδσοοαῦθα ᾿θδάθυ, 

εαἰϊοὰ ΤΡα.."1 ὙΠῸ ϑγγίας μᾶ5 “ Ὑ Βαβι, ̓  
ὙΠΟ ΠΥ πιραῃ “ ἀἰγεοίογ," οὐ “βυϊάε,} 
ϑίῃοθ Θ᾽ ΠΊΟη νγᾶ5 “ἃ πῆδῃ οἵ σοι η56] ἢ (Ὁ. 65). 

4. 7ωάας, «υδο «υας εαἰϊά Μαεεαδειμ.] 
7ιά45 νγὰ5 βεϊδοίθα ὈΥ μἷἰβ ἔα μοῦ ἴο βιισσεθαᾶ 
ἢϊπὶ 45 ἰοδάθσ. (οἢ. 11. 165. Ηἱ5 δχρίοἱἵβ 
ΟΘΟΟΡΥ οἶΔ05. 11].--ἰχ. 1-ιῦ.. Ηξε [ἰ5 ἴπε ρ»σϑαΐ 
Πότοὸ οἵ ἴῃ6 ϑεοοπά Βοοκ οἵ Μίδοοαδθεεβ. Ηἰβ 
ΘΌΓΠαῖηΘ οὗ Μοοδῦδιβ μὰ5 ὈΘΘΠ ὙΔΙΊΟΙΙΒΙΥ 
ἀεγίνοα: 1ἱ, ἔγοπι [ς Ηεῦτγενν τπηαεεάῤαρ, “ἃ 
ΒΑΠΊΠΊΟΥ :᾽ 2, ἔγοιη εραδαῤ, “ ἴο χε ϊηρ 5} :ἢ 
3, οι ὩΡΡ, 'ἰπ ἴπ6 βεῆβε οὗ “"ἴο ἵγδοκ 
ΟΥ “ἴταςε οιυἱ" (8ὅ6ε ἴμ6 [πἰτοάιπιοίίοη ἴο 
ΤυΈ, ὃ 1.) 

5. Εἰρασαγ, εαἰϊά “πυαγαπῇ ὌΠ 5ιτ- 
πᾶπιθ οὗ ΕἸΘΑΖΑΥ ἰ5 βίνθη Ὧ5 “"ϑδνυδύδῃ " ἴῃ 
οἢ. νἱ. 42. ὙΠῸ ἔσιιθ ἴογπὶ, ποννΈυ θυ, 15 ΡΓῸ- 
ῬΔΡΙΥ Ανάγᾶῃ, τυ ῖ ἢ πιαῦ 6 σοπηροίεα ψΠ ἢ 
(ὴ6 (μαϊάεθ απ ϑγτγίας ἍἼΠ, “το 6 ρΡα]6.᾽ 
Ἐογ [Π6 ὀχρίοῖε ἔγοπι νυν μῖο ΕἸ] θα Ζαῦ βοΐ ἢ18 
ΠΑΠΊΘ, 566 (ἢ. νἱ. 43-46. 

"οπαίφαη, «ὐῤοσθ τιισπαριθ αὐας Ἄῤῥῥιω. 
Οἱ [Πδ ὀχρίοἱἵβ οὔ Τοπαίμαη, 566. 9ἢ5. 1Χ.--ΧΊ!. 
Ηἰ5 βδισπαῖηθ, Αρρίνιβ, 15 ποι βῆϊ ἴο πηθαῃ 
6 ΠΙ5ϑοΊ]οΥ," ἂπὰ τὸ πᾶνε θθθη ρίνθῃ 
Ηἶπὶ οἡ δἀςοοιιηξ οὗ μῖ5 ἢγϑί θχρὶοιέα ἀραϊηϑὲ [Π6 
Βοηϊ- [ἀπιρτῖ, ννμο Παὰ 5]αίη [15 Ὀγοίμογ [οη 
(οἢ. ᾿ἰχ. 37-41). 

8 2. ΤῊΕ ΑΜΕΝΤ ΟΕ ΜΑΥΤΑΤΗΙΑΒ 
ΟΥΕΝ [ΕΚΌΒΑΨΕΜ, 

6-14. ΤῊΪΒ ροπυΐηο ουΐροιγ οἵ παίιγαὶ 
στοῦ Πδ5 411 {πῸὸ ἀρρθαγαης οἵ Ὀδεϊηρ ἃ σοῃ- 
[ΟΠΊΡΟΓΑΤΥ ἀοοιιπιοηΐ, δηὰ ΠλαΥ ΜΜῈ}}] Πᾶνα 
θδθθη ἴῃ ςοπιροβίτίοη οἵ {π6 ἀρθά ρυιεδέ οἢ 

1Π6 οσςαβίοη ἴῃ αιεβϑίίοη. [{ 15 σοπηροβεά οἱ 

{πὸ πιοάεδὶ οὗ {πὸ Τ᾿) ανιάϊς Ῥβαϊιηβ, δῖ νυ ἢ 

βοπιθυνμαΐ 1655 οὗ ὀχαςῖ Ὀαϊαποο ἴῃ {Π6 οἰδι1505 

{πα 5 ουβίοπιασυ. ὙΠῸ σῆγίῃπης οβθοΐ 15 

ΜΓ ΠΟΙΙΥ ΒΡ Θά ὈΥ 1Π6 ἀγταπροπιθηΐ ἰπῖο γΈΓΒῸ5 
ὙΥΠΙΟΝ ΟἿΓ {ταπϑαἴοτθ παν ἰο!]ονγεά ἢ 1Π6 

{{1|6 ἀΥΓΑ ΠΡ  ΠΊΘηΐ 15 845 ΓΟἸ]ΟΥνΘ :---- : 

γοε ἰ5 πιο! Δ πεογείογτα ννὰβ 1 Ῥοΐῃ ἴο 566 
1ΠπῸ ταΐβοτν οἵ ΤΥ ΡΘΟΡΪδ, 

Απά τΠ6 ταϊβευυ οἵ ἴῃς Ηοὴν ΟἿ ὃ 
Απά ἴο ἄννε}]} ποτ θη 1ἴ νγι5. 6] νεγβᾶ ᾿πίο 

16 παπά οἵ 1Π6 ΘπθτηΥ, 
Απά ἰἢξ βαποίπατγ ἰμΐο ἴῃ8 παπά οἵ 5Βί γα σοῖ5 ὅ 

ἡ σϑϑι (Ὡοοσίο 



6 Απά ψβεη δε 88ὺν [πὰ Ὀ]Δ5ρΡ}6- 
ΤΑΪε8 ἴπαῖ τψεῦα Τοπηποα ἰη [48 
δηά 7εγυβαὶε 

7 Ηε κἰ4, Ὗοε 15 πὲ ' τβεγείογε 
γγῚ8 1 Ὀογη ἴο 866 [ἢ18 ΠλΙΒΟΓΥ οὗ ΓΩΥ͂ 
Ρεορῖε, δηά οὗ τε ΠΟΙΥ οἰτγ, Δηὰ ἴο 
ἀνε} τῃεγε, ἤεη 1 νγλ8 ἀεϊνετεά 
ἱπίο τῆς Βδηά οἵἩἉ [Π6 δποιηγ, δηά τ} 6 
βδῃςίυδγΥ πο τῆς Βαηά οὗ βίγδηρεγθὶ 

8 Ηετ τειρὶς ἰ8 θεσοπια 28 ἃ τηδῃ 
νους ρίοτγ. 

ὃ οἷν. χ.83, 9. δ ε6Γ ρ]ογίοιιβ ν6886}8 γε οδιτεὰ 
ΑΥΤΆΥ ἱπίο σδρον!, ΒΕΓ ἱπέλη δὲ 
δἰαίῃ ἴῃ τῆς δίγεεῖβϑ, μεῦ γουηρ θη 
νι ἢ βυνογά οὐ [Π6 ΘΠ ΙΩΥ. 

δες ἴδορ]ο ἰς ὈδοοΙῺ6 88 ἃ τωδῃ οὗ 50 τερυϊδ- 
ἄοῃ : 

Ηδες ρἱ]οσίουβ γδβ8ε]5 ἃτὲ οδιτί οα ΔΌΎΤΑΥ ΟΔΡΕΨΟ : 
Ἧδεςσ γουῃρ ΟὨΣ] ἀσγοῃ ασὲ β᾽αίη ἴῃ [ἢ βίτθοῖβ, 

Ηδογ γοιτ8 τ [ἢς δινοτά οὗ [ῃ 6 ΘΏΘΣΩΥ. 
ὍΝ δῖ ᾿δίίοῃ μδβ ποῖ ἱπῃογίίςα μαζί οὗ δεῖ 

Ἰηηράοσα, 
Νὸοσ ροϊζεη ἃ ρογίίοῃ οὗ Βοσ 5ρ0 115 ἢ 

ΑἹ] μος δἀάοσηγηθηξ μβαῖῃ Ὀδεη ἴλη ΔἸΨΚΑΥ ἔσοπι 
ΒΟΥ 

Τηβιςδά οἵ ἃ θα ψοῦλδι, βἢ6 15 ὈδοοΙη6 ἃ Ὀοηὰ 
δἷανα. 

ΒοδΒο]ά, οὖσ βαῃοΐπδσυ, ὄνοπ οἿσ ὈεΔΌ δηᾶ οὖσ 
ΕΊΟΓΥ, 15 Ἰαϊὰ νγαβῖα ; 

ΤὨς πδιϊοοβ μαναὰ ργοίδηεὰ ἱ, ΝΒεσζείοσε ἀ0 
Ἧ6 5111} να 3" 

6. «υὐδέη δὲ “ατυ.] “ Ἠς;᾽ τεΐθιβ ἴο Μαῖίδ- 
1145, 1[Π6 ομ]οῦ ϑιιδ]εςξ οὗ [πὸ πγϑῖ βεςξοη. 

ὀίαερῥεν»ιἰ..7ὼ [τηρίουϑ ἀεοάβ, γαῖμεσ ἴΠδῃ 
ἱτηρίουβ ννογάβ, δθεῖη ἴο δα ἱηϊεηἀδά. (Ο(οιΡ. 
οἰ. 1. 35-632.) οοάς δίομα σου]ὰ Ὀ6 “ἐπ. 

ἐπ ὑμάα ἀπά ϑεγμσαίε 1.6. “ἴῃ ]υάζ8, 
δηὰ οβρεοίδ! νυ ἰῃ [ογυβαί οι. 

7. «υδόγεζονγε αυὐας 1 δογη 10 “ἐξ ἐδὶς »ιίσογ Ὦ 
Ἐδίδοσ, “ς ὙΝν μβογοίογο νγὰβ 1 Ὀόγῃ ζ05.Σ δἈ1ε, 0 
800 ἴπε πιθοῦ," ἄς. ὙΠ ϑοηΕπτηθηϊ ΤΑΥ͂ 
6 οομῃραγεά ψἱ ταδὶ οὗ [οὉ 1, 3--τι, δηά 
7]ογειδῃ χχ. 14-18. Α Βοδίμθη νοηΐ 
80 ἔδυ 43 ἴο 540 [δ 1 ᾿νουἹὰ ἤᾶνα θδεη ὈδιεΥ 
ἴοσ ΘΥὉσΥ τῇδ ποῖ ἴο βάν δε Ὀοσγῃ (ϑΟΡὮ. 
“(Εά. 60]. 1. 1225). 

9. Ηεν κἰογίομς υεσ5ε}.1 Οὐταρ. οἷ. ἱ. 21-23 ; 
δηὰ ποῖο [ἢ βἰΓ658 [ἢδί 15 Ἰδαϊά οἡ ἴῃς σδρίυγε 
οὗ ἴῃς ““γϑβϑ56]9 Ὀεϊοηρίης ἴο [6 ΘΑΥΠ ΘΓ 
τοιρὶς ἴῃ πε σαποηΐοὶ ΒοΟΚβ οὗ {με ΟἹά 
Ταβίαιηεης (2 Κίηρθ χχυ. 14-17; 2 ΟἾγ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. Ἴ5: Ἰ, 1η-2ῖ; δῃ. ἱ. 2, γ. 2; 
ἘΖτιΑὶ. 7, ἴχο.). 

δὲν ἐηζαμίς ἄγε σ«ἰαϊπ 
2 Μᾷδεοι. νὶ. το. 

δε" γοιης »ι6η αὐἱὲῥ ἐδε “αυογ.] 8566 2 Μαςο. 
γ. 24. 

866. οἷ. 1, ότ; 

1. ΜΑΟΘΑΒΕΒΒ. ΠΠ. [ν. 6---14. 

1Ιο δαὶ πδίίοη ἤδῖῇ ποῖ δά 4 Β. Ὁ 
ΕΙ. Σόγο 

Ραγί ἴῃ λὲν ἰϊηρσάοπι, δηἀ ροζίεη οὗ 
ἢΕΓ 8Ρ01]8 ἡ 

1: ΑΙ] Ποῖ ογηδιηθηῖϊβ ἃζῈ ἴδίκοῃ 
ΑΥΔΥ ; Οὗ ἃ ες ψοπιδῃ 886 ἴ8 ὃ6- 
ςοπλα ἃ Ὀοηάϑἶανα. 

12 Απά, ῬεμοΪά, οὐ ᾿βαποίυλγγο ἔμ ἀν 
δναῇ οὐγΓ Ὀεδλυῖγ δηὰ οὐΐ ρουγ,» 18 
Ϊλι4 νγαϑῖθ, δηά (6 (θη ε8 ἢᾶνα 
Ρτγοίδηεά τἴ. 

12 Το δῖ επά τπογείογε 812}} να 
᾿νε Δῃγ ἰοηρεγὶ 

14. ΓΒεη Μαιιδιίαβ δηὰ ἢΐ8 80ῃ8 
τεπί {μεὶγ οἰοίθε8, ἀπά ρυΐ οἡ 8δεῖϊς- 
οἰοι, δῃἀ πηουγηεά νεγῪ 8οζα. 

10. ας παιϊοα δαϊδ ποὲ ῥδαά α ραχέῇ 
Το (δουρὰϊξ οὗ ἴδ Ροεῖ ροῖβ ὑεῖς, ᾿ 
ἔτοπι ἴδ 6 ῥγϑβεηξ ἴο ἴπ6 ραϑῖ, ἀῃὰ 5ῃον5 ΠΤ 
]υάκα 45 ἴδε ὑγεγ οὗ ἃ ἰοὴς ϑυοοεβδίοη οὗ 
Ὠδίοἢ9--ΕἸΥΡΌΔΩ5 (. Κίηξβ χὶν. 25, 26), 

ὶ (2 Κίηγβ χυὶ!. 132-|ἰό; 2 Ο(ἢτσ. 
ΧΧΧΙΪ, 11-3), ΒΑΟΥ]οηΐΔη5 (2 ΚΗιρ8 χχῖν. τ: 
ΧΧΥ. 1--21:), ϑγγίδῃβ8 (ἰό. χυὶ. ς, 6), Μοαδδέϊεβ 
δ. χχῖν. 2), Αὐγηοηϊίεβ (ἐό.}, Ῥεγβίδῃβ 
ὑπ χα ἷχ, 9), Οτεςο- Μδοθάοηι!δῃ8---νῇο δά 
41} τοῦ Ποῦ, τοῦ ΟἹ ἰε58, οἵ μεῖ βδουε- 
ΤΟΙΣ, δηὰ ὈΘοΏ ρδγίλκοῦϑ οὗ μοῦ 5ροὶ 8. ΟΥ, 
ΡΕΓΒΔρΡ5, Β6 ΟἿΪΥ τῆθδηβ [πδὲ (Πς ἀγπηδα ἕοσος 
νυ ἢ Απέοςδυϑ οπλρίογεαὰ ἴο οΔΙΤΥ οὐΐ 815 
ΤΩΘΑΒΌΓΟΒ γγὰ8 ἀγάσγῃ (τῸπὶ 4}}] {π6 νάτγίουϑ 
ὨΔΈΟΏΒ υηάογ ἢἷ5 ἀοπιϊηΐοη (ςοτρ. 2 Μδος. γ]1]. 
9), δηά {παῖ ἰῃ [858 ννΑὺ ποτα ννγᾶϑ΄ ἃ 
Ρεθορίε ψγῃῖοῖ μδὰ ποῖ ῥρσγοβίθά Ὀγ {πε Ϊ8- 
ὕοηῃ οὗἁ Ϊεγυβαίεπι ((ἢ, 1. 35). [ἢ εἰ ΠΟΥ οᾶϑε, 
Ηἰβ ἰδησυάᾶρο ἰ8 τῇῃοίοσίςδὶ, δὰ ποῖ ἴο ὃς 
Ῥγοβϑεά ἴο ἴῃ Ἰοξζοσ. 

11, οῦα 7εε «υονιαᾶη “δὲ ἐς δεεονηδ αὶ δοπδ-» 
“ἰαυε.} 7]υάξα ἰοβῖ μοῦ ἱηδερθηάεηςε δὲ ἴΠῸ 
ἔμπης οὗ τς Βαδυ]οηΐθδ Οδρενγ, δηὰ ΟὨΪΥ͂ 
τεοονοσεά 1: τγουρὰ ἴπ6 εῇοτί5 οὗ {Π6 
ΜαἼοοδῦθθ ῥγίηςθβ. 86 νψἃ58 ϑιῤ]εςξ ἴοὸ 
ΒΑΌΥΪΟΙ ἔτοπὶ Β.Ο. 6οό ἴο ΒΟ. 518; [0 Ρεγϑβία 
ἔγοπῃ Β.Ο. 538 ἴο ΒΟ. 332; δηάἴο [86 Οτεοο- 
Μαδροδάοηΐδῃβ ἔγοσῃ Β.Ο. 332 ἴο ΒΟ. τόδ, ἤδη 
Μαιίδιίδβ στονοϊϊοὰ. Βυῖ [ὃς ρΡοεῖ ἱζῆογεβ 
τὲ ἕαςΐϊ οὗ ΡΟΙΌςΔ] βυδ]εςιίοη, δηά οοηβιοσς 
τηδῖ, 80 ἰοῃρ ἃ5 5:6 νγὰ5 δἰϊονγοὰ [86 ἔτος 
Ἔχοσγοῖβε οὗ ΠῈΣ σε! ρίοη, 586 ννὰ5 ἔγϑϑ. 

10. οἱ" “Ωἤοίμαῦ . .. ἐξ ἰαίά ευας12.] 
Ἀδίμου, “189 ψϑδεῖο, “15 ἃθ8014:90"---ἰ.2. 
[48 ΠοηΘ ἴο ψΟΥΞΏρ ἴῃ ἃ, ὙὝΠεγα μδα 45 γεῖ 
Ὀδοη Ὧ0 ἀδίαρε ἀοης ἴο ἴ6 Τοτρὶς Ὀυϊ]4- 
ἴῃρ. Οοτήρδϑτγο Ὠοΐο οὐ οἷ, ἱ, 39. 

δε Οεηῆιἦος δας ῥγοζαποά “3. 866 οἷ, ἱ, 
54) 59. 

14. γεπὲὶ ἐδεῖγ εἶοῖδες απά μὲ οπε σαεξεΐο! .} 
ΎΤΒεβϑε ασα υ80.2] 51:05 οὗ τχουγηΐϊηρ ἴῃ [86 
Ἐλβῖ, δηά σψεσγαὲὰ ποῖ ρβϑουϊαγ ὮὉ ἴδε [εἐτϑ. 



ν. 15-18.] 

Ι5 Ϊπ τΠ6 τπηθδη ψΉ1Ὲ {Π6 Κιπηρ᾿ 8 
ΟἸ ΕΓΒ, βυ ἢ 45 σοπηρο ]εἀ τῃ6 ρεορὶς 
ἴο γενοῖϊ, οδπηθ ἱπῖο τΠ6 οἰγ Μοάϊη, 
ἴο πηᾶκα τΠεῖ βδοτῆςα. 

16 Απά ψῇξη πηδηΥ οὗ 15γ86] σδπλα 
ππίο τἢ6π|, Μίδιδιηϊαβ αἰϑοὸ δηὰ ἢΪ8 
80Πη8 σΔΠη6 ΟΡ ΙΠΕΓ. 

17 ἼΠΕη δηβννεγεά {Πα Κίηρ᾿β οἵ - 
ςεΓ5, Δηἀ ςαἱά ἴο ΜΜίδιιδζῃϊαβ οἡ τ} ]8 
νγῖβα, ΤΟ αὐ ἃ σΤυΐοτ, ἀπά δη Ποη- 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΙΒ5. 1]. 

ΟἸΓΑΡΙ6 ἀπά ρσγεαΐ πΊᾶπ ἴῃ 18. οἰ, 
ΔΠΔ βΕΓΕΠρΡΊΠαποσ ἃ ὙΠ 80η5 δηά 
Ὀγείῆγεη : 

18 Νον {Πογείογε σοπις ἔμοιι ἢγϑέ, 
᾿δηά 16] τῃ6 Κιπρ᾽β σοπιηηδηαπηεηΐ, 
{|κῈ 45 41} 8 πεαΐμθη ἤανα ἄοπα, γϑᾶ, 
Δηἀ {Π6 πηεη οὗ [πα «ἶβο, δηά μι 88 
Γεπη δίῃ δὲ [6γιιβαίθπη : 580 5Π41} ἴδοι 
ΔΠΔ τγ Πουβα 6 ἴῃ τῆς πιμηθεγ οὗ 
με Κιηρ᾽᾿β Πεηά5, δηά ποι ἀπά τἢΥ 

866 ὨΙοά. 51ς. 1, 72; Ἡογοά. ν1]. 99 ; ]οηδἢ 
1, 6, 8 ; [00 1, 20, 11. 12, ἄζο.) 

δ. 3. ΤῊΕ ΟἸΙἸΚΟΟΜΒΤΑΝΟΕῈΒ ὈΝΘΕΒΚ ΜΉΙΟΗ 
ΜΑΤΤΑΤΗΙΑΒ ΒΕΘΑΝ ΤΗΕ ΒΕνΟΙΤ. 

15-28. Μαίίδιϊαβ δηα "8 βοη5 μαὰ νυ ἢ- 
ἄγαννγη ἔγοπι [ΘΓ 5] θη, νν ἤθη [6 Ρογβθοιίοη 
ΕΤΘῸ μοί ποθ, δηά τοιγοὰ ἴο {ΠΕ ῚΓ ΔΠΟΘΒΌ 4] 
οἷ, οὐ ὙἹ]Π]ᾶρθ, οα 1ῃ6 νοσῦξα οἵ ἴῃ6 5}ῃ6θ] δῇ, 
ΟΥ δτεαῖ ῬἈΠβίίηθ ρἱαΐη, ννμοσα ΠΟΥ ΠΊΔΥ 
Πᾶνα Ἔχρθοΐοα {παΐ ἴμου ννου]Ἱά Ὀ6 πππλοϊοβίθα. 
Βυΐ, «αἴἴεγ 4 δῃογί ῥραϊιϑθ, ἴπ6 Ῥειβεσυζουβ 
ΞΡΓΟΔα {ΠΟΠΊΒΟΪνῈ5 ἔγοτη ἴΠ6 οαρὶῖα] ονοῦ {Π6 
σουηΐσγ. Τῆς “Κιπρ᾽β οὔσοΓβ᾿--- ΡΟ Ὀ]Υ 
ἴῃ6 ““ΟΥ̓ΘΓΞΕΟΓΒ᾽᾽) οὗ οἷ. 1. 51--οαρρθασοα δἵ 
Μοάεϊη, απὰ γεγο σι πβϑίοη ἴο ἴΠ6 σογαὶ] 
οὐϊοξ οα {πὸ ρατί οἵ 115 ἱπμαδιϊαηΐῖθι Α5 
Μαιαίῃαβ ννὰβ (πΠ6 ομϊθξ πιᾶη οὗ [6 ρίαςβ, 
ἃπὰ πδὰ αἰοπάρα τῆς ἤγϑὲ πιθεϊπρ νυ] ἢ 
ἴΠ6 ΟΠΊΓΘΘΙ ϑυτϊηπιοηθά, μ6 ννὰβ οδ]]θά προη 
ἤγϑε «πὰ ἰογεπηιοδὲ ἴο οὔδὺ {6 δαἀϊοΐ δπά 
βδογίῆςο, ΤῊΪ5, ἰπ ἴΠ6 πᾶπιδ οἵ Πἰπηβεὶ ἢ, ἢΪ5 
505, Δη ἢ΄Ί5 Ὀγεί ΓΘ, Π6 5ΟΙΘΠΊΠΙΥ τοξιβθα 
ἴο ἄο. ΑΒ Πα σραβεά βρθακίηρ, οπθς οἵ {πε 
ἨεἸἸθηἰζίπρ ΡΥ ργοβοηΐθα ΠἰπΊβο Ὀοΐογα 
ἴπ6 ΠΟΙ ΠῚ 55 ΟΠοσ, δηα βιρηϊῆθα Π5 ἀθϑιγα 
ἴο ἀο ψῇῆδὲ Μαϊζδίμϊα που] ποῖ. Μαῖ- 
ἰδίῃϊα5 αἵ οηςσθ βθνν ἢϊπι, απὰ ἕο] ονγο παρ 
[15 ὈοΪὰ δοΐῖ ὈῪ 4150 ΚΠ [6 ΠΟΠΊΠΊ ΘΙ ΠΟΥ 
δηά ἀεϑίγουϊηρ {Π6 Ἰ40] αἰΐϊασ. Ηδ ἴῃεη νγεπί 
1ὨγουρΡἢ 1ῃ6 οἰΐγ, ἀπά ϑιιπηπηοποά 811 γῆ 0 
ὙΓΕΓΘ ΖΟΔΙΟΙΙ5 ἔοσ {ΠῸ ᾿ανν ἴο ἔο]]ονν Πΐπὴ ; αἰ ΟΓ 
ὙΓ ΒΟΉ, νυ 15 ΓΟ] Ονγοῦβ, ΠῈ αυϊέοα [πῃ εἰν, 
ἀπά Ὀεΐοοκ Πἰπηβοὶῇ ἴοὸ {πὸ πηοιιπίαϊη5. ΤΠ 
νγὰ5 ΟΡΘΠ νγὰΓ ἀθοϊαγοά θεΐνγθοη ἴπΠ6 51π|14]} 
πτῶν οἵ ἘΠ] [εὐν8 ἀπά {πῸ παρ Απεῖο- 
οὗ5. 

15. 1κ δὲ γιοαη αὐῤι 1 ὝΉΘΓΟ 15 πὸ 500 ἢ 
ΕΧΡΓΟΒΘΙΟΠ ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΙΡΊΠ4]. ΡΙΟΒΑΌΙΥ 5ΟΠῚΕ 
ΜΈ ΘΚ5. ἰηΐοσνοποα Ὀεΐννθοη {Π6 ““τπουγηΐην ἢ 
οἵ Μαζαϊηϊαβ ἀπά {Π6 ἀγγῖναὶ οἵ {Π|Ὸ ἢ ςοΥ5. 

ἐδεὲ ἀἰηρς οὔεογςἢ ΤατογαΊγ, “Π6 τθη 
ἴτοῦι ἴΠ6 Κιηρ "--ὴδ, [πΠο56. ννποπὶ μ6 μαά 
(ΟΠΊ ΠῚ 5ϑοποα ἔῸΓ [Π6 ΡυΓροβο οὗ σαγγγὶπρ οὐ 
Εἰ5 ογάθυβ. 

σμορ ἂν εορβρεἰεὶ ἐῤὲ ῥεοῤίς ἐο γχγευοἹ ἢ 
ἈδΊΠοσ, “το αροβίβιζο." ὙΠῸ “ στϑνοὶ ἴη- 
τοπάφα 15 γοθο]] οη ἀραϊηϑὲ ἴῃ ἰανί5 οἵ Οοά. 

ἰο γιαζε ἐξεγι σαςγεε. (ΟπΊΡ. 1. 51. 

16. Μίαϊἑαίῥίας . .. ἀμά ῥὶς σοπ. εαριδ 10- 
ξεϊδεγ ἢ Νὸο ἀοιδὲ {16 ᾿πηῃαθιϊαηΐβ ρ6πη6- 
ΓΑΪΙΥ ὙΥΟΓΘ ΒΌΠΊΠΊΟΠΘα ἴ0 ΔΡΡΟΔΓ Ὀεΐογο 1ῃ6 
ΠΟΠΊ ΠῚ ΒΒ ΠΟΥ. Μαίίαίῃϊαβ «πὰ ἢἰθ 508 
ΠΑ Πη6, 5ῖποα 1 ννὰ8 ποῖ ἔοσ {Πεπὶ ἴο δηζοραΐα 
Πδΐ Πα ννᾶ5 ἀθουΐ ἴο 580 ἴο ἴεῖη. Ηδξ πιρῃξ 
αν ΠΟΠΊΘ ΠΡΟῚ 50ΠΊΘ ΠΑΓΠ.]655 ΟΥΤΑΠά. 

17. αποπυεγεά . .. απά «αἰ. δίδοτε, 
“ΦΟΟΚ 89 “οχᾶ, δηα 5Ξαἱα." ΤΠ ὀχργοββίοῃ 
ἰδ δορά ὈγΥ 1ὴ6 1, ΧΧ, οὗ ορεπῖπρ 5Ρρθθο 65, 
νοι ΔΠΥ͂ ΓΕΙΕΙΈΠΟΘ ἴο δηγίῃϊηρ βαϊά, ΟΣ 
δνθὴ {πουρῃΐ, ὈΥ 186 ορροϑβιῖθ ραγίγ. 8568 
Ὀεῖονν, οἢ. νἱ}}. 19. 

Τροι αγὶ α γμΐσ ΙῚ [Π6 Εδαβδέ ΘσΕΣΥ ΡεΥ͂ 
ἴονν πῃ δηὰ υἱ]αρο μὰ5 115 “ποαά-τηθη," νη 
ΤΟργοβοηΐ ἴ ννἢ [Π6 σονθγημηθηΐ, ἀρροσίίοῃ 
115 ἴαχϑϑ, οο]]θςξ {ποπὶ, απ οΟἰμουννῖβο δοῖ 85 
115 Ἑσἢϊοίβ, Μαζίδίῃϊαβ δ] ἃ βσἢ ἃ Ροβιτίοη δὲ 
Μοάεΐη, ργοόθαῦὶν ἵτοπὶ ἢΪ5. Ὀἰγίμ ἀπά ννϑδ! τ, 
ῃοΐ ἔτομ 5 ΡΓΙΘΘΕΥ σΠαγδοίου. 

απ ῥοποιγαίε ἀπά σγεαὶ »παη.}] Νοῖ ΟΠΙΥ͂ 
4 Τα Ϊ]ογ, Ὀὰΐ ομθ οὗ κοοά τοριιΐθ, ἀπά ἃ “" βτοαΐ 
ΤΏ84η ᾿" σοπιραγοά ἢ {πὸ τεϑὲ οἵ {Π6 1πηΔ01- 
αηΐθ; ἃ5 Ενναϊα βδαγβϑ, “"1ῃ6 ποσί πηροτγίδηϊ 
ΡεΥβοηᾶρο οἵ πε ρἰδςςρ.; 

18. Πῆὲε ἂς αἱἱ ρὲ ῥεαΐίφεπ ῥάυς ἄπει] 866 
ποΐθ οἡ (ἢ. 1. 42. 

σμο ας τεγηαῖη αἱ σεγσ πίοι. ΑἸ ἀοκπηον- 
Ἰοάρτηθηΐ {παΐ σσθαῖ πυπηθεγβ Ππαὰ σο[ιβεά ἴο 
Γεπηαϊη, δηα μαά [Ιοἵς τμ6 οαρὶΐα]. (8ε8 οἱ. 
1..3.8.} 

σο σραΐϊὲ ἐροι απά ἐν ῥοιισο ὧδ 11 ἐδὲ πιφηδϑῦ 
ΟΡ, ἐῤὲ ἀἰπς γηίεπας.) ϑοπιοιῃίηρ πλοῦ 18 
τηθαηΐ ἴΠ8Π ἃ Ῥγοηϊδα {πα ἴῃοΥ δποι]ὰ Ὀδ 
ἀοσοιπίρα Ἰἰογαὶ βιιθ᾽θςῖβ, ὙΤΠΘ Ῥογϑίαη Κίηρϑ 
Πα {πεῖν “ Ἀογαὶ Βεποίδοϊζογβ," πὸ ἰοστηθα 
ἃ ἀἰδιϊπος οΪα55 (Η εγοά, 111. 140; νὴ. 85), 
ννοσο Κποννῃ 85 Ογονσαησς, ἀηα Ππαά ῬγοθΔΌΙΥ 
ΒΡΘΟΙΑ] ΡΓΙΝΠΘρο5, ΑἸΟΧαηάου δα ἢ15 “ σοπὶ- 
ῬΠΙΟΠ5," ὙΠῸ ΕΓ ἃ ἀδἤηϊΐα ῥγιν!]!θρεά οΪ455. 
ΤΠ ϑυτο- Μδοθάομπίαη Κίπρδ δθὲπὶ ἴο ἢᾶγνθ 
ἀἰβειη Ἰϑηρα ἴνγο οἰαβθϑθθθ οὔ ῬΕΥΘΟΠ5, ΟΠ6 85 
{ΠΕ ῚΓ “ΠΟΙ ΡΑΠΙΟη5, απ ΔΠοΐμοΥ 845 {ΠῸ6ῚΓ 
“τἸοηἀς᾽ (ΡοΪγΌ. χχχῖ. 3, 8 7), ἀπὰ ἴο μανε 
Ρογμ 4 ἴο δας σοτγίδϊη αϊϑεϊποῖίίοη οὗ 
ἄγοβϑ, ργεσθάθηςο, απά ἴπῸ {κὸ. Μαιίδῃϊαβ 
«πὰ ἢἰ5 50Πη5 γνοῦο οἤθγοα δαπηββϑίοπ ἰηΐο {Π6 
455 οἵ “ ἔτ] οηἀ5." ((ομΡ. οἷ. ΣΧ. 65.) 
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ς 7οβῆ. 24. 
Σξ. 

ἈΠ] άγθη 584}} ΡῈ Βοπουγεά νυν τ 511νῈγ 
Δηὰ ρο]4, δηά πιδηγ γενναγάϑ. 

Ι9 ΤΏεη Μαιιδιῃϊδβ δηβννεγεὰ δηά 
βρᾶκΚε ψἢ 4 ἰουὰ νοῖςε, ΤΒουρῈ 4]] 
τἢς παίίοηβ τπδῖ ἀγα ὑπάεγ [ες ΚΙΠρ 8 
ἀοπιίηΐοη ΟΥΕΥ Πἰπὶ, ἀπά (2]}] δινδύ 
ΕΝΕΓΥ οἠδ ἔτοπὶ ἴῃς τε]ρίοη οὗ τἢεὶγ 
ἔλΊΒεῖβ, Δπὰ ρῖνε σοηβεηξ ἴο [5 σοιη- 
τΔΠἀπιεηΐϑ : 

20 “Ὑεῖ ν1}} 1 δηά τγ 80ηὴ8 δηά 
ΤΥ Ὀγαιῆγθη ννδὶκΚ ἰῃ τῃῈ ςονεπδηῖ οὗ 
οὐ τ οΓ8. 

21 (σά (οΥὐϑιά τῃδὲ νχὲ 5ῃου]ά ἔογ- 
5ΆΚα (ῃ6 ἰᾶνν ἀπά {ΠεῸ ογάϊηδηςεϑ. 

22 ὟΝνε ν}}] ποῖ μεάγκεη ἴο τῆς 
Κιηρ᾿ 5 ννογάϑ, ἴο ρὸ ἴτοπι οὔ γε]ρίοῃ, 

δοπομγεαί «οἱ σεῦ ἀπά σοί ΟἸΗ͂Ξ. οὗ 
ΟΥ̓ΠΑΙΏΘηΐ5 ἢ [Π6 Ργϑοϊουβ πηρία]5 ἢδὰ Ὀθθη 
Ὀεβίοννεα ὑροη {πε ῚΣ σουΓΈ γα ΕΥ [6 Ῥογβίδῃ 
Κίηρ5 ἔτοΙῃ {ἰπλ6 ἱπηπλθ σαὶ (Χεη. ὁ Ογτορ. 
Υ1}1.. 2, ξξ 7-12). ὙΤΠ6 Ρῥγασίίος. ραβϑθὰ ΤΟ Πὶ 
ἴποτὰ ἴο [η6 ϑγγο- Μοβάοηϊδῃβ. (8εε δείονν, 
οἷ, Χ. 20, 89.) : 

19. «υἱὴα ἰομά “σοἷςε.} ὍὥΤὸο αἴίγαςϊ αἴἴδη- 
οη. Μαίίαίας ἀθοιγοὰ {παῖ ἢϊς ον - 
τον ηϑηλθη δῃοι ἃ ἤθαγ ἢ]Π]. 

Τρομσῤ αἱ ἐδε παΐομσ ἸΜαιδίῃϊαβ 065 
Ὠοΐ 4ιιοδίίοη {16 βδἰαϊοπιθηΐῖ τηδάδ ἴο μἰπὶ (Ὁ. 
18), [ῃδἴ ““ 41} [πΠ6 οαῖῃθη ἤν ἄοπο δοςοσγά- 
ἴῃ ἴο [6 Κιπρ᾿ 5 σοτητηηήπγχρηϊ.") Ὑτιῖθ ΟΥ̓ 
ἴαϊσθ, 1 15 ἴπὸ δᾶ ἴο ἔπτη. Ηδ ν}}} ποῖ 
“ ο] ονν ἃ ται] τας ἴο 6ν}}" (ἔχ. χχίϊ, 2). 
ΤΠοικἢ 411} {πΠ6 ννοσ] μοι] [411] ἄνναυ, γεῖ 
ψ 1} 6 θὸ ἔπ }}, δηα 15 ζα ποῦς ἤοι56. Η 15 
Ὀοαδί ννὰ5 θεῖο Κορί μη τηαὶ οὗ δῖ. Ῥϑίογ 
(Μίαι. χχνὶ. 3). 

“πίον ἦρε ἄδισ᾽ς ἀογιίπίοπ ἢ Ἰι ΛΟΓΑΙΪγ, “ἸῺ 
{Πς Βοιιδὸ οὗ [δὼ ΚΙη 5 Κιημάοχη,᾽ 

20. ἐῤῥε εουεμαπὶ Ὁ οαν Καί δεν ἢ 1.6. τὴς 
σονοηδηῖ (ΟΥ̓ ΟΤΘΟΠΊΘηΓ) νυ ῖς ἢ Οοά τηδάς 
ὙΠ ΟἿἿ δησοβίουβ αἱ Μοιιπῖ διηαὶ (ἔχ. χίχ. 8 ; 
Χχῖν, 3--8), 

22. εἶδέν ὁπ ἐῤδεὲ γίσδε ῥαμε, οὐ ἐῤε [6] 
ΟὐοπΊρΡ. λοι, ν. 32 ; ΧΥ]!. 20; ΧΧΥΠ, 14. 

23. «οδὸπ ῥὲ ῥαά ἰοὲ «ρεαζίηφ Ἐδίβοσ, 
“8.8 80 1010 5ρορκίην." 

ἐδύγὸ εαρι ἡ Οτ, “{πογὸ ἀρργοδοποά. 
ΤῸ πηαη βρὺ5 ἴο ἢανα ΠΟΠῚΘ ἘΡ σδβιιδ νυ, 
ποῖ μανηρ θύῃ διθοπηρ ἴΠΟ056 Δ5βθιη θα αἱ 
1ῃ6 ἢγϑξ (τ΄. 16), δΔη 50 ποῖ μανίην πρασγὰ {πὸ 
ἱπμπαηΐ ργοϊοϑὶ οὗ ΔΙ ας δίας, Ηθ ννὰ5 πὸ 
ἀοιιὲ ἃ χούσίοιιβ Ηο]Ἰοη χοῦ, δηχίοιβ ἴο ρϑΐη 
ἔανουσ ΜῈ ἴῃ ΔυϊΠοΥ 05. ὈΥ σογηΐηρ ἴοτ- 
νναγὰ δήοπς [ἢ ἢτοί. Ηἰ5 ὀχϑήρὶο, ἢ Μαἵ- 
αἴ }15 μα ἄοπς ποίπίηρ, ταὶρῆς πᾶν Παά 
8 τηοϑβῖ ἀθπιογα ἰϑίηρ οἴοςῖ, 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΡΒΕ5. ἢ. [ν. 19 --25. 

ΕΙΠΕΓ οὐ ἴῆ6 τρῆς Πιδηά, ογ τε 
Ιεᾷ. 

22 Νοῦν ἤδη ἢς Πα ἰεῆ βρεδῖς- 
ἴῃ ἴθεβ8ε ᾿ψογάβ, πεγα σάπια οἠς οὗ 
τῃς [ἐτννϑ ἰπ τῃε βρῇς οἵ ἃ}1 ἴο 8λοτ- 
ἢςε οπ {Π6 δ]τᾶγ νυν οἢ νγᾶ8 δὲ Μοάϊΐη, 
Δοσογάϊηρ ἴο τς Κίηρ᾽ 8 σοπγηγδπά- 
τηεηΐ. 

24. ΜΝ ἘΪςἢ την γμεη Μδιιδίμίδς 
84. ἢε νγᾶβ ἰπἢδλπχεά ντἢ Ζελὶ, δηά 
5 γεΐῃβ {γε δ] ε ὦ, πεῖῖῃογ σουϊὰ δα 
ογθθαγ ἴο 8ῃδνν ἢϊβ8 ΔΠρΡῸΓ ἌΚΕΌΓΟΙΣΕ 
ἴο Ἰυάρτηεηῖ : ψΠογείογε ἢα γᾶ, Δῃ 
δἷενν ἢϊπὶ ὑροη τἢε δἰϊαγ. 

25 ΑἾβο τῃ6 Κίμρ᾽ 8 σοπη 35] ΟΠ οΓ, 
ψῆὴο Τσοπλρε!]οἀ πηδη ἴο βδογίῆςε, δε 

24. ῥὶς γεὶπς ἐγοριδί 4 Οὐομαρ. 5. ᾿χχιῖ, 
21, “1 ννᾶβ ρυ θα ἴῃ ΤΥ ΓΟΙΉ5 :᾿ δηά 966 4150 
]οὉ χνὶ. 13, χίχ. 27; 58. Υἱῖ. ο; 1,8π|. 111. 1.3. 
ΤΗε Ηεδτον ρἢγϑι οἱ ΡΥ σοηπεςῖεα {δαῖ ἴῃ- 
νναγὰ δηγοίϊϊοη ΒΟ ἢ 5[1γ8 τΏΘη, δηᾶ ἴοσοεβ 
1Π6π} ἴο βιιάάδη ἃςῖΐ, ἃ5 ται ἢ ἢ 1Π6 “ τοη5᾽ 
(6. ΚΙάηΘΥ5) 85 ἢ τὰς Πμεαγτί. Ηρησο ἴδε 
ἴννο ἀγὰ σοηϑβίδηξ Ἰοϊποά τορεῖμοσ (68. νἹ]. ο, 
ΧΧΥΪ, 2: [6γν ΧΙ, 20, ΧΟ. το, ΧΧ, 12; εν. 
1]. 23). 

πεὶεροῦ εομΐά δὲ γογδεαγ ο ἐῤεαυ δἰὶς ἀηρεγ.] 
Ἀδίποσ, "δπὰ ΒΘ ρΡουτοὰ ΤοΥῈ} Β15 ΔΗΡῈΣ ἢ 
---αἰὰ ποῖ τοβίγαϊη [ἴ----ραᾶνὸ ἰἴ ἔτες νϑηΐ. 

σεεογἰπς 10 ἡμάσηιεπ! ἢ ΟΥ “ἴο σοηάσσῃ- 
παϊίοη." ἴη ἢἰβ ΕΙΣΥ͂ Π6 Ἰιάροα δηά ςοῦ- 
ἀοηηποὰ {ἢ6 τπῆδη, δοσοιπίϊηρ πὶ οσῖῦν οὗ 
ἀόαῖῃ, οἰ ΠοΓ ἔἤοπὶ ἃ παίιγαὶ ἱπΊρι}]ϑ6, ΟΥ̓ 
ΡΟΥΒαΡρ5 Ψ ΗΠ ςοηβοῖοιι τοίοσοηοα 0 ἴδ6 
σοπηπηδηαά ρίνθη ἴῃ ἴῃς ἴἂνν (ἔχ. χχὶ. 20; 
Ἰλοιῖ. ΧΙ, 6-0, ἄο.), ἴῃαῖ ΙΔοϊαῖογβ ϑῃοι)]ᾶ 
6 ΚΙΠο4 νῖμοιξ ΡΥ. ενυὶδὴ ΟΡἰπίοὴ 
νου ]ὰ δητίγοῖν ἀρργονς οὗ σις ἢ δὴ ὀθχεου Ποῦ 
νους ογηλδαὶ {τ4] ΟΥ̓ δοηίοποθ, θη τΠ6 
ΒΙΠΠΘΓ ννὰ5 σδιρῆϊ ἴῃ [Π6 δοῖ δηά [ποσὰ οου]ὰ 
δθὸ πο ἀοιδί οὗ Πϊ5 συ}. (ΟοιρΡ. ἔχ. χχχι!. 
27, 28: Νυχὴ. Χχν. 8:1 Κίηρθ χυῆῖ, 40: 
2 Κιημδ Χ. 25, ΧΧΙΪ, 25, ἄς.) 

ῥὲ γα» Ηἰἱἰδ μαβίε ϑσμεννεὰ ἢ]5 Ζθδ]. 

μον ἐδὲ αἰαγ.ἢ Ιἢ 1Π6 νΕΤΥ δςῖ οὗἨ 58071- 
Πείης (σοπΡρ. 2 Κίπρϑ χχὶὶ, 25). [βαρ 55 
{πᾶς Μδιϊδι ας, ἀπά ῥὶς σοπ:, τυϑῃθα ὑροη 
1ὸ τηδῃ, σγηηθά αὐἱρ ὀγοαά ἐπῖσες (κοπίδες)), 
δηὰ 5ἰὸν ῃἰπι; δι ΡΓΟΌΔΟΙΥ πῈ ἀγα ρου 
Ηἶ5 ᾿πηαρίπδίίοῃ ἔοσ ἴῃ 656 δα! ΠΟ ]Δ] ἔδοῖβ. 

25. ἐδὲ ἀῤισὶς τορι σσίοπεγσ.] [οβορῆιι5 
(4115 πὶ “ 1Π6 Κἰπρ 5 βόπογδ)," δηὰ ξίνεϑ ἢ15 
ΠΑΠΊΟ ἃ5 Αρο]]ο5. ὙΠῸ 1.ἂνν ἀἸά ποῖ τεαιῦγα 
115. δεῖ, δίηῃςο [ῃ 6 σΟΙΏΓΑ 55 ΠΟΥ ᾿νὰ8 ἃ ἢδᾶ- 
[οη, οηραρος ἴῃ δχθουζίης ἴπ6 ογάθγβ οὗ ἢϊ5 
Ιοστηαῖο δονογοῖρη [Ὁ τηδὲ ὃὲ υδεδεά, 
1 75: Ππεὰ αἵ 411, 45 δὴ ἂςΐ οἵ νναγέαγο, οπς ὈΥ͂ 



ν, 26----30.] 

σι ΚΙΠοά δὲ παῖ εἰπια, πὰ {ΠπῸῈ6ὶ δἰταγ Πα 
Ἐπ ρυ]]εά ἀοννη. 

46 ΤΠ ἀεαϊε ἢε Ζεδίοιβὶυ ἔογ {ΠῈ 
Ὁ. ἴλν οὗ (οὐ, [Κα 45 “ ΡηΪϊπθαβ ἀϊά 

απο Ζδηαθτγὶ [ἢς 8οη οὗἉ δ] πη. 
27 Απὰ Μαδιιίδιῃϊδβ για τῆγουρῃ- 

οὔξ τῃς οἰτγ ψ ἢ ἃ ἰοιιά νοῖςα,. βαγίηρ, 
ΝΥ Βοβοανεῦ 15 Ζεαίουβ οὗ {Π6 ἰανν, ἀπά 
τηδὶ πίδίποῖῃ {Π6 σονεπδηΐ, ἰεῖ ἢ]πὶ 
Φο]Ϊονν πι6. 

᾿1ἢς τηοιηΐαίη5, ἀπά ἰεΐς 41} {παΐ ἐνεγ 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΕ5. 1]. 399 

8 80 Πα δηά ἢ158 8ο0η8 ἢδςά ᾿'πίο Β.6. 

6 Παά ἴῃ 1{Πς οἰΐγ. 
2090 ἽΠεη πηᾶηΥ {Πδΐ βουρῇῃς δῇογ 

Ἰυβέιςε ἀπά [πἀρπηεπξ νγεηΐ ἀονγῃ Ἰηΐο 
[Π6 νυ] ἀογη 688, ἴο ἢ ἄννεὶ] ἘΠεγα : του ον 

20 Βοιἢ {πεγ, ἀπά {πεὶγ σὨΠ]άγεη, Ὁ ὁ 
Δπὰ {πεὶγ υγῖνοθ, ἀπά τῃεὶγ σδίιε ; ᾿θτ, κε 
Βεσαιιβα "δ ]οςοη8 ἱπογθαϑεά 80ΓῈ ἐρν 
ὉΡΟΙ {ΠΕΠ. ἐδιν»ε. 

νοῦ Μαίδίμαβ σοπδιιπηπιαῖθα, δηά ρτο- 
οξαϊπιοά, ἢϊ5 τε] ]]οη. 

ἐδε αἰέαγ δὲ ῥμ)ϊεά ἀραυπ.] Ιῃ δοσογάδπος 
στ τΠ6 σοπιπιδηάβ σίνοη ἴῃ ἔχ. χχχίν. 13 
«πὰ Πουΐ. χὶϊ. 3, δηά αἴοσ [Π6 Ὄχαπρὶς οὗ 
ἴη6 θεὲ Κίηρβ (2 Κιηρββ Χυ ]. 4; ΧΧΙΙ, 12--20). 
Ἀπ’ ἰάἀοϊαίγοιιβ δἰίδσ ννὰβ ἃ ρους! ἴο {Π6 
ΒΟΙΥ͂ ἰαπά. 

26. ἐᾷε ας Ῥῥίπεες ἀϊά προ Ζα»ιὗγ! ἢ ὍΤῊΘ 
τοίεσεποθ 15 ἴο Νιιηῦ. Χχν. 7, 8, ν ΠΟΓῸ {Π6 
οὶ οἵ Ῥῃϊηθῆαβ (Οκ. ῬΗϊΠ665) 15 γτεσογάδά. 
ΡΗΪΠΘἢ45, ἴκὸ Μαίζαίηϊαβ, μπαά ὄχϑουϊοὰ 
αἴν! πὸ γΘηρΡΈΔΠΟΘ ΟἹ ἴνγο ΡΘΥΒΟΙΠ5, Δῃ [5ΎῪδο] ἴθ, 
ἃηὰ 4 ποαΐμθη ὙΠῸ νγᾶβθ Ῥαγίακου ἴῃ 5 
οἴδποθ. Ηἰ5 “Ζ6ε8]" σοοεϊνε ἃ {Π6 δρρσουδὶ 
οὗ Οοἀ (ἐῤία. στο. 11-τῖ; 5. ΟΥἹ. 20, 31). 

27. »ιαἱπέαϊπε!ρ ἐδὲ εουεηαρ!. ΤΑ ΈΘΥΔΙΙΥ, 
“ γῃριηϊδίποίῃ σονοηδηΐ"- --θ. Κοορϑ ἰδ ἢ 
Οοά. ὙὝΠεΕ σονεπαηΐ νγὰ5 δηΐοσοα ἰηΐο ὈΥ 
οἰγουπιοίϑίοη, απὰ ἰηνοϊνθά ἃ Κοορίηρ οὗ ἃ]}} 
1Π6 σοπηπηδπαϊηθηΐθ8. Ματίδ 4 5᾽ ἀρρθὰὶ ννὰ5 
ἰπΐοπάθαὰ ἴο σα]]ν το Πὶπὶ 411 ννῆο νοῦ Ργὸ- 
Ραγεά ἴο πιαϊπίαϊη {ΠῸῚΓ το] βίο ἀραϊηδί {ΠῸ 
αἴϊοτηρίὶ οἵ {πε Κίπρ ἴο Ραΐ ἰ ἀοννη. 

εξ βέγι ζο οαυ 71ι..15]ώ Μαιίαία5 Κπὸνν {παῖ 
ἴ οι] δ ᾿πιροβϑίῦ]ο τὸ γοβϑιϑδὲ τη ἴογος 
τῃαὶ Απίϊοςσπιιβ παὰ αἵ ἢ σομηπηαπα ἰΠ ἃ 
Ρεῖν ἴοννη κΚ Μοάεοϊἴη, νυν ἢ ννὰ8. ΡΟΥ Δ Ρ5 
ποῖ δύϑη νυ] θά, ΗἰξΞ ρίδη ννὰβ ἴο νυ πάγανν, 
ἢ δυο ἢ ϑρροσέ 85 πὸ σοι] οδίδίη, ᾿ηΐο 
1η6 νυ ]άθϑέ ραγί οἵ {Π6 11 -σου πίσυ οἵ [πάτϑα, 
γΠΕτῸ Τλανι Πα 50 Ἰοπρ Γοβιϑίθα 5411, ἀπά 
τΠδησδ ἴο ΟΔΥΓΥ͂ Οἡ ἃ 5.ἼΙΘΓΙ Πα νναγίαγο ἀρ αϊηϑῖ 
[6 Ρογβθοιξηρ Κίη, Ηἰδ5 βιισςθ58 15 σοϊαϊοα 
πη (6 ποχί βεοίίοῃ. 

δ.4. ΤῊΕ ΑΕΒ ΟΕ ΙΝΡΕΡΕΝΡΕΝΟΕ, Α8 ΟΟΝ- 
ὈὨ ΠΟΤΕ. ΒΥ ΜΑΥΤΆΤΗΙΑΒ ΗΙΜΒΕΜΕ. 

29-48. Αἱ ἢγδῖ {ποῦ νγὰβ ἃ σγϑαΐῖ νναπί οἵ 
ὈΠΙΤΥ ἀπ σοῃόβιοη ἁτηοηρ {Πὸ ΓΟ]ΙΡΊΟΙΙ5 ραγίν. 
ΤΠΟΥ Πεὰ το {πΠ6 νυν] ἀογηθ85 ἴῃ 5614}} ἀπά 
βοραγαΐε Ὀοάϊοβ, ἃ5 Ῥεγβθοιτοη ργθβϑο προη 
ἴποτη, νυ τοι ἀΠΥ ΟΠ ἀοκπηον]οάμοα Ἰοδίου, 
πος Ἔν Π ΔΠΥ͂ ΚΟΠΟΓΑΙΥ ἀσσορίοα ρδη οὗ 
ἀείθποθο. ὙΤΠΟΥ ννογο δοασίζογο ονὸσ ἃ νυἱάθ 
εχίθηϊ οὗ σοιιπίγυ, αηὰ ᾿ἴ ννὰβ. πὸ ἄἀοιιθέ 41{Π- 
οὐ ἔογ {π6 σπιοῖ πηθη ἴο τπροῖ δηά σοηβα] 
ἰορεῖμοσ. Ἄν θη {πὸ νὰ Ὀοραπ ὈΥ {πε 

ἔοτοοβ οὗ Απεέοοῆιβ θηΐογιπρ [Π6 ἢ1]]- ΟΟΠΈΓΥ 
«ηα σϑαυϊγίης [Π6 δι πγβϑίοη οἵ ἴῃ6 ἔιρὶνοϑ, 
1 πΠαά ποῖ ὄνδῃ θθθη ἀδίθυπηϊηθα νυν ῃδξ σουγΒ6 
νγὰ5 ἴο ὃὈ6 Ρυγβιοὰ ἢ τοβροςῖ το ἴπ6 οὉ- 
Βούψδπος οὗ [Π6 βαδθαΐῃ, νυ ποθ Υ ΟΥ̓ πὸ {Π6 
Γοϑὲ ςοιηπηαηάθα νγὰ5 ἴὸ ὕε τοραγάθά 845 
ἱπγ ΟΪ ν Πρ ἃ σΟΠΊρΡΙ εἴθ βυβρθηβίοη οἵ τα] αγν 
ΟΡΘΓαϊοη5 οἡ ἴπαΐ ἀαγ. Απιοηρ ἔπ ἤγϑί οὗ 
τὴς. ρΡαϊγοΐβ αἰΐαοκεαὰ νγοσα βϑοπθ νγῇο ἴοοκ 
1Π6 βιγιοΐοδε ροβϑιῦ]ο Υἷονν, ἀπὰ 0] θοιπά τὸ 
ΟΥ̓ΘΥ ΠΟ Γαϑίϑίδποα δὲ 8}1 ἴο ἴΠ6 δ ΠΘΙΠΥ Οἡ {16 
ἄδγ οἵ τοϑσῖ. Τὴ σοηῃϑοάιθηςα ννα5 δὲ ᾿ἰθαϑῖ 
ΟΠΘ 50 οι αἰβαϑίοσ, ᾿πνοϊνίπρ {πὸ Ἰο85 οἵ 
ᾳ 1ποιιβαηά ᾿ἰἰνοὸ5. (Ὁ. 38). Αἴοσ [ηϊ5, Μαῖία- 
1145, ἀπά {Πο56 ὩΠΩΘΥ δ ᾿πηιηδάαΐθ σΟΠῚ- 
τηδης, τοϑοϊνοα ἴο ἴακ ἴΠ6 ὀρροβιῖθ σοι γδ6, 
αηα ἀοίοηα {Πποπηβοῖνοϑ οἡ {ΠῸ ϑαθθαίῃ ἴο [Π6 
εἰτηοβὲ οἵ ΤΠΘῚΓ ΡοννΟΥ, 1 αἴίδοκοα. ϑυσοθβϑ 
ΓΟ] οννοὰ {15 σἤδημο οἵ (φοῖςβ. Τὴ β5οαῖ- 
τογρα θαηἀ8. οὔ ξιυριεῖνοβ γα] θα ἴο {πὸ ἰοδάοῦ 
ὙΠΟ56 σοιγαρο απ βίγοηρ β5θῆϑθ βοριηδά ἴο 
ΡΓΟΠΊΪΘ6. ΥἹοΟΐΟΥΥ (τ. 43). ΤΠ βεοσοῖ δά- 
πογοπίθ οἵ ἔγιιδ γο σίου ἢ ᾿ΘΥιβαϊθιη. δηά 
ΟἴΠΟΥ Ρ͵ασοβ ποιὰ Ὀγ {πΠ6 ϑυγο- ΜΙδοθοπη5 
απ Ποοκίηρς ἴῃ (Ὁ. 42). Μαιαςῃαβ ννὰ5 
40]6 ἴο ἴδκο {πὸ οδηβῖνθ [π πη ρα σθ5 Π6 
Δηα 15 δαπογοηΐβ ὀνογίῃσονν {πὸ Τἀο]ίΓΟιΙ5 
αἰΐατβ, ἄγον {π6 ἀροβίαϊθβ ἀνναῦ, απὰ σὸ- 
Θϑί ἢ σοὰ τπ6 οἷά [νυν οἰιδῖοπη πὰ 
᾿ἰϑᾶρὸ5. ὙὍΠπῸ6ὸ ϑυτγο- ΜΙ δοθάοηϊαηβ βθοὴ ἴο 
᾿ιανε θθθη αἴγαιϊά ἴο τηθοῖ ἢϊπιὶ ἰη {πὸ ΠοΙά, αηὰ 
ἴο πᾶνθ οὔ οογίαϊ πη ΟσσΆ 5105 γοίγθαϊοα το Πὶ 
ΠΙ5 ΡΌΓΘΟΙ (Ὁ. 47). 

29. »ιαην ἐδαΐ σοι αὔοῦ σποο ἀπά ἡμάσα 
γι6..} 1.6. ΥΛΔΠΥ ΨΜΠηῸ οτος ποῖ ςοηΐοηϊ ἴο 
Πν6 ἀπάθυ {πὸ ἀφίοϑί Ὁ]6 σι] οὗ ἀπ ϑὅντο- 
Μδοράοπίαηβ, ΟΥ̓ νῃΠοπὶ ἴῃ 6 ΡΓΙΠΟΙρΡΙΘ5. οὗ 
ΤῈ] νοῦ ἄδην οὐγαρεά, ἴο {Π6 1. σοπδίδηϊξ 
Ιο58 δηά πιιγί. (868 {πὸ ποχί νϑῦβθ.) 

30. ἐῤεὶν εαἰἰ.7 ὝΠΟ ΒΙΡ απ 5 οὗ Ῥᾳ]65- 
ἘΠῸ σΔη αἰννανβ ἀἤογαά ΠοιΓΙΒπιοηΐ ἴο ἃ ςοῆ- 
Θ᾽ ἀογαῦ]θ παι Γ οὗ σαῖς]θ - απα 41} {πὸ {{1065 
ὈΥ νοὶ ΠΥ αν Ὀθοη ρΡοββοβδϑδοά πᾶνὸ 
αἰνναγϑ Ὀδθη τίσι ἴῃ σαίς]6, αἃ5. τη6 ΜΠ η 65 
(Νπι. ΧΧΧΙ. 9). 6 ΑΠλΔ]οΚΊΐο5 (1 ὅ8Π1. χυ, ο : 
ΧΧΧ. 20), {πὸ Μορδθιΐοβ (2 Κιπηρβ ΠῚ. 4), δπά 
οΟἴμοῖθ. ΤοΌπιθ βαγθ ἴπαΐς ἀροιΐ “ΤΈΚΟΔΗ 
ἐ ἘΠΡΓΘ νᾶ ΠῸ υ]]Π|ᾶρθ, ποῖ δνὸη τιβίῖς οοἕ- 
ἴαρσοϑ, ΠΟΥ, οἡ δοςζοιιηΐῖ οἵ ἴπΠ6 ἄγσυπθβ ἀπά 
βϑπάϊηθϑθ, ΌΓΟ ΔΗΥ͂ ΟΓΟΡ5 Γαϊδεά : δι Ζῤε 

ἡ πὰ (ὡοοσίο 



4οο Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΙ5. 1]. [ν. 31---37. 

Β.(. 21 Νοῦν ψῇεη ἰξ νγᾶβ τοἱά τῆς το {πε Τοπιπμληάπιλεηξ οὗ τΠ6 Κίπρ, -ὄδε 
ἐς τῷ ΚΙπρ᾽5 βεγνδηΐβ, δηά κἰἢς Βοβὲ τῇδλὲ ᾿λπά γε 38.411} ἴνε. οὐκ ς 
3» γγλβ δῖ [θγυβδεπι, ἰῃ (ἢ6 οἰγ οὗ ὯΔ-Ἤὀ 34 Βυῖ {μεν 5414, 7ε ν"}} ποῖ 

σοῖς ἔογι, πεῖῖθογ ψ|}]} τὲ ἀο Ζτῆς “ «ἃ. «. 45. 
Κιηρ᾿β σοτηπηδηάπηοηΐ, ἴο ῥγοΐλπα {6 
Βα ΔΓ ἀδγ. 

25. 80 τῆεη {ΠΕῪΥ̓ ρανε ἰτπεῖι (ἂς τλολοις 

νἱὰ, (δῖ ςογίδίη πηεης τγῃο δά Ὀγοΐζεη 
(Πς Κὶηρ᾽ δ ςοπηπιλπάπγχεηϊ, ΕΓ ροης, 

“ἐν κ.53. ἄονγῃ ἰηῖο 7Ζ1η6 βεογεῖ ρἰδσεβ ἰπ (ἢς 
γ] ] ἀΘγη 58, 

22 ΤΒεγρυτβυεά λτεγ [Π θη ἃ ρτελῖ 
πυπλδοῖ, ΔηἋἀ ἢανίηρ, ονεγίάκεη τἢςπὶ, 
ἴεν ςἀπηρεά δραϊηϑὲ ἴΠεπὶ. δηἀ πχδάς 
ὑγΑΓ ἀρδίηϑί τΠδηὶ οὐ ἴμ6 ΒΔ Ὀδῖ ἢ ἀδγ. 

23 Απά τἢεγ δά ὑπο τῆςπι, [νεῖ 
ἴδ ψῃΐο ἢ γε πᾶνε ἀοης Βἰςμογο 
βυ ςα ; ςοπης ἴοσπῃ, δηά ἀο δοςογάϊηρ; 

αυδοῖε ἀἐείσεῖ «υας ζω] ς᾽ δεγάτριεη" (΄ Ῥτοῖορ. 
ἴῃ Ατοβ᾽). Οὐοπρ. [κυκο 1ἰ. 8. 

ὁ οη..7 1.6. 1 ολῦοηξ δὲ ἴ86 μδηάϑ 
οὗ ἴδ ὅγτο- Μαοδάοῃίδῃϑ. 

81. 266 ἀὶπρ᾽: τεγυαη ἢ [{1{0ΥᾺ}}γ, “(ἢς 
Κίηρ᾿β5 ριοη---ὅ.6. [ῃ 6 τῆθη ρἱδοθὰ ἰῇ δι το σ ΕΥ̓ 
ὃγ ἴδε Κίηρ, ἴο ὉΡΒΟΪά 5 ᾿Ἰηετεϑὶβ ἀπά βονοτῃ 
ἴΠ6 σουπίτγ--- οἷν} δυϊβογί65 οὗ (ἢ Ἰδηά, 

ἐδε ὉΠ} Τῶς διτηθά ίογςςο, ρἰδοθά δὲ [δς 
ἱ οἔ ἴδε εἶν} δυϊμογι 65. 

δα! «υας αἱ ϑεγισ αἶρε, ἐπ ἐδὲ εἰν οὶ θαυΐ. 
ἘἈδίδον, “(δὲ ννᾶβ ἐπ οτπδ6]θη, [ἢ 6 ΟΥΤΥ 
οὗ θεανϊὰ." Ὑῖα ἴνψο ἅτε ποῖ αἰβιῃρυ!5Πῃ6ά, 
δυῖξ Ιἀοη θεά, δοοοτάϊηρ ἴο ἴῃς οχίβίηρ τοχί, 
[15 οοηϊεςξυγεα, μονένεσ, [μδὲ εἰζμεν “ [ετὰ- 
βδΐθπι" 15 8 ρίοβϑ ἩΏΙΟΝ 845 οτερί ἰηΐο [Π6 
εχ ἔγοιῃ [86 στηδγρίη, ΟΣ εἶϑα [δὶ [6 ργθρο- 
Β'Π! ἢ ἐν 85 ΖΔ]]Θὴ ουὐἱ δῖον “Ἢ [ογυδβαθηι, 
ἴῃ [με Ἰδίίεγ σᾶϑα ον ἰγαπϑίδιίοη νγουἹὰ ρῖνε 
[6 σις πηεδηϊηρ, δηὰ “ἴῃ ΟΠ οὗ αν ἢ 
νου Ὅς 16 ρατί οὗ Ϊεγυκαίθαιχ το ἢ νὰ 8 
οςσπρίοα ΕΥ̓ (6 δγγο- Μδοβράοηϊδη ρμδγτγίϑοῃ. 
(ον». ςἢ. ἱ. 35.) 

δὲ ἀἰηᾳ᾽ εογριαπάνιοη!.) 866 ΓὮ. ἱ. 44-ς50. 

“εΩὉἿ εἰ ῥίαεες.) 866 ποῖδ οἡ οἢ. ἱ, 53. 

82. »ιαὐε αὐαῦΓ΄' αραΐμεΐ ἐδώη 1.6. αἴ- 
ἐχομάν τὐβο Νο ἀουδί 1 ννγα8 Κηονῃ ἴο [ἘΠ 6 
ϑυγο- Μδοεἀοῃίδῃηβ, ΟΣ δ ΔΠΥ σαῖς βιβρεοίοὰ 
δα ξὴς, τηδῖ, ἴῃ (ΠΟΙΡ ΖΕΔ] ἴοσ [86 1«ἂῃν,7 ἴῃ 6 
Ἰηϑυγροηῖβ τνουὰ ἔθε] θουηάὰ ἈΥ͂ 115 Ιετίοσ, 
δηὰ νουϊά οΟΠΟΥ Ὧο γτεβίβίδησε ὕροῇ ἴδ 52Ὁ0- 
ὈαῖΒ. ϑυςἢ δὴ ἱπίεγργείδιίοη οἵ ἴῃς Εουσῃ 
(ομηπιδηάπιθηϊ νγ8 ἢοΐ ππηδίιγαὶ ἴῃ ἃ {{π|6 
οὗ δίψῃ τεϊρίοιιβ Ἄχοϊϊοιηθηΐ ; δὺΐ 11 ἀοεδβ ηοΐ 
ΔΡ ἴο πᾶνε 8 Ἰ|56 1 ἴο ΔῃγῪ τηϊηὰ 
ῬΙ͂ΟΥ ἴο ἴδ Οδρί νγ. 

898. δεν «αἰά μπῖο ἐδεηι.} 
Δ ὩΠΊΩΘΘΙΥ͂ ἔῸΣΓ (ῃς ρμαϑῖ, οὐ Ἴσοῃάϊίοι [πδὲ 
ἴδε ἔυρίεῖινεβ τεϊυσγηθα ἴο {Πεἰσγ ϑευθγαὶ οἰτ65 
οΥΓ ἐν μτῦϑον δῃηά τὸ ϑεύι θα ποι ϑοῖνεβ ἴο (πὸ 
ΤΟ ἜσΙθ65---ΡῸ Σ ποί δαάὰ ἴεγτα, δυ-" 
ΤΏΔΏΪΥ ϑρθακίησ, ὑπο ἴδο οἰγουπιβίδηοθϑ, 

ΤῺ οὔθ νγᾶβ 

θδῖι]ε νι 411} βρεςά. 
26 Ηονδθεῖς ποῦ δηβνγεγοά τῆθπὰ 

ποῖ, πείτῃεγ ολβῖ [ΠΟΥ͂ ἃ βίοης δὲ ἴδ επι, 
ΠΟΙ βίορρεά ἴδε ρίλος8 γῇεγε ΓΠΘῪ ἰΔῪ 
διά ; 
27 Βυϊι βαἰά, [,εξ ὦ ἀἴς 8}} ἰῃ ουὖγ 

84. Βιώ δὲν «αἰΔ4. ὙΠ ἴογπιβ οβεγοα ὑγεσα 
ὈϊΙΕΣΙΥ τεὐεςϊοά. “νΥὲ ν}1}} ποῖ οοὐμα ἔοσίδ,ἢ 
(ΠΕΥ 5.14, ΚΝ τεῖιϑβε ἴο αὐ οὔγ τεῆιρα, 
ἀγγ δηὰ αι στερίοη τδουρῃ ἰτ Ὀε, βίπος ΨῈ 
ἅτε ποῖ ργεραγοὰ ἴο οὐΟΥ ἴθ Κίηρ 8 ἀθοσθάβ. 
ὁπ {86 σοηΐγαγυ, ψγὲ ἅσγε σεβοϊνεᾶ ἴο ἀϊἰϑοῦεῦ 
ἴδοι. Ἐοβἰϑίδησο ἴο 86 οἷν] δυϊ μουν, ΒΘ 
15 οοιηπιδηάϑ ἃγῈ ΘΟὨΊΓΔΙΎ ἴο ἴδε ἰδλνν οὗ Οοά, 
5 ἴ6 ἀυγ οὗ ἀνε Υ σεϊϊρίοιιβ τηδη, δηά 15 ἔγο- 
4ΟΘΠΕΥ Τοοπιπιεμάεά ἰπ ΗΟΪΥ δογρίυσε. (εξ 
[γ4ῃ. 1ἰϊ. 18--2ο, νἱ, το-26; Αοΐβ ἰν. 19, 20, 
ν. 29, 30, ἄς.) 

10 ῥγοΐαπε ἐδε “αδδάἐδι 4γ.} ΟοιΩρΡ. ςΒ. 1. 
45. Α5 ἴδο τοχὶ κἰδηάβ, [ῃϊ]5 σϑἢ ΟἿΪΥ τεΐοσγ ἴο 
[86 τογαὶ οοτηπιδπὰ ἰβουοά ἴο 411 [εγ8, ἴο 
Ργοίδηα ἴδ βαδῦδιῃ. [{ 15 συβρεοίεά, μον- 
ασογ, ἰδδὲ ἰπ τς οτἱρίηδὶ Ηςθῦγενν ἴῃς νογὰβ 
ΓΟΙῸ ---- “ποῖ ποῦ νυ} τὰ ῥγοίΐδπε ἴδε 5ΞδὺὉ- 
δίῃ: ἐκ ὉΥῪ ρμῆηρ. ὙΒΕΣῈ ΟΟΥΔΙΩΙΪΥ 
866 ΠῚ5 ἴο Ὀ6 ΠΟ ΓΟΔΘΟῺ ΤΌΣ [δε βεϊεςοη οὗ 
ἴῃς οἠς ρμοϊπὶ οὗ βαδῦδιῃ ὑγοίαπδοη ουΐ 
οὗ 186 τρληῦ ἱποϊυάεά ἰπ ἴῃς τογαὶ ἄξοτεε 
(οἱ. Ἱ. πελσο 

85. «αυῶ αἱ “ρει 1.εϑὶ (ΠεγῪ βδβουϊὰ 
οὔδηρο τμεῖγ ταϊη 5, δηα γέϑοῖυε ἴο γεϑβϑὶβί. 

86. 46 ε} αρεευεγεά ἐδενε ποί] ΤΟΥ τηδᾶς 
ὯΟ ΣΕβροῦβα ἴο ἴδ6 δἰίδοϊ---ἰΟΟΚ ΠΟ 565 ἴο 
ταοεῖ ἴἴ, δυῖϊ τογαδιηθα δΔΌϑο Ἔν Ἰηδοῖίνο. 

μιοῖέδον εασὲ ἐξδεῦ ὦ “ἔοπο αὐ ἐῤερι.}) ὙΤΒΣῈ 
δ᾽ Ἰηρ᾽ ννὯ8 δἱ 81} {{π|68 οὔς οὗ [Π6 τηδίῃ ϑνυεάρου5 
εἰηρίογοά ὉΥ ἴπε βγδε ε5 (]υἀξ. χχ. τό; 
1 ϑδπ. ΧΥΪ. 40: 2 Κίηρβ 1]. 25: Σ ΟΒγ. 
ΧΙ, 2), δὰ ννὰβ 14}}7 βυϊϊεὰ ἔῸΓ δὴ οχ- 
το ΡΟΥΞΘα ΔΙΤΩΥ͂ οὗ 5Ββορῃογάβ (συ. 30) δηὰ 
[ονγῃϑιηθῃ. 

πον τἰοῤῥεά 1δὲ ῥίακςες «υδέγο ἐδὲν ἰαγ διά. 
ὙΒΕΥ ψου]ὰ ποῖ εὐὲη διοοὶς [μ6 Ρᾷ5565 ὉΥ͂ 
μῆς τμοῖς διάϊηρ-ρίδοος μδὰ ἴο ὃῈὲ δρ- 
Ῥγοδοβεά. 

87. ει ἀφ... . ἱπ οἱ ἑπποοπῶ.} 1.1ἴ6- 
ΓΑΪΥ, “ ἴῃ ΟἿ 5:1 ρ]}ς 1 γ.᾿ 

δεαυεη απ εαγί :δα}} ἐεε . ἘἈδῖδοσ, 
ἐαγο ψὶϊπο88. ΤὨς γεπηοηβίζδηοας δα ΠῸ 

1 Οε. εἴν - 
ΠἸΏΠΟΟΕΠΟΥ : Βεᾶνεῃ δηά δλγῖῃ 5}2]] μέβεύν. 
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Β.ς. τΕ5Ὲ Ὁ} ἔογ υ8, (ἢδί γε ρυΐ υβ8 ἴο ἀδαῖῃ 41 Αἱ τῃδὲ τπις τῃοτγείογα {Π Ὺ ἀ6- Β. 6. 
“ἘἘΤ᾿ γτοηρῆιγ. ογεεά, ϑαγίπρ, ὙΝΒοβοανεσ 581} σοπιε “-"Ὁ7 

48 80 {ΠεῪΥ̓ τοϑαὲ ὺὑρ δρδίηβϑε [ἢεπὶ 
ἴῃ Ὀαίίς οἡ τε ϑβϑαρῦδιῃ, δηὰ {πὸ 
ϑβίονν [6 πὶ, νὴ ἘΠ οῖγ υνίνε8 ἀπά «ΝΝ. 
ἄτγεη, απὰ τῃεὶγ σδίτ]ε, ἴο [μ6 πυπιθοῦ 

τ βε πὶε ΟΕ ἃ τῃουβδηά 'ρεορίε. 
29 Νοῦ ψῆεη Μαιιδίῃϊδβ δηά 

ἢἷ8 {πἰεπὰ8 υπάειβϑίοοά Πογθοΐ, {ΠῈῪ 
ταουγποά ἰογ {πεπὶ ΠΡΉΪ 80Γ6. 

40 Απὰά οπε οὗ τπδπὶ 3414 ἴο δῃ- 
οἴδεγ, [ἔνε ἃ}} ἀο 245 οὔὖγ ὑγεζῆγεη 
᾿ᾶνε ἄοπε, δηά ἤρῆϊ ποῖ ἔογ οὖ ᾿ἶνεβ 
δηὰ ἰδὺνβ δραίπϑῖ ἴῃς μεδίμϑη, [ΠῈῪ τ! }] 
πονν αυϊοϊεγ τοοῖ υ ουξκ οὗ ἴῃς δα. 

εἴεςι. ἴῃ βρίίε οἵ ἰἃ {88 ϑυτο- Μδοβάοηϊδηβ 
δε} ὕροη {πΠεπ, δηά 51|6}7 ΟΥΟΓῪ 500] ---ἸΏ 6 ῃ, 
ψοπθ, δηά οἰ] άγοη. Νοῖ ευὐθὴ σεῦ ἴΠ6 
οϑίτα δραγεά. (ὅ8εε ἴδ ποχί νεσϑε.) 

830. εὐδέη Μαϊαϊδίας ἀπά ῥὶς 3ίοπα: τῷ- 
Δενεἰοοά ῥέγεο.)] Ιι 15 ἐυνἱάθης [Παὲ {Ππ6 ἀϊ545- 
ἴογΓ οσουγτεα ἴο ἃ ὈΟΑῪ οὗἨ ραϊγοἱβ ποῖ υπάογ 
τε οουηπιδηά οὗ Μειϊίδια8. Ῥσοῦδοὶν ἴΠοτὰ 
ΜΈΓΟ ΣΏΔΩΥ 5 οἢ Ὀοά 65 ϑβοδίζογοά ονοῦ [ῆς 
Ἰεηρῖδ Ὀγεδάτ οὗ [6 8111 τερίου, ἔιυρῖ- 
ἴϊνε5 ἔστοπι νδσΐοιιβ ραγίβ οἵ [υὰξξ8, 48 γεῖ 
σους σοησογῖ ΟΥ ἄνθη Κηονίοάρε οὗ δδς ἢ 
οἴμεοσ. Ἐδδοῖὶ δι ο ἢ ὑαπὰ ἔο]ονοά 115 ον 
υἱοννβ οὗ δὲ τνγᾶ5 σι ρῃί. 

40. οπό 47 ἐδερε ταἱά 19 αποΐδεγ ἢ] ΤὮς 
1η06]]Πρόποθ σοςοϊνθα δοῖ τηθη {πη κίηρ τυ Βδίὶ 
νγ48 ἴῃς ΟΟΙΊΓΘΘ ἴο Ῥυζβις. ὙΒογα 
5 ὯΟ 658 15Π6ἀ ργδςίὶςς, βίης [86 [6νν8 
δὰ γχετηδλίηθα δ ρεᾶσθὸ ἀυσίηρ ἴῈ ΨψΠΟΪΘ 
Ρετοά οὗ [6 Ῥογβίδπ ἀοπιηϊοη (Β.Ο. 536-- 
312), δηά δά βυδηγ (6 ἴο ΑἸοχαηάοσ ἢ" 
ουϊ οἴοτγίηρ ΔΗΥ͂ τεϑἰβίδηςθε ( ̓ϑορῆ., " Αηϊ, 
]υά.,᾽ χὶ. 8, ὃ 5). ννβαῖ [6 τυ]ς δὰ δθθῃ ἰη 
(ῃς οἷά ννᾶγβ νγᾶβ8 ἰογζοίίΐοη. ΝΥ ὲ σδῇ βΒοᾶγοο)γ 
ϑύρροϑε 1 ἴο Βανς ἔογϑιἀάθη σγεϑιβίδηος ἴο 80 

41. 4667 ἀεεγεεά. ΟΥ̓ “ τεβοϊντεὰ, Το 
ΟΥΤᾺ ΟΧΡΓΈ55865 8 γοϑοῖνα ἵδη ΠῈΣ 
ἀεἰἸθεγαοη. ὯΝ ε πυυϑβῖ βιιρροβε ἃ σουης!] ἴο 
ἰανς Ὀδεη μεϊά δἀπιοὴς ἴῃς ομίεῖβ, [86 4ι65- 
ἄοη ἴο πᾶν Ὀδθδθὴ ἀευδαῖϊοά, ἀπά ἃ ἀδοεϊβίοη 
τοδομβοά. Βιυῖ ἴδε ἀεξοϊβίοη νγῶ5 ΘΟΆΓΟΟΪΥ 8 
“ ἄεοτει.ἢ 

Ῥῥοιοευεν “0α}] εορηθ. ... 4«υὐ «υἱῇ ἥαϑδὲ 
αραὶπα δέ») ΎὍΠὸ ᾿ἴηθ ἴἌΚοὴ 8θθπὶ8 ἴο ᾶνα 
Ὀδοη (δαί 1ἃ 'ττᾶϑ ἰαννέιυ] ἴο ϑσἰδηά οὐ ἴδε ἀε- 
ἔεησῖγε δηὰ γεβίϑὲ αἰίδοκ, Ὀυϊ ποῖ ἴο ἴδκο 
[ἃς οἴἴὔερηβῖνο, υροὴ {πε βαδῦαιῃ. ὙΠῸ 86Πὶ6 
οουγθε Ῥ͵χὲ65 ρυγϑυοα ἴῃ ἴπε ἢγϑὶ ΟπΊΔἢ ὙΓᾺΓ 
(7Ὀϑερᾷ., " Αηξ. [υἀ..᾽ χῖν. 4, ὃ 3), νὰ ἴῃς 
Ὑγογδί γοβυ 8, ϑίηοα ἴῃ6 ΕΟΠΊΔη8 Ριυβῃοά ἔογ- 
ψλτὰ {πεῖγ οσ ΚΒ, ἀἄγούε τλίηο5 ὑπάοσ νγ8}15, 

42.ε.---- οί, 11. 

ἴο πιᾶῖκο δας τ ἢ 185 οα ἴδ 54Ὁ- 
θδῖ} ἄδγ, γε νν}}} ἄρῃς δραίηβε ἢϊπὶ ; 
πείῖμεγ τ7}}} γε αἷς 4}1, ὅ28 οὐγ Ὁγε- δ γες. 38. 
τἤγοη (δῖ ἡχογα πιυγάογεά ἴῃ {ἢ βεογεῖ 
ΡὈΪδεε8. 

42 ἼΠεη σάπια ἴπεγε υὑπἴο ἢὶπὶ ἃ 
ΠΟΙΡΔΩΥ͂ οὗ Αϑϑίἀδδηβ, ψγῆο σνεῖα 
ΓΑΙΡΉΥ πλεη οὗ Ιβγδεὶ, αν 811 “᾿ς ἢ 
τα ὝΕΓΕ νΟΪ ΠΙΔΓΙΥ ἀσνοῖοά ἀπο {Πα 

νν. 
43. ΑΪ580 811 {πεὲγ τθαῖ θεά ἔογ ρεῖ- 

βοουτίοη Ἰοἰποά 1ΠδηΊ56ῖν68 υπΐο ΤΠ 6... 
δηά νγεῖα ἃ βἴδυ ὑπο {Π6 πη. 

δῃά ἴῃ 41} τεβρεςῖβ ἴόὸκ δάναηΐϊαδρε οἵ {μεὶγ 
ΘΠΘΙΏΪ65᾽ ἱπαοῦ Υ Ὑ ὕροη ἴπ6 βαῦῦαῖθ. ΤΠς 
ϑγτο- Μδοοάοηϊδη βιαίου ἀρρθᾶτβ ἴο ἢδᾶΥς 
Ὀεεη ἰηξοτίοτ, δηά ἴῃῈ ]ενγ8 ἴο Βᾶνε ᾿οϑὲ {16 
ὃγ τδοὶγ σεβοϊυτίοη. 

ἐδαὲ «υεγέ »πωγάεγε.)] Ἐλδίδον, “ Κ1]19ἃ."» 
ΤΟ ϑυγίδῃ8 ἃγὸ ποῖ σοργοδομοα ἴοσ ἴῃς δά- 
νδηΐδρο τυ ϊςἢ ΤΏΕΥ ἴοοῖκ οὗὨ {δοὶγ δάνεγβαγιο δ᾽ 
ΒΟΥΠΡΟ]ΟΒΙΥ. 

ἐπ δὲ “εογεὶ ρ᾽αςε:.) [οβερῆυβ β5ρθᾶκ8 οὗ 
οἄνοβ, ψὨϊς ἢ οογίδίη]γ δδϑοιιπά ἴῃ ἴΠ6 τορίοη 
(αι ϑαπι. χχίϊ σ ; χχίν, 3, ὅζο.), ἀπὰ β8γ5 [μδί 
[86 ϑγγο- Μδοεδοηΐδῃ8 μεαρεὰ Ὀγυβνοοά 
αραϊπδί [86 που οὗ (6 ολνθϑ, δηὰ δεῖ ἱΐ 
οὔ ἔἤγο, ἴἢυβ Ὀυγηης οὐ βυβοςδίίηρ ἴδε ἴῃ- 
τηδῖοβ (( Απί. [υἀ..᾽ὄ ΧΙΙ. 6, ὃ 2). ϑυςῖ ἃ {δίηρ 
8458 οἴἴδῃη Ὀδθὴ ἄοπο ἴῃ βᾶναρθ, δηά δυθῆ ἴῃ 
εἰν] θοά τνασέλσο; Ὀυϊ ποτὰ νουὰ ϑθοπὶ ἴο 
ᾶύθ ὈθθΏ ὯῸ πΟΟΕΒΒΙΥ ἔοσ ἴἴ οἡ ἴδ6 ργοϑοηΐ 
οσοδβίοῃ, δἴηος 86 [5τ8ε}1ὁ5 οἴοσγεὰ Ὧο σὲ" 
δἰϑίδῃσδ. 

4. ἐπίο δ»! Ἐδῖμοσ, “ υηΐο Ἐπ 61|.} 

ὦ εογπραηγ 907,..4:-ἰΔεαπ:.1] ὍΤῊΪ8 15 ρσοῦδὴ] 
τῃς ΠΣ ἴηρ, ἐμλήμ ΕἾ ἴδε “ Ηἰάκεδον 
οὗ ϑοις Μ55. “Αβϑιδδῃβ᾽" (ΟΥ̓ σδίδθεσ, 
“Αβἰάσδη8"---᾿Ασιδαῖοι) 15 ἴῃ6 Οτεοκ εαυ]- 
ναϊθηΐ οἵ ἴδ. Ηοῦτον Κὀάςνἑάρτι, “' Ῥίουϑ Ομδ5 ἢ 
--ἃ πᾶτηο δλϑϑιπιοὰ ΌὉΥ ἃ ϑεοϊΐοῃ οὗἉ {Π6 γσο]]- 
εἰουβ [ετνϑ αἱ (18 ρεγίοά. ((οιῃρ. οἷ. νἱ!. 
13 δῃηά 2 Μδος. χίν. 6.) Τα βεςῖ 566Π|5 ἴο 
μᾶνε Ὀδοη ἔοιτηθά αυϊΐε ἱπάοροηά θη οὗ [ἢς 
ΜδἼοοᾶδθο ἔδηγ, δηὰ ἴοὸ πᾶν δοϊά τῆοτα 
τὶ εἰὰ νἱεννβ. ὕὕηάον (ἢ οἰγουτηδίδποοβ, Βον- 
Ἔνοσ, [Π6Υ ἀχτεθά ἴο ἃ ςοδϊξίοῃ. 

48. αἱ! δὲν ἐδαὶ Μεδ 790, ρεγεεοιοη. 
ΤΙΣ Αϑἰάσδῃβ ψεσε ἃ σαὶ ρίουβ ΡΑΓΥ͂, ΒΡΓΘΔ, 
Κγουρδουῖ ἴῃ6 ψΠ0]6 ἰληά. ΒΟΥ͂ δεηΐ ἃ 
ἙφΟὨηροηϊ οὗὨἨ ὙΑΙΤΙΟΓΒ. ΤῊ ῬΕΓΘΟΠ5 ΠΟΥ 
βροκθη οὗ ψεγε Ἴδϑβιιαὶ τεΐιζεεβ, ἀγίνεῃ ἴὸ 
υἱὲ τοῖς Βοπιεβ δηά ἴδε σγεΐυσε ἴῃ [ἢς τ ῖ]- 
ὁ μρενα ὃγ [Ὡς δοίυδὶ ργεβϑυσε οὗ ρεγβεουίοῃ. 
ΤΕΥ ᾿οἰπεὰ Μαιδι μια ἐπ πιῶ. 9ε. 

2 Ὁ 
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44. ὅὃο {πεν Ἰοϊπεά τῃεῖγ ἔοτοεϑβ, δηά 
᾿ ϑηοῖα 501] τηθη ἴῃ {πεὶγ δηρεγ, δηά 
νυν Καὰ πιεη ἰπ τποῖγ νυν : δὺῖ τῃς 
τοδί ἢεὰ το πε Πεοδίῃδη ἔου ϑυςοουτγ. 

45 ΤΏδη Μαιζαίῃϊδβ δηά ἢΐ5 τε π 8 
σνγεηῖ τουπά δθοιιξ, δηὰ ριυ]]6εὰ ἄονγη 
[ἢ Αἰζαγϑ : 

46 Απά νβδῖ Ἵμ] άγεη βοενες {ἢ αῪ 
ἰουπά ννυν72ιτβίη τῆς σοαϑὲ οὗὨ [ϑγδεὶ υπ- 
οἰγοιπηςῖϑεα, τἢο8ε ΠΟῪ οἰγοιπ)οίβεά 

ιν, ὃ ι Ϊ τῶν ὃ Ἰναϊϊαπεῖν. 
47 ΤΉΘΥ ρυϊϑιιεά αἷθο δῆενγ τῃ6 

44. τεῤεν ἡοἰπεά ἐδεὶν ζογες. ἢ ἘΔῖΒοσ, “ ἐθον 
ἴουτθὰἃ 8 ΔΥΤΙΥ." Τἢδ σοιροος ΕΓ ΠΟΥ 
ὨυΠΊΕΓΟΙ5 ἐηουρῖ, ἀπά ὑοϊά ἐπουρῇ, ἴο ἰονῪ 
ΔῊ ΔΙΙΏΥ Οὐ οὗ {ΠΕΣ ΠΟΥ, ἀηὰ ἢ ἴ ἴο 
5516 (ἢ6 οἤἴδηβῖνθσ.Κ ὙΠῸ ἤγσι αἴίδοκε 
Ἅεῖς αἰγεοίθα δρδίηϑξε (Π6 “βἰηξι)"" δηά 
ἐγ ]οΚοα ".---ὴδ δραϊηβέ δυο οὐ {ποῖγ οὐ 
ΠΔΊΟΙ 85 δὰ σοηξογπιχοά ἴο {πε βίδίο σοὶ ρίοη. 
ὙΤΠΕΥ͂ αἰϊδοκοὰ οὐ γπρ [Θννϑἢ σοπητ ΠΣ 168 
οὗ {Πἰ5 σΠπαγδοῖοσ, δπὰ “ βπιοῖθ "ἡ {πεπὶ ψ ἢ 
[πε ϑννογά, γεραγάϊηρ {6 πὶ 85 δῖ οὔςθ {Π6ὶγ 
ἘΠθπλ65, ἃπα ἀεϑοσνίηρ οὗ ἀθαῖῃ ἴοσ {πεῖν 
ϑροβίδϑθυ. ϑιιςῇ 85 δβϑοαρθοὰ οἡ οσοδβίοῃ οὗ 
ἴπε58 αἰΐδοκβ βθὰ ἴο ρίαςθβ ψῇεσε ἴμ6 ὅγτο- 
Μδοβάοηϊδηῃβ ὑγεσγα ἴῃ ἔογοθ, δηά Ἵοουϊὰ ρῥσο- 
τοςΐ {δοτὰ. 

ἡῶγ σ“μοοοιγ.)}] Ἐδῖηοσ, “το δᾶνϑ 8 91ι- 
501γ7968." 

45. ρωϊεά ἄοαυπ ἐδε αἰ!αγ5.ἢ 1.6. (ἢ ἰάο]- 
Αἰἴατβ νηοῦ δὰ Ὀδθη βοῖ πΡ ἴῃ [Π6 βϑυθγαὶ 
ὙΠ]Π]α 68 πᾶ ἴοννῃ8, 88 δὲ Μοάεΐη (νυ. 23). 

46. εὐὲίάγευ. 
Ὅθονσ, ςἰ!. 1, 48. 

41. ΤΡὲν ῥρωγεμεά αἰὸ ἀὴρ ἐῤε ῥγομά 
»η6η.}) ΒΥ ἴῃ “ργοιιὰ τηβῃ ᾿" (υἱοὺς τῆς ὑπε- 
ρηφανίας) ἴπε δγγο- Μδοράοηϊδηβ ἃγὲ οἰ θαυ 
Ἰητεηἀεά, Νοῖ σοπίθηϊ ψΨΠΠ Ριιπίϑηρ ἘΠΟΙΤ 
Οὐ ἀροβίδίθβ, ἃπα ἀγινίηρ {δ πὶ ἔγοπι ἘΠ γ 
ΠοπΊ65 (υ. 44), ἴα ρατίγ οἵ Μαί(αι 8 πδά 
Οὐσσαβίοηδ] Θποοιηΐοεγα ἢ ἴπ6 ϑγγο- Μδοο- 
ἀοηϊδη ΤΟΡΡγθββοῦβ, ρυϊ ἔμθπὶ ἴο Ηρ, δπὰ 
“ἐρυγδιιθα " {ἢθη]. 

ἐδε «υογῷ ῥγοιῤῥεγεά. ΤΑ ΊΟΓΑΙΥ, “16 ννοσκ 
ννᾺ5 Ρυιῖΐ ἴῃ ἃ τρῃς τνᾶν "---ξ. ἃ βοοά ςοπὶ- 
ΤηΘηςοπΊθηΐ ννᾶ5 τηδθ. [{ ννὰβ ΟἹΪΥ πϑεάᾷι 
ἴῃδί {π6 τεβιδίδησθ βῃουἹὰ 6 σαγγιθά οῃ ἴῃ 
ἴΠ6 ΒΔ ΠῈ6 ΒΡ γι [ῸΓ ϑιισοθββ ἴο θ6 δβϑϑυσρα, 

48. ἐῤὲν γεεουεγϑα δὲ ἰααν ὍΠὸ 1|ἂνν ἰς 
τερατάθ ἃ5 σαρίυγοὰ ἀπά δηβίανθα ὈῪ {Π6 
δγτο- Δ δοθάοηῃίαηθβ, ἔγοπθ ποθ Μαιδίμίαβ 
δηά ἢϊ5 [Ὁ] ον ε 5 γοβοιθαὰ [{. 

οἷ ΟΚ ἐδὲ ῥαπά οὶ ἀίηισς.] ἸΊΘΓΑΙΠΥ, “ ουΐ 
οἵ {1π6 παηὰ οὗ ἐῤὲ Κίημ5.) ΤῊς οὔοοῦς οὗ 
Απεοςμι5, νῆο σαγτθαὰ οἵ Ηἰ5 ψΠ] ἴῃ {8 
ῬΓΟΥΪΏς65, ἃγ6 νἱθννοα 45 “' Κίηρϑ᾽ ἴῃ 4 ςογίδίῃ 

. τιριοὶγοιοοά.] 868 

ἰν. 44-.40. 

Ρτουά πιεη. δηὰ [ἢς νοΐ 
ἴῃ τῃεῖγ μδηά. 

48 ὅο Π6Υ τεςονετεὰ τῆς Ἶδὺγ οὐ 
οἔ {πε μαπὰ οὗ τὰς (σεπεῖεβ, ἀπά ουΐς, 

ΡΓοθρεγοὰ Β. τς 

οὔ τς Παπά οὗ Κίηρϑ, πείτποτ  βυϊξετοά σῆς 
1Π6ν τε πο σ ἴο τη ππτρῇ. δίκνεν.. 

49 Νον ψῆεη ἴῃ {π|6 ἀγΕῊΣ ΠΕᾺΓ ἐς τό 
τδδλὲ Μδιιδιίαϑ βμβοιυϊά ἀΐς, ἢς εὐἱά 
απο Π18 80η5, ον Παῖῃ ρηάς δηά 
γεῦυ κε ροξζεῃ βίγεηρτῃ, δηὰ τῆς ὕϊας 
οἔἁὨ ἀεϑβιγυςτίοπ, ἀπά τὴς τσὶ οὗ ἰῃ- 
ἀϊρηδίοῃ : 

56ῃ56, δἴηςα (ΠΟῪ βθαγθά ἴῃ (ἢ σογὰὶ δαΐδο- 
ΤΙ 

ποδεν σεγεά δεν ἐδε εἴμπεγ ἰο ἐγμμηρδ. 
1.2. “ἸΏΟΥ Ρῥγενοηΐεα [π᾿ Η εἰ]ἸθηίΖοτβ ἀπιοηῦ 
(6 [68 ἔγοπι ϑυσσεθάϊηρ ἴῃ {ΠΕ δίϊοιιρίς." 
(866 αῦονε, σ. 44.) 

ὃ ς. ΤῊΕ 257  ΟΚΡ᾽5 ΟΣ ΜΑΤΤΑΤΈΙΔΣ, 
ΑΝῺῸ ΗΙ5 ὨΈΑΤΗ. 

490-70. [{ ἀρρεᾶγβ το πὶ Ὁ. 70, [δὲ Μαπλ- 
[6148 σοππυρα δ {86 πεδὰ οὗ ἔπε ρσίτιοῦς 
τλονοιηθηΐζ ΟἿἹΥ ΤῸΣ δθοιιΐ ἃ γεᾶσ. Ἧς 3, 
πο ἀουδί, δ δάναποδά ἰη Ἴ πε ἴδε 
Ρογϑοουίοη ὕσγοκο ουΐ, ἀπὰ [6 διαγάς ρα οἵ 
ὙΑΓΆΤΟ δπὰ οὗ ἃ ἀεϑβογί ᾿Ξ νου]ὰ (οἷ ὑροῦ 
μη πλοῦς ἴῃΔη ὌΡΟΣ ὙΟΙΏΡΕΤΣ πιθῆ, [ἢ ἔπε 
σουγϑα οὗ ἴδε ἤγβι γεᾶσ οὗ [6 ττᾶγ δ ἰουπά 
ἢϊ58 ἐπα Δρργοδομίηρ, δηὰ ἔεϊς [δὲ ἰξ ἀενοϊτοὶ 
ου Πίηι ἴο τηδκο ἀγγαηροιηθηίΐβ ἔου [86 ἤπιε. 
ΔΟοοογαϊηρΙΥ, μα ο8]16ἀ ἢἷ5 δοης τορεΐβεν, δηά 
τηδς ἴἢθπὶ {π6 βρεθςοῖ σϑοογαρὰ ἰῃ υὐ. 49- 
68, ἐΧμογίίηρ {πεπὶ ἴο ἔμ υ]η685 ὉΥῚ (δὲ 
ΕΧΔΑΙΊΡΙ65 οὗ [Π6 πγθη οὗἉ οἱ ὰ [ἰπι6, δηά δρροϊηΐ- 
ἴῃ; [5 80ῃ ϑίπῆοη 88 ἢ δῦ σου Ώ56]]0Ὑ ἀπά 
ΓΌΪΟΓ, Ηἷβ δοὴ [4245 48 ςαρίδϊπ. ΑΠῸ (δ 5 
ἢς δ]εσδθά 411 ἢ15 δοηβ, δηά 50 αἀἰοά. Ηδ γᾶς 
δυτγίοά ὃγ ἢῖ5 δοπ5 δ Μοάεϊη, τυ βῖοῖ τγᾶ5 ὁπ 
οὗ 186 πβὲ ΔΙΓΟΔΩῪ τϑοονογοά (υυ. 45-3) 
ἴῃ ἴδε βερυ]οῖσο οὗ 5 ἔδί μου. 

49. τυὐδέμ ἐδὲ ἐΐγις ἀγετυ πεαγ ἐδαὶ αϊ!α» 
ἐῤίας σῥομίά 4ϊ.) ΤὍΤὮΕ ἔοσγπη οὗ δσργεϑϑιοῦ 
ἸγΊρ}165. ἃ παίαυγαὶ ἀθαίῃ ἴῃ ἃ τίρε οἷά δέ. 
(οπιρ. Οεη. χὶν!. 29: 1 Κίηρβ 11. 1.) 

δὲ ταἱά ερέο δὲς “οη..1 ὙΠ βεοοπὰ δά ἀγεδδ 
οὔ Μαίαϊῃϊαϑ μᾶ5 ποῖ ἴπ6 σβγίμηηις ρεπεςῦοι 
οὗ [86 ἤτβι. 8111], 18 15 σδϑί ἰῃ ἃ ροἌεῖῖς πιου]ά ; 
ἃηὰ 4 Ὀαίδποθ οὗ οἴδιιϑθθ ΠΊΑΥ Ὁ 
[Ὠγουρμοιῖτ. ες οδῃ ϑοδσοοὶν διρροϑε {μαΐ 
ΕΙΠΕ Θρθεοβ ἀοεβ πποσὸ ἴμδη [Οἰϊον [δὲ 
ΒθηοΓΑὶ οὐΠπ6 οἵ ννμαὶ Μαιιδίῃϊδϑ βαίά. 

Νοαυ ῥαὶῥ Ῥυὶάε ἀπά γεῤμξε φοίέεπ πγεη 
ΎΠΕ “ ῥγίάε" 15 1ῃαἴ ΟΥ [η6 ϑὅγγο- Μδοβάοῃιδῆϑ, 
ΨῆοῸ (ἴῃ τ. 47) ἃγε οδ θὰ “ βοῃβ οὗ ῥπΠάξ. 
ΤΠδ “σεθυκε ᾽ 15 τμαὲ το ψῆῖςἢ τῃς ρεορὶεο 
Οοά ννόσγε ὄχροβϑὰ αἵ ἴῃε μιδηὰ οἱ 5οοῆεγβ, 

ἐῤε τἰριθ ΟΚ ἀδείγμεδίοπ ἀπά ἐδε «υγαίδ οΓ 
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ν. 5ο---58.} Ι,͵ ΜΑΓΟΟΑΒΕΒ5. 11. 403 

Βς 50 Νονν {μεγείογα, ΠΥ 80η8), 6 γα6 54 ἐΡΠίπθαβ οὐγ (ΔῖΠοΓ ἱπ' Ὀεΐηρ; Β. Γι 
“ΕΞ ελίουβ ἔογ τῆς ἰδ, ἀπά ρίνε γοὺγ ζΖεδίουβ ἂπά ἔδεγνεπὲ οδιαίπθᾷ τῆς “πο 

Ἰῖνα8 ἔογ ἴῃς σονεηδηῖ οὗ γοιγ ἔδίειβ. σονεηδηῖς οὗ δἂῃ δνεη]αϑτίηρ ῥειεϑῖ- ὀνλοδίὸ 
51 (ΟΔ]] ἴο γεπηεηιδγδηςς ννῆδὲ δοῖβ δορά. οοἾπς, 45. 

"ον συκο ΟΓ (ΔΙΠεῖβ αἀἰὰ ἴῃ τῃεὶγ "εἰπιε ; 50 
88}4}1 γε γτεσεῖνα ργθαῖ Ποποὺγ δηά δή 
ἐν Ἰδϑίίηρ ΠΔΠΊΘ. 

ς2 ὟΝ 8 ποῖ Αργδῆδιῃ ἐουπά (δ ἢ- 
[] ἴῃ τεπηρίδίίοπ, ΔΠἃ 1 νγᾶ8 ἱπιρυτεά 
πηἴο Ὠΐτη ἴοσυ τρῃθοιϑη 688 κἡ 

52. Ὁ Ἠβερῇ ἴῃ τῆα τἰπι6 οὗ Ὠἷβ8 ἀ15- 
ἴτε85 Κερὲ τε ςοηγηδπαπηεηῖ, δηά 
ὑγᾺ35 τηδάς ἰογά οὗ Ἐργρί. 

ἐ δες, 2ς. 

ἦσο, ὁ, - 
Ἐπι.α.:ι, 
τι, 23. 
ἃ (εὩ. 4:. 
4. 

ξς "]εβὺ8 ἰοῦ Δ] Π]]Πηρ τῆς σσοῖὰ Ἴ ΤαΝΝ ̓ 
νγ23 τηδάε ἃ Ἰυάρε ἴῃ 5Γ8 Ἷ 3. 

56 "“Ολιεὺ ἔογ δεαγίπρ ννίἔπεβϑ δ6- ἡ αν 
ἴοτε 186 σοηρτορδοηῃ Γεζαῖνεα [ἢ 70ἐν. 14. 
Βεγαρε οὗ τῆς ἰλπά. Ὅν 

57 9] )ανὶά ἰοῦ δεΐηρ πιογοῖ ! Ροβ8- 7 3 ,88πι, 3. 
βαϑ86 ἃ ἴΠ6 τὰγοης οὗ δὴ δνεγδϑεηρ 
Κιηράοῃι. 

κὃ 2Ε]125 ἔογ θείην ζΖεδίουβ δηὰ 
2 Κιηςε 
4. 1ἱ. 

ἀπάισπσμοη. ἘἈΔίΠοΥ, “6 {π|ὸ οὗ ἀοϑίσυςτοη 
δηὰ ἃ Ραβδίοι οὗ σϑαρβθ." 

580. δε γε πεαΐομς γον ἐδ ἰααυ. Τῆς οοτη- 
τηρηάδίοη οὗ “ 268] ἔοτ ἴΠ6 ἴανν, ννΒῖ ἢ πηλυκ5 
ἴ!ς ΜδοἼοςδδος ρεσγιοά (ςἢ. 11. 24, 26, 27, 54, 
58), ἰοὰ υἱπιδίεὶν ἴο [ἢ6 οττηδίίοη οἵ [Π6 
ϑεςῖ οἵ “ Ζε]οίβ, ψιϊοἢ 50 φΊΘΔΤΙΥ ἀϊδίϊη- 
εὐ ῃςα 156] ἴῃ (πε ᾿αϑὶ ἰθρε οὗ [ϑγιιβδίθπι, 
δηὰ οὗ ψ ςἢ [Π6 Δροβί]θ, δ: πιοη᾿ Ζεὶοῖθϑ, νν88 
ἃ τηοΏθοῦ (ΚΕ νἱ. 15). 

2δε εουεμαηπὲ Ο 7γοιγ γαΐ δεν. 866 ποῖδ οἡ 
τ, 20. 

51. 15 ἐρεῖν τἰγης.)] 1 ΛΈΘΓΑΙΥ, “ἴῃ {ΠΕΙ͂Σ 
εηεγδίοηϑ." 

“09 “ῥαϊῥ γεὲ γεροίυε φγεαΐ ῥόποωγ ἀπά ἂπ 
εὐεγ σε πανπθ.} Οὐτδοῖς Ἰάθαβ Πδὰ ἴο ἃ 
ςοπϑίἀογαῦϊα εχίεπι ἰεαυθηρά ἴπ6 νῇΟ]6 τλδ55 
οὗ [ἢ [ενν]5ἢ πδίίοη, ονθη ἴΠ6 τηοβί σοὶ ρου. 
Ιῃ ἴδε οἱὰ {ππὸ5 ἴῃ6 [ενν5 ἀϊὰ ποῖ ἤρδΐ ἴοσ 
δεῖν οὐστὶ ΠΟΠΟΥΣ, ΟΥ ἴο “ μεΐῖ ἴπθηὶ ἃ Πδπ|6,᾽ 
δυῖ ἴον Οοὐἷβ ρίοσυ, {παῖ Ηἰ πάτα τηϊρῃς ὃς 
δο]ά ἴη Ποηοῦσ, ἀπά Ηἰς ταϊρῆϊ 5ῆον ἔοσίἢ ἴο 
τῆς ποαΐμεη. Βυῖ πονν ἴἴ ννα5 ἀϊβεσγεηῖϊ, Τῆς 
ἰονν τηοίϊγς οὗ ρεύβοηδὶ δπιδιτοη δηά ἀθϑῖγο 
οὗ Ροβίβυπιοι!β ἴδιο ννα5 δ οννθὰ ἴο Ἰηῇαθησο 
ςοῃάιαςῖ, πὰ 18 σοπίϊηι4}} 7 πιοητοηθα 845 (ἢ6 
ῬΓοαοπηηδηΐ ᾿ποθηζίνε ἴο στοαΐ ἀδθάϑ δπά 6χ- 
ῬΙοθ. (8εθ δείοιν, οἢ. ν. 57, νἱ. 44) ἰΧ. 10, 
ΧΙΥ. 29; 2 Μᾶδςς. νἱ. 23, ὅζο.) 

52. ἢ,α: ποῖ “όγαραγνι γζομπα γαλ γμ] ἐπ 
2 οι ρία!οπ.) 1... ΜΏθη {στοὰ ψ ῃεῖΠοΓ Πδ 
σου ὰ Ὀ6 ν]]Ππηρ ἴο βδογίῆοθ Ιϑᾶᾶσ ΟΓΥ ΠΟ. 
ἐπῶν ΧΧΙΙ, 1-|2; Ηθῦ. χὶ. 17; Εςο] 5. χ]ῖν. 
2ο. 

δ «υαῇ ἐρρηρμίεά μπὶο ῥίγει Ὁ τὶῥίιεομσπει. ἢ 
ΤΟ νογὰβ ΓΘ δὴ εἘχδοΐῖ ηυοϊδίοη το [ἢ 
δορίυδριηξ νογβίοη οἵ Οξεη. χν. 6. (8ο 8ί. 
7άτλεβ ἴῃ ἢΪ8 Ἔρίβεϊε, ςἢ. 11,22; δηὰ δῖ, Ρδὰὶ 
ἴῃ Ἐπ. ἵν. 3, Ομ]. "]. 6.) “ Ἀοοκοποὰ," οἵ 
“ ςουηϊοά," 15, οἡ {π6 ψνΠοΪθ, 4 Ὀοτοσ γοπέθγς 
ἵπρ οὗ 1Π6 οΥἹρῖπ4] [ἢδπ “ ᾿Ἰπηρυϊοά,᾽" (866 [86 
Ἀενιϑοα Μψεγϑίοη.) 

563. ὕοδ. .. ξοῤὲ ἐδ εο»ῃιριαπάριεπί. 
66 Οσῆ. ΧΧΧΙΧ. 7-12. 

δ4. Ῥῥίπεες οἷν αἰ δεν. Μαι(δίμ!85 πγθδῃ5 
ἴο οεἶαϊπὶ ἀδϑοθηξ ΠῸπὶ ῬὮΠΕΠ 45, Ψ8Ὸ αἵ ΔὴῪ 
γαῖο νγᾶϑ οὗ {Π6 βδᾶπιὸ {τὸς 1 ἰπὶ δπὰ ἢ]85 
80ῆ8. Οη [δε ρτοδλί ἀθθά ν Ὡς} ἀἰσησυϊϑῃοα 
ῬΏΣΠΘΙ85, 866 ποῖθ οἢ σ. 26.ἀ. Οη δ15 οὐίαϊπ- 
ἴῃ, ἴῃ τουνασγὰ ἔου ἷἰ5 ἀδεά, “τῆς οονθηδηΐ οὗ 
Δ νου δίς Ρυβιῃοοά," 566 Νυπι. ΧΧΥν. 13: 
δηά Τσοιηρ. Εςο]8. χὶν. 24. 

55. ὕες ζὸν μι βιέηρ ἐδὲ αυογά αὐας »ιαάε 
Ω7μάσε. ἸοΞ θὲ τοςείνοα ἢΠ18 Δρροϊηζτηθηΐ οἡ 
δοσοιηΐ οὗ 58 ψόπεσαὶ οὐδάϊεηςς ἴο Οοὐ᾿β 
ννοσγά, ποῖ οἡ δοοοιηΐ οὗ ΔηΥ͂ 5ἰηρὶε δεῖ. Ηξς 
νγ85 “8 τῆδη ἴῃ Ποῦ ν)ὰ8 (6 5ρ! γῖ " (Ναπι. 
ΧΧΥΪΣ. 18), ἀπά παδὰ δ] 6116 ονουῦ αὐ Ἰαἰὰ 
ὍΡοη Ηἷπὶ ἊΡ ἴο ἴδε {{π|ὸ οὗἩ Π΄5 δρροϊπιπιηϊ. 
(ϑεε ἔχ. χνυὶϊ. 1ο- "3, χχίν. 13, χχχίϊ, 17, 
ΧΧΧΕΪ, τα; Νύμι. χὶν. 6--9.) 

56. Οὐἰεῦ 7ῶὸ2γ ὀεαγίπρ αυἱΐπεις δεΐογε ἐῤε 
εοπργεραίἑοπ. ΟΔ]6Ὁ ννᾶ8 Ἰοϊπθα ν ἢ ᾿οβῆυδ 
ἴῃ ὁη6 οὗ ἢΪ5 στ σῃΐθουβ δςί8. {||͵3ὸ [οβίυδ, ῃ6 
θΑΥ6 ἃ ἴσυξ τοροτί οὗ ἴπ6 ἰδηά οὗ δπαδῃ δηὰ 
15 ᾿πμπαθιΔηῖ5 αἴζοσ θοϊηρ δοηΐ ἴο 5ΡῪ ἴΐ οὐ. 
ΤΠ ννὰ8 ἴπ6 “ υἱΐηθ55 νοῦ ἢ6 ὈΟΥα 
ἐΒρίογο [6 σοηρτογαίίοη "ἢ (Ν πι. χὶν. 6--9), 
Δηὰ ἴογ δϑαγίηρ 1 6 γῆ ἃ ΠΡᾺΥ σὶβὶς οὗ θείηρ 
βοπαά. 

γεοείυεα ἐδε ῥεγίίασε οὗ ἐδ ἰαπά 1.2. νγᾺ8 
ΔἸοννθά ἴο Ἔπίοσ [πὸ μοΙγ ἰδπά (Νιιπ,. χῖν. 30-- 
38), ἀπά ρίνεη ἃ βουϊίδρα ἴῃ [ἃ ([ο5Ἀ.. χίν. 1.3). 

57. Πιαυΐϊά 2ὸν δεῖηρ »ιογεἰγμί. 'ΓῊς πλογοῖσ 
ἔμ 1π655 οὗ αν ἃ 15 ποῖ οἴβοννῃοσα σοπηηθηαδὰ : 
δας τ 15 ἴο Ὀ6 τοπιπηθογοα πΐ ἢ ἵνῖος σρασοὰ 
58} 5 16 ννῆθη Π6 ταῖρι ἢανο ἴακεη 1ἴ (1 54. 
χχίν. 4-11;:; ΧΧΥΪ. 5-12), 8η4α 4]50 διονγεά 
ΘΠ Ϊπιοὶ ἴο ᾿νε, ποϊιν Πϑίδηαίηρ [Π4ἴ πΠ6 παὰ 
συγϑοα Ὠϊπὶ (2 54Π|. χὶχ. 23; 1 Κιίηρβ 11. 8). 
)οσ“ε:5ε ἐδε ἐῤγονιε οΚ απ ευεγ ας κἰπα- 

ἄο»ι.ἢ ἙἘρΥ [πε Ῥγοσγηϊδα τηδάθ ἴο ἢΙπὶ οὗ βιιοἢ 
ἃ Κιηράοπι, 566 2 861. 1. 12, 16. ΤΠ σοη- 
«ἰηυδηῆςο οὗ {με τοπιρογαὶ Κιηράοπι νν88 σοη- 
ἀϊίίοηαὶ (Ρ5. οχχχί!. 12}, δηὰ υἱυτηδίεὶυ {Πε 
ΡΓΟΠΊῖσο ν 45 50 [γ ἔογέει[εὰ, Βυξ(ἢο βρί γιζυδὶ 
Κίπράοπι γοπιαῖηβ ἴῃ {π6 ||ἰπ6 οὗ Ὠανιά ἔογ 
ΕΥΟΓ Δη4 δνοτ Τπγοῦρὰ ἴῃς οἴεγ ΠΥ οὗὨ [ἂς 
κίηράοπι οὗ (γιβῖ. 

2) 2 
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Β. 6, 
ΟΣ 

φ Ὥχη. 3. 
16, 17, 18, 
οὅ. 

΄ Ὅλη. 6. 
82. 

ἔεγνεης ογ τῆς ἴδῃ νγᾶϑ ἴἌΚεπ ὺρ 
Ἰηῖο ἢεδᾶνεη. 

50 “Απδηΐδβ, ΑζΖαγίδβ, πὰ Μ|ϑδεϊ, 
ὈΥ δεϊανίηρ ψεῖα βανβά ουξκ οὗ (ἢς 
βλτηςα. 

όο “θΔηῖεὶ ἔοσγ ἢΐβ ἱπποσεηοῦ νγὰ5 
ἀο] νογοά ἔτοπλ ἴΠ6 πιουῖῃ οὗ Ἰἰοἢ 5. 

6: Απά {ἢ ςοπδιάογ γα τῆτουρῃ- 
οὐξ 411 λρεβ, παῖ ποηῆς τπδξ ρυΐ 
{Παῖγ ἴγυβῖ [ἢ Πἰπλ 5Π4}] θ6 ονετοοπια. 

62 δα ποῖ τε τῆς ννογάβ οὗ ἃ 
501} πηᾶῃ : (Ὁ 15 βου 5841} ὃς 
ἀυηρ ΔΠὰ ννογπΊ8. 

62 Το ἀδν πε 5}4}} ὃῬε ᾿:πεἀ αρ, 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙ. 1. ἷν. 59---6. 

ΔΠὰ ἴο πιοῦγον ἢς 5}8]} ποῖ δὲ ἰουπά, κἈ(, 
Βεςᾶιιϑε ἢς ἰβ “τεϊυγποά ἱπίο δὶς τα 
ἀυδῖ, ἀπά ἰδ τπουρης 18. οοπὶς ἴο [5 
ἀν υν ΠΥΡῚ 

64 ὙΝνΒετείογε, γ8 ΠΥ 50ῃ5, δὲ νγᾶ- 
Ἰἰαπῖ, δηά 83ῃ6 7 Ὑγουγβεῖνεβ πιδὴ ἴῃ 
(δε δε ΑΓ οὗ [ἢ ἰδνὺν ; ἔογ ὉΥ [ἰ 5}4]} 
γε οδίαίη δβίοσγ. 

ός Απά, θεδοϊά, 1 Κπονν τῃδῖ γοὺγ 
Ὀγοῖμεσ δίμηοῃ ἰ8 ἃ πιδη οἱ οἼουπλεὶ, 
σῖνα δᾶγ ὑυπίο Πἰπὶ Αἰ γΑΥ : ἢα 5}2}} δε 
ἃ ἰλῖμογ υηΐο γοι. 

66 ΑΞ ἔογυ Τ7υ4λ5 Μάδοοδθει, ἢςε 
μδῖῆ Ὀδθη τ] ΡΉΥ Δηα ϑβίγζοηρ, ὄνεη 

58. Εἶδα. 7ὸν δεὶπρ πεαίομς απά ἤγυεηξ ΤΣ 
ἐδε αν.) Οὐομρ. 1 ΚΙηρβ ΧΥΪ. 19-40, ΧΙχ, 
10, ΧΧΙ. 2ο-24; 21 ΚΙηρΒ]. 3-2. 

«υα: ἑαξεη μὸ ἱπῖο ῥεαεη.) 866 2 ΚΙῃρβ ἴἰ. 
ΣΙ, Δηα Πσομῃρ. Εἰσο]ιι5. ΧΙΥΙ]. 9. 

59. “]1}παπὶα5, “παγίαι:, απά Μμαε] 86εε 
Ὦδηῃ. 1. 6-ττο; 11, 17, 491; ||. 12-}5. ΤἘῆΘ 
οζσυγγεηςε οὗ [656 ΠΔΠ165, ἀη [Π6 5: ΠΡ] ΟΥ̓ 
δηά Ὀγουτν οὗ [πε βἰδίθπιθης, [Παΐ {ΠΕῪ “Ἢ ψεγα 
δδυρὰ οιἨῊξ οἵ ἴῃς ἢδπλο "---50 οἰ βεὶν ραγα}] 6] 
ἴο [6 δηϊοσράρηϊς κἰδίοηθηΐδ νυ γοβροοΐ ἴο 
ΑὈταθδπι, [οϑερ, Ῥμίηθθδαβ, [Ὄϑῆπδ, (αἰ θῦ, 
Πᾶνα, δπὰ ΕΠ) ἢ ---ἰ5 βίσοηρ δνϊάθηςθ παῖ 
{ῃΠ6ὲ ΒοοΚ οὗ ζΔη16] ννὰ5 σϑοοινοα ἱηΐο {πὸ 
ὕδηοη δἵ ἴῃς {ἰπ|6ὸ νῆθη [ἢ ]5 νου Κ νναβ σι ἴθη 
---ΏΔΥ, αἵ ἴῃς {π|6 οἵ Μαι}}145᾽ ἀδαίῃ. Η!8 
ἀγίηρ ννογα 8 ννϑῦθ [οἰ θυ Ὁ συγε ἴο πᾶνε Ὀθθη 
ΤΟΙΠΔΕΙΠδοΓοα : δηά {πο ῚΓ σγοσογάθσ ννου]Ἱά ἤν 
ΒΓ Κ ΟΠ ἰητογροϊδίηρ ἱπῖο {6 ἃ ραββᾶρο 
ψὨςοἢ, 1 Πλδηΐ6] νοῦ ἃ Ὠἰβζογιοαὶ τοπΊδηςθ, 
νυτίθη ᾿ἴῃ ἴῃς της Κ οὗ (6 5ἴσιρρίθ, ἢὶ5 
ΠΟΠΙΘΙΡΟΥΑΓΙ5 νοι Ἱὰ πᾶν Κηοννη {μαῖ 
Μαιίαῖῃϊαβ σουϊά ποῖ πανα υἱτογοί. 

ὧν ῥοἑιοουΐπο αὐόγὸ σααθ4.71 866  δη. 1]. 17. 
ΤΊΟΥ θο]ενοα παῖ {ΠῸΥ ννου]Ἱά Ὀς βανθὰ ; διά 
1Π6 }γ δι ἢ ραν (Ποπὶ ἴπο βιγοηρῖῃ νυ οὶ 
οαγγῖθα {Ποπὶ {Πγου ἢ {πὸ τουτ Ὁ] ογάθ8]. 

60. ΤΠ αρμοί 30» ῥὶς ἱπριοσόπον αὐαᾶς 46]! ὐογεά. 
ΤΠδ γχείργοηςς ἴο ἤδη. νἱ. 22 5 ραίραθίο, 
{που ρ ἴ6 Οὐτοοκ ψοσγά ἰτγαπϑίαϊοα “ Ἰηηο- 
ΟΘΏΟΥ ᾿ ἰ5 ἀπ σοι τη [πὸ ἵννο ραϑϑαᾶροϑ. 

61. ἐῤγοισῥοιιὶ αἱ ἀσσ.ἢ 1 Ἰτογα γ, “ ἔτοπῚ 

βεπογαίίοη ἴο βοπογαίοη. ἢ 

“ῥα! δὲ οαεγεο»ο ἘἈδῖποΥ, “ 5}41} Σὲ], 
ΟΥ̓ 009 ψὶτποῦῦ βδύγθηρῦλ." 

62. ἐδε «υογάς 975), α εἰπε νιαπ ΤΟ 
“51 η71}} τηδη ᾽ἢ Θ5ροο αν ο]απορα δὲ 5 Αητο- 
οἰ5, δὰ ἴπθ ὁ νογάθ" διὸ [Π056 οἵ ἢ]5 
ἀθογθοβ; δῖ ἴΠῸ νναγηϊη ραβϑὺβ Ὀογοηᾷ ἴΠῸ 
ΡαγΕουΪαΓ σαθὲ [0 411} οἴἤοῦβ ΓΟβοΠ.] ]ηρ ἰἴ, 
ΤΉΘ νογάβ οὔ [πύϑὸ 0 σδη ἐ(ὸ ηῸ τῆοτὸ ἢ ἢ 
“ ΚΠ]ΈῈ}ῈᾺΝΠΕ Ὀοώγ ᾿" ἀγὼ αἴ πὸ {ἰπλὸ ἴο δὼ " Τρατοά ἢ 

ΜΠ 6Ὴ ΠΟΥ ΓΌΏ σου πο ἴο [86 σοπιπιληάπιοηί5 
οὗ σοα. 

δὲς σ'ον “ῥα]! δὲ ἀμπρ ἀπά 4ὐογημ.} [. 
“6 5}8}} τοῖ δηὰ ρογίβῃ." ὙΟΊῸ ἰ5 τὸ δἰ υϑίοη 
ἴο [δ ““ττοῖτῃ5 " νος ἢ “ στόοβα υρ ουΐ οἵ [6 
ὈΟΑΥῪ " οὗ Απιίοοδυβ (2 Μδος. ἰχ. 9). 

63. δὲς Τδοισδι. 1,1{6ΓᾺ}}γ, “ 5 οαὐἱαϊδ- 
(ἰοη 5," 2.ε. [ῃ6 ἐχρεοϊδείοης ἰμδὲ ἣς ἕοππηδά οἵ 
16 ταϑι}]ῖ5 νι ἢ 6 νγᾶς δδουΐ ἴο Δοοοιρ δι. 
οι. 5. οχἰνὶ. 4, πογὸ ἴδ υΧΧ. υϑὲ ἴδε 
βᾶϊηθ '᾿γογά---διαλογισμοί. 

64. δὲ σαϊαπὲ απά τεευ γομγεείυεε πμπ.] 
Οοτρ. ο5ἢ. 1. 9; Χ, 25. 

«ῥαὶ! γε οὐέαίη α΄ονγ. 866 ποῖε οἵ Ὁ. 51. 

65. γοιγ' ὀγοίδεν δίγιοη ἐξ ἃ σιᾶπ οΥ εοιπε} 
[π 16 Οτεοκ, ἴξ ἰ5. “ δίπηεοη" δεγε, (βουρὴ 
οἰβονῃογο δἰνναυϑ “' ϑίπγοη " (ἢ. 11. 3: χα, 32, 
48: ΧΙ, ανῖΐ, ῥασείνα). Η 6 ἀρρϑαγϑ ἴο πᾶνε δεεῃ 
{Π6 Ἰραϑὲ νναυῖκα οἵ τ ἔνθ Ὀγοίδγοη, ἀπά νὰ 
ποῖ πηδάθ “ ςαρίδιη " 111} {πῈ οἵδε [θυ ψέγε 
ἀοδὰ (ςἢ. χἰϊ!, 8, 9). ἕν  ἀο ποῖ μθἅγ οἵ δΙ5 
δάνϊςθ θείης δοιρῃξ Ὺ ἴπε οἴμοι ἀυπηξ 
εἰνοῖσγ ἴοσπιβ οὗ οπῇςε ; θὰζ Ηἷ5 ονγῃ σοηάυοῖ οἵ 
ΔΙΔΙτβ ἰ5 Γομ γΚΑΌΪ6 ἔοσ ἘΠ 6 Ὀγείογεποε δβεσπι 
ἴσο ργυάεπι πιαπαρειηθηΐ ΟΥ̓́ΕΓ δγιΐε ἕοτος 
(εἰ. χίϊ!. 31, 47, 50; χῖν. το, 24: ΧΥ͂. 26). 

ἫΑ Μειφεν ἢ Οὐπιπὶ οχρίαϊπβ ἴδ 5. 85 
( ῥΔΕΓ τομαὶ ςμϊοΕ, οΥ “ Βοδά οὗ ἴδε ἔπιΐν. 
Βιιξ ἴἴ ἰ56 ἀΠΠΘΟΟΒΘΑΤΥ͂ ἴο διρροβε {παῖ [οἰ, 
{πὸ οἰ ἀοβῖ βοὴ (τ. 2), ννᾶ5 ἀδροβεά ΚῸπι [15 
ρΡοβιξίοη. “ἘΔΙΠΟΓ ἢ τηθᾶη5. Βεῖα, Γαΐβεῖ, 
“ὁ ΠΟΌΠΒΘΙΪΟΣ δηὰ συϊάθ6.᾽ 

66. ωάα: Μαεεαῤει..1 ἨΗ:8 ϑυγπαπὶὲ ἐπι» 
ἀσπεν δἰίαςμοά ἴο [445 ννΣΙ ἢ ρεου ΙΓ Ἃἰοϑε- 
085 (σοπηρ. οἷ. Π. 1, ἀπά 2 Μάδος. Υ. 27) 50 
{πιῖ ὀνοη ἢϊσ ἔδί ΒΟΥ σα]οὰ πὶ ὈΥ ἴς Οἱ 15 
Γ]ΘΔΏΪ 8, 566 ῃοῖρ Οἢ Ὁ". 4. 

»ηῖσῥὶν ανια εἰγοησ. ΤΑΙογα ΠΥ, “ πλ ΠΠΕΥ 1 
οἰγοηνίῃ." ὙΥΠὀ δυῖδοσ οὐ {με δεζοπηα Βοοκ 
οὔ Μαςοδθθὸβ βθθπὴ5 ἴο σοπϑίάεγ μᾶϊ 1 υἀᾶ5 
ἴοοκ ἃ ργοπιίπεπὶ ραγί ἴῃ ἴμε οὐείπϑὶ Μ ἢ- 
ἄγανναὶ οὔ ἴῃ. ραϊτοῖβ ἱπῖο {μ6 ψ]Π]ἀογπέβὸ 



Β-. 

γ. 6ὴ---3.] 

ἔτοτῃ ἢϊ8 γοιτῇ ἀρ : ἰδὲ ἢΪπὶ θῈ γοΓ 
σδρίδιη, δηά ἔῆρῃς {π6 Ὀδί]ς οὗ τῆς 

ΠΝ Ρεορὶο. 
φ΄ 

μὰ ῥαοβέε. 

τόό. 

6 ἼΑΚε α͵5ο ὑπο γοῖ ἃ} τῃοβα 
τῃδὲ οὔβεγνα ἴΠῃ6 ἰανν, δηά ἀνεηρα γε 
τῆς6 νγοηρ οὗ γουΓ ΡΕΟρΪΕ. 

68 Κεοοιηρεηβα ΠΥ της Παδίμεη, 
Δη4 ἴλκΚα Πεεᾶ ἴο [6 σοπιπηδη ΠΊΘ ἢ }8 
οὗ τῃε ἰανν. 

69 ὅὃο ἢε δ]εββεά τῃεπη, ΔΠ4 ννγδβ 
φαςῃεγαά ἴο ἢΪ5 [ΔΊ Πε 5. 
0 Απά Πε ἀϊεά ἴῃ {6 Βυπάτεά 

[ΟΓΓΥ δηά δἰχίῃ γϑξδγ, δηά ἢΪ8. 5018 
θυγιοά μὰ 'ἰπ 1Π6 βαρ] σῆγεβ οὗ ἢῚ5 
ξλιΠοῖβ αἱ Μοάϊη, δηά 11 15γαθὶ πηαάβ 
σταδῖ Ἰδτηθηϊτδίοη [ῸΓ ἢ]ΠΊ. 

Ϊ  ΜΑΟΟΗΒ, 1 Ὁ} 

ἙΟΠΆΡΤΕΕΚΝ Τὰ, 
Ι 714 σαὔρεγ ἀγα αι οΥ μάας ἤ7αεεαδεις, 

Ιο “Ἶε ουεγίλγοτυείλ ἐλδ γογεές οΥ «ϑα᾽παγία 
αγια «γγία. 27 «ἀπιποελμς σερπαφίλ αὶ ργεαΐ 
2στυξῦ αραϊγοΐ ἀΐρ. 44 Ἶἶὲ αμπαᾶὶ ἀϊς γα ὶ ἐο 
7} αφἔἴγρ αγια] 27αγέ7,, 58 αγιαἰ αγό δηισομγας ε, 

ΗΕΝ ἢΪ5 βοὴ [ιά425. ς]]1ε4 Μδς- 
σάθειι8, ΓΟ56 ῸΡ ἴῃ ἢϊβ βίβδά. 

2 Απὰά 8}] ἢϊ5 Ὀγείῆγεη Πεϊρεά ἢἰπ|, 
ΔΠ4 80 ἀϊά 1}} {πὲγ τῃδὲ Πεϊά ψτἢ 
ἢϊ5 ἔδιμεγ, ἂπὰ {πεὺ ἴουρῃς στῇ 
σῃδογἤι] η6855 ἴῃς Ὀατε]Ὲ οὗ [βγδεὶ. 

2. 80 Πα ραῖ ἢϊβ8 ρεορὶε ργεδῖ Βο- 
ΠΟΙΙΓ, ΔΠ4 ριζ οἡ ἃ ὈΓγεαϑιρίαία 845 ἃ 
σἰαηῖ, δηἀ οἷγ ἢϊβ8 ναι κα ΠΆΓΠ685 
Αθοιζ Ππὶ, ἀπά ἢς πιαάς Ὀαίτ[68, ργο- 
τεςτίηρ [ῃ6 ἢοϑβὲ νυ 15 βυνοσά. 

405 

εἷς. τοῦ. 

(2 Μᾶςς. ν. 27; νἱῖϊ. 1), θείης [π6 τα] ΠΑ ΤΎῪ 
Ἰϑδάοσ, γαΐμοι {ΠΔη Μαιιδί!αβ, ἔγοπι {πὸ ἢγϑί. 
Βυϊ ΠΕ ΡογμΔ}05 Οὐθγ-] ΟΠ 65 Πἷ5. ΠΘΓΟ. 

97 τὲ ῥεορί. ἘδίΠοσ, “ οὔ {πὸ Ρ90}108᾽" 
-ἰἂς [ενν8 ἀπά {πε ϑγγο- ΜΙ δοθαἀοη!δη5. 

69. ῥὲ ὀϊεςσεά ἐρερ.)] (Αομῆραγα {Π6 ποίβ 
οὗ Ιβδας (Ὁ θη. χχυῖϊ. 4-.40), [δοοῦ (ἐφ]ά. ΧΙΧ. 
3-2δ8), δηὰ Μοβοβ (Π ει. ΧΧΧΙ. 1--29). 

«υας σαϊῥεγεά ἰο ῥὶς Καί ῥεγ..ἢ ΑἹ ΟΓΑΙΠΑΓΥ͂ 
ῬὮΏΓΑΚΟ ἴοὺγ ἀγὶηρ ἀπιοηρ ἴπΠ6 Ηῦτον5 (πάρ. 
ιϊ. το; 2 Οἢγ. χχχῖν. 28 ; ΒΕ] απά {πη6Ὸ Ὀσαβοη, 
σα. τὶ Αοἴϑ ΧΙ. 36), ΔΙ [ΟΥΠατηρ νυ ἢ {Π6 511} 
ΤΏΟΓΘ 115118] ΟΠΘ, ὁ ννὰ5 ραῖμογοα ὑπο ἢῚ5 
Ῥέορ!ε (δ. ταν, 3, τῇ, χχχῦ, 20: ΝΏΣΗ, 
χαν, δ: Ἰλδυϊ, χχχίι. 6. ὅ:6.). 

70. ἐπ 1ῤὲ ῥμπάγεαὶ ζογέν απά οἰκὲ γοαγἢ 
Β.Ο. τόγ-ό, {Π6 γοαῦ αἴΐζοσ 1π6 ρογβθοιίοη 
θόρδη (ςῇ. 1. 54). 

αἱ Μοάϊ".)] Μοάοϊπ πηιδῖ, {πογοίογο, 
ἢαγο Ὀδοη ἀπιοηρ ἴΠ6 ρῥ᾽αςοβ γοσονογοα ἔγοπὶ 
τῃ6 ϑυτο- ΜΙ δοβαοηϊδηβ ἀπγηρ {πὸ τ πης οὗ 
Μ.αἴζαίαθ. (8ε6 στ". 44-.47.) 

αἰ] Τεγαεὶ γιαάε στεαὶ ἰαριεπία οι ζογ ῥίνη. ἢ 
Βγ “4]] [5γ86] " ννὲ πγιιϑὲ τππα θυ βίης 4]} [Πο5ὸ 
ὙΠῸ ὙΟΓΘ 1Π ΔΙΓΠῚΒ ἴου {ΠΕῚΓ ΓΟ] ροη. Οἡ 1Π6 
Ἰλπηθ ἰδ! 05 τι5112] αἵ {Π6 ἀθαῖῃϑ οὗ σγοαΐ ΠΊΘη, 
δρὲ τη. 1]. τὸ; ει. χχχῖν. δ᾽. .2΄ ϑδι, 1, τὰ: 
ὁ ὉἾΝΣ, ΧΧΧΥ; 54..258. δὲς, 

ΓΗΑΡΤΈΚΝ 11]. 

8:1. ΟΕΝΕΒΑΙ, ΑΟΟΟΟΝΥΤ ΟΕ Ισῦαβ Μλο- 
ΟΑΒΕΌΒ, ΗΙ5 ΟΗΑΚΆΟΤΕΒ ΑΝῸ ΕΛΜΕ. 

1-9. ΤΠΕΙΕ σαη ὃς πὸ ἀοιιθὲ {πΠαὶ [πιά ὰ5 
νγὰ5 ἴπΠ6 πιοϑδῖ Ρορυΐαγ οἵ {πὸ Μίδσσαθοδη 
ἢούοθβ. ἐἂἄβ [δα ϑίἴδηϊου βᾶγϑ8, “πὸ θθοπηο 
1π6 [Θυν 5} ἰἄθα] οἵ “6 ΗΡΡΥ ΔΥ ἁττιοτ." 
ΗΙ5 ἀρρθαάγδηςθ, ἢ158 σϑϑίιγοβθ, 15 νοΐσρ, ἢῚ5 
Ομαγδοῖου, ΈσΘ ΘΠ]. Δ }}ν ΟὈ]οοῖθ οὐ δ ΓΙΌ η 
Δηα οὗ ἀο] ΡΒ] τοπγοπιθγαποο. ΑλῈ 566 ἴῃ 
{πΠ6 ϑεσοηὰ Βοοκ οἵ Δίασοαθεεβ ἤονν ΘΠΕΓΕΙΥ 

ὈΥ 5οπλθ ἴπ6 ὑνμο]θ βἸΟΥΥ οὗ {μ6 τονοὶὲ δπά 
ἀοΠ ]νούδηοθ ννα5. δου θα ἴο πὶ. Ηἰ5 ρτϑαῖ 
ἴλτηβθ γοϑῖθα ῬΧΙΠΟΙΡΑ Υ οἡ ἢΪ5. ΓΘΟΟΥΘΙῪ οἵ 
Τογιυιβαϊοπὶ δηὰ της ΤοΊρΡΙ6 (ςοἢ. ἴν. 36-- 4; 
2 Μᾷδςα. Χ. 1--5}; θα ΟΠΘΓ ΟἰἸΓΟυηϑία ΠΟΘ 5 ΚΟ ΓΘ 
ποΐ ποι δη ᾿πἤπιθποθ Προ 11. Ηἰ5 σοπλ- 
τηδηάιηρ βίαζυγο, πκὸ τηδΐ οἵ 4 εἰαπί οὗ οἱά 
{πὴ (Ὁ. 3), σμαΠ]Ποηροα [Π6 δάπλγιηρ γοραγὰ 
οἵ ἃ Ρϑορὶθ ννῃϊο ἢ δεῖ πηι ἢ βἴοσγε ὈΥ ΡΠ γι σαὶ 
βίγθηρίῃ. ΗἰἝβ Ὀδίιθτοῦγ Παά ἃ τίπρ ἰπ ἴἴ 
ὙΠΟ ἢ σαιδοά τ ἴοὸ θὲ σοπιραγοα ἴο ἃ ἸΙΟΠ 5 
ΓΟΔΓ (Ὁ. 4), δηα 5[τΥὺρὰ (6 πιδαγίβ οἵ δ]] 
ΜγΠῸ Πρασγά ᾿ἴ. Ηἰβ5 Ἰοῃρ' σάγθοσ οὗ νυἱοΐοσυ, 
ΒΟΔΎΟΟΙν ΠΟ ΠΟΥ ΟΥ̓ ἃ ΓΟΥΘΓΒΘ ὉΠῸ1] Π]5 ἀοἴραϊ 
αηα ἀθαίῃ αἱ ΕἸθαβα (ςἢ. ΙΧ. 12-18}, αἀάξεά ἴο 
Π15 τοριιςδίίοη, ἀπ τη {Π6 ἰδοῦ βοθποβ οὗ 
{Π6 βίγβ ] 6 δοθπὶ ἴαηθ ὈΥ σοπΊρατθοη. Νὸ 
ΘΧΡΙΟΙ ἴῃ ἴΠ6 ΘΠΕΓΘ νναΓ ννὰ5. πους 644] 
ἴο {πὸ {ΠΡ ΟΥ̓ΟΥ ΝΊΟΔΠΟΙ (οἰ. ν]}. 21-πά ; 
2 Μᾶςς. χν. 20ο-37). Ηδεηςδ [ιτἀ4825 τογηδί πο 
1Ππ6 σγοδῖ πδίϊοηδὶ ΠΟΙῸ 50 ἸΙοῃς ἃ5 [πάπα ννὰβ 
84η ἱπάοροηάοηξ σομπίγν ; Π15. ἢ ννὰβ νυσιτ6η 
αηὦ τοτννγιτῖθη; ἀπά {πΠῸ ΠπαπΊΘ ΟΥΙΡΊΠΑΙΪΥ 
ΡΟΟυ] ΑΓ ἴο ἢἰπὶ (1 Μάδος. ἰϊ. 4) ργοναι θα δηά 
Ὀοοαπιθ ἴη6 Ὀεβίτ-ποννη {π|6 οὗ 1η6 πίττα 
ΓΆΤΆΠΥ, 5 ἴῃ ἥνε οχίαηϊ θΟΟΚΒ οὗ “ΜΙ δοσαῦθθοβ᾽ 
50 ΠΠΟΙΟΠΠΠΥ ᾿ηἀἸσαΐα. 

2. αἰ ρὸν ἐραὶ δεϊά αὐἱὲρ ῥὶς Καί δογ ἢ 8686 
“ἢ. ἰ1. 42π-44. ΤΠ6 τ]Ὸη δπιοηρ 411 {ΠῸ6 
Ραϊγιοῖβ, βία ὈΠ5Π6 4 Ὀν Μαδεα5. δου 186 
ἢτϑὲ αἰβαβίοσ (ον, 11. 28), σοπίπιθα ἀπ 6 Γ 
]υ445. ΑἹΙ δοοορίθα πὶ ἃ5 Ἰολάου εῤεεγζμν. 

3, ἃ: α κμἱιαηλ.}) ϑοπῖθ δ] Ππἰϑίοη τὸ ἢΪ8 
ΡΟΙΒΟΠΔΪ ἀρΡΡΟάγαησΘ. βοοπὴ5 ἴο ὃ6 ᾿πηἰθηάθα, 
λοδη ϑίαπίονυ δᾶνϑθ, “15 σοιμηΐγνηθη ἐδ- 
Πρ ῃῖοα ἴο τουποθη θοῦ Π6 σέαΐοὶν ἀῤῥεαγάπες, 
45 οὗ δὴ δποῖοηΐ ριαηΐ, πο πὸ ἰμϑιοηθα οἡ 
5. Ὀγοαβιρ᾽αΐο ἡ (ΠΤ οοἴαγοθ οἡ ἴῃς [ον δὴ 
ΟἸιγο ἢ, νο]. 1]. Ρ. 306). 

ῥγοϊεοϊίησ ἐδ βουί.) 1, ΟΥΑΙ, “16 σαπρ ; 
δι πὸ ἀοιδὲ {πὸ Ποβῖ 15 ἱπιοπάρά,. 

“ ῥὶς «πυογά.] Οἡ τῆς βινογὰ οὗ ]πῶδ», 

ἡ ποδὶ (ὡοοσίο 



4ο6 

Β. ς. 

εἷς. τ66. 
4 ἴῃ ἢῖ8 δςῷ ἢς νγὰβ ἴἶκε ἃ Ἰίοῃ, 

δηά [πἰκα ἃ ᾿ἰοπ᾿8 ψνεὶρ τοδγίπρ ἔογ ἢ 18 
ΡΓΕΥ. 

ς ἔοτ δε ρυτϑιιεά {με νι͵ἱοκεά, ἀπά 
δουρῆς ἔῆσπὶ οὐ, ἀπ Ὀυγης ὑρ ἴΠο86 
[Πλὲ νεχοά ἢ]8 Ϊε. 

6 Ὑνεγείογε τες νἱοκοά βἤγιηϊκ 
ἴον ἔξαγ οἵ ἢίπι., δηά 411] ἰῆς σσογίεγβ οὗ 
ἸΠΙΔΌΪ τσσεγα τγου]εά, Ὀεςδυβς 54]- 
γδίίοη ργοβρεγεά πὶ ἢ]8 μαηά. 

7 Ηε ρπιενεά 4͵βο πιδηγ Κίπρβ, δπά 
πιδάς ἴλοοῦ οἷδλά νὰ ΠΙ8 δοῖβ, δπά 
ἢγ15 πηθ ΠΟ γα] 15 ὈΪεβ8εαὰ ἴῸΓ ἐνεγ. 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΡΒΙ, 5. [Π1. [ν. 4-᾿-;:. 

8 Μοτγεονεγ ἢς ψγεηΐ τῆγουρῇ τΠ6 
οἰτε8 οἵ ]1ιάΔ, ἀεβιγογίπρ τῃ6 υπ- 
Βοάϊγ ουἕ οἔ τῃεπι, υθϑν τυγηϊηρ' ΑΥΤΑΥ 
γυγδιἢ ἔτοπὶ [53γλε]: 
9 8ὃο τδδῖ με νγᾶβ γεπουυηεὰ υηΐο 

{πε υἱπιοβῖ ρᾶγῖ οὗ ἴΠπ δαγίῃ, ἀπά ἢβ 
᾿γεςεῖνεά υπῖο δἰπὶ ϑιι ἢ 28 τσέγε γοδαν 
ἴο ΡεΓ8ἢῃ. 

ΙΟ ΤΠδη Αροϊϊοηΐυ8 ρδιπεγεά τῆς 
Οεη.}ε8 τορεῖδεῖ, δηὰ ἃ ρτεαῖ Βοβῖ 
ουκ οὗ ϑαπιδλγία, ἴο ἤρῃς δραίπβι [5- 
γδεϊ. 

11 ὉΝΠϊςΝ τῆΐπρ ἤδη Τ[υἀ45 ρεῖ- 

δ06 ὙΕΙ͂ΒΕ 12, 8ηἀ ΟΟΙΏρΑΓΕ 2 Μάδος. χΥ. 15, 
16. 

4. 15 δἰ: αείς δὲ «υὐας ἐϊδε α οπ.} [πάδῇ, 
[αγδοὶ, δηὰ Οδά ὅγε σοπιραγεὰ ἰο ἤοῃβ ἰῃ [ΠῸ 
Ῥερίδίους (Οδεη. χὶιχ. 9; Νυπι. χχίν. 9; 
Ὠευῖ. χχχῖ!. 20). 840} δηὰ Τοηδίβδῃ ἅσγὸ Ξδιὰ 
ἴο Ββᾶνγα Ὀδε “5ΈΟΠρΟΥ ἴδῃ Ἰἰοηβ" (2 ϑάπι. 
1, 22) ΌὉΥ αν. Τῆς σρείδρίιοσῦ 15 ποῖ 
σοαμῇο ΜΠ πὸ ἰδίου [εν ίδη Ὑτιΐοτγα, δυΐ 
ἰ5 ἐουη, ἀρρὶ οα το [5 δηὰ 5 οοτηραηϊοῃδ, 
'η  Μδςς. χὶ, 11. 

δ. δὲ ῥωγιμεάῖ ἐδ «υἱεξεά.} 1{ᾧ,0πὴΟΙΔΙΙΥ, κ 16 
ἰλνῦΐθβ8 Οὔσ8,᾽ ὁ... ἴῇοβεο ψτῆο Ππδὰ οδϑὶ δϑὶ δ 
(δε οὐϑοσνδπος οὗ [πΠῸ 1,ανν], (δες (ἢ. 1. 43, 52; 
«δ. 1,23.) 

ὀμγαὶ εὐ ἐδοσε ἐῤαὶ Ὀεχεά δὶς ζ.7 1. 
“4 ςοπδυπηοά ψ ἢ ἄγε [Π6 οἰζε5 δηὰ βίσοης- 
Βο ἀ8 οὗ {πὸ ϑγγο- Μαοβάοηϊδηβ.᾽ (866 Ὀδεῖονν, 
εἰ. τ. 5, 28, 35, ἄς.; δῃηὰ Ἷοοπρ. Δ Μδοες. 
ΥἹ}1. 6, χ, 36, ἄζο.) Οσολϑιομδιυ, ἴθ ἀδς- 
(δου εῦο Ὀυγηΐ νὰ (Πεὶγ βἰσο:ρ οἱ 8 
(2 Μᾶςοω. χΧ. 6). 

Θ. “αἰναίδοπ ῥγοιρεγεάδ ἐπ δίς δαπ4.} 1.2. 
τε ψοσῖκ οὗ δῆδκιηρ οἵ [86 ὅδγγο- Μδοθῦο- 
Πίδλη Υ̓ΤΆΠΏΥ, δηὰ τεβουϊηρς ἴΠ6 [εὐνϊδῖὶ ρεορὶς 
ἔσοτα ἵἴ, ψεῶϊ ΟἹ ῬΓΟΘΡΟΓΟΙΒΙΥ ὑπάθσ 15 
δξυϊάδηςο. 

7. Ηε στίευεά αἴ10 »παην ἀίηρε. ᾿ἈΠπΕοςδυ5 
ΕΡΙρΡἤδηθβ, Αποςοδυβ Επραΐοῦ, πὰ ἢ 6- 
προ υ8 δοίοσ ἀγὸ δϑρθοῖδ γ ἰηἰεηάδά; δυῖ 
(δς ἴογτὴ “ Κίηρ " 15 ΡΓΟΡΔΌΪ υϑοὰ νὴ ϑοπλθ 
νδρυξηοβδ, 85 ἴῃ οἷ. 11. 48. 

δὲς »ιργηογὶαὶ ἐς δίς: 564 70. εὐογ. 866 ῃοῖθ 
ΟὨ (ἢ. ἰἱ. 51. 

9. δὲ γεοελυεά μπίο δὲηε “μ᾽ ὧ4 «ὑδῦὸ γεν 
19 ρῥεγ. 0. ΤὨΐβ μ85 Ὀξθη βυρροβϑά ἴο ροίϊηϊ 
ἴο ἃ οἰναϊγουβ Γοδη685 ἴο γεςεῖνα δηά ὑὸς 
ἴοςῖ ΡΕΙΞΟΏΒ ἰῇ οδχίγοπιο ἀϊβϑίγοϑθ οὐ ἀδηρογ 
Ὁ Ὲ ) “[μοοζυγεβ οὐ ἴδ6 [οὐν]5} Οδυγοὶι,᾽ 
.4...}: Ὀυξ 1 τηᾶγ θῈ φυεπίοηςξα νυν ΠΟΥ ποτα 
9 τηοδηΐ ἴδῃ {παἰ ἢ ρα πογϑά ἴο ἢ 8 βίδηδγά, 
αὐηᾶ υηϊϊεὰ ἰῃ οης, ἴπε 5εαίζογο [6νν8 ψῆο 
ΨΈΓΕ οΟἴδεγινγίβε οὐ ἔπε μοϊηΐ οὐ Ρεγβῃΐηρ. 
(οιηρ. «ἢ. ἴ. 43,44.) 

ἢ 2. ΤῊΕ ΕΙΆΒῚ ΒΑΤΤΙΕΒ ΟΕ [υ043---ΗΠ Ὲ 
ΕΕΕΑΊΤΒ ΑΡΟΙΟΝΙΌΒ ΑΝῸ 5ΕΒΟΝ. 

10-26. Τῆς ἴοτοε υπάογ [ἢ 6 οοτηπιδηὰ οὗ 
]υάλαε διιουηίοά ἴο 5'χ τῃουδαηὰ ὙγΑΓΤΊΟΥΒ 
(α Μδςς. τ. 1). ὙΠ (15 με δοβυπιεὰ τη 
οἴκεηϑείνο, δηάὰ δορίπηΐϊηρ ἢ ηἰραϊ αἰίδοκε 
(δ. νεγϑε 7), 6 ἴοοῖκ ἴοννῃ δεν ἴονῃ ἔσοσα 
[8}6 ΘΠΘΙΏΥ, επϊδγζίηρ [ιἰ8 οὐτὶ δογάοστβ ἀπά 
Ὠλιτονίηρ (Πεῖγ5. ΑΠΟΣ ἃ τἰπις, Αρο!]οῦϊυ5, 
[ῃ6 ““οἰϊοῦ ςοἰ θεῖος οὗ {τἰρδιυῖς, ψὰοὸ δὰ 
τηδάθ (ἢς δϑϑᾶυ δ οὐ [Θγιιϑαίθπὶ ἰὴ ΒΟ. 167 
(σωῤγα, ἷἱ. 219-12; 2 Μᾶςα. ν᾿. 24--26), αηὰ τγᾶβ8 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ ἐ5(Δ0}|58Π6ἀ 245 βόνεγηοσ οἵ ϑαπιδγῖς, 
ἰπδουσῃξ τὸ ἱησυπιθοηξ οὐ Ηἰπὶ ἴο οπάθδτουσ 
(ο ρυΐ ἀἄονῃ (με το ρου, δῆ, δανίηρ οοἱ- 
Ἰεςϊοά ἃ ἰᾶγξε ἃυΏΥ, τλλγο θα ἀραϊπϑὶ [υἀλ5, 
νῆ0 ὈΟ]ΑΙΥ τισὶ 5 δἰίδοῖκ μαϊξονναυ, ἀοίοαϊοὰ 
δηὰ 5]6νν ἢ, δη ἴοοῖκ δἷ5 ϑυνογὰ ἴο ὃς δὶ5 
ΟΥ̓ ψοᾶροη (υν. 10-12λ Τὶ ΠΠ]6 οἴογί 
γνὰδ ἰο]ονοὰ ΟΥἩ {δὲ αἴειηρὶ οὐ ϑϑγοῃ, 
Κογεσηοσ οὗ (αὶ ψὮο 5θοπιβ ἴο πᾶνὸ 
Ὀγουρς ἃ ὙΕΣΥ οοηβίἀογαθὶς ἔοσος δρδίηβς 
(6 [ἐδ ἰεδάεν (νυ. 155-19), ἀπά ἴο δανο 
ἱωνδαοα ἴπ6 81}} σου Πγ ἰὼ [ἢ πεϊῃουτμοοὰ 
οὗ Βεϊβ-ῃοσοωΩ. ΗεἬς ἴοο νχὰβ πιεῖ ἃπὰ ἀδθ- 
[εαϊθά, ψ Μ [ἢ 1085 οὗ δ8οο τηθῃ, ἀπά ἢϊβ5 ὩΥΓῚΥ͂ 
γνὰ8 ἀπυθη τ0 ἴδκε σεΐυρε ἰῃ ἢ] πα (συν. 
23, 24. Το τ Π ΑΙ ἰαϊοηΐ οὗ [υἀλ5 νχᾶδ 
8. ]ἘΠΕΙ͂Υ ἐϑιδὈ ]]5μθὰ ὈΥ 1μπ6885 ἴχο δηραρθ- 
ταοηΐβ, δηα ἢ15 τερυϊδιίίοη βργοδὰ ἕδσ δηὰ τὰς 
(νυν. 25, 26). 

10. ““ῥοϊϊοπέμ. ῬΓ͵ΟΌΔΟΪΥ ἴδς 5δλῃ)» δ5 (δς 
“ἰ φμιοῦ ΤΟἸ]οςῖοΣ οὗ {τἸθυῖς " τιρηΠοησά ἴῃ οἢ. 
ἱ, 29, οπὶ [μ6 δυΐποσ οὗ ἴῃ ϑεοοοηὰ Βοοῖκ 
8118 “(δὶ ἀεϊοϑίδο!ς στἱηρίοδάον" (2 Μδος. 
Υ. 24). οβορβ 0815 ᾿ἰτ “ σοτητηδηάαπί οὗἁ 
δαιηδγδ" ((Αηί. [υἀ.᾽ χΙϊ. ς, ὃ 5); δηά νγὲ ΤΑΥ͂ 
οοποϊυάς [πὶ Πς Ἔχογοϑεὰ βαίσαρίαὶ δυο Υ 
ΟΥΟΣ ἰμδὶ ἀϊϑίτιςῖ. 

ξαίῥεγεά ἐδε Οεπέίέες ἰορείδον, πᾶ ἃ στεαξ 
ῥοσὲ οἱ 9 ϑανπαγία. Ἴ8Β6 ΔΥΤΩΥ νυ ςἢ ἢε ςο]- 
ἰεςϊοὰ εοηῃβἰϑίοα ἴῃ ραγί οἵ ϑυγο- Μδοθάοπίδῃηβ 
(( Οεμ ε58,)), ἰὰ ραγὶ οὗ ϑαπιδγιδῃβ, δἰ νγαγβ 
Βοβί!α ἰο ἴῃ6 [|[ἐνγ8, ἀπά ποὺ δβρεςί δ! 
ἐβίγδηροά ἔσο ἴμεπλ. ΕῸΥ ἴπῸ Πἰ βίου οὔ [86 

Β. 
εἷς. 

ιΟε. 
ἐλενγναῖ 

εὐβέῥῥει 

ς. 
τᾶδ. 



ν. 12---τ6.] 

80 ΠΕ 5πιοΐβ ἢΪΠπΊ, δηὰ 8ενν ἢΪ ΠῚ : ΠΙΔΗΥ͂ 
αἶβο {6]}] ἀοννῃ βἰίπ, θυῖ τΠ6 τεϑὲ δά. 

12 ΝΒεγείογτε [ἀλ8 ἴοοὸκ {Πεὶγ 
ΒΡΟΙ]5, ἀπά Αρο]]οηῖιβ᾽ ϑυγογά 480, 
απὰ τπογανἢ Πα ἔοιρῆς 411 ἢΪ5. {{{π 
ΪΙοπρ. 

12 Νοὸν ψΠεπ ϑείοη, ἃ ργίηςα οὗ 
τῆς ΔΥΠΥ οὐ ϑυτία, πεατά ΒΥ ἴδ 
]υάλ8 παά ρδίπεγεά υηΐο ἢἰπὶ ἃ 
τι ἰττὰ 46 ἀπ σοπιραηγ οὗ {πῸ Δ 1ἢ- 
ἴω] το ρὸ οἷν ννιῖῃ ΠἰπῚ ἴο ννὰΓ ; 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΘ. 11]. 

ΜᾺ ςεἰνεά, δ νγεηξ ἔοστῃ ἴο τηςεῖ Πἰπ, δηά 14 Ἦε 5414. 1 νν»}}] ρεῖ πιὲ ἃ πᾶπιε 
Δη4 Ποποιγ ἴπ της Κιηράοπι; ἔογ 1 
Ὑ}}} ρὸ ἤρῃς στ [υἀΔ8 δηὰ {Πεπὶ 
[ῃδῖ γα νυ ἢΐπη, νγῆο ἀδβρίβα τῃ68 
ΚΙηρ᾿β σοπῃπηδηἀτηδηΐ. 

Ις 80 Πα πιδάβ Π᾿πὶ Γαδ αγ ἴο ρῸ τ, 
πὰ {Πεγα νγεης νν ἢ Ἠϊπὶ ἃ τ]ρἢΥ 
Ποβὲ οἵ τπ6 ὑπροάϊγ ἴο Πεὶρ ἢϊμῃ, 
Δηἀ ἴο ὃθ6 ἀνεηρβὰ οὗ τῃ6 σμηῆάγοη οὗ 
[3γδεὶ. 

16 Απά νῆεη Πα σαπηα πδᾶγ ἴο {Π6 
σοίηρ αρ οὗ Βεῖῆβοτγοη, [4485 νγεηΐ 

ΕΠΠΊΥ, 566 Εννα] 5 “Η!Ι βου οὗ [5γδο],᾿ ν᾿]. ν. 
Ρ. 213-222, Ε΄. Τ. [15 βεῖτῇ τη 6 ἔουπα 

1η ἴπ6 τοίμβαὶ οὗ Ζογι θδθεὶ] ἴο ἰοῖ {πΠ6 βδεπλῖ- 
Βοδίῃθη παίίοῃ ἴακα ρατί ἴῃ {Π6 γι] άϊης οὗ 
τῆς Τρ ο (Εζγαᾳ ἵν. 2--..), [5 ὀχρδηβίοη ἴῃ {Π6 
εοἰγουπηβίαποοβ σοηποοΐῖθα νυ ἢ ἴΠ 6 Θβίδθ] 15}}- 
τηοπὶ οὗ Μαμπαββοῇ αἱ ϑαπιασία ἃ5 ϑαιηδγαη 
δ ἢ ρυιθϑῖ ([Ὀβερῆ. "Απί. [πὰ ΧΙ. γ, Ὁ 2 εἰ σεῃᾳ.), 
δα 115 [}} ἀδυθὶορηηθηΐ ἴῃ {Π6 Ὁϑί Ὀ] ϑῃπηθηΐ 
οὗ ἃ τίνει ΤοπΊρὶθ, νυ ἢ ἃ σῖνα] “Τίανν ἢ δηά ἃ 
ΓἶνΑ] ννουϑῆρ, οη Μὰοιπί (σεγι χὶπη βοοῃ δἕζοῦ 
{π6 σοπηιϊιοβί οἵ ἴΠ6 Ῥογϑίδη Ἔπιριγο ὈΥ ΑἸοχ- 
ἀπάοσ. ΠΟ Ὀἰζεγ ἔδει! ηρ οὗ [Π6 [δνν8 ἀραϊηϑδῖ 
ΠΕΙΓ πο θΟΙΙΓ5. ΒΠΟΥΓΥ Αἰου [Π15 {{πὴ6Ὸ 15 
ΒΙΓΟΠΨΙΥ ἱπαϊοαϊοα ὈγΥ ἴπΠ6 ννογάβ οἵ {πὸ ὅοη 
οὗ ϑίγαοἢ αἵ [ῃ6 οἷοβο οἵ πὶβ Ὀοοκ: “ὙΠΕΟΓΕ 
Ὀ6 ἔνγο πηᾶπποῦ Οἵ πδίϊοηβ νυ Ώ]Οἢ ΤΥ Ποαγί δὺ- 
Βογσγείῃ, δηὰ [Πς {Π|τὰ 15 ΠῸ Ὡδίϊοηῃ :---ἴπονυ τΠδΐ 
511 οἡ 1Π6 πιοιιηΐαϊη οἵ ϑαπιδγία, ἀπά {Ποὺ {Παΐ 
ἀνε }}] ἀπιοηρ {πῸὸ ΡΠ βεϊη65, αηὰ {παΐ ἔΟΟ] 58 
ΡΕορΙῈ μα ἄνν 6 }} ἴῃ διομοπὶ᾽" (Εἰ ςςο] 5. 1. 25; 
26). 

11. ὑμάα: ... «υεηὶ ζογ} ἐο γιθϑὲ ῥί»ι. 1 
γνὰ5 ἃ ρατγί οὔ {πὸ ϑυϑίεπι οἵ βίγαΐοσγ δά ορίοα 
ὉγΥ ]υὯὰ5 ἴο ἴακο ἴΠ6 οἤξηϑβίνθ ἃ5. πλΟἢ ἃ5 
ΡΟΒββιὉ]6. Ηδ πενοὺ γεϊγοαῖοα Ὀθίογο Δ ΘΠΕΙΗΥ͂ 
ΟΥ ἀνοιἀθά δὴ δηραρεπιθηῖ. ἔνθη νῃθη βοιρῃς 
οὐδ ΌΚΥ ὯΠ ἀϑργοβϑίνο ἴοθ, ῃ6 αἰννᾶγβ πιοΐ ἢΙπὶ 
Βαϊ ἔςνναγ. (86εε ττ'. 16, 23; ἀπά ςομπΊΡ. «ἢ. ἷν, 
12, 29, 34} Υ. 3) 6, 39, δίς.) 

ῥὲ οἰραυ ῥῖ᾽»ι.)] Νοῖ “ψ ἢ Πὶ5Β οὐνὴ παπᾶ," 
85 ὅϑ.Π0]Ζ 51 ΡΟΒ65, ΟΥ̓ 1Π6 Θχργθϑϑίοη ννοι]ά 
αγο Ὀδθοη αἰογοηῖ, ΑἸΙ (Πδΐ 186 πιραηΐϊ 5, 
[Πα ΔΡοΙ]οηΐι5 ἴδ 1} τη τη Ὀαί]ο, 

γηαπν 7211] ἀοαυη οἰαϊπ.ἢ ΟΥ̓ “νοσο πουπάρα 
ἴο ἀδδίῃ," δ5 ἴΠ6 ϑαπὶθ Ρῇγαϑο 15 γτοπάογρα ἴῃ 
Εἶν 1, 18. 

12, ὑωάκα: ἰοοξ.... «“Τῤο ον μι" «αυογά. 
Πεδᾶη ϑίδηϊθυ νν6}}] σοιηραγοβ 1λαν εἶ τι56 οἵ 
[Π6 βυνογὰ οἵ Οσοϊαῖῃ (1 ὅ4π|. χχὶ. 9). [ἴ νναϑ5 
0Π6 οὔ ἴΠδ πιαῖη αἰβαάναηΐαμοϑ οἵ {πὸ ραϊγιοίις 
ΡαγίΥ {παὶ ΠῸΥ νοῦ 1Π-ἀγπιο (ςἢ. ἵν. 6). 
ΤΠ [εν ϑἢ ϑυνογὰ ἀρροαῦβ ἴο πᾶν ὈθθΠ ἃ 
Βῃογί βίγαιρῃξ ὑυθάροη, ᾿κὸ ἴῃῆ6 Ρογϑίδη 
( Αποϊεπε ΜΟοπαγο  ο 5, νο]. ἵν. Ρ. 114}. ποῖ 
ὩΠΓἢ δεῖζεγ {πὴ ἃ ἀἄαρροῦ. ὙὍὙΠὸ Δίαςο- 

ἀοπίδη βϑυνογὰ ννὰβ οἵ {ἴΠ6 βϑαπὶθ βῆδρθ, δυῖ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἸΟΠΡῈΓ ἀπά Ὀεζζογ τοπηρογεά. 

18, ϑεγογ.} ϑϑῦοῃ 18 ποῖ Κποῖνῃ 85 ἃ Οὐσπτεοκ 
ΠΑη6. Ῥογπδρϑ ἰἴ τοργοβθηΐβ {πΠ6ὸ Ῥηαπίοϊδη 
ΗΊγαπη, νυ ]οἢ ννᾶ5 βοπηθίϊπιο5 σπάθα ἰπΐο 
Οτθεκ ὈΥ ϑεϊγόπιιβ. ΟΥΓὁ ϑεῖγοπιὶ (Η εγοά. υἱ!.- 
98). 

α ῥγίπιε 9 ἐδὲ ἀγῦιν ὁ ϑυγία] ἘδίΠεσ, 
ἘΠ η6 ΘΟΙΙδ πάρΘΥ οὗ [Π6 ΔΓΠῚΥ οὗ ϑυτία. 
Τοβερῆιβ ο4}}5. πὶ “{Π6 βόπογαὶ οὗ (α]ο- 
βυσῖα "---ῦιε. ἴῃ6 σοπηπηδηάεσ οὗ [86 ἴτοορ5 
βἴατοποὰ ἴῃ {Παΐ ργονίησθ, νῃ ἢ δαϊοϊηθὰ 
Ῥαᾳϊθϑῖῖὶπθ οἡ ἴη6 ποτίῃ. [{ ννουὰ Ὀς {Π6 
ἀιπγ οὗ βοῇ δὴ οἴ ΓΟΥ, νυ Ἱπο οι βρθοῖαὶ ογά θυ, 
ἴο πηάογίακο [Π6 δι ρργοβδϑίοη οὗ ἃ γεὈε]] θη ἴῃ 
Τυάκα ἃ5 500 85 ἴΠ6 βΌΨΘΓΠΟΥ οὗ ϑδπιδγια 
δα πιαάδ 8η αἰϊεπηρί δηὰ [αι]θά, 

α γι μάς ἀπά εοριραην Γ᾽ ἐῤὲ γα ημ. 
1.6. ποῖ Δῃ ΟΥβΑΠΙβοα γτ,Υ, Ὀιιῖ ἃ ΠΠΟΓΟ πη0}0 
οἵ υὑπιγαϊηθὰ τηθπη: ἴῃ σοπίγαϑδέ ἢ τῃ6 
“ΤΡ ΠΥ Πποϑί "ἢ οἵ σ΄. 15. 

14, τυῤο ἀεορίσε ἐῤρὸ ἀἰπσς εορι»ιαηα»ιθ 
ΤΠ ἴσα! ν, ἦν ΠΟ δεῖ αἵ ποιρῃΐ {πΠ6 ννογὰ οἵ 
{6 Κι." ((οιρΡ. οἰ. 1. 62; ἰϊ. 19-22, 34.) 

15. ἃ γηῖσρὲν βουσὶ οΥ 1ῤὲ προ ν. 1.6. “ἃ 
Ρονν γι} ἀγπὰν οἵἨ ϑγτο- ΜΙ αοθάοηιδηβ᾽).- -Ργο- 
ὈΔΌΪΥ 41} {Π6 ἴΓοορ5 βίατοπθα ἴῃ 1Π6 ργονυϊηςο, 
ὙΠῸ ΠΊΑΥ͂ ἢανα ἀπιοιιηϊοα ἴο 50ΠΊΘΣ Ιο,οοο ΟΥ̓ 
12,0ΟΟ ΠΊΘΠ. 

16. ῥὲ εαριὸ πέαᾶρ ἰο ἐδεὲ ψοίγισ κῷ 9.) Βει- 
ῥογο».}] Ἐλαῖπου, ΚΘΥ͂ σαπηθ πραγ. ΤΠ 
“ βοΟΙη ἀρ οἵ ΒεΕΙΠ-ΠοΥΘἢ ἢ ννὰ5 1ῃ6 δϑοοηΐ 
ἴγοπι ἴῃς ἢ ]Ἰβῖῖηθ. Ρ]αῖη ἴο {πὸ ΒΙρΗ]αμα οὗ 
πάτα, νυν ΒΙ ἢ ρα ἔγοπι ἴπΠῸ σοαϑδὲ ἴο [6γιιβα- 
ἰὸπὶ Ὀγ νὰν οἵ Τἃγάάα, ΟἰπιΖο, ἴπ6 ἔννο Βειἢ- 
Ὠοτοηβ, «πα Οἰθθοη. ϑεοη, {κὸ πιοβδῖ ἴπη- 
νδάογϑ, πα Κορέ {Π6 ἴονν στοιιπὰ ππ|} Π6 
γοδο πο ἴΠ6 ὁποπὴν 5 σοι πίγυ, νῃθη πο Πα ἴο 
πηᾶκα {Π6 ἀϑοθηΐ ἴγοιη {πΠῸ 566. ]Δ} τὸ (6 
Πρ] απ. Η5 τοι πηιιϑὲ πανὸ ἰθαὰ ΠΙΠπῚ ΠΟΔΓ 
Μοάοϊη. [ἴ 15 1ποιρῆῖς ἴο αν θδθθη {παῖ 
ΓΟ] οννοά ὈγΥ ϑθππαοθοτθ. (ὅθ. ποΐθ οἡ 
[ϑῖν, χ 16 16. πὸ ᾿ΘΡΘΔΚΟΤ 5 (ὡοΠΊ ΘΠ ΑΓΥ͂ 
οη {πε ΟἸΪἀ Τ᾽ οβίαπιθηζ, νο]. 11. Ρ. 49.) 

σμάας αὐεπὲὶ γογὲ ἰο ηιϑεὶ ῥὶ».ἢ 866 ποῖ 

407 
Β.(. 

εἷς, σδό. 

ἡ ϑϑι (Ὡοοσίςο 



4. ὅλῃ. 
Σ4. 6. 
ᾳ« (Ὠτοη. 
Σ4. 11. 

ἕο ἴο πηροῖ Ἀϊπὶ ψ 4 5π|ι8]] 
᾿ (ΟΠΊΡ 

ΕΝ 17 Ὗνἢο, ψἤδη ΠΟΥ 8407 [Π6 Ποβῖ 
ςοπηίηρ ἴο πηεεῖ {πεπὶ, 5414 υπηΐο 
]άλ5, Ηονν 514}} ννγεὲ δ6 δῖε, δείηρ 
80 ἔδνγ, ἴο ἤρῃε δρδίηβεξ 80 ρτεᾶῖ ἃ 
τυ τας ἀπά 80 βίγοηρ, 86δίπρ νχὲ 
ΔΓΘ τολαν ἴὸ ἔδὶπε ἢ ἐαϑτίπρ 4]} 
(ἢ 15 ἀδγ αὶ 

18 ὕπίο ψῇοπὶ [445 δηβνγεγεά, 
ΑἸ. 5 πὸ δαγὰ τηδῖζε [ῸΓ ΠΊΔΗΥ ἴο 
6 8ῆπ| Ὁρ ἴῃ τς Πδηάβ οἔὗἔ ἃ ᾿Β δ 
ΔηΠ ἃ νι ἐδ (σοά ὁ Ἀδάνβη ἰζ 15 8]]} 
ΟΠ6, ἴο ἀεϊϊνεγ ντῆ ἃ ργεδὲ πλυ- 
τυάδ, ΟΥ̓ ἃ 5Π128}] σοΊΡΔηΥ : 

19 ἔογ ἴδε νἱςἴογγ οἱ θεαῖς βίδπά- 
δἵἢ ποῖ ἴῃ ἴῃς σπιυϊτυάς οὗ λὴ ἢοβῖ ; 
δῖ 5ίγοηρτῃ σοπλεῖῃ ἔτοπι ἤδάνεη. 

Οἢ σ.11. ΤΠο Μ55. ναγγ Ὀεΐννεδη “ ἴο πιεεῖ 
δὲν" δῃὰ “ Ἃο τηϑεΐ Ζῤεηι.ἢ» 

«υἱἱδ α “αἱ! εοριραηγ ΤΛῖογα!γ, “ἦν ἢ 
ἃ ἴενν ου᾽ξ οὗ τηδηγ. ιάδθ ΡῬγοῦΔΟΪΥ τὸ- 
βατάθα {Π6 ρΡ455 οἵ Βείῃ--ἤοσοη 85 δῇήβπεσαϊηρ 
ΒΡᾶ(6 ἔὉΓ ΟΠῚῪ ἃ 5Ππ14}} Πυ τ θ ΕΓ, απ Ἐμογεΐοσε 
ΟσσυρΙοα 1 ἢ 4 5114}} ριοΚεά ἔοσγςο. 

17. αυρὲπ ἐὸν “ααυ ἐξὲ ῥοινί εονγεέρρ' 10 γιδεΐ 
ἐῤερι.} ὝὍὝΠΕε “ΕΠ Ὸ σοΟΠΊΡΔΩΥ "ἢ ἢ [πάδλ5, 
Ῥοβῖθά «αἵ ἴῃς ποαᾶὰ οἵ ἴπ6 ρδ55, νοι ]ὰ ἤᾶνα 
ἃ Οἴδασ νἱονν οὗ [86 “ τ ΠΥ ποϑβὶ ἢ οἵ ϑϑγοῃ 
85 ἰξ ἀβοθηάϑοά {Π6 Ἰοῆρ νιον ἔτγοπι (6 ῥ]αΐη, 
Δ ΙΔΥ δὲ οχουβεά ἱἢ [ἴ ταϊβάουδίοα 115 
ΔΌΪΠΥ ἴο γοϑίϑτ 80 σσοδῖ ἃ τη 6. Ηον 
ἴϊ Παά παρροποὰ {παῖ ἴπῸὸ πιθὴ Πδὰ Ὀδθη δ]- 
Ἰονγεά ἴο θεςσοπῆθ “ αϊπὶ ἢ δϑίηρ ἢ να ἅτὰ 
ποῖ ἴο]ά, δηἃ σα ΟΠΪῪ σοπ]δοΐυγο. Ῥογμαρβ 
7445 δὰ ἐχρεοϊοα ϑεγοη᾿β ΌΟρΡ5 ἴο δύσιν 
ΘΑΣΙΙΟΣ δ [6 ροϊηΐ νῃογο ἢ ἀδδιρποά ἴο κεῖνα 
ἴμ6πὶ Ὀαίι]6, δηὰ ἴῃ [8158 Ἔχρθοϊδίιοη δά ποῖ 
ΘρΟυΠΊΕΓΕα ὨΪ561} ΜΠ ἃ ΠΟΙ Ι55Α δῖ. 

18. 1 ἐς, πο ῥαγά γιαλοῦ ΚῸΓ γιῶῆν 10 δὲ 
“δι τῷ ἱπ ἐδὲ ῥαπάς 9 α ἥξαυ Οτ, “ ἀε]:- 
νου ᾿πΐο {π6ὶ μαπᾶάβ οὗ ἃ ἔενν." (ΟὉοιῃρ. 
1 54Π|. ΧΧΙΪ. 12, ΧΧΙΝ. 18; 2 954Π). ΧΡ]. 28.) 
Οοά, {παξ 15, σαῃ νυν (Π6 ρτοδίοδὶ θαβο ἀ6- 
ἸΝΘΓ ΤΏΔΗΥ ἰηῖο [Π6 Βαηάβ οἵ ἃ ἔδν, ἴο 6 
ἀεβίγογεὰ ὈΥ πο. ὍῊΪΒ 18 ἃ ἰθββοῇ ςοῦ- 
ΘΔ ΠΥ ἴδυρῃῖ ἴῃ τῆς ΟἹα Τεβίαππιοπί (πιάρ. 
Υἱ]. 1-} 1 54π|. χῖν. 6--τό : 2 (ΓΤ. ΧΙΥ. 9--12, 
ΧΧ. 12--24}, 4Π4 5. ὁπὲ ἴοσ ἃ}} π|θΘ. Ἡρανθῆ 
15 ποῖ δἰννᾶγβ οὐ {πΠῸ 5ἰάθ οὗ “ Ὀἱζς Ὀαξιδ ! οηβ.᾽ 

αὐ ἐδε Οοά ὁ. ῥέα. ὅϑόνογαὶ Μϑ5, 
οτηϊί τοῦ θεοῦ---“ τῇς Οοά;" δηὰ 1ἴ 15 ΠΊΟΓΟ 
ςοὐδοηδηΐ νὰ [86 σΟΠΘΓΑΙ ργδσίῖςθ οὗ {86 
ΔοΣ ἴο οπῇΐ {πὸ ΕΓΟΪΥ Ναιης ἤδη ἴο 6Χ- 
ΡΓΟ55 1, (8εε (Πε [πιγοάιποείίοη, ὃ 4.) 

“τ τς αἱ ονιο, ἐο εἰοἰμθεῦ αὐ αὶ σγεαΐ γε1- 

Ι. ΜΑΓσΟΑΒΒΕΒ. 1ΠΠ|]. ν. 1] ---2Ά. 

20 ΤΕΥ σοῖς ᾿δρδίπβε ὺ8 "ἶπ Β6 
τυ ἢ ρτίάς δηά ἱπίυΥ τὸ ἀεβτου πὸ 
5) ἃπἀ οὔ νγῖνεβ ἀπά ΤμΠ]άγεη, ληὰ "ὃν πώ; 
ἴο 8Ρ01} 8 : Ιὼ 

21 Βυῖ νγὲ ἤρῃξ ἔογ οὺχγ νεβ δὰ πρώίμά 
οὔκ ἴαννβ. “πῃ α,, 

ἀπέ κροοὺ 
22 ὉΝΒοτοίοιε {ῆς [,ογὰ ἢ π)5ο ραν. 

Ὑν}}} ονεγίῆγουν τπεπὶ Ὀείοτε οὐ ες: 
ΔηΔ 45 ἔογ γου, 6 γε ποῖ δίταϊά οἔ 
1Π6πι. 

23 ΝοΥ 48 ϑοὺῃ 83 ἢς δὰ ἰεᾷ οἱἔ 
δρθακίηρ, 6 ἰεαρῖ δι ἀθη] Υ ὑροη 
[ἢ6πὶ, δηά 80 ϑείοῃ δηά ἢΐ8 ποδὶ γγ23 
ονδγίδγονν Ὀείογε Ὠΐη. 

24. Απά {ΠῈγ Ρυγβυεά τμεπὶ "ἴτοπι "τ. ἀεὶ 
πε ροΐπρ ἄοννῃ οὐἩἨ Βειμβογοη υπίο ὄνων. 
τῆ6 ρἷαίη, ψἤεῖε γεῦε 5[δίη δρουΐ 
εἰρῆς Βυπαάγεά πλθῃ οὗ ἴδεπι; δηά 

ἑμᾶξ, ΟΥ α “»ια]] εοριραηγ ] ΟΟἸΏΡ. 1 ὅ81πι, 
χῖν. 6, ἀπά 2 (ἤτγοη. Χίν. 11, ἬΒοΓα [86 ϑεηῈ- 
τηδηΐ 5 ΟΧΔΟΙΥ [ἢ6 5άτηθ, [πουρἢ ἴδ Εχρτο3 
Β'0Π5 515} ἀϊβετ. 

40. Τρεγ εογιὸ αραΐπσί τις ἐπὶ πιμοῦ ῥγίάρ απ 
ἐπίφωγ. ἘΔΒοΥ, ὁ ὙΣΤῈ βτθαῖ ἱπδ0190809 
διὰ 14 Ὁ105819088.) ὍΠ6 ῥτγοςθεάϊηρε οἱ 
Απθοοπιβ νγοσε δἰ ορθῖθεσ ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴο ἴδε 
Θηραροιηθπῖβ ὙΠΟ ΔΑἸΟΧΑΠάΘΥ δὰ πιά 
ν ἢ τς [ον 58} παϊίοη, ἀπά αἰϑὸ ψΒ [πα υἢ- 
ἀογβίαπαάϊηρ ὕροὴ Μη ἢ (ἢ Υ δὰ ἰγδηκίοττοά 
τπεῖγ δ ορίδηςθ ἔγοπι ἴῃς Ριοϊοπικίθς ἴο (δε 
ϑοιευοιάς. ὍΤῊΪ5 5 μευπδρβ ἴῃ ἰδνν οβϑσηθθο 
(ἀνομία) ἱπίεπάεα. ΟΥ̓ πιᾶὺ δὲ ἴδε ῃοῃ- 
οὈβεγνδῆςε ΕΥ̓͂ (6 ϑὅγτο- ΜαςεάοηίδῃΞ οἵ ἴδε 
ΟΥΪΠΑΥΥ ἰανν5 οὗ ννδσίδλσε δπιοὴς οἰ ἰϑοά 
ΠαίΟΏ5, 845 ἰηαἀ!ςαίοα ἴπῃ [Π6 Γοπιδίπαογ οἵ [δὲ 
νεῦβθ. ΤῊΘ Οτεεκϑ ἀϊὰ ποῖ Θοπηπη ἹἱΥ πιλκε 
ὑναΥ ΟἿ “ ννοηηξη ἀπά ΤΠ] ἀγθη.᾽ 

20. ἐδὲ Τονά ῥίνεοῖν τυ] ουεγίόγοαυ ἐδεπ 
Οὐἦ ἰγδηϑίδίουβ ΒΌΡΡΙΥ ἴῃς ποπιϊηδίνο, “δὲ 
Ι1οτὰ;" φϑῖο ἰδ ποῖ δχργεβϑεὰ ἰῃ [δὲ 
ογίρσίπαὶ. ὍὌῊδ νψυῖζοῦ οὗ ἴῃ Βοοῖκ ἅγοἱάβ, ἃ5 
ΤΩΘΟΝ 85 ροβϑβί δῖος, 411 πηθηϊίοη οὗ ἴῃς Ὠϊτίπε 
Νπι6. ((οπηρασε (ἢ ρῥγαςξῖςε οὗ [86 ΤΊΝΕΣ 
οὗ ΕΞιΠ6γ.) 

23. δὲ ἱεαρὲ «καδεπὶγ πῤοη {δορι.] ΤὮρϑε 
ΨηῸ Ποϊά 4 ρᾶ88 1πῈ 115 ϑἰάθϑβ, ϑοῃςεα! πε 
(Ποπηβοῖνεβ. Αἴ ἃ ρίνθη βἰρβηδὶ {μΕῪ τῖϑο, δηἃ 
(45 [ ψνεσθ) κ ᾿δὰρ ὕροη" [δε ἴοβ. 

24. ἐξὸν ῥεωγεμεά ἔφερε ον ἐῤε ρος ἀρπ 
9 Βεῥ-ῥογοπ τοῖο ἐῤε ῥα. Ἐδίβου, {με 
Ρυγδιοα ὲπὶ δΙοπς [πο ρμοίηξ ἀοδῃ 
ΒεΙΒ-μοτοη." Ὑπὸ [εἐνγ8 δυαηρ ὑροῦ ἰὼ 
ἀοίδαϊο ἘΠΕ ΠῚΥ 41] δίοῃς ἴμ6 ἀεϑβοοηΐ ἱπίο {δε 
ῬμΠἰϑιῖπθ ῥἰαΐῃ, 485 1ποὶγ δηροβίοῖβ ὑπόογ 
ἸΤοβῆπα δά πυπρ ἀροη ἴμ6 ἀοβεραϊοα (ὐδηδδη- 
ἰῖε5 (1058. χ. το, 11), δηά 85 1μεὶγ ἀεβοεῃαάδηίβ 



ν. 25---20.} 

Β-ς, τῇς τεβίδυς βεἀ ἱπίο τῃε Ἰαπά οἵ τἈς 
“ἘΞ Ρμιβείπεβ. 

25 Ἴδη θερᾶη (6 ἔδαγ οὗ Τυἀ 25 
δηά ἢἷ8 Ὀγείῆγεη, ἂπά δὴ Ἂδχοβθαΐϊηρ 
σιεδῖ ἀγεδά, ἴο {211 ὕροῃ (ἢς παδίίοῃϑ 
τουηά δδϑουῖζ τΠθῖ : 

26 [πβοπλυς 28 ἢἷ8 ἔδλπης Ἴδης 
υηΐο τἢς Κίηρ, δηά 411} ῃδίϊομβ τδἰκεὰ 
οὗ τῆς ὈΑῖε]ε8 οὗ [υ423. 

27) Νον ψ θη Κίηρ Απεοςῃυϑ8 
Πελγά {686 τῆΐηρθ, ἢ6 ννᾶ8 ΠΙ]] οὗ 

ἰη (ἢς ργεαὶ Ἀοπιδη Μγὰῦ υης ὕροη (οι 
ΟΑ11υ5β δηὰ [ι]5 Ἰορίοπασίοβ ( οδορῆ. “ Βε]]. 
]υά» 1. 19). ὕπηάεον [δ εἰγουπιϑίδηςοβ, ἴῃς 
δἰδυρηῖον οὗ “εἰρῃῖ Βυηάτγοα τηθη ᾿ 8 1655 
1020 νὰ Ββουϊὰ ἢᾶνς Ὄοχροςίοά, δηὰ ᾿πάϊἰςδιϊνε 
οὗ ἃ τεϊγεδῖ ἴῃ το] ροοὰ ογάδγ, ψιϊςἢ δ 
0 πης Ὀεοδπης ἃ σουΐ, 

δὲ ἰαπά 9 δὲ Ῥδίϊιεϊη. ΤὯΒο ἸΟῪ 
{γαςξ θεΐνοθη [δ6 ἢ] σΟΙΠΌΥ οὗ. [υἀ2--- 
Κηον 85 ἴδς «δείρίαὁ--- πτὰ5. 81}}} ἴῃ Ροβϑ68- 
βδίοη οὗ τῆς ῬὨ]Ἰ511π68, Ὀυϊ υκαρε γῶν ἴο (δε 
ϑγτγίδη Κίηρ. [18 δίτοῃρ οἰ(ἰε5 αβογάθα [δε 
ἀείελϊεά ἴσο} οὗ ϑεζοη ἃ 886 σχεΐυρε. 

Ὧδ. Τδὲη δοροη δε ὕξαγ 975) μά: “πᾶ δὲ: 
ὀγείόγε" ἢ Ἡμβοῖῖο τπ6 στενοῖς δδὰ ὕθθῃ 
Ἰοοκοά ρου 88 ἃ ἰγσουῦ]ο δηὰ δηπογδῆςς, θυϊ 
τοί ἃ8 ἃ ἀδῆροσ. Νον τμδῖ [υἀ45, ψἹΠ ΟἾΪΥ͂ 
ἃ 51ΩΔ}} Ρογίίοη οὗ ἢἷ5 ἴοσοεβ, δὰ ἀεξεδίεά ἃ 
Ιάγξε ἀοϊδομηηδηΐξ οὗ ἴῃς ϑυτίδῃ Δ.ΣΊΏΥ, [ἃ ννᾶ8 
τεςοχηϊδεα [πὲ [ἢς σοηϑεα υοησε85 ταϊχῆϊ ὃ6 
οὗ ϑουϊουβ ἱτηροσίδηος ἴο ἴδε ϑγγίδῃ δα ρίγο 
δηὰ [15 ἀερεηάεης!65--- (ὃς πδίϊοηβ σοιπὰ 
δδϑουῖ [εηι.ἢ 

46. δὲς ἥαηιο εα»ιὸ ὠπίο ἐδε ἀΐηρ.) Δηῖος- 
σἢυ σδπης ἴο ἢδεᾶγ οἵ [υἀδ5 ΌΥ͂ ὨδηΊο, δῃηά ἴο 
υπηάογδίδηά [Πδῖ [86 [ἐν τεῦ δοίην υηάογ 
ἢ᾽5 ἸεδοβὮΡ. 

41} παομ".} Αἱ υϑυδὶ Ὠγρεγθο)ο--- πθδη» 
ἴῃ 411 [ς Ὡδίιοηβ οὗ [μδὶ ρατί οὗ ἴῃ 6 ψοσ]ά, 

2. ΑΝΤΙΟΟΗΒ ΟΟΕ8 ΤῸ ΡΕΙΒΙΑ, ΓΕΑΡν- 
ΙΝα ΓΎΒΙΑΒ ΤῸ ΟΟΝΌΟΤ ΤῊΣ ἯΝΑΚΒ 
ΑΘΑΙΝΒΤ [σ0.8. 

247-87. Τῆς 1}1σδιιοοοβα οὗ ϑοσοὴ τηονοὰ 
Αὐἡθοοδυβ ἴο ᾿Ἰηογεαϑοὰ ὄχογίίοη. Ηδς Ἰονϊοὰ 
ἢ8 τσ οἷς ΤΣ ΠΑΤῪ ἔογος, σοβεῖν ΡγΟῦΔΟΪΥ 
οὗ δον ἵοοϑοὸ τῇθῃ, δηὰ γᾶν ἴπθπὶ ἃ 
ὙΘΑΓΒ ὈΔΥ͂ ἴῃ δάνδηςςθ, βεῦβαρβ ἴο υἱεῖ Ὧρ- 
Ῥγοβθηβίοηβ, ἘΠ ΟὮ ΙΏΔΥ Πᾶν οχίϑιεα, [(ἢδὲ 

Υ νου]ὰ ποῖ ὃς ἔογι ποοπίης. Ης ἴδῃ 
οὐμὰ 8 ᾿ΓΘΑΒΌΣΥ οχῃδυπιοά; δηά, 45 ἴδ6 

{Πθυΐϊεβ οὗ βοπὴς ΡγΟυ σε ΜΕΤ υηραϊά, ἢς 
Ταβοϊνοὰ ἴο αἰνίἀς δὶβ ἰγοορβ, δῃὰ ρὑγοοδοὰ 
νυ οὔς Π41 οὗ ἴποπὶ ἴο ἴδε δαβίογῃ ροσγίίοη 
οὗ ἴ[!ς εἰρίγε, ἴος ἴδε ρυγροβο οὗ οοἸϊοςπρ 
(6 διτεᾶσβ ἀν ἴο Ὠἷπη ἴδετε, ἰοανίησ [δ 
Οἴδεσ 4} υπάον (δος σοῃητηδηὰ οὗ ἃ ζεησγαὶ 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙΕΒ. 111. 409 
ψὨηεγείοσε ἢς ϑεηῖ δηὰ 8Β.6. 

εἰσ. σόό. 
ἱπάϊρπδιίοη : 
ραιῃεγεά τοροῖποῦ 4}1 [ἢ ἔογοαβ οὗ ἢϊ8 
ΓΔ Ϊπι, ευε ἃ ὙΕΓΥ͂ 5 ΓΟΠΡ' ΔΙΓΠΏΥ. 
ὃ Ηε πεῆε, 4180 8 {ΓΕΆΒΊΓΟ, 

Δηὰ ρᾶνε ἢΪ8 80. 4168 ΡῬΑΥῪ [Ὁ ἃ Ὑεᾶγ, 
ΚΕΝῚ τρρὰς ἀν τῆ πὶ ἴο δὲ Αδὲ ΠΑΝ τε 
δοόνογ ἢς 8ῃο1]4 ποεά τπδηϊ. ρίας ἫΝ 

Ι: 
29 Νενογθοῖεββ, δὴ ἢ᾿6 84} χὰ οοΐ- 

(δὲ (ἢ πιοη ον οὗὨ ἢΐ8 τγεάβυγεβ ἐ ]6(, ζκοίον σ΄ 
δηὰ 'τπας {πε τΠΡαῖεβ ἰπ τῆς σουΠΈΓΥ ἐπ δε 
ΕΓ 8Π|8}}, θεςδιιϑε οὐ τῆς (556 βίο ἐν Ἰὰ 

παιηθὰ 1,γβῖαϑ, ἴο οοπάπςϊ [6 νὰ δρδίηϑι 
(ἢς [ενὲ. 1 γϑὶδς νγὰ8 ἰπϑιγιςίεἀ ἴο ἰηνδάς 
ἢ 58 ἴῃ ἴοσοοθ, δηὰ Ἵτυβὴ ἴδς στο !]οη Ὁ 
Πρ, οὐ 56 Πρ ἴον δίανθβϑ, [ΒῈ εηΐζίγε [6 νν]8 

πδίίου, Δ’οΥ νὩϊο ἢ ἢδ νγᾶ5 ἴο Ῥθορὶς {Π6 ἰδηὰ 
τὰ ἰοσοϊχηοσα Ὀγουρῆϊ ἔοπὶ ἃ αἰβίδηςε. 
Ἡνίης κίνεῃ ἴΠό86 σοιητηδηάβ, ΕΡΙΡΔη68 
υἱτεὰ Απηθοςδ, δῃηὰ ργοοδεάθαὰ {χοῦ 
ἐβοροίδῃιδ ἴο Ῥοσϑβίδ. 

47. α} ἐδ ἤόγεο: 97 δὲς γεαῖ»ρ".] Ασοοτγά- 
ἴῃρ ἴο (86 ἢυτὰ δοϑιρηθὰ ἰη ςοἂ. 1. 19, 
δηὰ οἷ. ἱν. 28 ἴο [πες ἴγοορβ ςο]εοϊοά ὉΥ͂ 
1,γ8185, ἴῃς ἐπᾶγε διτηθα ἕοσος οὗ [86 ϑυτί 
ΤΩΟΠΔΓΟΝΥ αἵ [818 {{π|6ὸ βῃοιυϊὰ μᾶνθ σοηῃϑιάοσ- 
ΔΌΪΥ ὀχοθοάδα ἵοο,οοο πΊθῃ, ϑίποθ [,γεϊλ8 νγᾶ8 
Ἰεῖ ἢ ΟἹ ομς Πδ]ΐ οὗ 186 ὩΓᾺΥ (συ. 34). 
ΤὨαο εβεϊπιδίς ἀοθ5 ῃοΐῖ 566πὶ ἴο Ὀ6 υῃγολβοη"» 
αὐϊς, δίῃοθ Δηξοςἢυ (6 Οτοαξ ἢδὰ 1:7ο,οοο 
Τλοη δ Μαρησβία (Αρρίδη, " ϑγτίδοδ,᾽ Ὁ. 32), 
δηά δἰάεοίεβ 18 βαϊὰ ἴο δὺς δὰ ἵβ,οοο δἵ 
Ώόοτὰ (ςἢ. χν. 13). 

428. Ηε... ξσανε δὶς “οἰάίογς ῥὰᾳ7 Ὧγ ἃ 
γεαγ ΤΘο οἜχῃδιβίίοη οὗ [6 ϑυτίδῃ ἰΓΘΑΞΌΓΥ 
υηάον ΕΡΙΡΒδη68 μ85 θθθη ΔΓ αν τπλεπιϊοηθα 
ἴῃ ἴδε Ὠοῖο8 ΟἹ οἷ. 1. 2οθ.ἁ. 8 ὀχροηάίζυγα 
ὙΔΒ ΤΟΟΚ]ε55 (866 ὀβρθοῖδ!γ Ῥοὶγῦ. χχχί. 
3, 4); δηὰ ἰξ ΠΙΔΥ νγε}}] δ [πὶ {86 5οϊάϊογ8 
ψεγὰ οἔεξη ἰεῆ ψἱπουΐ ΡΑΥ, ν Ὦ1]16 Βιιρο βυπις 
γεγο ᾿αν ϑμθαὰ οἡ βῆοννΒ δηά ρσαῆεβ. Τἢι8 
1ἴ ννὯ8 ὨΘΟΟΒΒΑΓΎ, ἰῃ ΟΥοΣ ἴο δεσυγε ἴΠ6 χοοά- 
11 οὗ [86 ἰγοορβ, ἴο πᾶ ἴβε δὲ [Π6 
Ὀερίηηίηρς οὗ ἴπς σλπιραῖρῃ δὴ δάνδπος οὗ 
ἃ γελι᾿ ΡΩΥ͂. 

49. 26 »ποηξῦ οΓ δὲς ἐγεσωγες ζαἰϊε4.7 Ῥο- 
Ἰγθὶυ5 δᾶγβ, “ Βς πεεάεά β0ρρ]ῖεβ οἵ τῃοῃεῦ ἢ 
(χχχὶ. 11). [{ ϑθοβ οοσίδιη ἴπδὲ [Ἐς ϑγγίδη 
Βηδηςδβ ἡ ΕΓῈ 9ΟΓΙΟΌΒΙΥ ἀϊδογάοτεά υηάεν Αη- 
Ἐἰοοδυ5 ΕΡίρἤδηεβ, δηὰ ἴ(Πδὲ ἢ]58 ΡΟ]ἸΟΥ͂ τγὰϑ8 
Ἰτρεὶν ἰηῆυδσησεά ὈΥ̓ [6 ὨΘΟΘΒ5ΞΥ οὗὨ οδίδίη- 
ἴῺ ΒΌΡΡ]165 ἔγοπι οὔθ αὐλγῖοσ ΟΥ̓ ἌΔΠΟΙΒΟΥ. 
Ηδῆςς δἰ5 οτρίηδὶ ὕροη ἴδε ΤεἪμρ]ςο 
οὗ τπ6 [εἐτγα (οἷ. ἱ. 21-23); δηά ἤεδηςα δ8 
Ργεβεηξΐ ἐχροϊίοη ἱπίο ἴμς οαϑίοστι ργονίποοβ 
ἩΒΙοἢ ΤΙΏΔΥ, ποννουοῦ, μάν οπλγασθὰ 4150 
οἴδβοσ οδ])εςῖ5. 

ἐδε ἐγίδιίος π᾿ δὲ το αὐεγε “»ια]}.} 
Ἐδίποῦ, κ1Βο ἰσὶθαΐο οο]]θοΐοτα ἰη [ἢδ 
ΘΟ ψότὸ ζονν." ἩΗοδάπηοη οὗὨ Υἱ]]λρο5 
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Β. σ. 

εἷς. τός. 
δηά ρίαριια, ψὩῖοῆ ἢς πρὰ Ὀγουρδῖ 
ὑροη τὰς ἰαπὰ ἢΐη τακίηρ ἀνγὰγ τῆς 

ρῶς ἴα σοῖς ἢ μαά Ὀεδη οἔ οἱ τἰπις ; 

φηρ οι 
᾿ Οε. “λα ὈΘ αὐϊο ἴο ὕεοαγ ἴδ 

ἂσ εἀομζη 
ποΐ ἄσυε 

20 Ης [εαιεά ἔτπδῖ ἢς βῃομὶὰ ποῖ 
80 

ἰοηρεῖ, ποῖ ἴο μανε 8. ἢ ρἱβ ἴο ρὶνε 
80 ΠθεγΆΠγ 48 ἢς ἀϊά Ὀείοτγε : ἔοσ δε 
δὰ δϑουπάεα ἃρονε (ἢς [ιίηρβ [δαὶ 
ὑγεγα Ὀείογε Ϊπ|. 

41 Ὁ ετείογε, Ὀδείῃρ βτεδο ! Υ ρεῖ- 
Ρίαχεά ἴῃ ἢἴ8 πιά, ἢς ἀεϊεγηγηεά 
ἴο ρΡῸ ἱπίο Ρετγϑβία, ἴμεῖε ἴο ταῖς τῆς 
{δυῖε8 οὗ τῆε ςουηίτιεβ, δηά ἴο 
δαῖμοῦ πιυςἢ ΠΊΟΠΕΥ͂. 

22 80 δε [εἴς 1 γεῖ48, ἃ ποδδδη, 

ΓΟ ἴα τηδίη Ἵοοἰϊθοΐοτβ οὗ ἴδχϑβ ἰῃ ἴδ Εαξῖ. 
Ἄν Βεὴ ἃ ρορυϊδίίοη δοςδτης ἀϊϑαδεοϊεά, ΠΕΥ 
που]ά γεΐυ86 ἴο δεῖ. ὙΠῸ ἴδχοϑ νοι] σοτηδι 
ὉποοἸ]]οςϊοα, δηὰ [ἢ6 τοβϑυϊδ νουϊὰ 6 85 οχ- 
Ῥγεβϑεά ἴὴ [6 τοχῖ. 

δεεαμδθ οΥΓ ἐδὲ ἀϊσεηείοκ απά ῥίαρωε.) Ιἷὶ 
ψΟυ]α 5θοπι, ἔγοτι ἴΠ 6 ὀχργοβϑίοῃβ μογὰ υβοά, 
[παῖ ἴΠ6 ρεῃοσγαὶ ργοςϊδιηηαίίοη ἰβϑιιθὰ ΕΥ̓͂ ΕΡ΄- 
ΡὨδληθ8, σοϊητηδηαϊηρ ὑπ] ΟΠ ΠΥ ἰῃ τοὶ σίου 
(ςἢ. ἱ. 41, 42), δά ργονοϊκοά ἴγου]68 ἰῃ βοπγδ 
τοχίοηβ δοβίἀες [υάϑΆ, δηὰ ἰεὰ ἴο 8 ἀἶδϑοῖ- 
καηϊβαϊίοη νος δδὰ τοὰ οὐ ἴδε τευεηυθ. 
δοίην δϑάς [υάχᾶ, πεσε ψγῶ9 Ὧ0 ρασὶ οὗ 
1Π6 οἸΏρτο ΏΘΓΟ χοϊϊρίουϑ ταίοστωβ νοῦ 50 
ἸἸΙΚοΙγ ἴο δ6 γεβίϑῖθα 85 ἰη Ῥεγϑίδ (8566 συ. 31, 
ΔηΔ ςομρ. οἷ. νἱ. 1--4}, ψῖ ἢ οἷυης ἴο 
ἴδε τε ρίοη οὗ Ζογοαδβίοσ, δηὰ υἱἰπλδίο σὸ- 
65 Δ0}15ῃ6ἀ ἱξ 45 ἴδε γε! σίοη οὗ ἴδε 5ἰδίθ. 

ἐπ ἰαξίηρ ααυα} 1δε ἰσαυ:. 866 δθογς, (ἢ. ἰ. 
42, “ ΕἸΥΕΤΥ οἠδ 8ῃουϊὰ Ἰεᾶνε Β|5 ἰδννβ.ἢ 

80. 2δε οδαγξε. ΦΤὨΘ σα 65 ἅγὸ ἴἢ6 οἵ 5: 
ΑἸ ΠΑΤῪ ἜΧρϑῆβεβ οἱ ἴῃ6 ρονογηϊηεηΐ, ἴο ΠΟ ἢ 
Ερίρβδηεβ δα ἀδά ἘΠΕΕῚ ὈΥ ἷ8 τες κ 655 1δ6ὲ- 
ΤΑΙ ΠΥ ἴο ἱηαϊνιάυ4]5 δηά 5ἰλῖο5---οἴθη θη 
[ΔΟΥ δὰ 4050] υἱεῖ Υ Ὧο οἰδὶπι Ὡροη ἰπ. Οη 
οςουργίηρ Ναδυοσγαῖβ, ἰη Εργρῖ, ἢ ψεπῖ οὐϊ 
οὗ Ὠἰ5 ὙΑΥ͂ ἴο ρῥγεβεηΐ ἃ ζοϊά ρίεςς ἴο οδςῖβ οὗἁ 
118 Οτεεὶκ ᾿ημδροιδηΐβ (ΡΟΪγΌ. χχνῆ!. 17, ὃ 11). 
Οὐ δηοίδπογ οσοδϑίοη ἢς 5εηῖ ἃ ροϊάθη Ἵσουνῃ 
(ὐνοσιῆ ΒΑ ἰα]θηΐϊ8) ἴο {πη6 Ἀοπίδηθβ, δηὰ δἱ 
ἴῃ βάτηδ {ἰπ|)6ὸ ἢ6 8οηΐ ἃ ῃυηῃάγοά (Δ]εηῖς ἴο ἃ 
οογίαϊῃ Ὡυθεσ οὗ ἴπδς Ογεοίδη ϑἴδλίεϑ (6. 
18, ὃ 3). Ῥοϊγθῖυβ ῥγαΐϊβθϑ ἢ 15 “Ἅ ΠΙΌΟΓΑΙ ΠΥ ;Ὁἢ 
δι ἰξ νγαβ γαῖμοῦ 4 συ]ραῦϊς ργοξυβίοη τ[μδῖ 
ἀϊδιϊηρυϊϑῃεά Ὠΐπι. 

ἐἐδεγαἰγ. 1, 1ΠΟΓΔΙΥ, “1 ἃ ᾿ανΐβα μδηὰ.» 

81. δε ἀείεγηγιέρεά 10 σοίπίο Ῥεγαΐα.} “Ῥετγϑὶα᾽ 
ϑοοῖῺ5 ἴο Ὀ6 υϑεα γε ἷγ ἰῃ [6 ἴννο ὈΟΟΚΒ οὗ 
1ὴ6 ΜδςἼοδῦεαϑ ἴῸγ ἴΠ6 πιοσα δαϑίογῃ ρογίοῃ 
οὗ ἴδε ϑγγο- Μδοεδοηϊδηῃ Κίηγάομμῃ. ((οτῃΡ. 
οἷ, νἱ. 1, 5, 566; 2 Μάδςς. 1. 13, ἰχ. 15). 21.) 

9 σαΐδεῦ »ιμεῦ γποηφγ ἢ ΑηὨοσςδυ5 ἀϊὰ ποί 

ΙΪ,͵ ΜΑΟΟΑΒΡΕΙΕΒ. 1{Π|1. [ν. 3ο---3ς. 

δηδ οἠς οὗἁ τῆς δοοά τογαὶ, ἴο ονεῖ- 
866 ἴῃς ΔΠ4[τ8 οὔ τῆς Κίηρ ἴτοηι (δες 
γίνε Ευρῆγαϊεβ υὑηΐῖο τὰς δογάειβ οὗ 
Εργρι: ! 

23 Απᾶ το Ὀγίης ὺὑρ δὶβ8 ϑοῆὴ Δη- 
τἰοςἢ8, υπῈ}] ἢῈ σάπλα ἀρδίη. 

24. Μοζεονεσ ἢς ἀεϊνετεά πηἴο 
ἢϊῶχ τὰς δὶ οὗ ἢΐβ ἔογοςβ, δηὰ τῆς 
οἰερῃδηῖβ, ἀπά σάνε ἢΐπὶ σβάγρε οἵ ]} 
τἈίηρβ τηλὶ ἢς ννουὰ μᾶνε ἀοης, 853 
Αἶδθο σοποεγηίηρ ποῖ (Πὰς ἀνεὶς ἴῃ 
]υάλ λπὰ 7εγυϑαίεαι : 

45 10 τυἱΐ, τῃαλι ᾿ς 8ῃουϊά βεπά λῃ 
ΔΙΙΓΩΥ Δρδίηδὶ τῇδ, ἴο ταυδ δηὰ 
τοοῖ οὔξκ τ[ἢς δίγεηρῖῃ οὗ ἰβγδεὶ, διά 

Ἰοοκ ἴο οδίδίῃ ᾿ἸΟΏΘΥ 50 εἶν ΌΥ ΤοἸϊεςοη οὗὨ 
[δὲ ἀὐἰδυῖε ἀυς ἴο δίπι, θυΐ «30 ὈΥ͂ γγὰγ δηὰ 
ηάογ, Ὁγ ἴῃς χουδίην οὗ τεπιρῖο5, δηὰ ρετ- 

ΌΥ οὐδοῦ δαυΐϊνοςδὶ τροᾶηβ8. Ης ἰοά δη 
ὀχρεοαϊίοη ἰηἴο ΑΥΠΊΘΏΪΔ ΦΑΣΙ ἰῇ Β.Ο. τόδ, 
ἀεἰεαϊοα τὴς Κίηρ, Αγίαχίδβ, ἀπά ἰοοῖκ ἰυἷπὶ 
Ργίδοηεσ (Αρρίδη, “ϑγτίδς." ἢ. 11ῦ, Β), δηά 
οαιτοὰ οἵ ἃ ἰαγρεὸ ὑὈοΟΐῪ (Ὠοά. δὶς. ἰὼ 
α. Μυϊεῖς ΓΕσασιι. ΗἩἰδὶ. Οτ. νοὶ]. 1. ῥ. σ.:; 
δίγαθ. χὶ. Ρ. 531, ἅς.). [Ιῃ ἴδε εηβυΐης 
γεᾶγ, ΒΟ. τόφς, 6 πηδάθ [πε διίϊζοηρί ἴο 
Ρἰυηάοῦ ἴδ6 ἴεαρὶς οὗ Νδηᾶα, οὐ ΑἸΔΙΠ8, 
ὙΠΟ 18 τεοογάθα ἰῃ οἢ. νἱ, 1-ὦ. δῃά ἴῃ 
2 Μᾶδος. ἴχ. 2. 

82. Ζσείαε, α ποδίομεαπ.Ἶ ἘἈδίμεν “ ἃ ταδὰ 
οὗ ποῖθ." [.γ51λ8 ἰδ πιεηΙοηεὰ ὈΥ͂ ῬΟΙΪΥθέι, 
[ἰνγ, Αρρίδη, ἀπὰ ῬοΟΧΡΉΥΤΥ, 85 συλγάϊδλη οὗ 
Απίοςλυ8 Επραῖογ, δηὰ τερεηξς αἀυτγίης διὶ8 
ΤῊ ΠΟΥ. Ηδ νγὰ5 ἃ πιδῃ οἵ ΤοὨβιογαθ]ς 
ΔΌΠΥ, ᾿πουνῇ οὗ ἢο ρσοδῖ τ ΠΥ ἰδ]επῖ. 

οπϑ 97 δὲ δίοοά γογα]. ΟοἴΡ. 1 Μδος. χὶ, ᾿. 

88. δὲ; “οπ “πιοοδι.. 1... Αηθοςῆυκ 
Εμραΐοῦ, 0 5ιιςοοεάθα ἢ5 ἔδίμοσ δ ἴῃς 
δξε οὗ ηἶπε (Αρρίδῃ) οσ ἵννεῖνε (ΡΟΥΡΕΥΤ,Υ), 
δῃηὰ χεϊίρῃηθαὰ ἴνο γϑᾶγβ---ἰσοι Β.. 1όᾳφ ἴο 
ΒΟ. 162-- δ ἢς ννᾶ5 ρυΐϊ ἴο ἀσδῖῃ ὉΥ̓͂ 
Δ ετρείσυ5 (οἰ. νἱ]. 3, 4). 

84. ἐδὲ ῥα 9Κὶ δὲ γε ἢ οα (δεὶγ 
Ὠϊ] 658, 566 ἴΠ6 σΠοϊηηθηΐ Οἢ Ὁ. 17. 

από ἰδὲ εἰοῤδαμ.Ἱ Οη ἴδο οιηρουτηοηῖ οὗ 
ψ8-εἰερῃδηῖβ ΟΥ̓ [ῃ6 δγγο- Μδοεάἀοπίδῃ Κιη 
866 ποῖθ οὐ οἷ. ᾿. 17. ἴῃ Β.Ο. τόᾳ 1,γ8143 
5 βεϊὰ ἴο Ββανε Ὀγουσῇΐ οἰ ΒΥ οὗ {Ππ|56 Ὀθδϑῖβ 
αϑϑϊηϑί [εγυβαίθη (2 Μδςς. χὶ. 4). Ερίρβδηθβ 
ἵκηον [δῖ 6 οςουϊά ποῖ τηδῖοε ιι5ς οὗ ἴΠεπὶ ἴῃ 
[6 τηουηίδιη-Γερίοη οὗ Αὐτηθηΐδ, δηὰ ἴδογο- 
ἴοσε Ἰἰοῆ [δὲ εηίγε ἔογοβ ἴο ἢϊ5 ΟΠ ΠΟΥ. 

85. 10 4 ε:1ὙῸ7 ἀπά γοοΐ οἱ δὲ “ἐγεπσίδ οὶ 
Πγαθ [τ νγὰβ ὕοῖ δὴ ΤΟΥ ΠΑΓΥ͂ νγᾶσ, θυϊ ἃ 
ὙΑΙ οὗ εχίοττηϊηδίοη, {πα 1.γ8148 ννῶβ σστη- 
τρδηάθρὰ ἴο νᾶξε. ΤῈ [ἐνγὸ τγόῖε ἤο δὸ 
ὈΓΕΥΥ τοοϊοα ουΐ, ἀηὰ τμοὶγ οἶδοεὶβ βυρρ] ει 

Β. (. 
εἷσ. τός. 
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ν. 36 -Ξ8] Ι. ΜΑΘΟΘΑΒΕΕΒ. Π]. 

ΒΟ τὲ τειηπαπὶ οὐ Τεγιβαίθπι, δηά ΤᾺ 
ἐα, τόσ. ΚΕ ΑΥΔῪ τΠπεὶγ πηεπηογίαὶ ἔγτοπι {παῖ 

Ρίδςοε : 

411 

ἴογτοςβ τπαξ τεπηαϊπθά, δηά ἀεραγίβα Β. ΓΟ. τόϑ- 
ἴοπὶ Απτίοςἢ, ᾿ἢ18. γογὰὶ οἰἵγ. [Π6 τον. «οἷν 
μυπάγοα ΟΥ̓ ἀπά βανθητῃ γεαγ; ἀπά δε ἐριρ αἰ δηε 

326 Απά τἢδὲ ἢβ 8ποιυ]ά ρίασε βίγαη- 
δογβ ἴῃ 411 τῆεὶγ φυλτγίεγβ, δηὰ ἀϊνιάς 
τῃεῖγ ἰΙαπὰ ὃγ ἰοί. 

237 80 τῃε Κίηρ ἴοοῖ {πε Πα] οὔτπε 

Πανίηρ ραϑϑεά (Π6 τίν ἔαρ γαῖαβ, 
Βε νγεπῖ τῆγοιρῃ {π6 Πρ σοι ΠΕΓΙ68. 

48 ὙὝΠοη 1 γϑα8 σἤοβα Ριοϊεπηθθ 
1ῃ6 «οκ οἵ ᾿Πϑογγήηθη 8, ἀπά ΝΊσδΠΟΓ, 

ΌΥ βίγαηρετβ. ϑ00ἢ ἃ ϑυβίεπὶ μαἀ οἴδη Ὀθθη 
(οἰοννεὰά ὈΥ ἴπ6 Αϑϑυγίαη ἀπά Βανυ]οηϊδῃ 
τ ΟΠΆΓΟ 5, ἀπά Παά βΟΠΟΓΑΠΥ Ργονθα βιιςοθβϑ- 
υ]. Οπε οἵ {πὸ Ὀεδὲ Κηοννη ἰπϑίδησεβθ ννὰ5 
1Π6 ἀοροτγίδιοη οἵ {πῸ [βγϑθ! το ἰο Μεβορο- 
ἰὰπιῖα πὰ Μεάϊαᾳ ὈγΥ Τρ] ας ἢ -ΡΙ]Θβοῦ ἀπα 86γ- 
ξου, δης {πὸ τε- ρεορὶίης οἵ {πε ῚΓ σου ΠΕΓΥ ὈΥ 
ςοἸοηῖσίβ ἔγοπι Βαῦγυ]οπ, Οὐΐπμα, ϑιιβίαπα, 
ΕἸγτμαῖβ, ἄς., ΕΥ ᾿ἰβαυῃδάάοη (2 Κὶῃρβ 
ΧΥΙ. 6, 24; ΕΖγα ἵν. 9, 10). ὙΠῈ ἀεδίρη οὗ 
ΕΡΙΡἤ απο νγᾶ5 ἴο εἴδοϊ ἃ βίμηι αν τοϑι]ῖ, δὰ 
ὈΥ Πιθαη5 οὗ Ἔδὐθῃ βγοδίου βου, βίης ἴΠ6 
[δνν8, ἱπϑίοαά οἵ θείης ἀδθρογίθα ἴὸ ἃ πεν 
Ἰοσα!εγ, ννετα ἴο θῈ δἰτποῦ δἰαΐη Οὐ 50] ἃ5 
βίανεβ. (866 τ΄. 41, ἀηαἀ ςοπὶρ. 2 Μᾶςς. ν], 
10, 11.) 

ἐῤε γριπαη ο7 σεγισα οι 1.6. “16 ἔενν 
Ϊεννβ ἰεξ δὲ [ϑγιιβαίοπι " (ΟΝ. 1. 38,53). 

386. ἐῤαὶ ῥὲ «ῥομίά ῥίαεε εἰγαησεγς.] Ταϊο- 
ΤΑΪν, “παῖ ϑἴγαηοῦθ 5ῃοι 4 5οῖε|6." Βιιϊΐ 
ρεῦπαρβ ἴμ6 ἔγιις γθαάϊηρ 5 κατοικίσαι; ΨΥ ]ΟΝ 
νου] εῖνο {ΠπΠῸ 56η56 οἵ {πὸ τοχί. 

37. ἐῤεὲ ῥα οΓ ἐὐε Ἴόγεος ἐραὶ τεριαϊπθαί.} 
Ἀαΐμοσ, “ἴθ Πα] {παῖ τοπιαϊπεὰ οἵ {πὸ 
ἔοτοθβ." Τῇ οἵμου δαὶ, νοι μα Ὀδοη 
ἀϑϑσηοαά ἴο [1 γϑίαβ, τηιϑὲ παν ῬΓΟΝΙΟΙΒΙΥ 
αυϊπίεὰ Απεϊοςῇ. 

Αἀπείοεν, ῥὶς γογαὶ εἰν ΟΥ̓ ΊΠΑΠγ Βαῦγ!οη 
δὰ δὴ ἤχθαά προ 85 ἴδε σαριῖαὶ οἵ {πὸ 
ϑγτο- Μασθάοηϊαπ Κιηράοπι; Ὀιζ ϑε θαι 
ΝΙςαΐοσ. ἰγαηϑίογγοα ἴπ6 ϑοαΐ οἵ βρονεγηπιοηΐ 
Βγϑὶ ἴο ϑεϊδιιςῖα, ἃροὴ πὸ ΤΊ ΊρΡΤΙ5, Δηα αἰζου- 
«αγάς ἴο Απίϊοςῃ, νυ μισῇ πὸ Β.ΠῈ απα ςαἸ]οά 
αἴογ Πα βδοη. Νὸ ἀοιδῖ {ποῦ ννοτο Ἰτη- 
Ροτίαης ἱπίθεγεϑίβ ἡ μῖ ἢ ννογο θοβί βογνε ὈῪ 
Βανὶπσ [6 βοαΐ οἵ βονογπιηθηΐ ἴῃ ἴπε ννοβῖ ; 
θυ ϑυσία ννὰβ ννοακοηθα οί ἴου αἰΐαοκ ἀπά 
ἀείδποθ Υ μανίην [15 σαρίτα] δ ομο ΘΧΊΓΟΠΜΠΥ 
οἵ ἃ Ἰοηξς ϑίγασειῖπρ τογτϊοσυ. ΔΒΈΟΟΝ ννᾺ5 
ἔγοηι ἴπ6 ἢγοι ἃ Ποιυσβπε οἰἴγ. ΕΡΙΡἤΔΠ65 
μαὰ δἀάθαά στγοδῖὶν ἴὸ ἰἴ5. τπαρηϊῆσοποο. ΟΥ̓ 
οαστυῖης ἃ Ὀτοδά ςοἸοπηδάοα βῖγοθς {Ππγοιιρῃ 
ἴπὸ πραγὶ οἵ {πὸ ρίασθ ἔγτοπλ ὁπὸ ὁπ ἴο {Ππ 
οἴδεγ. (ϑεὲ Κα. Ὁ. Μιυμεγβ ᾿Απεααιαῖοβ 
Απίοςμεπα,, Οδἧίηροη, 18,39.) 

ἐδρε ῥιπάγεά γογν πὰ σεανεηῖ γέαγ.] Β.0. 
ι66--ς. ὙΠῸ ἀσθραγίιγε ἴτοπὶ ΑΠΙΟΟΪ νυ 8 
ῬΓΟΘΔΟΙΥ ἴῃ {πὸ δρτγίπρ οἵ Βιὺ, τό5. ἀγ- 
πιρηῖα οι ποῖ θὲ ἱπναάοά νυ οἤδος 16} 
αδουΐτ ΡΤ]. 

ῥαυΐησς ῥανσεά ἐδὲ γίπὸν Ἐμῤδγαίες ἡ ΤῊ 
Εὐργαῖθβ νου] ργοῦαθ]ν Ὁ. ὀγοβϑοα αἵ ΒΙΓ, 

αηά [η6 πιᾶγοῦ νου ῃθη Ὅς ΟΥ̓ ψνΑΥ͂ οὗ 
Οτδι (Ε46554) ἴο Π᾿άγθΈκσ (Απλιά4), ννθηοα 
1Π6 ννανῦ ἰὰὺ ὀρθὴ ἱπΐο Ασιηθηῖα ὈΥ ΔηΥ οἵ 1Π6 
μοδά-ϑσθαπι οἵ ἴ!6 ΤΊρτ5Β. ὙΠῸ “Βιρῃ 
ΠΟΙ ΠΕΓ6 5 ἀγο {πΠ6 τηοιιηΐαίποιι5 ἔγαςίβ οἵ 
ἸΡΡΟΥ Μεβοροζατηία, ἴῃ σοηΐγαϑὲ νΠΠἢ τΠ6 ἰονν 
τορίοηβ, νοι οχίοπα ἔγοπι ἴΠ6 ἴοοϊ οἵ {π6 
πιοιιπίαϊη5 ἴο {π6 Ῥογβίδη Οὐ], 

4. ΓΎΒΙΑΒ ΒΕΝῺΒ ΑΝ ΑᾺΜΥ ΑΟΘΑΙΝΕΤ 
Τύρα ὕΝΡΕΒ ΡΤΟΜΕΜΥ, ΝΙΘΑΝΟΚ, ΑΝῸ 
ΟΟΙΒΟΙΑ5. 

38--41. 1,γ5ϑἴα5, θεὶηρ ἸΘς 45 γορεηΐ οἵ {πε 
νγθβίοσῃ ργόνίηοθϑ, δηά τη ογσθϑεϊπιαΐίπρ, 1ἴ 
τ]ΔΥ Ὁ6, ἴΠ6 ἱτπηρογίαηςε οἵ [6 [ΘυνΊ5ἢ τευοὶξ, 
ποις 1ἴ βιΒ]ςϊοπί ἴο σεπα ΔΠ ἈΓΠῚῪ ἴ0 ΟΑΥΓῪ 
ουξ ἴῃς ἀθοῖρηβ οὗ {π6 Κίηρ, αηὰ αἰά ποῖ ᾿εδά 
ἴ ἴῃ ρεϑβδοη. σοῦ π6 ταπαϊπθά αἵ 
Απίοςῃ. ὙΠῸ βοποσαὶβ νποπὶ ἢ6 5εϊθεοῖθα 
νν γὸ Ρτοϊθιηυ, ἴΠ6 σοη οἵ Ἰ) ΟΥΥΤΊΘΠ65, ΒΌνΟΓ- 
ΠΟΥ οἵ (αἸοϑγγία ἀπά Ῥμοωηπίοία (2 Μᾶςυ. 
γΠ1. 8); Νίσαπογ, ἴπΠ6 85οη οἵ Ῥαίγοοϊιβ (ὁ. 
α΄. 9); «ηα Οογρίαβ, ἃ σδρίαϊη οὗ ργϑαΐ οχ- 
Ρογίοηςο (ἐίά.). ὙΠῸ ΔΓΤΩΥ͂ ἸΠΩῸΓ {ΠΕ 11 σΟΠῚ- 
τηαηά σοηβιϑίθα οὗ 4οίοοο ἴοοξ. δηά 7οοο 
ΒοΟΙ56, δοςογάϊηρ ἴο οὐ διΐποῦ ; δι οἵ 
20,οοο πῖθη ΟΠΪΥ, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 νυ τ το Γ οὔ Πα 
ϑροοπά Βοοὸκ οἵ μ6 Μαςσαῦθοβ (1. 5. ω.). ΓπΚὰ 
ΘΟΓΟΠ᾿ 5 ἈΓΤΏΥ, ἰἴ ἴοοκ [ἢ [πὸ οὗ {Π6 σοαϑί {γαοΐ, 
απ πιονοὰ ἱπίο {πὸ ΡΒΠΙσζϊης ρ]αίη, νυ Πεσο τα 
οσσαρὶοά ἃ β[αϊίοη πθὰγ Ἐπηπλαιι5, ὋΓΠΘ ἈΓΓῚΥ 
νγὰ5 δ θη. ὈΥ ϑοπθ παῖϊνα ϑυσγίδηῃ δηά 
ῬμΙΠσιϊπο Ἰονῖθβ, νυ Β 116 [Π6 σαπὴΡ ννὰ5 οσονν ἀθα 
ΜΠ πποομαμῖα ἴοσθ ἴῃς δατηθ ΓΕΡΙΌΠΒ, 
αἰτγαοῖοά Ὀγ ἴμὸ ὀχροοσίαξίοη οὗ ἃ ἰαγκα βαϊο οἵ 
[θυ ]δῃ σαρίίνε5 αἵ Ἰονν Ρυῖσο5 (2 Μίδςς, ΨΊΠ. 11). 

38. 1γείας εοσο Ρίοίεγπες ἐρὲ το ΟἹ 1)ογγ- 
γγ6565.1 “ Ῥιοϊοπιθο, ἴΠππ6 50η οἵ ΠΟΥ γτη6Π65,᾿} 
500 πὴ5 ἴο δ ἴῃ βαπιὸ ῬΕΥ͂ΒΟῚ 45 ἴΠ6 “ Ῥ(ΟΪΘΙΩΥ 
ϑδιγηαπιθαὰ Μδογοη," οὗ 2 Νίδςς. χ. 12. [{50, 
Πδ ννᾶβ ιπῖο πποοηποοίοα ἢ ἴῃς Εἰ ργρίίδη 
Ῥιοϊοπλῖοβ, θεῖης ἴΠ6 5δ0η οἵ δὴ “το ϊαη. Ης 
πα, μοννθνοσ, τα κοη βουνίσο πηάου ΡῬΙΟΪΟΙΑΥ͂ 
ῬμΠοπηοΐου, απ Ὀθόη Ὀν πὶ πηαθ ΚΟΥΘΥΠΟΥ, 
οἵ ΟΥγρχιβ, διιῖ ἀοβογίοα [ῃ15 ροβῖ, ἀπ ἔγαη8- 
[ογγοὰ ΒΙπϑο] τὸ ἴπῸ δέγνιος οἵ ΕΡΙρΡἤα 65 
(2 Μίαςς. Χ. 12, 13}, Ψηο γτεσοινοά ἢἰπὶ ΜῈ 
ἴανοιισ, ἀπ βάν πἰπὶ {πὸ κονογηπηθηΐῖ οἵ 
(αἸοσυτῖα ἀπά ῬΠαπίςοῖα (ἐό, ν]. 6). Αἴ 
{πἰ5. πη ῬιοϊοαΥ ᾿αὰ Ὀθθη ἀρργιβδοά ὃὈγ 
ὦ ΡΡΏΠΙΡ (πὸ ῬὨγγυείαη,᾿" βονοῦποῦ οἵ [6τγι- 
βαΐθπὶ (2 Μᾷᾶςο. γν. 22), οἵ ἴπ6 βΟΤΠ]ΟΙ5 βίδα οὗ 
αἴαϊγα 'πΠ Τα, ἀπ παὰ ργοθαθΥ τηδς ἃ 

ἡ ποδὶ (ὡοοσίο 



412 Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΕ 5. 11]. [ν. 39---42. 

δ ς δηδ (ὐογρίδβ, παρ πιο οὗ τὰς 41 Απὰ τὲ τπογοπδηῖϊβ οὗ τῆς ΣῈ: ει 
Κιηρ᾿8 πεηᾶϑ: 

29 Απὰ νἱἢ τηδπὶ ἢς 8εηξΐ (ΟΓΑΥ͂ 
(Ββουβαηά ἐοοζηεη, δηὰ βενθη ἴδου- 
δδηά ΒοιβεπΊθῃ, ἴο ρῸ ἱπίο ἴῃ ἰλῃά οὗ 
744, δηά ἴο ἀξβίζου ἰΐ, 28 τῆς ἰχίηρ 
Τςοιῃηδηάεα, 

40 80 {πε ψεης ἰοσ στ 41] 
τΠοῖγ ρονγεῖ, δηά ολπις Δηἀ ρῥ το δά ὈΥ͂ 
Ἐλαχπιδιιβ ἱπ (ἢ ρἰδίῃ σου ΠΈΓΥ. 

οουηῖγγ, Πελγίηρ τῆς ἔλπιε οὔ τῇεαι, 
τοοῖς βιἶνοῦ ἀπά ροϊὰ νεῦῦ τυςῇ, τὰ 
᾿βεγνδηΐβ, ἀπά σδιὴβ ἰηΐο τῆς σδῃρ ἴο "Ο τ, 
θυγ ἴῃς σὨΠ]Πάγεη οὗ [βγδεὶ ἔοσ βἰδναε : 
ἃ ΡΟΥΟΙ 4130 οὗ ϑγτγία δῃά οἔ ἰῃς ἰλπά 
'οξῦ τῆς ΡὨΙ]Ἰἰϑεῖπεβ. Ἰοίηεά τῃδηλβεῖνεβ "Οτ, 4" 
πηῖο 1 6η}. 

42 Νον ψδεη 7υἀλ8 ἀπά 8 ὕτο- 
Τγοη 8ὃᾳνν πὶ πϊϑοῦῖος οΓα πὶ} - 

Τεροτῖ οὐ ἔπε δβιδ᾽εςϊ ἴο 1,γ5125, 80 ἴδθετο- 
ὕροῦ σᾶνα πὶ ἃ σοπηηηδηά, 

Νίεαπονγ. ΝΊΟΔΠΟΣ ἷ8 ρἰδοδὰ δὲ [6 μοδὰ 
οἴ τῆς ἐχροάϊοη ὈΥ͂ ἴῃς Ὑτίζεγ οὗ ἴμ6 δϑεοοηά 
Βοοκ (ςᾷ. γἱῖϊϊ. 9.34} 0 ρῖνοβ Ῥ(ΟΙΘΙΏΥ ὯΟ 
ρασὶ ἴῃ 1ἴ, δηὰ ὈΑΓΕΙ͂Υ τηοπίοη8 ἔπε πδηλθ οὗ 
Οονγίδϑ (ἐδῥά. «. 9). 

99. ,“ογῇν ἐδοισαμδ ὕοοίγιεη, ἀπά “εὐέν ἰδου» 
“Ωη4] δογσεηιη.)ὴ ἼΠΕΒ6 ὨΠΔΌΟΙΒ ἀγα σοηβγηηοὰ 
ΟΥ̓ ]οβερῆυδ, δηὰ δὲ ποῖ ἱηι 5} ἱτὰ- 
ργοῦδῦιθ. ὍΠο ϑγγίδς υϑγβίοη 28, ΠΟΘΥΌΥ, 
“ρῃ 1πουπαηά ἢ ἴηὴ ἴδε ρἷδος οὗ ΤΕ Ὁ Ονεβρς, 
δηά ἴδε δυῖμοσ οὗ ἴῃς δεοοηά Βοοὶκς ἐϑιἰπιδῖθβ 
τὰς εηὔγε ἔογος δὲ 2ο,οοο (2 Μδος. νἱ1}. 9). 

40. ὁγν Ἐρνινιαι ἐπὶ δὲ ῥίαίθ δομμΣγγ.} 
ΤῊΐβ Επιπηδι ἰ5 ὑπάου ί αν [ἢ 6 οἰ ΕΥ̓ Κποννῃ 
αἴτεγναγ 8. 88 ΝΊςοροΙἑβ, μον νγὰβ ἔνγεηῖγ- 
ἴνο Ἀοπιδη τ }]65 ἀϊκίδηϊ ΠΌΠΙ [οΓυδαίειη δηὰ 
ἴοη οι 1υγάἀάἀα. (866 "Τη. ΗἱεΓοβ.᾽ Ρ. όοο, 
ὟΝ εβϑοϊϊηρ.) [1 ΔΥ̓ ἴῃ [6 Ῥμ1ΠΞτἶπς ρῥἰδίη, δἱ 
(86 ἴοοϊ οὗ ἔπ τηουπίδιης οὗ [υά 5:4, δηὰ ἰ5 
ΠΟΥ τοργεβοηϊοά ΌΥ (86 51|8}} υἱ]αρε οὗ 
Απῖνδ8 (ἈΚ οὐὈϊηβοη, ὁ ἈΘϑοάγο 65 ἰη Ῥδἰοβείης, 
νοὶ. ἰ.-. Ρ. 147). Το “ΕἸηπδυ5" οἵ 
8. Συκο5. Οοδρεὶ (χχῖν. 13) τπιυϑῖ μάνα Ὀδθη 
ἃ ἀἰβογεηΐ ΡΪδςο. 

41, 286 »πεγοδαπμί: οΓ᾽ 1δὲ ὑῤυηρ οι Τῆς 
ἀθδϊοῦα ὑεῦα ῬΓΟΌΔΟΪ, ἰῇ ἴδς τρδίη, Ῥμωηΐ- 
εἶδη5, [δου τἴΠ6 ϑοαρογὶ ἴονγῃβ οὗ ῬὮ]] 5118 
ΤΩΔΥῪ Βᾶγο ΓΠ5Π6α δοῖε. Ασοοσαάϊηρ ἴο 86 
δυΐῃον οὗ [06 ϑοοοηά Βοοῖκ, Νίοδηοσ διδά 
ἀρργίϑοὰ (86 τροσγοβδηΐίβ οὗ ᾿ΐ5 Ἰηϊεθοη ἴο 
56}} τὴς 6Θὐνῖϑὰ οαρίϊνοβ, ἀπά δὰ ἤχοὰ ἴδ6 
Ἰονν ταῖς οὗ πἰπείν ἴοσ ἃ ἰδϊεηὶ (1688 (δὴ 11, 
680} 45 ἴπ6 ῥγίοεα δ σις ΒΟΥ πουἹὰ ὃς 
βοἰὰ (2 Μδος. νἱϊ. 1 1). 

«υἱϊὸ “εγυαπ.} τ ἰδ ποῖ ὙΕΤΥ͂ Οἶθαγ ΨῊΥ 
ἴδοϑ6 “"βεγυδηΐβ " δῃουϊὰ ὃδ6 τπηρητοηθα, Τῆς 
ϑγγίδῃ Ὑδβίοη 8885 “{εἰ{6185 δηὰ οβδίης,» 
]οβορῃυ “ {εἰἴογ5. Με ΙΏΔῪ 8 (ῃς 
τηϊϑίαϊκο οὗ ἃ Ἷοργίϑβί, γῆο ψτοῖθ παῖδας ῸΓ 
πέδας. ΤΠ6 ἀεαδίοῖβ Ὀσουρῆϊς “ [δΕῖογ5 "ἢ τὸ 
Ρίδος ὑροῦ ϑυοῖὶ οὗ τποῖγ Ῥυγοθδ8ε5 δ5 {ΠῈΥ 
τί ἄδοτῃ ἀδηροσουβ. 

Τ᾽ ἐν αἰο ς᾽ ϑγγία.) 1.2. ἡδῖἷνε ϑυγίδηβ 
ῃοῖ ἐπτοιμά ἴῃ τπς δος ΠΡΟ ρον ΔΓΠΙΥ. 
ΤΎΠΟΥ Μοσε διϊγαςϊθα ργΟΔΌΪΥ ὈΥ ἴμ6 ἢορε οὗ 
Ρἰυπάετ. 

97 δε ἰαπὰ 9. ἐδε Ῥῥιϊηπε.ἢ ἹΥἸΚΟΓΑΙΪΥ, 
“τῇς Ἰληὰ οὗ οτείγῃοτβ." Βυΐ ἴῃς ἐχργεβϑίοῃ 
8 οὔσῃ υϑεὰ, ὈοΙὰ ἴῃ ἴδ (δποηϊοδὶ δηὰ ἴῃ 
ΠΡΟΤΤΡ Ὀοοῖκβ, ἴο ἀοβίρηδῖς 186 ῬὨ 1] 501η685. 
(δεε θείονν, οἰ. ἵν. 30; Υ. 66, 68, ὅτ.) 

ἢ 5. ΙΌΡΑΒ ΤΑΚῈΒ ΗΙ8 ΕΌΒΟΕΒ ΤῸ ΜΙΖ- 
ῬΕΗ, ΟΥΕΒ ΑΟΘΑΙΝΒῚ [ΕΒΌΒΑΙΕΜ, ΑΝῸ 
ΜΑΚΕΒ ΑΡΡΕΑΙ, ΤῸ ΟΟΡ [ΙΝ δΙΟΗ͂Τ ΟΕ 
ΤῊΗΕ ἩοΐΥ (Οἰτυ. 

40-δ4. Ου ᾿οαγηϊηκς τῆς οχίσοιης ΟληΡῸΣ 
(12ῖ ὯὩονν {πγελίθηθοα (ῃς ραϊτ!οίδ--- Ποῖ οχ- 
τειτηϊηδίίοη ἀδογεοὰ, δη ὩΘΑΣΪΥ ςο,οοο πε 
δοηΐ ἴο εδεςϊ (Π6 ἐχεουὔοη οὗ ἴ6 ἀδογοῦ--- 
]υάδϑ5 ἴοοκ ἃ σϑιιλυκαῦϊς τεβοϊοη. Ης 
τοβοϊνρά, Ὀείογο οηρασίηρ δἰ5 πον δάυογβδυοβ, 
ἴο ΔΡΡΙΌΔΟΝ Ϊεγιυιβαίθτῃ 85 οἰ ϑεῖὶν 245 δ οουϊά, 
δῃηὰ 1 ἴδ6 5ιγῃς οἵ ἴῃς Τορὶο δηὰ [ἢ6 
Ηοἱγ ΟἿΥ ἴο “τηδκο ΡΓΑΥΕΓ ἴο δηά δ5κ 
ΤΏΘΓΟΥ δῃεΐ σοπιραϑϑίοη " (υ. 44) Ης δ8.- 
ΠΟΓΟΪΠΡΙΥ “Ἰεὰ δὶ ΒΟ ΠΥ ποδί ΟΥ̓ΣΥ [6 
ταουηίδίης ἴο {πε πάρε οὗ ΜίΖροϑὶ---ἰἣς βροῖ 
ὙΠΟΓΟ ΑἸεχαπάορ μδὰ πηεῖ [δάἀάυα, δηὰ 
ψοτο, αἴοσ τ[ἢς ΟΒδιάσδη ολρίυσε οὗἩἨ Ϊεγυ- 
δδίθω, [86 ὈἹχτπιβ δὰ Τςοπης ἴο νναὶϊ οτδσ 
[6 ΗΟΙΥ͂ ΟἸΥγ. [ἴ πνᾶβ ἃ πηουγηΐ} 5066. 
ΤΌΏΡΥ οου]ὰ 5εε ἔτοπὶ [δὶ ΒΙΡἢ ΤΟ ΧΥ ρἰδίίοστῃ 
ἴῃς ἀεϑογίοα πἰγεοίβ, ἴῃς νὰ} }ῖβ δηὰ ρδΐοβ 
οἰοβοὰ 5 1 οὗ ἃ Ὀθεβίοροὰ ἴονῃ, ἴδ6 βιἰοηξ 

Ἰης(5 οὗ ([ς Τερὶο, [6 Οτεοκ καγτίβου 
ἴῃ ἴῆς ἔογίγοββ. Βοίογε [πδὲ ἀϊἰδίδης ργεϑοῆσδε 
οὗ [δε ΗΟΙΪΥ ΡΊαςο, ἴο νυιιοδ {ΠΕ οοιυϊὰ κραδίη 
ὯΟ ΠΟΑΓῸΣ [6 ἸΠΟΥΥΏΘΙΒ σδὴς ψταρὶ 
ἴῃ ἰΔἰίοῦβ οὗ δἷδοκ μδὶγ- οι, τὶ Δ5865 ου 
{δεῖν βοδὰβ, ὙΠΟῪΥ δργεδά οὐὖὐ ἴπ6 οορῖθβ οὗ 
(86 ἰδ. . . . [ΟΥ ψνᾶνοὰ (ἢ6 βδοοσάοιίδὶ 
ψεϑιμηθηΐβ..... [ΠΟΥ 8ῃοινγεά (ἢς δηϊτηδλὶς δηὰ 
ἴ(δς νορείδθ]ος ἄυς ἴοῦ ἤγβι δ δηὰ ἘΠ 68, 
ΒΕΥ͂ Ραβϑϑὰ ἰὴ ἰοὴξς ργοοθββίοη ἴδ ΝδζΖδγιῖοβ 
ἢ τες βονίηρ ἴτεβϑοβ, ῈΟ ΤοσΟ ὉΠ40]6 
ἴο ἀεάϊοδλίς {πεοηβεῖνεβ ἰῇ {π6 5ϑηοίυλιγ.ἢ 
(ϑίδῃηϊου, " εν δὰ ΟΠ υγοῖ, νοὶ]. 111. Ρρ. 3ο7-8.) 

ΕΓ 1Π|8, [ΠΟΥ οΔ]]|εὰ οἡ Οοά ἴο ὃς τπεὶγ 
ΒΕΙΡοσ, δηά σοποϊυάδα ΓΠΕΙΡ “ βοσγονῖθ οοσῸ- 
ΤΩΟΩΥ͂ " ΜΝ] ἃ Ὀἷλδὲ οὗ {Γυπιρεῖβ8, Θ᾽ οτηδες 
οὗ εχρεςοίεά {]υΡἢ. 

42. «εὐὐὲνη ιΐας . . .. “αν ἐδαΐξ »ιξδδ- 
γος «ὐεγε τημρἠ Ἐδῖβεν, “(αὶ ονὲ] 
ἱποτθδδθὰἃ ὍΡΟΣ ἐδ 01. ΕΕδοῖ 50.060 655 



ν. 43-.47.} 

ΡΪςἀ, Δηά τπδὲ τῆς ἔογοεβ ἀϊ4 δηςδπιρ 
ἘΠ οπΊβεἶνεβ ἴῃ τῆ οῖγ θογάοΓβ ; ἔογ {ΠΕΥ 
Κηονν ον ἴῃς Κίηρ Πλά ρίνεῃ σοπι- 
ΤΩΔη ἀπιοηΐ ἴο ἀ68ΈΓΟΥ ἴῃς ρθορ]ο, δπά 
πζίεγ]γ 4800] 18}} τη πὶ; 

43 ΤΕΥ 8414 οἣς ἴο Δποίδεγ, [μεῖ 
18 ταδίοσα ἴπ6 ἀεοαγεά δβίδῖς οὗ οὔγ 
Ρεορ]ε, δηά ἰεῖ 3 Ἔν ἔογ οὔγ ρ6ο"» 
Ρἷς δηά {πε βϑαποζυδτγ. 

44 ΤΠεη ννᾶβ ἴῃς ςοηρτερδίίοη 
ραῖμογεά τορεῖδοι, τπδλί ΠΟΥ πιρῃὶ 
Ὀ6 ΓΕΔΟῪ ἔογ δαῖτα, δηά (δὲ τΠ 6 7 
τηΐρῇς ΡΓΔΥ͂, Δπά δϑὶς πιθοῦ δηὰ Ἴοοσ- 
ΡΆϑ3ϑίοῃ. 

μϑτεϑῆν ΟΠἿΪΥ ἴο Ὀχίηρ τ[πδπὶ ἰηῖο χτεαῖοσ αἰ, - 
οὐ. 
“2 ν δεν ἐπεαυ ἘἈδίμοσ, “"δηὴὰ Κηον,." 

ο ἐἰρεῖγον δὲ ῥεοῤίε, απά ταϊεγὶγ αδοϊῥτεθ 
ἐδεν..} ϑεὲ δῦουε, υυ. 35, 36.ὸ ΤὨς εχ- 
ἘΓΟΘΙΏΠΥ οὗ 1ΠοὶγΡ ἀδῆρο ἀγουβεά οἊχίγοιῃς 
δἰ ι5άϑη. ΤΌ} τοϑίϑίδηοο ᾿νου]ὰ αν Ὀδθη 
1688 ἀεβρογαῖθ, δηὰ τη ροϑϑίΟΙΥ αν Ὀδθη 
685 ϑιιςςοβϑῖυϊ, δὰ Αηθοςμυβ θοθη οοηϊορηϊ 
νυ τ ΠΟΥ τηΘΆΞΌΓ68. 

48. 72ὲγ “αἱά οπό ἰο αποΐδεγ.] ΤὨς πιονα- 
τηεπὶ 8 γοργεβεηζε ἃ 88 ϑροηίδῃθοιβ δηὰ 
δοηογαὶ. “Ἰδοῦ τῆδῃ βαϊάὰ ἴο ἢϊ5 ἠεϊῃδουτ, 
[εἴ υβ πργαῖθε [86 ἰονν εβίδῖε οὗ ουχζχ ρεορῖςε, 
ἄς. Νὸ ἀουδῖ, [445 ἀϊγεοϊεα [ἴῃς σοηεγαὶ 
Θης υϑίλϑηι ; Ὀυΐ 1{ Ὀυγϑῖ ἔοσί οὗ 1561, Δηὰ 
τοαυϊγοά η0 5ἰϊυϊυ5. ΤῊ6 σοηρτοραίίοη 
ξαϊδεοτοὰ ἰἴβεὶ  τορεῖθοῦ (ν. 44), δηὰ νγδβ 
ΓΕΔΟΥ͂ ΕἸΠοΥ ἔου Ὀδῖ]6Ὲ ΟΥ ῸΓΣ 530ρρ] ΔΈ οη. 
]υάδ5 ἰοοῖκ δαἀνδηΐδρε οὗ ἴδε ΞΕ} οὗ ἔδβοϊηρ, 
δηά, αυἱτηνς [86 πεοὶρρουτγῃοοά οὗ ΕἸ ΠηΔι5, 
ἐοοῖ δα ΔΙΤΩΥ ἴο ἴΠ6 Βεϊσῃίβ οὗ ΜΙΖροῆ. 

45. εν αίεηι ἰαᾳγ7 υοἱά ὧς α ευἱϊάεγποι.. 
ὙὨΐθ ἰ8 ηοῖ ἴο δ6 ἴδκθη αυϊΐο [ἰἴογα γ. Α 
ςεγίδίη Ὠυπιθεῦ οὗ [86 ἱπμδοϊίΔηἴ8 οὗ [εγυ- 
δδίοη δὰ οοηΐογιηοα ἴο ἴῃ6 ἀδοσθόβ οὗ 
᾿Απθοοσδιυδ (οἢ, ἱ. 52), δηὰ πὰ “ χεμηδλίποὰ ἢ 
ἴῃ [86 ΟἷΥ (ςἈ. 11. 18). Βυΐ δεῖ ἴσια ΟΠ] άγθη 
δά Ἰεβ ποτ. Απά ἴο ἴμοβο νῆο καζοά [ΤοτΩ 
ΜΊΖΡΕΝ ἱηΐο 6Ὶ σοι ρΡΑΥΔ ΥΕἸΥ ΘΙΊΡ(Υ͂ 5δίγοοίϑ 
δΔηά βηυδγο8, ἰ βεοπηοα 45 ἰξ (6 ρορυΐϊουϑ «ἸΥ̓ 
μβαὰ Ὀεοοπα ἃ ἀξϑεσῖ, ἀηὰ ψῶβϑ Π0Ὸ ;τΔΟΣῈ 
Ἰημεθι(οα, 

αἰοης ἀορὲ [δὲ σίγολς δο 4.1 8.66 οἢ, 1. 33--6. 
Α δ5γιο- Μδοράοηίδη χαγγίβοη πεϊά (6 ἴοσ- 
ἴγεβ5, ἢ ϊοἢ δ Ὀδοη 5οἰζοά δηά ἐοσγιβοὰ 
ψ Βοη ΑΡο]]οηΙ5 πιδθ ἢ}9 ἢγϑί δἴίδοκ. 

δε δεαίδεη δαάδ ἐδεὶν ῥαῤῥαϊῖΖσα ἐπ ἐδαΐ 
ῥίαε ἘἈΔΙΠοΥ, κε) ψ͵δὲ ἃ ἀνγο]] ἐπ - 
ΡΙ8δοθ 70. [890 ΒοδίΒθ:." Τ7εγιβαίεῃ), ἀ6- 
βοίοὰ (ἴὴ ἴῃς πιδῖη}) ΟΥ̓ ΒοΥ οὔσῃ οἰ] άγθ, 
δὰ θεσοιης ἃ οἰγ οὗ (ῃ6 Βοδίῃθη. 

δε ῥίῥε «υἱῷ δὲ δὰγρ εεασεά.}] ἰΙ5Αϊδῃ, 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΕΙΕ. 1]. 

45 Νον 7εγυϑαίειι ἰΔΥ νοϊά ὅ835 ἃ 
ὙΠ] ἀογηα88, πεῖς νγὰ8 ποὴς οὗ δεγ 
οΠ]άγοεη τθδῖ γεης ἰῃ οΥγ οὐυζ: τῆς 
ΒΑ ΠΟΓΌΔΓΥ 4130 ννᾶ8 τἰγοάάδη ἀονῃ, ἀπά 
Δ|16η8 Καρὲ τῆς ϑ8ίγοηρ; Βοϊὶά ; τῆς 
Πποδίμθη παδά τοῖς Παδιϊδίίοη ἴῃ τῆδίὶ 
Ρίαςε ; δηά ΟΥ̓ ννᾶ8 ἴάκδη ἔγοπι [δοοῦ, 
δηά τς ρὶρα νυ τῆς Πᾶγρ οεδβεα, 

46 ΝΥ Βεγείοτεα {πῈ [βγδο  ε8 28- 
8601 0]ςα τῃεπβεἶνεϑ τορεῖδετ, Δηἀ σδπι6 
ἴο ᾿Μάδβριια, ονεῦ δρδίηϑὲ [εγυβαίθπι ; γὴν ΗΝ 
ἴογ οἴη Μάδβρῆδ νγᾶβ τὴς ρίδοβ νγθεγε Ὁ γωάς. οο. 

Σ 
Σ ὅδ). 7. 5. 

1ΠῈῪ ργαγϑά δἰογεϊπια ἴῃ [5βγδεὶ. 
47 ΤὭδη {ΠῸῪ ἐλβῖεά {Πδῖὶ ἀδγ, δηά 

δρολκίης οὗ [Π6 [5γδο ἴεβ, δγ5 (ῃαὶ “(Ἐς 
Βᾶγρ, δπὰ ἴμε Υ]0], με ταὐγεῖ, δηά ρίρε, ψεσα 
ἴῃ (Πεῖγ ζελϑῖβ (ςἢ. γ. 12). ΑΑ 5. 1}}]Δ. δΘπι- 
Ῥίογιμθηΐ οὗ τηυϑβὶς δ ἔοδιϊνα β ἰ5 τουσποὰ 
ὈΡροη ὈΥ̓͂ Απο8 ρα Υἱ. 5). ὕὕπάεγ ἴδ οχἰβῖ- 
ἴῃρ οεἰαη 65 ἴπεγο τγ88 δὴ εηὰ οὗ ἔδδεϊίην, 
Δηἃ σΟΠΒΘΑΌΘΠΕΥ 4 οεβϑαϊίοῃ οὗ χυϑὶς. (ΟΣ 
5. ΧΙ, 1Ἱ. 

46. Μα.ρ»δα.ὺ Τ1,πιογαῖγ, ““ Μαββορῆδ.ἢ 
ΤΗςο ᾿ἀοπε Υ οὗ “’ Μάβρῃδ," οὐ “" Μδϑβορῆα,» 
ψῖῖ ΜΙΖραῖΐ οὐ ΜΙΖΡΘὮ, ἰ8 σεθ ΓΑ Υ δ᾽ ον, 
ΤΒΕ ΧΧ. ἐχργοβ5 ΜΙΖραμ ὉΥ͂ ““ Μδβρῃδ᾽" ἴῃ 
21 Οἤγοη. χνυὶ. 6 δηὰ ΝΕΒ. 111, 7, 15; ἰῇ 1 881). 
{ΠΕΥ υ8ὲ ἴῃς Ἰοηρεῦ ἔοπη ““ Μδβϑερβδίβ, 
ἩΠΙΟΝ 18. δἰπηοϑί ἰάθηςοαὶ στ (ἢ “Μ45- 
86Ρῃ4 οὗ ἴδε ὑγοβϑεηΐ ραϑϑᾶρθ, 22 θείης ἃ 
ΤΩΘΓῈ ἔδιλίηϊπα οπάϊηρ. ὙΠ εχδςῖ βἰτυδίιοη, 
βοννονοσ, οὗ ΜίΖρεδ [88 θθθη πλιςἢ σοηῖτο- 
νοσίθα, Ὦγ. Ἀοδίηθοῃ ρἷδςθϑ 1 οἡ Νοὺῦγ- 
δΘΑΠΊΥ, ἥνε τὴ} ]65 ἔτοπὶ [εγυβαίθαι, ἰο τἢ6 
ΒΟΣΤΠ-τχοϑσὶ (΄ ἈΘϑοάγΟ 65,᾽ νοΐ. 1. Ρ. 460). Βαῖ 
1}}18 566 π|8 ἴοο ἔδσγ οἱ ἴο 81 [86 ῥγϑβοηΐ 
ἀοβοσίριίίοη. ἘἈδοεηΐ [γάνε! ]ογα μᾶνα (Πογοίοσο 
ΒΟΌΣΗΣ δποίμον 8:6 ἴογ Μίζρει, δπὰ ἢν 
Τουηά [ἴ οη τὰς Ὀτοδά τὶ άρο ἐΠΈΟΥ Βοσίβ οὗ 
1δε οἰ, τυ ἢ] ςἢ 15 ἃ σοπηηυδίίοη οὗ τῇς Μουηΐ 
οὗ Οϊνοβ, ἤεησο πο ΓῸ 18 Ὧἃη Θχοο]]θηΐ γἱοῖν 
οὗ ὈοῖΒ ἴδε ΟΥ̓ ἀπὰ ἴδε τεπιρὶε ἰ[6. ὙΒὲ 
ἀἰϊδίδηςσε 18 σοη5: ΟΥ̓Δ ΟΪΥ 1655 [ἤδη ἃ τηῖϊα ; δηὰ 
τῆς 5116 15 υπάουδίεοαϊν [Πδῖ οὗ [6 “ ϑοορυβ᾽» 
οὗ Ϊοβορῆιβ (΄ ΒΕ]. [υἀ.᾽ ν. 2, ὃ 3), νι ἢ 
506π|8 ἴο δὲ ἃ Οτεεὶ ἰγδηβίδιίοη οὗ {6 
Ηεῦγενν ΜιΖζρεὶ, “4 νγαϊς -ἴονεσ. Ηδοτο ἰ8 
ἃ ὙἹ]αχο οΔ]1οἀ δαΐδϊ, οὐ δῃδίαϊ, νυν οἢ 5θοῖ9 
ἴο ὃ6 ἃ ςοστιρίίοη οὗ [6 δηςίεηϊ Ὠδηιδ. 

ἐπ αεῤῥα «υα: ἐδὲ ῥίαεεο αὐδέγε ἐδεν ῥγαγεά 
αὐογείίηιο ἐπ Τγαε ] Οὐ [Π6 5δογοά σπαγαςῖοσ 
αἰϊδομίηρ ἴο ΜΙΖΡΕΒ ἴῃ εαΥ]Ὺ {ἰπιε8, δες [υἀρ. 
ΧΧΟΣ; 1 ὅ84π|. Υἱ]. ς, 6; χ, 117-25. ἰδγοηδ 
τον τ1Ππαῖ 1ἴ 15 οὔς οὗἉ (ἢς ρῥἷδοοβ τγῆογο ἴδ 6 
αὐ αὐνοάς ἴογ ἃ {ἰῆς (΄ υξεῖ, Ηοὺ.᾽ οἡ 
1 ϑδγὰ. Υἱῖ. 2). 

47. ἐδεγ 7,α"εΔ, 1] ὙΠΕΥ Ὀεραη νῖτἢ 
δυμη ἸΔΈ οΩ, δοσιπιυ]αίηρ 811 [18 γαγίουβ β' 5 
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ὃ οὮ, σΣ. 38, 
30. 
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Β.Ισ. ρυῖ οὔ 580 Κοϊοῖῃ, δηά οδϑδῖ 568 

οἶν τόσ, ρου {πεῖς ᾿φδάβ, δηὰ σγϑηΐς {πεὶγ 
οἸοί 65, 

48 Απάᾶ ἰαἰά ορεπ τῆς δοοὶς οὗ 
ἐν τ (ἢς Ἰανν, 'ννβεγείη τὰς Πεδῖμεπ Πδά 
᾿Ν 8ΒΟΌΡὮς ἴοὸ ραϊης τῃ6 ᾿Π ΚΘ η 685 οἱ (ἢςεῚΓ 
ἀαά νιαάδε ἸΙΊΔΡΕΒ. 
ἀπ. }9}ῈἋῈ.9 ὙΠΟΥ δτουρῆς 150 τῆς ῥγεϑίθ᾽ 
ὅλα! ἐΜ47 σαγτηθηῖθ, ἀπ τΠε ἢτγϑείγυ 5, ἀπά {Πε 
ας ἘΠΉ6Β: δηα ἴῃς 4 Νδζαγίῖεβ τΠ6Ὺ 51|γ- 
ἀάσετεςῦ τεὰ ἃρ, νῶῆο ἢδά δοςσοιηρ !5Π 64 τοῖν 
κεῖ» ἑΖοίς. ἀλυϑ. 

50 Ἴδη οτεὰ ἘΠΕῚ ἢ ἃ Ἰἰουά «“ἰ ΝΌΠΙΡ. 
6. 2, 13. : 

νοῖςς τονγαγά ἤξάνεη, βαγίπρ, ὟΝ Παῖ 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΒ5. [Π|. ἵν. 48--- τι. 

5Π2}} γε ἀο νυ ἢ ε86, δηα τ Πδον 
584}} γγα ΟΔΙΤῪ ΤΠ δ τ υγΑγ ἢ 

51 Εογ ΠΥ ϑδποζιαγυ 15 ἐγοάάεῃ 
ἄἀονγῃ δηά ργτοίΐδηθά, δηά ΤΥ ρηεθα 
ΔΓ ἰῃ Πεανίπεϑ8, ἀηά Ὀγουρ Ἰονν. 

52 Απῃάὰ, ἰο, {πΠ6 Πολίῃθῃ 816 δϑ5δη)- 
Ὀ]εἀ τοροῖπεῦ δραϊηθε 18 τὸ ἀξβίγου 
5: νγῆδῖ τη] ηρ5 ΠΕΥῪ ἱπιλρῆης ἀραϊηξὶ 
1.589 ἴῆου Κπονναβῖ. 

532. Ηον 51|2}} ννε δὲ δ0]ε ἴο βἰδπά 
Δραϊηβῖ ἴπεπι, ἐχοερ δου, Ο Οα, 
δε οὖς Πεὶρ ὃ 

54. ΤΠεη βουπἀεά ἴμεν τ ἵπιπ 
Ρεῖβ. δπηά ογίεά τ ἃ ἰουά νοῖςε. 

---5ας οϊοί, σ]οῖμ65 γρηΐ, 4568 οἡ [6 ἢοδά, 
δὰ βϑϊίηρ.0 (ἀοίρ. : Κίηρβ χχίὶ. 27: 
]οπδὰ ᾿᾿ϊ. 6) ὌΠ ἱπίοπτίομ, ἢ ἀοιυδῖ, ννὰβ 
ἴο δοκηονϊεάρο {Ποῦ ονν βἰ πῆι] η655 η Οὐ 5 
δἰσῃῖ, θοΐοσα εηϊγεδίίηρ Η]5 ἕδνουγ. 

48. “41πώ4 ἰαἰά οῤεη ἐδε δοοῖ οὔ ἐδο ἰσαυ. [ἷὲ 
“ΟΣ ]α 566 πὶ ΟΥ̓ ἴῃς ἐχρυθϑβίοη 564 [δὲ ΠΟῪ 
δὰ Ὀιιῖ οὔθ ΘΠΟΡΥ͂, ΟΥ̓ ἂΐ Δηγ ταῖθ {πὶ {ΠῸῪ 
φγοάυςσρα ΟΠἸΥ οπθ. ΤῊ ὅγγο- Μδοράοηῃϊδῃβ 
δά ἴογῃ ὕρΡ δηᾶ δυγηΐ [Π6 ψγϑαῖου πιο Γ οὗ 
{86 σορίθ5 δ {πε δορὶ πηΐϊηρ οὗ [6 ρεγϑοουτίοῃ 
(ςἢ. 1. ς6). ὝΠΕΥ ΠΔ4 θόρθη ςοηϊοηΐ, ΠΟΥΘΥΘΓ, 
ἘΠ αἸσἤρ ΓΙΠρ βοπῆθ ὈΥ ρΡἱεΐυτοβ οὗ {Ποῦ 
ΟὙΏ ἰάο]5, ΟΥ̓ ΡΟΓΠδρ5 τγαῖθοσ οὐ ΓΠΘΙΣ ἀθ:{165. 
[τ ιννὰ8 ἴο Ἄχῃίδιῖ {815 ργοίδηδίϊοη δοΐοσο {Π6 
Ἔγε οὗ Οοάὐ {παῖ ἴῃς ΒοΟΟΚ ννᾶ5 “"Ἰαϊά ορϑη." 
Οοιραγα τῃ6 δεῖ οὗ ΗρζΖοκίδῃ, ἤθη ἢ6 
“βργεδά δείογε ἴῃε ογὰ "ἢ τῆς ὈΪΑΞρΡΘπΊοιι5 
ἰεϊῖογ οἵ ϑθῃηδομοτ (2 Κίηρβ χίχ. 1.4). 

ἐδὲ ῥεαίῥεπ ῥαά σομσῥί 9 ῥαϊπὲ 1ῤὲ {εν 
ποι5.}1] ΟἿ ἃ ἔδνν οὗ τῆς Μϑ85. ργδϑογνο 
1π6 {τι6 τοδάϊηρ. ὍΤῊδ τηδ)οσγ, δηα πιοβῖ 
οὗ [6 ργϊηϊεά ἰεχίβ, οὔιῇὲ ἴΠ6 τηρηϊίοη οὔ 
“ ραἰπίϊηρ." 

49. Τρεν ὄγομσδέ αἰφο ἐδὲ ῥγίθ" ν᾽ φαγριεης. 
Οη ἴῃ6 ΠΟΙΥ βαιτηθηΐθ σοϊηπηδηάθα ἔοσ {Π6 
1 ν ῖϑα. ῥγίθβίβ, 566. ἔχ. Χχυ!, 4-42. Αρρδ- 
ΓΟΠΕΥ, [ΠΟΥ ννΟΥ6 ΠΟΥ ΘΧΒΙθΙτρα ἴο 5μονν [ῃδῖ 
]1υἀὰ5 δηά Π]5 [Ο]]οννοσα ὑνοῦθ ΤΓΟΔΑΥ δηά 
ΔΏΧΙΟΙ5 ἴο Γοβιιπηα ἴΠ6 Τ ΙΩΡΙ 6 νούϑῃ!ρ, ἀπά 
οΟὐΪγ ἰηδογεά ὈΥ [ΘΓυβαθπὶ ὑοίηρ ἴῃ ΒοΟβ. 16 
αηάς. [ἴ ννὰ5 γεςορηϊβδοα (ῃ4ξ ἔπογο σου]ά 
Ὧδ πο 58ουῆςσί8] νγουβῃ!ρ ουΐδιάς ἴῃ 6 ΤοΏρΙο. 

απά ἐῤὲ ἠγεξζσιωΐϊ, ἀπά ἐῤὲ εἰϊδε.ἢ ΤῈ δά 
Ὀδθη ἀειογηνηοα ἴῃ ἴπ6 Ἐπ|6 οὐ ΝΕ] Δἢ, 
τ(ἰαῖ 411 ἴ1ῃ6 ἢυβί ἱἴ5, ἀπά “16 ΠΟ οὗ [ῃ6 
ἘΠΠ65"-πὴνε. [6 ῥγιοϑίβ᾽ ρογιοη---5 ποι ἃ 6 
ΟΑΥΤΙΘ ΘΥΟΓΥ͂ γα ἴο ἴδ ᾿ΓοΠΙρΡΙΘ, ἀπά ἘΠΘΓΘ 
πιδάς ονϑῦ ἴο πε βασογάοϊαὶ δι τ ῃογίτ65, ννῆο 
ψαΥῈ ἴι5 ἴο 6 δραγθ τπῃ6 ἔγοιδὶο δηά 
Ἔχρεῆβε οὗ ςο]θοῖίοη (ΝΕ. χ. 3.5-9).. ὍΤΒΘ 
Π ΓΒΕ ΓΙ 5. ἀπά {ΠπΠ65 ννεσα πονν δτοιρπΐ ἃ5 
ΠΟΥ ἴο {Πὸ ΓοΘΙΡΙῈ 85. ροϑδϑίθϊθ ὑπάου (Π6 
εΕἰγουτηδίδηςοβ, ἴο ἰπήϊσαῖθ τη γοδάϊποο. οὗ 

(ῃ6 φῬϑορὶς ἴο Ἵοοηΐξογῃι ἴο ἴΠε Ἰανν οὗ Οοά ἰη 
4}1} τη 5, 50 ἴῶσ 85 ΓΠΕΥ Ἴου]ά, 

απά δὲ Νακαγίίες δέ «“ἰἰγγεά τῷ.1 Τὸ 
ςομρίθίοη οὗ [ἢ6 ΟΥΟΪΏΔΙΥ, οὐ {ἱπιϊϊοὰ, 
Ναζαγῖς νον σοι ΟἾΪΥ ἴακα Ρίδος ἰὴ [δὲ 
ΤοπΊρΙ6, ἡ ἤογο οογίδιη οὔδγηρβ δδὰ ἰὸ δὲ 
τδάθ, δηὰ (ῃ6 μαὶγ, ψνϑῖο μδά ὅδε ἱεῇ 
ἀητοιο δα ἀυγίηρ [86 ἴδσγτῃ οὗὨ [δ νον, [δὰ 
ἴο θὲ ουξ οΥ̓͂ δηὰ δυγηΐ υπάογ (ἢ6 5βοπῆςε 
ΡΟὴ ἴῃ6 αἰΐϊασ (Νυπι. νἱ. 131-18} Τδε 
Ναζασίῖεβ. ΟΥῈ πον “ 5ἰἰγγοδ ὑρ᾽ ἴο οὐπιε 
δηά ρῥγοϑοηΐ [Ποσήβοὶνος 85 ΠΡΑΥ [86 ΤΟΠΙΡΙΘ 25 
Ροβϑίθ!θ, ἴο 5ῆθιν [Ποῖν γοδαϊηθ85 (0 σοπιρ είς 
{ΠΕΣ νονγβ, 1η1685 πἰηἀογοα ΕΥ̓͂ [86 μοαίδεη, 

50. Τῤεη εγίεά ἐδεν «υἱΐῦ ἃ ἰοκά “οἷροε οευαγά 
ῥεαυεη.] “Οὐγίης ἰοναγὰ δεάνθη ἢ 5 [δε 
ΟΓΑΪΏΔΓΥ οχργοβϑίοη οὐ [Π6 νυτι τεῦ [ῸΓ πλατηρ 
ΔῺ ΔΡΡΟ6Δ] ἴο σοᾶά. (δεε (Β. ἵν. 10,40: Υ. 31) 
Ϊχ. 46, ἄς.) 

ἤρα! «ραἱ! αὐε ἦο «υἱτό ἐδειε) [2. ον 
5.4}} ννγα θπδθ]ε {πεπὶ ἴο σοπιρίεἴε {Πεὶγ τοῦ ὶ 
ΒΙΓΠΟΓ 5114}} ννὸ ἴ2κα τοι} δε ὐπποί 
[Δκ6 ἐπὸπὶ ἴο ἴ[πΠ6 Τοπιρὶθ. ἍΜ ποὶ σοά 
βῆδνν ι15 ἃ ΨΑΥ ουὐΐ οἵ [Π656 ἀἰῆηςυ 658) 

583. ἐχεεῤὲ ἐδοι, Ο Οοά, δε ον ὀείῥ.] Τὰς 
ἢγοῖ {πῖηρ 15 υπ Π]δ τ οη (τ. 47); ἴδ ποχί, δὴ 
ἐχροϑιτίοη οὐ Ἐμοῖσγ Ἔηθη θ᾽ ἱπηρί εἰν (Ὁ. 48); 
{πΠ6 {Πἰτά, ἃ 5οζξίηρ ἕοστῃ οἱ {μοῖγ οὐτῃ Ὠθδά5 
(συ. 49--52); ἰῇ ςοποδίοη, ἴΒΕΓΕ ἰ8 δῃ Δρρεὶ 
(ο σοά ἴον δἰὰ (υ. 53). ΤᾺ Ϊ5 ἀρρεδὶ 15 Δ0ΌΟΠΙ" 
ρῥϑηϊθά δ ἃ Ἰουα Ὀ]ατα οὗ γυπιρεῖπ, πὰ ἃ 5βουῖ 
παῖ ννὰ5 πεαγὰ ἕὰσ ἀπά ψἱάς (υ. 54). ΤῊΣ 
]αδὲ οὔ γυπιροῖβ νὰ ποῖ ἃ πίεγε διρηδὶ [ὉΓ 
Ὀγεακίηρ ἃρ ἴπε ςαπὶρ (Νάπι. χ. 2) τε, 
ἃ5 ἃ νναβ, ἢ (6 Ἰἰουα 5βουῖ, ψὲ πιιδὶ 
ἱὑπάἀογβίδηα ἰξ ἂ5 ἴπ ραγί ἃ ἀθῆδποι (0 {{Ὲ 
δΆΓΓΙΒΟη ἴῃ [6Γ54] 6, ἴῃ Ῥαγΐ δὴ Ἐχργέϑϑιοα 
ΟΕ φςοπἤάδεπος ἰῃ ἴπῈ Βρδβαῦ {πυπιρὶ οὗ (δε 
Βοοά σδιι56. 

6. ΜΙΠΗΥΤΑΒΥῪ ΜΈΕΑΛΒΌΚΕΒ ΤΑΚΕΝ ΒΥ 10" 
ῬΑΘῚΙΝ ΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΙΜΡΕΝΡΙΝῸ ΒΑΧΝΟΘΕΒ. 

55-60. Ιὲ ψου]ά δϑοῖὼ ἐμαὶ μἰβοτίο {ΠῈ 
ον ἀπάεσ [υἀὰὯ5 μαὰ ἔουριξ 48 ἢ ιΠ- 

ΒΟ 
«ὅς τὸς, 



ν. 5 5---ὅο.] 

ξξς Απά δῆεσγ τηϊ5 [445 οτάαϊπεά 
σαρίϑιηβ ονεγ ἴΠ6 ρεορίε, εὐερ σδἂρ- 
ταῖηβ ονεὺ τῃΠοιιβαπάβ. δπά ονογ ἢπη- 
ἀγεάβ δπὰ ονεῦγ ἢῆίεβ, δἀηά ονεῦ 
ἴ6Π5. 

3. κ6 Βιυΐῖ 25 [ΥΓ βςἢ 45 ἔννεγε δι1]4- 
ἵπρ Βοιιβεβ, οὔ Πδά ΡῬείγοιῃεά υγῖνεϑ, 
ΟΥ νγεῖα ρἰδπεὶπρ ν᾿ που αγά8, ΟΥ̓ 9} νγεγα 
ἔεδτγία!, τποϑε ἢ6 σοπηπγχαπάσά {Πδΐ ΠΕΥ 
8Ποι] ἃ γεΐιγη, Ἔν ΕΓΥ ΤΠΔη ἴο ἢἰ8 ΟΥἢ 
ἤσιτιβε, δοςογάϊηρ το τΠ6 Ϊανν. 

ς7 80 ἴῃ6. οδπρ τεπηοναά, δηά 
Ρἰ δα ὕροη της βουτῃ 8146 οἵ Ἐπι- 
ΓΏΔ115. 

κ8 Απά Τ7Τιάας 5.14. Αὐπὶ γουγ- 
βεἶῖνεβ, δηά Ὀε νδ]᾽αηΐ πΊθη, ἀπά 866 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙ5. καὶ ἃ ἐκ Δ 415 

(Πα γε θὲ ἴῃ γοδάϊπεββ ἀρδίπϑβε (ἢ6 Β.6Ὁ. 
ΟΙΓ. τόξ. 

τηογηΐηρ, {παῖ γε ΠΊΔΥ ἤρῃξ νἱἢ 
{Πε86 παῖίοηβ, {πδξῤ ἅτε δϑβθῃπ) θά 
τοροῖμογ ἀρσδί Πϑὲ τ1ι5 ἴο ἀββίγοΥ τ185 δπά 
ΟἿΙΓ ΒΔ ΠΟΙΌΔΓΥ : 

590 Εογ ἴἴ 15 θεϊζου ἔὉΓ τι8 ἴο ἀϊε ἰῃ 
θαῖε]6, τἢδη τὸ ὈεμοΪά ἐπα οἰ 168 
οἵ ΟἿ Ρεορὶα δηά οἷ} Βα ΠΟΙΠΔΓΥ. 

ὅο Νενεγίμε οββ, 545 τπ6 ψΨ}}}} οὐ, 3 ὅκπι, 
Οοά 18 ἴῃ ἤεξάνεη. 80 [εξ ἢϊπὶ ἀο. Γ 

ΘΟΗΆΑΡΤΕΙΝ ΙΝ, 
6 ϑιμάας ἐἰείεαίεία ἐλε 2 οί, 14. αμα 7ογεῖς οἵ 

Οογρίας, 23 αγιαἱ τροϊέρίλ ἐλεῖ»γ ἑεπίς, 34. αμπα 
ουεγίλγοτυείά 7, γεῖασ., 45 “1712 φιεεέλ ἀἰοτυνε 
ἐλε αὐϊαγ τυλίελ ἐλε ἀεαίλοι λαά }2γογαριε, 
ανιαὶ τεἰ ἐοέζ τα πε: 60 ἀπά γτπαζείά ἃ τυαῖἶ 
αὐομέ .51072. 

ἀϊξοῖρ! πο πηδϑ5, νυ πὸ ΟΠσοΓ5. δι [485 
δηᾶ δῖ5 Ὀγοΐποις ἴο σιυϊάθ {ποη. Νὸον [ἢδΐ 
"6 παά ἴο σοηῃΐϊεπά νὰ ΠΑ]Ὲ τΠ6 ταϊρΐ οἵ 
ϑυτία (τ. 34), ἴπ6 Ἰοδάθσ στεϑοορηϊδεά [ΠῸ 
ΠΟΟΟΘΘΙΥ οἵ Πανηρ ΓΟΟΟΙΓΒΘ ἴο 5οπιοί πε 
ΤΌΤ οὗ 5γυβίθο πη. ἊΑ ἀδοίϊπιαὶ ογρδηϊβαϊίοη 
βϑεπιθα [Π6 ϑαϑίοςί, δηα νγὰβ δἰγοδυ [αυη 1 Γγ 
ἴο ἴῃς {πουρηῖβ οὗ {πΠ6 παίϊοῃ ἔγοπι 115 δάορ- 
τίου ἴπ ἔουπιεσ {{π|65. (ϑ8ε6 ἔχ. χυῇ. 21; 
ΤἸυάρ. Χχ. το; 1 854π|. Υ]1}1. 12: 2 ΚΊΠΡΒ 1. 9; 
ΧΙ, 4:1 2 (ἢγ. χχυ. 5.)ὺ ΑσςογάϊηδΥ, ἢ6 ᾿ἴη- 
ττοἀπςρα 1ἴ ἰπ {Ππ6 οἱά ἈΠΉΠ1ΑΓ 5μαρα, νυ ΠΙΓἢ, 
του Ρἢ ποῖ {πϑογϑίσα!ν ρΡογίθςϊς, μα Ὀθθη 
Ργδοῖίσα!ν ἑοιιηά σοηνθπῖθηῖ. Α ροῖίν οΠΊσΟΥ 
νγὼ5 δρροϊηϊοα ἴο ϑᾶςῇ ἴϑθη ΠΊΘΠ, ἃ 5ἘΡΕΤΊΟΥ 
ΟΠ6 ἴο ἔνθ διςῃ Ὀοάϊθβ, ἃ ᾿αρίαϊη ἴο ϑαςῇ 
δυπάτοά, «πὰ ἃ σοΐοποὶ ἴο ϑᾶςσῃ (Ποιδβαπά. 
Βεῖοτγθ, Πποννθυθυ, [}15 ἀυγαηροπηθπὶ ἢ ὈΘΘη 
τηδάθ, ἴῃ ΔΥΠῚΥ ννᾶ5 νυϑοάθα οὗἉ 1[[5 1655 νυ] ΠΠΠηρ 
τηοιηετβ5---ἰπθ {πΠΟΓΟιῖ5, {ΠῸ ΠΘνν]Υ-τηδυτιεά, 
ἀηὰ ἴῃθ ἱπυπιθυβε ἴῃ νυν υ ἱν Ὀυ51Π655---8ο- 
ςοτάϊπρ ἴο 1π6 [ηἸιιποίίοπβ Ἰαϊά ἄονη ἰη 
ΤθιιοΓΟΠΟΙΥ͂ (ἢ. χχ. 5--8)---ηὰ ἃ ριοκεά 
ἴοτοθ νναὰβ ἴπι|5 οὔίαϊποά. ΤῊΘ ΘΠΟΠΊΥ ννὰ5 
ἴπθη βοιρῃΐ οὐ, [Π6 ΔΙΤΩΥ͂ γα αγπὶπε ἴο 1Π6 
πο ουγποοά οὗ Εἰ ηΠιαι5 ; ἀπά ἴῃ ἃ ϑμογί 
βριγιεαὰ Βαγαησιθ [π4ὰ5 Ὀαάθ {Π πὶ ῬΥΘΡαΓΘ 
ἴο ξῖνε {πε ϑυγδη5 θαῖι16 οἡ ἴΠ6 τλοστονν. 

55. υὑωάα: ογάαϊηεί εαῤίπὶπς οὐδ ἐῤὲ 
}εορί. ἢ ὝΠΕ δυγαηροπηθηΐ 15 ᾿ἀθηΐοαὶ ΜῈ 
πὲ γϑοομηπιοπάθαά ὈΥ [εΐῆτο ἴο δίοβθβ [ὉΓ 
μάϊοῖα] ριγροβεβ (Εχ. χυῇ, 21). [{ ἀἰΠδτβ 
ἔτοται 6 οὐ πασΎ [Θνν 5} ΤΠ] Πὰν βυϑίεπι ΟΥ̓ 
{86 ᾿πϑιὰ]οη οὗ “ σαρίδ!η5 οἵ [6 η5.ἢ 

56. χὸ ἂς «ὐογὸ δια] ϊπσ ῥοισος. ΤΊΘδα 
ΠΊΔΥ Πᾶνα ὈδΘη ἃ [ΟΪΘΓΔΟΌΪΥ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ΟΪ455, 
βίποθ 1ῃ6 Ῥαϊγιοῖβ 'νεσα ἴο ἃ ἰασβθ οχίθηϊξ 
ξυριενος. ΠῸπι [ΘΓ 54] 6 πὶ δηα ΟἴΠΟΓ ἴοννηδ, 
γγηο, Πανὶπρ το ΠΕῚΓ Ποιιβοβ, νοι] ἤᾶνα 
ἴο Ὀμ14 οἴ ΠΕΙ5. 

οὕ" αυεγὸ γεαγ μ ἢ (Οὐοπηραΐα {πὸ δοΐίοι οὗ 

Οἰάδοη (πὰ. νἱϊ. 2}, ννΠο, ὈΥ αἸ5 πη 155πρ {Π6 
ἐς βρατι]," τοάπσθα ἢΪβ5 ΔΓΠῚΥ͂ ΤῸΠῚ 32,)0οο ἴο 
τοίοοο. Τα σϑάιϊιοιῖίοη πιὰ ποῖ πᾶν θη 
στοαῖ ἴῃ [ῃ6 ρῥγθβοηΐ ἰπβίαποθ, δἰποθ ἔουν θυ 
Ὀγάνθ πιθη νοι] ἤᾶνὸ Ὀθθη ΚΕ ἴο Ἰοὶη {Π6 
Ραἰγιοΐϑ. 

517. 80 ἐῤὲ εαρρ γοριουεά.) Τἀ45 ΠΟΥΘΓ 
Βοιιρῃΐ 10 ἀνοϊὰ Ὀδίς]α, οὐ βίοος βιπηρὶΥ οἡ 
1Πη6 ἀείδηβινο. ἍΝ θη ἃ ἴογοθ ννᾶ5 ϑδθπΐ δραϊπβί 
Ὠϊπι, Π15 οὐ]θςῖ ννᾶϑ ἴο θῆραρο ἴἴ---οἰη [Π6 σοπῇ- 
ἄδπί θεοῦ {Παῖ, ἢ (Οὐοα 5. πΕΙΡ, 6 ννου]ά 
ονθγσοπη ἴ, 80, Πανῖηρ μοι ἃ ἢϊ5 ῥγαγεγ- 
τηθθῦπρ αὐ Μίχρεῃ, π6 ὈΓΌΚΟ ῸΡ 5 “ΔΠῚΡ, 
ηα τπᾶγοῃρα ννοϑινναγά, ἃ ἀϊθίαποθ οὗ αθονθ 
ΓΥΘΠΤΥ τΉ1165, ἴο πηθοῖ {πὸ ΘΠ ΠΥ, νυ ο86 Ροϑὶ- 
το αἵ Εἰ ΠηΠΊΔ115 ννὰ5 γν6}} Κηοννη ἴο Πΐτη. 

απά ῥήεβεά μβοπ ἐδὲ σομ οἱάε 7 Εγιριαι.ἢ 
ΕΣ ΠΊΠΊ4115 ννὰ5 αἵ {Π6 πουΐπογῃ ἴοοΐ οὗ ἃ 5ΡῸΓ 
ΠΏ ΙΟἢ ῥσοϊεςίθα ᾿ηΐο ἴΠ6 Ῥ]]ΠἸβεῖπθ Ρ]αίη ἔτΌστη 
{π6ὸ ΠῚ] - σουιπίσΥ οἵ [πάφρα. [π|ι445, νυν ῃ]]6 
ΘΠΟΔΙΠΡΙΠ: ΒΟ [ἢ οἵ ΕηΠηΊδ 15, 51}}} γοτηδὶ θά 
οἡ {Π6 ῖρὴ στοιηά. 

58. “γῆι γομγσοίυες. ΤΑ ΘΓΔΠγ, “ ριγά 
γΟΌΓΒΟΙν 5," δι ἴῃ {Π6 ϑΘΠΟΓΑΙ 5δθηβα οὗ 
ἐ ργθΡαΓο ἢ - τπλκα σοδαάγ. 

ΘΟ. α- ἐῤξε «υἱ]! 0. Οοά ἴς ἴῃ ῥεασέη, σο ἰδὲ 
ῥὶ»ι ἐο] ΑἈὈϑβοϊαΐο γοϑὶρπαΐίοη ἴο π6 ψν}} οὗ 
Οοά 15 πονβοῦε θεῖε οχριθϑθθά [685 
νγὰβ ςοπίοπί ἴο βιισοθοα οὐ ἴδι!, α5 ὐοά σἤοβθ. 
Ὅν, μα ποροά {Παΐ, 1( ἂς [αΠ6ὰ, μα πῖρμξ Ὀ6 
Δ]οννοὰ ἴο ἀἰὸ (τυ. 59). 

ΘΠΗΑΡΤΕΝ τν; 

δι. ΤΌΡΑΒ ΑΝ ΗΙ5 ΜῈΝ ΡῬΕΕΕΑΤ ΑΝῸ 
ὈΙΒΡΕΒΒΕ ΤῊΗΕ ΕΟΒΟῈΒ ὕΝΡΕΝ ΝΙΘΑΝΟᾺΒ 
ΑΝ ΟΟΕΘΙΔ5. 

1-9017. ΤἼΘ ΔἰΤΠΥ ὑπάθγ Γπἀὰ5 15 βαϊά ἴῃ 
2 Νῖδος, γ11}. 16 ἴο Πανθ Πυτη θογΡα 5ἷἰχ [ποιιβαπὰ 
πιο. ἂβ {π6 ὅϑυτο- ΔΙ οθοπίδ 5 ννΟΓΘ. ΠΊΟΓΘ 
[μη 56 ἢ {ἘΠΠῚ65 45 ΠΙΙΠΊΘΤΟΙΙΒ ((ἢ, {],.29},,11 αἸά 

ἡ σϑϑι (Ὡοοσίο 
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Β. (. 
εἰς. τός. 

ΗΕΝ τοοκ (ὐογρίαβ ἔνε τῆου- 
5ΔΠἀ (οοΐπηεη, ἀπά 4 τῃουβαπὰ 

οὗ τῆε θεβῖ μοίβεπιθη, δηά γεηχονεά 
ουζξ οὗ τῆς σδὰρ Ὀγ πίρῆϊ; 

2 Το τῆς επά ἢε πῖρῃς τυ8ἢ ἴῃ 
ἀροη ἴα σαπρ οὗ τῆς [ενν8, ἀπά β8ηλ16 
τῆδπὶ διιἀάεηϊν, Απηά τῆς πιδη οὗ τῆς 
[ογίγοβθ γαῖ ἢ]5 ρα 468. 

2 Νον ψῇεη [π4245 Ὠεαγὰ τῃογεοῖ, 
ἢς ΒΙΠΊ561 σεπιονεᾶ, δπά τῆς νδ]δηῖ 
τχθη ΜῈ ἢίηι, τΠδτ ἢ6 ταϊρῃς 5Ππ|1τῈ 

Ι., ΜΑΟΟΑΒΙΒΙΕ5. 1. ίν. ̓ --ἴ, 

τε Κιηρ᾿β ἈΓΠῚΥ ὙνΠὶοἢ νγᾶβ δὲ Επ- δὲ 
[ὩΔ118. δ 

4 ΒΕ 485 γεῖ τῇῆε ἴογςεβ ψεῖε 
ἀϊδρετβεά τοηὶ τῆς σΔΠ1ρ. 

ς [πῃ ἴῃε πηθδη βϑεᾶϑοη ἿᾶπιῈ Οοι- 
δ᾽85 ὈΥ͂ πἰρῆς ἰηἴο ἴῃ σλπῃρ οἵ Τυά2: 
δηά τνῆεη ἢς ἰουπά πο τηδη ἴδετο, ἢς 
βουρῆς τἤεπὶ ἴῃ τῆς πηουηίλίηβ : (οΓ 
δα ἢε, ἼΠεβε ἔΈΠΠονν8 ες ἔτοηι 5, 

6 Βυΐῖ 45 βοοῇ 48 ἰξ νγᾶ8 ἀλγ, 0» 
λ5 βϑιενγεά ἢ πλβεὶ ἴῃ τῆς ρἰδίη τι 

Ὠοΐ 5661 8 ΣΙβΚ ἴο {ΠΕ ῚΣ σοτητηδηάθυβ ἴο ἀϊν! 6 
{ΠΕΙ͂Ρ ἕογος ἰῇ ἵνο, δηὰ βοηὰ ἃ ροσίίοη ἰπηΐο 
ἴΠ6 πιουηΐδίηβ ἴο αἰΐδοῖς {πε [Ἔν ]5ἢ σαπιρ, 1 
ἃ ἔανουγαῦϊα Ορρογίυη!ῦ οβοεγεά, νυ ἢ}]Ὲ {δὲ 
τηδίη ὈΟάΥῪ 511} σοπιϊημθα ἴῃ τΠ6 ρἰαὶθ. ὙΤΒΘ 
σοιηπιδηά οὗ {πΠ6 αἰίδοκίπρ ἔοτοθ, Ὡς 705 
641 41||6 ὦ [Π6 διαν οὗ [ιά85, ννᾶ5 ἴακδη ὈΥ͂ 
Οὐογρίαβ, ἴΠ6 σαρίδιη οὗ “ργοαῖ ὄἌχροσίθηςε ἢ 
(2 Μάδςς. νι]. 9), ψΜὮ16 ΝΙΤςΔΠΟΣ σοπηαϊπθά δὲ 
ἴῃ6 ποδὰ οὗ ἴΠ6 οἴπεοῦβ, ννῇο οςςσιρίεα 8 
του θα σλὴρ ἴῃ πε ρἰαίη. Νοίβιηρ ἰβ μεασὰ 
οἵ Ῥιοϊεμιγ, νῆο ννᾶ5 Δρρδγθῃζυ δὐβθηΐ. 
Οοτρία8 Βορεϑα ἴο διγριιδο [ά45, ἀπά ἴο [Π15 
οηά τηδάβ 4 ηἰρῃϊ τρᾶγοῇ ἔτοπιὶ Επηπιαι ἱπῖο 
τῆς ΜΠἸσοουπίτγ; ὈυΣ [υάδ5, ἰοαγηϊηρ 15 
ἰηϊςηοη, ἔγιιδίγαϊεαά [ἃ ΌΥ 4 Ποιιηϊοτ-τηονο- 
τηεηΐ, αρδηάοπίηρ ἢΪ5 σαΡ ἴο Οσογρίαϑ, νυν }}6 
ἢε διιηρ ΠΙΠΊΒΟΙΓ οὐ πὸ ἔογοθβ οἵ ΝίἽδηογ. 
ΤὨΘ Γαβ]ξ ννὰβ ἃ σοτηρ]εῖα νἱοϊοΥΎ (συν. 14, 
15: 2 Μᾷδος. ΥἹἱῖ]. 24, 25). ΝΙΟΔΠΟΙἾ᾿Β ΔΙΤΩΥ͂ νν 85 
Τοιϊεα δηὰ ἀϊβρογϑοά, δὔζοσ ννῃϊοῇ θαῖι]α ννᾶ5 
οἤεγεά ἴο Οοτρίαβ, ννο ἀφο! ηρὰ ἰἴ, ἀηά τὸ- 
ἐγεαῖθα ἢ ῥτγεοιριἰατίοη (υν. 16-22). ὙΠΟ 
ἤγϑι αἴοιηρέ οἵ {ὴὺΥ5145 ἴῃτι5 σΟΠΡΙΘΓΕΙΥ ἔα!]οά. 
Ουΐξ οὗ {πὸ 47,)οΘοο πίθη δηραρμοα ἴῃ [Π6 νίαᾶτγ, 
φοοο ΜΈΕΓΕ 5]αίη οὐ ΓΙ Ρ ἢ, ἀη ὦ ΡγΟ ΔΟΙΥ 8 51}}} 
ἸαγβεΕΥ πυπιθογ οιπάρα (2 Μᾷος. νι. 2.4). 
] ,γϑὰβ νγὰβ ΡΎΘΔΙΥ αἰδαρροϊπῖοα απὰ ἀ]5- 
σοιγαροά, δι 51}}} ἀοριογτηίηρά ἴο τηδκα ἃ 
Γαγίμοῦ οἤογί ἴο σΔΙΤῪ οὐἱ (ἢ6 Κιηρ᾿ 5 ἀδϑὶ 5 
ἴη [ῃ6 Θδπϑιυΐηρ Υε ΑΓ. 

1, Τρεπ Ἰοοῖ Οογσίας ἥτε ἐῤομσαπά ζοολ»ιθη.] 
[τ|5 ποῖ οἴοασ ννῃοῖμογ ΟΟΥρίδ5 τλλάθ 5 πιονὸ- 
τλοπί δὲ 16 γϑηιεβίῖ οὗ Νιοδηοσ, ἀπά ἴῃ σοη- 
σοτί ψἢ Ἀπ, ΟΥ ὙνΠοῖποΣ Π6 Παᾶ δὴ ἱπάθ- 
Ροπάδθπε σοϊηπιαηά, δης δοϊοα οἡ [5 ονῃ 
ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ. θδη δίδη]οΥ διιρροβὸβ. ἢἰπὶ 
ἴο παν θόθη ὁ σοπηπιδπαοῦ οὗ [6 ἔοτοθβ δὲ 
“εγμσαίοηι᾽" (ἰ Ἰοννῖδα ΟΠ ΌγΟἢ,᾿ νο]. ἢ]. Ρ. 308). 
18 ποΐμιηρ 85 ὕσθη δαϊὰ οἵ ἢϊ]5 δανίην 
αιππῖρά Εἰ πηπλαῦ (ςἢ. 1. 328-090); δηά τΐ 
50 0Π15 Ὀοϑῖ ἴο βιιρροβδο παῖ μὸ Πα τοπιαϊποά 
{πότ {11 πον. Υθῦθο 4 πιᾶκθ5 [Π}158. αἰπγοϑῖ 
ςοτγίδίη. 

γϑ»οπδα ομἑ ΟΣ ἐδὲ σα ὧν "ἰσδί ἢ Ἐ λίθου, 
18 ΘΔ" ΟΥ̓ 15 ΔΥΠΙΥ͂ Τθιιουθὰ ὈΥ 
ὨΙ ἢ 

2. ἐδὲ γεν οὗ δὲ δογέγεις αὐεῦ δίς φμίάεςἢ 

ΤῊΗΙ8 ἰ8 ΡΟΠΟΓΔΙΥ οχρίαϊηθὰ 88 “ἃ 
ἤτοπὶ πε οἰϊδάεὶ] οὗ [εγυδδίεπι." Βυὶ (ἂς 
“ἐ ογίγοβ5 " ἰηϊοηθθα ΤΔΥ δὲ (δε αἰδάεὶ οἱ 
Ετηηαυ5. Ῥεγβοῃβ Ὀεϊοηρίης ἴο ἴδε πεῖρἢ- 
Ὀουγῃοοά ψεγε ᾿ΚεΪγ ἴο δὲ θεοῦ συ ϊάε5 (μλὴ 
ΤΏΘη νὴ0 οδηλα 'τῸπὶ ἃ αἰβίδῃςσα. 

8. αὐδὲπ ὕμάας ῥδεαγά4.} [}υἀλ5 δά 5 
“16 ]Προῆος ἀθραγίσηοηΐϊ," δηὰ πᾶς 40 οἱ] γ 
ΔΡΡγϑθα οὗ (ἢ6 δῃοπΥ 5 πιονεπιεηῖ. ΤῸ ἐπὶ 
{Π6 ἀϊνιϑίοη οὗ ἴὰε ϑγτο- Μδοθάοηϊδη ἴοτος 
βοοηηδὰ ἃ κἰγαῖερὶς σηϊδίακο, ἀπά ἴδ τεβοϊτοὰ 
αἴ οὔοα ἴο ἴακε δάἀνδηίΐαρε οἵ 3, “ Υλο ἃ5 
γοῖ {π8ὲ ἔογοεβς ννεγε ἀϊβρεγϑεά ΠῸπι ἴδ οπιρ" 
(υ. 4), Βα ἀειογτηϊηθα ἴο πηᾶκο δὴ οῃϑίδυρι 
οη ἴῃοβο ψῆο τοπιαϊηθά ἴο σιιατγά ᾿ξ, Ἧς ΠΥ 
ποῖ πᾶνε Κπον ἴπεῖγ ἡυθοτα, δυῖ Βα [οὶ 
{πὶ αἵ Δῃγ γαῖθ ἴἴ ννὰβ5 Ὀεβὲ ἴο Βριξ δείοτε 
16 ἴχοορβ οἵ Οογρίδβ τεὐοϊηθὰ ἰἴδοβο οἵ 
ΝΙοδηοσ. ((Ε [οβορᾷ. “Δηΐ. [υἀ᾽ χί!, 7,384) 

δ. εαγιε Οογγσίας ὁγ πίσδὲ ἱπίο ἐῤε ἐαπι οὔ 
ιάα.. ὙΤΠΐβ νγὰ8 ψῃδῖ [πιἀλ5 δά ἰηιεηάοά: 
6 μαά Ιεξξ Ὠἰ5. τθηῖβ βἰαπάϊηρ, ἀπά μαὰ ἰδυ5 
ἄγανῃ Οογρίαβ οθ. Ηδ πΊΔΥ οὐδ μάγε ἰεῖϊ 
ΒΟΟΙΥ͂ ἰπ {πε ςαπΊρ, ἴο ΟΠΟΕΡΥ͂ {με αἰζεσὔοη οἵ 
[Π6 5οϊάϊεσβι Μοδηνβ]ς δα παὰ ΜἰπΊβεὶ  ἀθ- 
βοοηάεά ἱπῖο {πε ρ]αίη ψἘἢ 20οο πιθὴ (υ. 6), 
Ἰοανίηρ ῬΟΓΒΔΡ5 30οο 85 ἃ γΈϑοσΥα οἡ ἴδε οὐ - 
Ἰγὶπρ 1115. 

ῥὲ φομσρὲ ἐῤεηι ἐπ ἐδέ ἐεενβερμ ΟοτΕῖΔ5 
{οι σῆς [Π4ξ [Π6 5ο]ἀΐογβ οὗ [υ 45, 1εἀγηϊηρ δ5 
ΔΡΡτοδςἢ, μα δα δηὰ σοποθαὶθ {παπιβεῖτεθ 
ἴῃ ἴΠ6 ἔμδίποσβοβς οὗ ἴῃ6 πηουηίαϊηβ, ἀπά ρῥτο- 
οροαρᾷ ᾿η]αης, ἴῃ βϑασοὴ οὗ [πο η]. 

6. 4: «οοὔ ας ἐξ «υας ἄκαγ, ὕυάαε «ὀετυεά 
δὶ» μοί ἐπ ρὲ ρίαϊπ. Οπ ἴδ [εννγϑ᾽ ρατὶ ἴδε 
ἀἰπιὸ ἔοσ πίρθ δἰζαςῖκϑ ννὰβ5 ραϑῖ (2 Μδος. ΤὯΙ. 
7). Βτοδὰ ἀδυ!ρῃῖ Ὀεδὲ βυϊῖβ ἃ ἴοε ψ{80 15 
σοηβάςης οἵ νἱοΐοτγ, οἰ ΠοΓ ἴῃ 85 οὔπ 
οἰγθηρσίμ, οὐ Τῃγουρἢ ἔγιξὲ ἰπ ἃ ϑδίσεηρίβ ἰδεῖ 
ἰ56 ποῖ [εἶ5, Ὀυαῖ νουομβαῖρα το δἰπι. [υἀδ5 
ἀδοοοπάοά ἱπῖο ἔπο ρα ὈΥ πίρδε, δυΐ νγαϊεά 
ἴογ (86 ἀαγ ἴο τηδκὲ [5 ἀἰβροϑβί!οῃ5, δηΐ 
Ργοςθοὰ ἴο {πὸ 4554, ΤΟ οχδοῖ ἀἰβροϑι!οπϑ 
ΜΠ οι Π6 πιλάθ ἃγὸ βίνοῃ ἰῃ ἴῃς ϑεοοπά Βοὺκ 
(2 δίλες. νἱϊϊ. 22,23); ν μἰςἢ, Βοσζενεῦ, ἀουῦ ε5 
ἴΠ6 Ππαπιθοῦ οὗ [π6 [δννῖϑὶν ἅττα εηρᾶρεά ἸΏ 
{ῃ6 51 ΠΠΡΈΪΘ. 



ῬΕτοά. 
ἐς 30. 

ν. 7---14.} 

τἤγες τἐμοιβαηά πιεπ. γῆ. πενετῖῃε- 
688 δὰ πείτ που ᾿ΔΥΠΊΟΟΣ ΠΟΙΓ ϑυνογάβ 
ἴο τῆ ΕἸΓ πιϊπά8. 

7 Ἀπά {Ποὺ 8δνν ἴῃε σδπὶρ οὗ τῆς 
Βαοδίῃεη, τῃδὲ ᾿ξ ννᾶβ βίγοπρ' πὰ νψε]] 
Βαγπαββεά, δηά σοπηραββαά τοιπά δρθοιιῖ 
ἢ ΒοΙβοηδῃ  απά {Π656 ψετα οχ- 

γε οὗ νγδγ. 
8 ἼὝΠἜεη 5414 [τ6445 ἴο τη6 πχθη {παῖ 

ατα ψνἢ Πϊπὶ, Εδδγ γα ποῖ {ΠΕῚΓ 
τὰ] εἴτις, πεῖ ογΓ θῈ γε δἰγαϊά οὗ 
ΠΘΙΓ δβϑδιΐε. 

9 ΒἈεπιθπθεῦ μον “ουΓ ἔαίποῖβ 
γγεγα ἀε]ϊνετεά ἴῃ τῃς Κεα 568. νγῆθη 
ῬΏΑγδο ρυγϑιιοά {Π 6 πὶ νυ] ἢ ΔΠ ἈΓΠΊΥ. 

Ιο Νον τεγείογα ἰδεῖ τι8 ΟΥΥ τππίο 
ἤεάνθη, ᾿ξ ρεγαάνεπίιγα {Π6 1], οτγά νν}}} 

«σρο. .. ῥᾳά πειέροῦ ΡΟ ΠΟΙ͂ σαυογαῖς 
20 ἐῤεῖγ τπὶπάς.) 866 ποῖΐδϑ οἡ Ἂἢ. 11}. 12. 

7. ἐρὲ εαρηρ 9 ἐῤὲ ῥδεαίῤεη.) ϑοῖὴβ {{4π5- 
ἰαΐθ, “τῆς ῥουὲ οἵ ἴΠ6 ποαίμεη," θαϊ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
1ῃς6. σἝΙῺΡ 5 ἰηϊοπάθα, ((ομπιρΡ. Ὁ. 13.) 

«υεἱ! ῥαγπεσσεά.) 1.6. ΜΜ6Ὲ}} πυατάοα ΜΠ ἃ 
ΓΑΙΊΡαΤ ΟΥ Ὀγοαβίνοσκ. 80. θώρηξ 5 τι5ο6 
ὈΥ Ηετοάοίιιβ (1. 181), ἀπά θωράκιον ὈΥ͂ 
Ὠιοάοτυβ (Χνὶ. 44), ῬΏΠΟ (1. 324), δῃὰ 
οἴου β. 

εογιρασ οὶ γχγομπὶ αὐομὲ «υἱὲ ῥογεεηιθη. 
Ῥαίγο β οἵ ἤοῦβο βιυδγάθα {Π6 ΠΡ ΟἹ ΘΥΝΕΙΎ 
βιάθ, 50 1ῃδί ἴἴ νγὰβ ᾿π ρ βϑίθ] 6 ἴο ΒΌΓΡΤΙΒΕ 1. 

8. Τρερ «αἰάὰ ὑμάας, Θ᾽ ὙΠ15 56 6πὶ5 ἴο 
ῦε 16 ρίαοθ ψβεγο 16 ἔ]Π1ῈΓ δοοοιπηΐ οὗ 
2 Μδος. νυἱϊ}. 16--23 ΡΓΟΡΕΟΤΙΙΥ σοπ65 'πΠ. [π|ῶ85 
δἀάτγεβϑοα 15. πθη δῖ βοπὶθ ἰθηρῖῃ ; ἐχῃογίρα 
ἴοι ποῖ ἴο Ὀ6 αἰταϊά οἵ {πὸ Ἔποῦγ (2 Μίδςο. 
ὙΠ. 16); το πη πά θα τποπὶ οὗ ἴπΠ6 το μ5 νΠΙ Γῇ 
{ΠποΥ Πδά βιιξδογοὰ αἵ {Πεὶσγ ἢαηάβ (ὁ. ὖ. 17}; 
ΒΡΟΚα οἵ ἴοστηοῦ ἀδ]ἸΙνογαῃς68 -- [πα ἔτῸΠῚ 
ΡΒΆγΔΟἢ δἱ {π6 δά ὅεαᾳ (1 Μδος. ἰν. 9), [Παΐ 
ἔτοτ ϑεηπδοποῦὶ (2 Μᾷδος, ν1]. 19), ἀπά παῖ 
ἴοπὶ ἴπ6 (ὑε]τῖς ἰηνδάθγβ οἵ Αϑία βοπηθνν δῖ 
ΓΕΘ (ἰό. “. 20); δηά ἤπαΥ Ὀδάθ {Ποπὶ 
πᾶκα ἃΠ Θαγποϑδί ἄρρθὰὶ ἴο ἤθανθη ἴοσγ ἢεὶρ 
ΔΠἃ βαἰναᾳίίοη (1 Μδος. ἵν. 1ο, 11); αἴτου νν ἢ Ι ἢ 
ἢ6 πιδὶθ ἃ ἔγθβῃ ἀϊβροϑιῖοπ οἵ [15 ἴογςβ. 
Ὀἰνιήϊπο ἰὲ ἰηΐο ἔοιιγ 44] Ὀαηά5, ἀβϑιμηϊην 
ἴη6 σοτηπιαπαὰ οὗ οπο οὗ ἵποπὶ Πἰπιβοὶ, ἀπά 
ἀϑϑιρηίης ἴΠ6 ΟἾΠΕΥΓ ἴμτεθ ἴο [πὶβϑ Ὀγοίῃοῦβ 
οῆπ, ϑιπιοη, απὰ [οπαΐμαπ τοϑρεοίίνοϊυ, Πα 
ογάογοα {πὸ ΠῚ Ὀτοίμοσ, ΕἸΘαχαγ, ἴο σγοοὶϊΐο 
ἴτοτη {πὸ Η οἷν Βοοκ (2 Μᾷδςς. νιϊ]!. 21--22); 
δηὦ {Π6π, γ Π116 ἴπΠ6 ννογάβ βοιιπθα 1η {πο ὶγ 
ξᾶγϑ, σοπιπιαηἀ θα ἢ5 ΔΙτΥ ἴο αάναπος ἴο {ΠῸ 
διίαςκ, ΠΙπΊ5ο ΙΓ Ἰοδάϊηρ ἴῃ 6 νναγ. 

Εεαγ γε ποί.] Οοη!Ρ. «ἢ. 1}, 22. 

ἐῤεῖσ τι μάθ ἢ Ἐχνθη ᾿Γ {π|445 δἀναποορά 
“12ωος.---- Κο , 17. 

Ι, ΜΑΟΘΟΑΒΕΙ͂Θ. ΙΝ. 

ἤδνβ ΠΊΘΓΟΥ͂ ΠΡΟΠ ι18, ΔπΠἀ ΓΕΠΊΘΙΠΡΕΓ 

ἀεβίγου {Π18 ποβὲ θεΐογα οἱἱγ ἔλεβ 1} 15 
ἄαν: 

11 ΓΗδί 80 811 {π6 μεδίῃεθη πᾶν ὁ: 
Κπονν {παῖ {ποτὰ ἴα οὴς ψΠηὸ ἀεϊνεγειῆ “ 
Δηἀ βανείῃ [ϑ9γδεὶ. 

12 ΤΠ θη 16 5.ΓΔηροῖβ Πα ὰ ἀρ 
{ΠΕ ΙΓ Ἔγε8, ΔΠα ϑᾶνν ἴΠ 6 πὶ σΟΠΊΪΠρ᾽ ΟΥΘΓ 
Δσδῖπηϑῖ {Πα πη. 

12 Ν εγείογε {ΠῈὺ ννεπί οικξῳ οὗ 
[η6 σδπιρ ἴο Ὀαίιὶα; δυῖ {Παγ τῃδῖ 
ννεγα ἢ [πάΔ5 βοιιπάεά {Πεὶγ {τιπι- 
ΡΟ8. 

14 ὅ0 {ΠΥ Ἰοϊπεά δδίτθ, δἀπά τῆς 
Παδίμθη θείηρ ἀϊδοοτηπῖοαά ἢεά ἱπῖο 
τΠε ρἰαίη. 

ἢ Π15. οπίγο ἔογοθ οὗ 5ὶχ ἐδμοιιβαηα πιθῃ 
(2 Μδος. νι}. τό, 22), Ξ81111 Π6 ννὰβ ουτηιπθογοά 
αἵ Ἰοαϑί ϑβθυθηΐο]!ά (ςἢ. 11}. 39, 41; ἱν, 1). 

11. Τραὶ -ο αἱ ἐῤὲ ῥεαΐδεῆ γιαγ ἄποαυ.) 
σον... Ἐς αν ον ΘῈ ΕΚ Ὑς Ἰχχῖνς τος 
ΙΧΧΧΙΝ. 18, ΧΟΥΠῚ. 2, ας. ὍΤῊςρ νἱπάϊοσείοη οὗὨ 
Οοά β ποποιγ ἴῃ {πὸ βρῆς οὗ ἴη6 Ποαΐμπθη ἰ5 
οὔθ οὔ {π6 πιοϑβί ἰθριτπιαῖθ οὐ]θοῖβ. οὗ μυπηλη 
οἤοτγι; αδηὰ τΠ6 ϑαϊηῖβ οὗὐἠ σοα πᾶκὸ τὸ {πὸ 
500] 6οῖ οὔ ποηιοπὶ ροιοη. Μόοβοβ ἴῃ {πῸ 
ν]Π]άἀθγηθ55 5 ΠῸ ΠΟΤ Ροΐθηξζ δύριμηθηΐ 
ΘἰΓ ΠΟΥ νηθη Π6 τοηϊδβίβ Οοα 5 αἰά, οὐ. νυ Πθη 
ἢ ἀοργεσαῖοβ (Π6 ΡΠ πη πῖβ. ἡγοῦ {Π6 
ΡΘΟΡΙο᾽5 51Π5 ἢᾶνα ἀθβογνοά, (ϑςε8 Εχ. χχχίϊ. 
12: Ν ἷ. ΧΙ, 1ξ) αὖ: οὐδ, ἸΣὶ αΚ 1 ΧΧχΙϊ, 
3ῦ. δέ) 

12. ἐῤὲ οἰγαλσεγς ἰπεά μ᾿ ἐδεὶγ ἐγ. ἢ ΤῈ 
ΘΠΟΙΏΥ, ἴο {ΠΟῚΓ ΒῈΓΡΓΙ56, σὰν [6 5Π14}} [νυ ]5ἢ 
ἴοτοο γαρι αϊν δάναποῖηρ ΠΡΟῚ {ΠῸΠῚ ΔΟΓΟΒ5 [ἢ 6 
Ρίαϊη. ὙΠΟΥ Του] ποῖ [ῸΓ νΕΓΥ͂ Βῃ4πι6 ἄθο] ηθ 
[Π6 σοπιθαῖ, 580. {πε αἰττοὰ {ΠῸῚΓ να] οά 
ΠΔΠῚΡ (Ὁ. 7), απάὰ ἄγονν {πϑηλβοῖνεθ ἃΡ ἴῃ 
ογάογ οἵ Ὀαῖ16 (υ. 1323). ὙΠῸ [ἐνν5, 85 ἴΠῸῪ 
σμαγρϑα, δἷονν {πεῖ τ νν 6} 1] -Κποινη {γιυπηροῖ-]αβῖ, 
Δ ΘΠοοιγαροπιθηΐ ἴο {ΠΟΙΊΞΕΙνο5, ἃ ΤΟΥΓΟΙ ἴο 
16 Δάνογβασυ. 

14. ῥεῖησ αϊδεο»ιἤέεά. ὝῊΘ Ἔχργοβϑίοη τἰϑοὰ 
ἴπ [Π6 οΥἰ ΕἸ η4] 15 ΒίΓΟ ΠΡ ΟΥ, ̓ ΠΡ᾿ γι ἃ ἐγ ῤίην 
ἀοίοαί. 

“Με ἐμίο ἐφὸ ῥίαϊη.ἢ ὝΠΟΓΘ 15 ἃ 5! σῃξ ἀ1Π|- 
συ Ὑ Πότ, δίποο ΕσηπΊαιι5. ᾿[56]Ὁ νγα5 “πη ἴῃς 
ΡΙαὶπ " («ἢ ἢ]. 40), ἀηὰ {ιάα5. Πα5 ἀθβδοοπαοά 
ἐἐῃῖο ἴῃς ρἱαὶπ "ἢ (ςἢ. ἵν. 6), 1η ογάθσ ἴο αἰΐδοκ 
της ϑυτγο- ίασθάοηϊαη ἅττηγ. ῬσοθδΌΪΥ {πὸ 
ΥΓΙΙΟΓ ἰ5 {πη κιηρς οὗ [ἢ6 δηΐγο Ὀγοδα ἔγαςῖ 
οὗ ῬμΠδῖια, απὰ τοραγάϊηρ {παΐ 45 {Π6 {Π16Ὸ 
Ρἰαίη, γαῖμοῦ τη ἴπ6 οπιθαγοαά γοσθϑθ5 ἀδοιι 
ΕἸηπγαι5, ὙνΊΟἢ νὰ ἃ δοτί οὗ νιον σοη- 
ποοῖοα ἢ {πὸ Ρ]αίη. 

2ῈΕ 

417 
ἢ: Ὁ 

τῆς ςονεπαπὶ οὗ οὔὐγ ἔῃεῖβ, δπά ἧς: 

3 πη). 

46. 

ἡ δ (Ὡοοσίςο 



418 Ι.- ΜΑΟΘΟΑΒΒΕ. ΙΝ. [ν. 15--20. 

͵ἂὃῖτς 15 Ηονῦδεῖς 41} τῆς Πίπάπιοβε οὔ ἤεῖες ὈΥ υβ8 ἴπ τῆς πιουηίδίη : υΐϊ Β.(. 
ΠΡ {ἢ επὶ ἡγεῖ δἰδίῃ υν τὰ τῆς ϑνγογά : ἔογ βίδπὰ γε ποὺ ἀρδίπβ ΟἿΓ δπαπηΐεβ, ἘΞ 

"ῶν., ἴβῈγ Ρυγδυεά τῃεπὶ υηῖο ᾿σλΖεγα, ἀπά δπά ονεγοοσς ἔπεπ), ἀπά δῇτεῦ (ἢ18 γε 
»ιοᾶ, ὉὈπίο [Π6 ρἰλίπβ οὗ [ἀυπ)ελ, ἀπά ΑΖο- 

ἴι8. ἀπά ΪΑῃηηΐδ, 80 {παῖ τἤετε σγεγε 
βϑἰδίη οὗ τῆεηι ὕροη ἃ ἴῆγες τῃπουβαηά 
τλεη. 

16 ΤῊΪ5 ἀοῃο, [υἀλ8 τεϊτυγηεά Δρδίη 
ψγῖ ἢἰ8 Ποβῖ ἔτοπὶ ρυγδυΐηρ τῆ ςηι, 

17 Απά 5ἰά ἴο ἴῃς ρεορίςε, Βε ποῖ 
σιεοαγ οὐ τῃ6 58ρο 115, ἱπδβπιις ἢ 148 
τῆεῖε 8. 4 δαίὶε θεΐογε υ8, 

18 Απὰ Οὐοτγρίδβ ἀπά ἢ15 ἢοβὲ ἅγε 

1δ. “δὲν ρῥεγιμοά ἐδερε τσιῖο σαπεγα.}] ΤὮε 
Ροϑιτοη οὗ “ Οδζἔγλ᾽" (οὐ ΟδΖδγδ), ἰοὴρ' σε- 
ξατάθαἃ 845 υῃςογίδίη, 866 π|8 ἴο πᾶν ὑδθῆ 
ἤχοὰ ΕΥ̓͂ ἴῃς ἀϊδοονοτίεβ οὗ Μ. ὝΟἸοττηοηῖ- 
Οαπηδδι, 8ο ἢγϑδὲ ἔουηὰ ἃ Τεὶ-ε]- [6ΖῸΓ 
τηθηἰοηθαὰ Υ ἴπο Αγδυΐδηῃ ρϑοργαρθοῦβ ἰῃ 
[δε δ οὐδὸν Ἰος δ! Υ, πε οδίδιποα ἴΠ6 βαπὶς 
ᾶὴ6 ἰτοτὴ ἴδ ὑγεϑοηξ ᾿πῃδὈϊδηΐ5, δηα ΠΏΔΙΪΥ͂ 
ΟἌτη6 ὭΡΟΏ ἃ τοοῖς ἰηβογὶριίοη ἴῃ ΨΏΟὮ (ἢ 6 
πᾶτης οὗ ΟεΖοῚ νγᾶ8 γεροδλίοα ἔννῖοε (ΟὐδΙίογ! Υ 
διδίοιῃοηϊ οὗ ἰῃς Ραϊεβξης Ἐχρίογαίοη Ευπά, 
Οςῖ. 1875, ΡΡῇ. 20οο-1). ΤὉΤδο ρμοϑι!]οἢ ἷβ οὔἜ 
ἴῃχϑο τη ]]65 ὟΝ. οἵ Κῆἢυ]άλ, δηα δῦοιιϊ βὶχ Ε'. 
οὗ ΑΚκῖν (ΕΚγοῦ), δῖ 4 υἱδλρε οδῃεὰ Αδυ- 
δμοοβἤῆδῃ, οὗ ψ μος ἴδ6 Τοὶ ἔοστῃβ ἃ ἜΝ 
Τῆε ἀϊδίδηςε ἔγομι Ετηπιδι5 (Αἤλνγ85) 15 δρουΐ 
εἰμι τ11168. 

ἐδε ρίαϊηις 9 Ἰάωνιεα, 7 Τῆς ἀεξελϊοά 
ΦΥΤΩΥ͂, μανίην Κορὶ ἰοφοῖθοῦ 45 ὉΓ 85 ΟΔΖΑΓΆ, 
ἴθογε βεραγαῖϊοά, δηὰ θὰ ἰῃ ἴἢγοε ἀϊγεςιοη8, 
οβιναγὰ ἴο “(ὃς ρῥἱδίη οὗ [δτηηϊλ," τηδσκοά 
ὃγ ἴδ! πιοάεγῃ Ὑδθησθῇ, ἴῃ ἴὰς ϑογεῖκ ΓΤ: 
δου - τυνοβιυναγὰ ἴο “ἴῃς ρῥ]αῖπ οὗ Αϑβμάοά, 
τηλυκοὰ ΟΥ̓ ἴδ τηοάσγῃ Ἐϑάθά; ἃπὰ 5ουῖ- 
Ματὰ ΟΥ 5ουϊ)εοδδινασγα ἴο “186 ρἰαΐη οὗ 
Ιάυπιοα," ἴδ6 σουη δουῖ οὗ [υάπᾶ, ὃ6- 
ὕνοοη Ηδρδῦσοη δηὰ Βεεσβῆοῦα. Τῆς ᾿ἰπηΣ 
οὗ [ἀυπιρα, νάρυς δὲ 41} {ἰπ|68, δὲ ρβεσθδᾶρ5 
ὀχίοπαςα ὉΥ ἴπ6 ττιϊοῦ δὸ 85 ἴο ἱποϊυάς ἴῃς 
Βαῖ σου ἀδουϊ Τὸοεῖϊ-εἰ-8λῇ δηὰ Μογδβϑὴ οὗ 
Μδσόβιδῃ. 

“πκοί.1] Ὅδὲ ἰΔ ΠΕ Υ͂ οὗ τς δηςίεηῖ Α53ἢ- 
ἀοά (οΥ ΑΖοίΐυ5) τ ἴδ πιοάσετῃ Ἐδβαθὰ ἰ5 
ἘΘΏΕΓΑΙΙΥ ἃοννοὰ. Ἐϑάὐά [8 βἰϊυδίεὰ δϑουῖ 
{γοο τῖΐο5 οῦι ἴμ6 οοαϑῖ, ἃ {|{|6 δου οὗ 
[6 ναῖογεοουθαε Κπονγῃ ἃ5 τῆς ὁ“ υἈ]Πον οὗ 
ΕἸΔἢ." [1 5ἴδλπάβ ου ἃ 3]γῃϊ οἰδεναϊίοη, νυνὶ 
Ἰοοκβ ἀον ὕροη {πε ρῥἱδίη, δῃηὰ τηλκοβ [Π 6 
βἰ[υΔοη 4 ΟΟΙμπδηηρ οΩ6. Αβῃάοά νυᾶ8 
οὔθ οὗ ἴδε τηοδί δῃςϊεηΐ οὗ τῇς ῬἢΞηδ 
τον ([ο58. χν. 47: 1 ϑἅχῃ. νυ. 5). [1 νὰ 
ἴαίκεῃ ΌΥ δαγροῃ ἴῃ Β.0. 711, δηὰ ΟΥ̓ Ῥβδγμδ- 
ΚΟ 1. δδουῖΐ ΒΟ, 63ο, ἀῆξγ ἃ Ἰοὴρ 5ίεχεο" 
(Ηετοά, ἰϊ. 157). 

.)α»ιπα.} “αδυηηΐα " Δρρϑᾶσϑβ 88 [δδηθεὶ ἴῃ 

ΙΏΔΥ δοϊάΪγ τας τῆς 8018. 
Ι9 Α5 Τ7υάλ8 ννὰᾶ8β γεῖ βρελκῖηρ 

[Πε8ς τγογάβ, ἴῆετε ἀρρεᾶγεὰ ἃ ρᾶγῖ 
οὔ {πε Ἰἰοοκίηρ οὐξ οἔὗἩ τῃε πιουη- 
δι : . 

20 Ὗο ψβεη πεγ ρεγοεϊνεα τηδὶ 
τῆς [ενν8 Πδά ρυῖ (Πεῖὶγ ποβὲ ἴο ἢϊρῃῖ, 
Δηα νψεῖα δυγηΐηρ τπ6 τεηῶ ; ἔογ ἴῃς 
δηιοῖζα τῆδς νγᾶβ βδεθη ἀεδοϊλιεὰ ψνῃδὲ 
νν238 ἀοποα: 

]οβδυδ (χν. 1:1), δῃηά 845 [αθηε ἴῃ ΟΠγοηίοϊοβ 
(λ ΟἸσ. χχνὶ. 6). [ἴ ννᾶδ ϑοπὶε [γος Οὗ ΟΣ 
τη 168 ἔστοπὶ ἴῃς 568, θυΐ δὰ ἃ ρογῖ ἀερεπά- 
δηΐ οὐ ἐξ, ννϊςἢ θόγοὸ [ἢ βϑάτὴς ἤδπὶς (1 Μίδος. 
χὶ!. ο; Ρ]η. Η. Ν.᾽ νυ. 12). Ογαϊ δι γ, Π σὰ 5 
ἃ ῬἢΠΙσΕης ροβϑεβϑίοῃ. 516 866 π|8 ἴο Ὀ6 
ταλυκοὰ ὈΥῚ ἴθ τηοάστῃ ὙΘΡΏΘΝ, ἃ 5π|28]} 
ὙΠ ΠὨαρο βουῖζὴ οὗ [Ὡς ϑοσγεῖ, δἰευθη τ11165 ἔγοπι 
]ορρα, δηὰ 5ἰχίεεη του Εϑάά, 

ἐδέγε «ὐεγε “[αἱπ κ᾽ ἐδενε Ω ἕδγεε 
ἐδοισαπ4.)}) Τῆς ντῇϊεγ οὗ ἴῃς δεςοπά Βοοὶκ 
δΑΥ5 “ πὶπε ᾿πουδβαηα ᾽ (2 Μδος. Υἱϊ!. 24), Ὡς ἢ 
18 ΙΏΟΓΟ ἰη δεοοσά σῇ [ἢς δίγοηρ Ἔχργοϑδίοη 
ιϑδοὰ ρον, 'ῃ υ. 14. Ης δάάβ (δδῖ “τὴ 
πιοϑῖ ραγί οἵ ΝΊς ΠΟΥ "8 μοϑὲ "ἢ νγὰβ “ ννουπάεα 
δά τηλδίπηθα ἢ ΌΥ τὴς ραϊγιοίβ. 

16. “ιωΐα: γεξωγπεά αἀραῖπ. . .. ἥονε 
“νς ἰδ] ὙΠΟ βαίεὶς ἴοοκ ρἷδοθ ἱμον γτδι 
δἰχίἢ ἀδΥ οἵ [6 δεῖ, δηὰ τς ὕπης ἴμδξ 
ΟἝΖασα νγ͵ὰϑ τοδομοὰ [ἢς ἢ ν9 ἂἃρ- 
Ῥγοδοβίησ. [υἀδ8 τποτείοσο στ άγενν δὶς 
τίθη, θείην υην ]]ηρ; ἴο ἀδϑεςζαῖο {π6 βαδφίῃ, 
δηὰ οοηϊεηϊοα Ὠἰπι56} ἢ της ἰῃς σλτρ 
δηὰ ἀεϑροϊϊηνς (ἢ ς 5ἰδίη οὗ [Ππεὶγ διτοουγ (2 
Μδϑος. νυἱῖ. 27). Τῆς ΟΙΠΟΙ τεᾶϑοῦ Βογὸ 
Δ]]ερεὰ ἔοσῦ (6 τϑολ]]---ἰἢς πΟΩΓ ῥγοβϑθῆος οὗ 
ΟὐονΥρίλϑ---ἸΠΔῪ 4150 ἰλνὲ δοϊζυδῖοα ἐπὶ. 

17. Βε ποὲ φγεράγ 97 ἐδέ “ροι.1 1.2. “ νπταῖῖ 
ἔογ ἴδ ῥγεϑεηί--ἝἋἊο ἠοῖ αἰζεπιρί ἴο ρῥἰυπάοῦ 
ἰῆς ολπιρ--ἰἦ γου ΜΈΓ Οησα εοπηραρεά ἰδ 
Ρίιηἀετίην, ΟοΥρῖδϑ πῖρϊ ἴακὸ γοὺ αἵ ἃ ἀϊ9- 
δάναηϊδαρε.ἢ 

ἐδεγε ἐς ὦ δαπἶο δεύογει.. ἘΔΊΠΕΓ ΡεγΔρα, 
“δ 6Γὸ 15 αὐανρ' Ὀείογα 05," ἴ86 ΘΠΓΓΕ ἔογος οὗ 
[06 ἜΠΕΙΩΥ 15 ῃοΐ δοοοιηΐοά ἴοτ--- ΟΟΥξίλϑ 5111] 
ΤΟΙΛΔΪΠ8 ΒΟΠΊΘΥ ΠΟΙ ἴῃ ΟἿΓ πεϊγῃδουσδοοά : 
[6 ννᾶγ 15 Ὡοΐ ΟΥ̓́ΕΤΣ. 

18. ἐπ δὲ νπομραῖη.}] ἘλΙδοσ, “ ἴῃ [86 81}}- 
ςουπίτγ. ((ἢ συ. 5.) 

δο άγ.1 ΟΥ᾽ “ ςομβάεπεγ." ὙΜΝΙΒουΐ δὴν 
ἴδασ οἵ ἃ Ποβῆϊς διίδοϊς ὕὑροῦ γοῦ οὐ ἴδε ρατί 
οὗ Οογρίδλ5. 

190-22. ΤῈ ἀείδοδιηλθηξς υηάέσγ Οογείδς, 
διανίηρ ϑελγομοά (δς ᾿ηἰοσγίοσῦ οὔἴδα 81}1-οουπί τ 



τ. τός. 

ὃς σγό, 

Υ. 21---27.] 

21 ὝΒεη τπογείογε {Πεγ Ῥεγοεϊνοά 
τΠπεβα τῆϊηρσβ, {ΠΕ σγεγα βού δἰγαϊά, 
Δη4 βεείηρ αἰβο τῆς ποβὲ οὗ [448 ἴῃ 
τῆς Ρ]αίη γεν το ἤρῃϊ, 

22 ΤΠ ἢδα δνοσυ οπμα ἰπῖο τῃς6 
ἰλπὰ οὗ βίγδηρεγϑ. 

23 ΓΠδη [ιᾶ445 τεϊαυγηεά τὸ 58ρο]] 
τῆς ταπῖβ, Πογα {ΠΕ Υ σοῖ τπςἢ σο]ά, 
πὰ 5:]νεῦ, δηά δ]ιε 51:1Κ. ἀπά ρυγρὶα 
οὗ τε 568. ἀπά σγϑδῖ γῇ 68. 

24. Αἴτογ τἢϊ5 τῆν νγεηΐ Ποπηο, ἀπά 
ΒΠρ ἃ 80ηρ οὗ {πδηκβρίνίηρ, ἀπά 
ΡΓΑΙβεά τῆς [,οτ ἴπ Πεάνεη: “θ6- 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΕΙ5. ΙΝ. 

σαιιδ8 ἢἰπξ 15 ροοά, Ὀαδοδιιβα ἢ]5. ΠΊΕΓΟΥ 
ἐγιάμγείἦ ἔοτ ἐνευ. 

25 Γι [5γ46] ἢδά ἃ ργεαΐ ἀβ]ϊνογ- 
Δηςε τῃλί ἀδγ. 

26 Νονν ἃ]] τΠ6 βίγδηρεγβ [δὲ Πδά 
εβοδρεά σης «δηά τοϊά 1 γϑίαβ νυ ῃδί 
δά Παρρεπεά: 

27 [ο, ννῆεη ἢς Βεαγά {πεγθοῦ, 
ννὰ5 ςοπίοιπάεά «πᾶ ἀϊβοοιγαρεά, 
Ὀεσαιβα πο ΠΕΓ ϑισῃ τἢϊηρ8 ἃ5. Πα 
νοι] ννεῖα ἄοπα τπῖο [βύδε]. ΠΟΥ 
510 ἢ τΠϊηρ5. 45 ἴῃς Κίηρ σοιηπιδηάδά 
ΠΙΠῚ ἡγε ΓΕ σΟΠΊΕ ἴο Ρ888. 
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ΠΟᾺΓ ΕἼΤ ΠΊΔι5 ἀπά ἔοιιπα πο ἴγᾶοο οἵ [τἀ485 ΟΥ̓ 
Ὧ15 διττήν, παά γοϊιγποά το ἴῃς οὐϊδκιγίβ, δπὰ 
““ΠροΚΟα οι" ΠΌΤ βοπηδ Ὠϊρ ἢ ροϑιτοη ΠΡΟ 
ἴῃς ῥ᾽ αῖη. ὙΠῸ βιρπί σονραὶβα το {Π6 πὶ ννὰ5 
(παῖ οὗ ΝΙσαΠΟΥ 5. ΠΑΡ [ἢ ἤδπιοβ, αηὰ ἢῚ5 
ἴΓΟΟΡ5 ἀϊἰβρογβοά ἔΔΥ δηά νν]άθ ονοσ {πὸ 5Ππεῖ8- 
ἰδ (τ. 15), ΜΨΜΏΠ6 1Π6 ιν οἵ [6445 νγὰ5 
ἀγαννη ῸΡ ἴῃ Ὀαῖ]6 ἈΥΤΑΥ, ΓΟΔΩΥ ἴου σοπιθδῖ. 
[τ|5 ποΐ βιγργιβίηρ [Πδΐ, ἀπάογ [Π 656 οἰγουτη- 
βίαποθϑ, 5 ΓΟΟΡ5. “ΜΌΓΟ 5οῦα αἴγαια," δηά 
“ Πρά Ἔνογυ οπε " ἱπΐο ἴπ6 ῬἢΠ]ΠἸσΕπὸ σΟΙΠΙΓΥ, 
βθεκίηρ ἴο τοϊοϊη [Π6 ἴγοορβ οἵ ΝΙσΔΠΟΥ. 

23. ὑμάας γείμγποάί ἰοὸ «ῥοιἱ ἐρὲ ἐοηΐ.} 
ΒἈΔΙΠΟΓ, “16 Οα πὰρ ""---πὸ ἀοιιδέ {πὸ σαπὶρ οὗ 
ΝΙΓΔΠΟΥ, ΠΟΑΥΓ Εἰπιπηαι5. ΤΠῸ ᾿ΠΠδηημηδὍ]6 
Ῥογτοπϑ ῃδά θθθη Ὀιγηΐ ; δι {πὸ Παπιθβ νου] 
ἴαγο πηρθ 5Π|4}} ᾿πΠΊΡΓΌσϑΟη. ΟΝ ἴΠ86 ΠΊΟΓΟ 
ναὶ Ὁ]6Ὲ Ρογίϊοη οἵ ἴΠπ6 5ρ01]. Ὅπογο ννοι]ά 
τοιηαῖη 8η Δδιιπήάσποο οὗ ΔΥΠῚ5 ἀπά ΔΥΤΠΟΙΓ 
(2: Μδος. νἱϊϊ. 27), δούεὶγ προάβά ὈΥ πὸ 
Ραϊσοῖβ (1 Μδος. ἱν. 6); {ποτὰ νοι] δ6 511νῸ Γ 
δά μοὶά, ἴπ βρθοῖθ, ἴῃ οὐπαπηθηΐβ, ἴῃ νά5685 
αὐ ἀσιηΚΙπρτοιρϑ; {ποτ ννου]ὰ 6 ΡΥΘΟΙΟΙΙ5 
5 ἀπ ἔλοτῖοβ, ἀατηαροα, τ ταῦ θ6, ΠΊΟΓΟ 
ΟΥ 655, θυ 511}} οἵ σοπϑιάθγαθ]α ναϊιθ. [ι|445 
δηά 5 πΊθη “ μοΐῖ σπηιοῇ μο]ά, ἀπὰ 5| νου, δηὰ 
θ]ι16 (511Κ), ἀπά ΡΌΓΡΙα οὗ ἴπὸ 564, δηὰ ργοαΐ 
τ ἢ 65. 

ὀίμε εἰκῇ ὝΠοΓΙΟ 15 πὸ ννογά ὀχργϑβϑῖνο οὗ 
“ΟΠ ἢ ᾿η τἢ6 οτρίπαὶ ; δηὰ ἴἴ 15 τῆογο [ἢ δὴ 
ἀοιυιθιι!} νυ ποῖμου “ 51}Κ 15 ἱπϊοπάθά. Τὸ 
δ οἵ τπ6 ΤΑθούπαοὶο ννα5. ΟἸΓΠΟΓ ἃ ϑνοΟ]]οη 
ΟΥ̓ ἃ ̓ἴποὴ ἔδδτις (ἔχ. χχχν. 25); δπὰ ἴῃς 58Π16 
ΠΥ ὈῊ βαϊά οἵ τῃ6 “16 οἵ ϑοϊοπιοη 5 
Τόρδ (5 Οἷἱ», ἢ. νὰ. ὙΠΕΙΕ.15. Ὁ 
ἀϊδεϊποῖ τοΐογοπος ἴο 5} ἴπ {πὸ ΟἹα 1 6βία- 
τηοπῖ; δηά ἰΐ 15. βοῦγοοὶΥ [ΚΟΥ ἴο παν θθοη 
Τουπὰ ἴπ 1Π6 σαπιρ οὗ Νίοαποσ. ὙΠῸ δ]ῖ, ΟΥ̓ 
ται Γ νἱοϊοῖ, ἀρράγεὶ ἔοιιπά, ννοι]α ργοθαῦ]Υ 
ὑδ οἵ ννοοὶ, 45 ννοι!ὰ 6 αἰϑοὸ {π6 ῬΈΓΡΙΟ (ΟΥ̓ 
ΟΥΙΠΊΘΩΠ) ΔΡΡΆΓΕΙ. 

ῥυγρίς ΟΣ τρὲ “εαἢ 1.5. ἈρΡράσοὶ ἀγοά ἢ 
πὸ Ἰαῖςο οὗ τῆς λήωγες ἱγισισμίμς, αὶ 50.611-Π5ἢ 
ςοπηπιοη ἴῃ πο δαϑίοση Μεοαάϊογγαποδη, ἀπά 
ΡαΓΓΟΌΪΑΓΙΥ αὐιπάδηξ ροη ἴπε οοαθὶ οὗ 

ῬΒα ποῖα. ὙὍΤπὸ πὸ νατοὰ ἴτοπὶ ἃ ἄθθρ 
ΡΌΓΡΙΟ ἴο ἃ Ἰρῃξ ογϊπίβοη. [{ ννὰβ βτθαί! 
αἰοοϊοα Ὀγ {πὸ Εἰαϑίογῃ παίίοηβ (Εχ. χχνυ. 4; 
Ἰυα δ. γὴϊ, δὲ ὁ (δ, 11, χὰ: ἘΒΙΠδΣ 1. ὁ, 
γῖ {εν πον, ΧΥχῖ, 24: εἴ, χ, ΟἽ ἘΖΕΙς, 
ΧΧΥΪΙ, 7, 16; Εςο]ι5. χὶν. τὸ ; Βαγιςὶ ΥἹἱ. 12; 
: Μασ, χὰ, 26:1 2 ΜΆΘΕ, ἔν. 13. ὅχς,). 

24. δὲν «ὐεπὶ ῥο»ιε.] Τι11ΈΓΆΠγ, “ ΠΟΥ͂ 
γοίυτηδὰ "---λό, αυϊίοὰ της ρ]αῖη, ἀπά σὸ- 
οσσιριοα {πὸ ἢΠ]]- σοι [ΓΥ. 

ῥγαμεί δὲ Πογά ἱπ δεαυεμ] ἘΔΙΠΟΓ, 
ἐἜἢρΥ ῥγαϊϑοά {πὸ ᾿νογὰ ἀπο 89 θ8νθ}""--- 
1.6. νυ ἢ ογο5 ἀπα νοῖςο5 πῆρα τ ρ ἴο θανθῃ. 

δεεατε ἰξ ἰς φοοά, 497] 1.6. ἴπ6Υ βδηρ 168 
Ὁ5114] ἔγτηη οὗ μα Καρίνιης---ῖμο πυπάγοά ἀπά 
(Ὠϊγίγ- ϑιχῖῃ Ρ54]πὶ ---᾿ [6 παίίοπαὶ ἀπίμειῃ ἢ 
(45 ἴἴ παᾶ5 θθθη ο]1604}) “οὗ [6 [Θννιϑι σαςο ἢ 
(ϑίδηϊου, " [ον β ΟΒΌγΟἢ,᾽ νο]. "1. ΡΡ. 308--9). 
ΟΕ ΒΓ, κυ ἀεὶ ἃ Οὔ νυ τὰν Ὧ.3.. ΧΧ, 
21: 76γ. χχχῖι, στα; ΕΖγα Ἵ}. ΣἹ. 

26. αἱ! ἐῤὲ εἰγαισεσσ ὙΠῸ ϑυσοσΜαςο- 
ἀοπίδη βοϊάϊούβ. (Εἴ, υ. 12.) 

2. ΑΥ̓ΤΑΟΚ ΜΑῸΕ ΟΝ Ιυμθαβ ΒΥ ΓΎΒΙΑΒ 
ΙΝ ΡΕΒΒΟΝ. 

958-35. Τὸ ἀείρας οἵ ΠῚ5 βοηογα Ϊα ἴῃ - 
ἀιπορά 1 γϑίαβ ἴο ἴακο ἴπ6 ΠοΙά ἴῃ Ρούβοῃ. 
Ἡνίηρ βροπί ἴΠ|6 ννἱπίοσ 1π ΠΟ] οτηρ' ἃ οτος 
αἰπιχοϑὲ αὶ ἃ5 ΠΕΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ἈΡΆΙη 45. ἴΠ6 ΓΟΥΓΠΊΟΥ 
ομθ---ὅο,οοο ἴοοϊ ἀπά ξοοο ἤοῦβ6---πὸ ππαγομοα 
ΘΑΥΥ ἴπ ἴΠ6 Θηβυηβ γΕΔΓ, Β.Ο. τόᾳ, ᾿πῖο 
[ἀϊτιπισσα, ἀπά ἴοοΚ ὑΡ ἃ ρΡοβίτοη αἵ Βείβϑιιγα, 
οὐ Βοῖμ-Ζιισ, οὐ ἴῃς τοδά ἴτγοιῃ Ηθῦγοη ἴο 
Τογυβαίθπγ, αθοιξ ἤνο Πλ1165 ἔγομη ἴΠ6 ἐΟΓΠΊΟΓ 
απά τπιγίθοη ἔγοπὶ πὸ Ἰαϊζου ρίαςθ. Ηφογα 
{ιι4λ5 πιθξ μἰπι, ὙΠ ἃΠ ἀΥΤῚΥ ΟὗἨ Το οοο ΠΊΕΠ. 
Αἴτοῦ τπ6 [δ υνϑι σμιοΓ Πα ργαγοά ΘαγΠ ΒΟΥ 
ἴῸΓ 4 Ὀ]οσϑίη ΟἹ 5 ΔΙΓΠῚ5 (τ΄. 30--23}, {πὸ 
ἴνο Ποϑῖβ Ἰοϊηθά Ῥαίτθ, απ οησθ πλοῦ [ἢ6 
Θγτο- ΜΙ αοοοῃΐδΠ5 δι γα ἃ σοπηρ]οίο ἀεἴοδί. 
ΤῊ 5]λῖη ἀγὸ οδιϊπιαῖθά δα δοοο, ὡπά [πὸ 
ννοιπάρα τσ πᾶν Ὀθθη τ ἢ ΠΊΟΓΟ 

ΠΙΠΊΟΓΟΙΙ5. [υγ51α5 ποςσορίθα {ΠῸ {Γἰ4] οὗ ἀγη5 
5 ἀθοίϑινο, δηά γοϊυγποα ἴο Ἀπίοοῖ ψ]ποιῖ 

2 ἘΠ 

τ, ἀξ. ἀξ. 

πΠ (ὡοοσίο 
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Β. Ο. 28 Ἴἢε πεχίῖ γεᾶγ πεγείογε ἔο]ονν- 
ἽἘἘΡ ηρ Γ γϑίαα. ρϑίμεγεά τορεῖμεγ τἈγεθ- 

δος τῃοιβϑαπα ςἤοῖος τθη οὗ Τ0οί, 
δηά ἔνε τῃουαι!ἀ Πογβεηιεη, τῆς ἢε 
τηὶρῆς βυθάπε τΠ6ηὶ. 

29 80 1ΠΕΥ ςᾶπιε ἱπίο [ἀυπιεᾶ, ἀπά 
ΡῈ 4 ἘΠΕῚΓ τεηῖβ δὲ Βείδβυγα, δπά 
]άλ8 πιεῖ {πεῖ ἢ τεη τῃουβαπά 
Ιηεη. 

20 Απᾶ ψνῆβη ἢδ 8νν τῃδῖ τ] ρ ἢ 
ΔΓΠΊΥ, ἢ6 ρῥγαγεὰ δηά 5414, Β] εβββὰ δῖ 
του, Ο ϑανίουγ οὗ ἴβγδεὶ, ἄννῆο 
ἀϊάδε 41.611 της νο]εηςς οἔτδε πιρῃ τυ 

Ιῖ. ΜΑΟΟΑΒΕΙΕ 5. ΙΝ. ἷν. 28-- 21. 

τλη Ὁγ ἴτε Παηά ΟΥ̓ΌΥ βογνδηῖ [λυ ά, 8.6 
Δηὰ ρανεβῖ ἴῃε ἢοϑβὲ οὗἉ ̓ ἰβίγδηρειςβ ἱπῖο τ 
τς παπάς οὗ “]οπαδίμδη τῆ βοὴ οἱ ὧν δῶ 
5], δηὰ ἢ8 δυῃουθᾶσευ ; ἜΝ 

41 ϑ8ῃυϊζ υρ τΠ᾽8. ΔΓΠῚΥ ἰπ ἴῃς ἢληὰ "5 τὲ 
οὗἨ ΤΥ ρεορὶς [58γδαὶ, δηά Ἰεῖ τἢεπὶ 
Ὀε ςοπίουπαάεά ἴῃ {πεῖγ μόνο δηά 
Βοιβεπιθῃ : 

22 Μᾶκε τδεπὶ ἴο ὃ οὗ Πο σουγρε, 
δηὰ ἽοδιϑῈ ἴῃς δοϊάποθβ οἱ τἢεὶγ 
ϑΈΓΘΠρΡτῃ το [2}1 ἀυγᾶγ, δηά ἰἊεῖ (πεπὶ ' θ- 5 
4υάᾶκε δ {πεῖν ἀδβεγιςτοη : 

23 (ὐδϑῖ {πεπὶ ἀοννῃ ψχ1} τῆς ουσοτά 

ΤΑ Κρ ΔΏΥ ἔαγῖΠογ εἰοτί. ΗΙ5 ΟὨΥ ἤορα 
τνᾶ5 ἰῇ ἢϊ5 ροννεσ οἵ ςο]] ΟΕ ηρ ἃ 511}} ὩΣ ῸΣ 
ἴογοθ, δηὰ πηδκίηρ ἃποῖμογ Ὄχρθαϊιοη (νυ. 
35)" 

28. ἐῤγεεσεογε ἐδοιμαπά ἐφοίτα νποη.} ΑΒ 
Ιαγρε ἃ ἔογος 85 ἢδ σοι] ΘΑϑ}}} γαῖϑθ, σθοὶηρ, 
παῖ Απιοςσδυ5 μδα Ἰεῖξ πἰπὶ, ΟΠ 6 - ΠΑ] ἢ ΟὨΪΥ οὗ 
[Π6 τ] ΠΑΙῪ δίσεηρῖῃ οὗ (π6 εἰὐρίγε (οἰ. 11]. 
34). 
υε τροιμαπά δογεοριεπ. ὍΤὨδ ργοροσίίοη 

δ ὈΠΙΙΒΙΔΙΙΥ 51|8}}1.. Βιι [ἴ νναϑ5 ἀἰβίς]ς ΤῸ Γ 
ΤΥ ΔΙΓΥ ἴο δςοΐ ἴῃ {πε ἢ1]]-ΠΟἸΠΌΥ οὗ [ἀκ ἃ. 

ἐῥαὶ δὲ νῖσϑὲ σεδάμε ἐδορι.} Ἐαῖμογ, “το 
[πε ἐπα [Πδἱ ἢς ταῖρι ἀ ΘΙ βιυθάμυο {πο ηλ.᾽ 
[ 15 ἱπ|ρ]|1εἀ τηδὲ γοίας τους ἴῃ 6 οτος 
ὙΠΟ. ΠμῈ Πα ρσαϊπογρα τοροῖμοσ ψου]Ἱὰ δὲ 
ἰγυβιβί]ε, δηὰ πλιιϑῖ δμοσίὶγ Ὀτίηρ ἴῃς τὸ- 
Ὀ6]]οη ἴο Δ ἐπ. Α5 [υἀδ5 ννᾶβ ᾿η40]6 ἴο 
ΤῊ 5 Γ ΠΟΤῈ (ἢΔΠ Ιο,οοο ΠΊΘἢ ἀραϊηβῖ ὅφ,οοο, 
ἴΠπῸ ἐχρεοίϊδιίίοη ννὰβ ποῖ ὩΏγΓΘΑΒΟΠΔΌ]6. 

29. ὅο ἐρεν εαγις ἱπίο 1ἀμριεα.) ῊΪΒ5 ννὰβ 
δίγαϊερῪ οὗ ἃ πον σμαγαςῖοσ, ὍΤῃὸ ὅγσγο- 
Μαςεαοηίδηβ τππλγομοα σοιηά {ΠΕ6ΙΓ ΘΠ ΠῚ 16 5᾽ 
Ἰ6Ὸ ἤδη, δπὰ εβεςοϊοα ἃ Ἰοάρπιθηϊ ἴῃ {ΠΕῚΓ 
ΤΕΥ. ὍΤΠς [αιϊπιδπβ, θείην Βοβί]α ἴο [Π6 
ἐνν8 αἵ 411 {ἰπ65 (Ν μι. Χχ. 21; σ 84π|. χίν. 
471) 2 581). νΠ}. 16. 1 ΚΙηρβχί. τό; 2 ΚΙπρβ 
ὙΠ]. 20; 5. Ὄχχχυ. 7; ΕΖΟΚ. χχύ. 12; 
2 ΟἼγοη. χχυδ, 17; δις.), ψνοι]ά Ὀ6 ϑιισο ἴο 
διρροτγί {πε δἴϊδοϊ,, ἀηὰ ἀο {πε ὶγ Ὀθβῖ ἴο τηδκὸ 
1ἴ: δι ςσ 55] (ςἢ. ν. 3). [ΕΠ 6 δἰζοπιρί 8ι- 
οεράρά, {πὸ [ενν5 νου] Ὀ6 σαιρηξ ἴῃ ἃ {γὰρ 
ἴγοηι ΠΙΓἢ ἴΠ6γῸ ννὰ5 ΠῸ δϑοᾶρθ, δηὰ οἰ 6 Γ 
βίδιρ ϊογοα ΟΣ τηδάδ ὈΓΙΊΘΟΠΘΓΒ. 

απά ῥέε ἐῤεὶν επί: αἱ Βείδειγα. ΒΟΙἢ- 
ΒΌΓΑ ἈΡΡΘΔΓΘ 85 Βείῃ -Ζυσ, “πὸ Ηοιβο οὗ {Π6 
ΚοςΚ," ἴῃ ]οβῇ. χν. 58, νου 115 ροβι[οη 15 
ΤΥ ΚΟ 845 ἴῃ ἴΠ6 πιοιιπῖδιηβ σεςκοηθά ἴο 
]υάδι, θεΐννεεη Η Δ}}}}}} απὰ Θοάοσ. [1 ννᾶ5 
δηοηρ {πε ἴον 5. ἔοι ποα Ὀγ ἘΘΠΟθΟΔΠῚ ἰπ 
εχρθοίδιοη οὗ {πε δἴϊαςκ οὐ ϑῃϊ5ῃακ (2 (ἢγσ. 
ΧΙ. 7); πὰ νν85 51] τοραγάοα δ5 θοϊοηρίηρ ἴο 
ἰπιάδῃ ἴῃ πο {{π|ὲ οἵ Νεποπλδι (ΝΒ. 1. 16). 
1 δά πονν Ραββοά, ποινενοσ, ἴγοπὶ (Π6 [6νν}5 
Ἰηῖο ἴῃς Παπάβ οὗ {ΠῸ [ἀιπτησαῃ5, πη νγὰ5 ἃ 

βίγσοηρ ἔοσίγοββ οὔ ἴδ Ὀδογάοτ οὐ ἴδε {τὸ 
ςουηΓ65. (85:6 ν. 61, ἃηὰ ςἔ «ἢ. Υἱ]. 7, 26; ἰχ, 
52; Χὶν. 21; ἅς.) Αἴ 4 ἰδίοσ ἀδίε ἰξ νᾶ 
ςδἰεα Βεϊδαβογα (“ [{᾿ἰη. Η ἰθγοδ.᾿ Ρ. 599, 1), 
δηὰ 18 ον" Κηον 45 Βεϊϊ-ϑυγ. Το ροδ[οη 
ἰ6 Τομηχηδηάίηρ, δηὰ 15 ννῈὶ] δυρρίοά νηὶ 
ννδῖοῦ (“ ΟὐδΓίου! δίδιεπιεηΐ οἱ Ρδὶ. Ἐχρὶ. 
Ἑυηά,᾽ ΑΡΓῚ] 1875, Ὁ. 67). 

«υἱἱὸ ᾿Ἰεπ ἐδοισαπά »πεπ.] ΑΑ ἰδγζεῦ ἴοτοε 
(δὴ 86 δὰ ὄνεσ ρδῖ ἢ τογροῖμεσ δείογε. 
[τ ννᾶ5 παίυσαὶ (πδΐ ἢ8 ϑισοαδβϑε5 διουὰ 
5.Ὲ}} ἢ 5 ΔΓΙΩΥ͂. 

80. Ο ϑαυίοιγ 97} Ϊεγαρὶ] Τῆς οχδοῖ ἐχ- 
Ργοϑβϑίοῃ, “ δϑαυϊοὺγ οἵ [5γαοὶ," 15 Ἰϑυμά οἱ ῦ 
ἤοῖὸ ἂπὰ ἴῃ [6γ. χὶν. 8. Βυῖ Εχργεββιοηϑ 
ΟἸοβεὶν ακίη σοὺ ἴῃ [υάρ. 111. 9; 2 Κίηρϑ 
ΧΙ. ς : 15. ΧΙχ. 26, Ιχ. 26, ᾿χἰϊ!. 8, ἄοε. Τῆς 
Οοὰά οὗ [Π6 ΟΙά Τοβίαπηθηϊζ ννᾶ5 ΜΜ 61} Κηονῃ 
85 ἴῃ ϑανιουΓ οὗ Ηἰ5 ρεορὶβ Πποπι [Βα ὕπιε οἱ 
Μοβεβ ἀοννηνναγάβ. 

«ὐδο ἀϊάφὲ φωμεὶ 1δε «υἱοίεπες 9 ἐδὲ παῖς δὴ 
νᾶ ὁγ δὲ δαπά ο7, 16} “εγ΄υαηῷ θαυϊά.) ὍΤΕ 
ΔἸ] ϑίοπη ἰβ ρσοῦδοὶν ἴο ΠΤ) ἃνἹα 5. ΥἹΟΪΟΙΥ͂ ΟΥΕΙ 
ΟοἸ δίῃ (ι ϑατα. χυὶ!. 38-- 1). 

απά ραυεῖὶ ἐδε δοιί Γ᾽ σἰγαπφεγε ἱπίο δε 
ῥαπάς 9. Ψοπαίδαμ Ἐδίμογ, “τὰ6 Βοβὶ οἵ 
[80 ῬΒ1Ι1 01:66.) ὙὍΠα οσοδϑίοη ἱπίεηάεὰ 
ἰδ τῃαξ ψΒΙο ἢ ὨΘΑΓΙΥ οοβὲ Τοπδίμαῃ μἷ5 {ἴδ 
γνμδη Πα δηὰ [5 ἃτιμουΣ- Αγ δπιοῖς [ἢ 
ῬὨΠΙβεῖπθ σατὰρ ἰῃ Μιςοῆτηδβῃ, δηὰ [οπαίμδη 
πηνν ΕΠ ΏΡῚΥ σοηϊγανθηδαά {Π6 σοτηπηδηά οὗ δ54ι!, 
παῖ ποηθ βῃουϊὰ οἂὲ ἔἕοοάὰ ὑπῈ} [86 εὐεηιπὲ 
(τ ὅ5π|. χῖν. 6--27). 

31. δρμέ μ δὶς αγρῇ7 ἐπ δε δαπά.)] Οτ, 
“ ἀο] νου [ἢ 15 ἀστὴν ἰηΐο ἴπε πδηά." δ6ε ῃοίε 
οὐ (ἢ. 11]. 18. 

ἰεὲ ἐῤερι δε εοηγομπάεα. [1 1τΈ γα γ, “ἰεῖ 
ἴοπὶ Ὀ6 Ὀτουρῆξ ἴο 5ῃδπΊε ἢ 

ἐπὶ ἐβεῖν βοαυον ἀπά ῥογσεηιεπ. “ ῬομΈΓ ἢ 
(δύναμις) ἴ5 ιιδεὰ ὈΥ ἴδε τίϊοῦ Ἐβρθοίδ!!ν οὗ 
[οοῖ- 50] εγ5 (566 “ἢ. ΧΥ. 41) 

32. Μαΐζε ἐδε»»1ο δὲ ΚΓ πο φοιγαφς.)] [εν 
ΤΑΙΪΥ, “ βῖνε ἴμεπὶ σον δγάϊςε.} 

εις ἐφε δοίάπεις 9 δεῖν τἐγεηφθ 10 {αὶ 



γ. 34-.36.] 

οὗ τῆσπι παῖ ἴἶονς τῆεε, δηά Ϊδὶ 41] 
ἴποβε τῆλ Κπονν [ΠΥ πᾶπιὶς ρΓδῖβ6 ἴῃ 66 
στ τῆ δηἰκβρίν Πρ. 

44 80 {ΠΕῪΥ |Ἰοἰπεά δαῖζ]ε; δηά 
(ἢδγα ἡγεῖτο δἰδιπ οἵ τῆς ποϑβῖ οὗ [,γ5123 
αὐῦουξ ἥνε (Πουδδηά πηοη, Ἔνθ Ὀείογς 
[ἢεπὶ σγεῦα ΠΟΥ 5]Αἰη. 

25 Νον ψνῆξη [,γ8125 8207 ἢ Ϊ8 ΔΓΠῚΥ 
πὸ το Ηϊρῃς, ἀπά τῆς πηδη] 1658 οὗ 
Ἰὼ 80] 41εγβ, δηά ἤονν {ΠῸῪ νγεῖα 

“4υα4).ὺ] Ἀδίποτ, “τὰ 918 τῆς Ὀοϊάη6558 οὗ {Π6ῚΓ 
δΒίγΓοηΡΊ ἢ, ΟΥ̓ “΄ σᾶ56 ἴξ ἴο πι 91} ΔΙΝΑΥ.᾽ 

33. ἐὲ αἱΪ ἐδοιε ἐδαὶ ἔποευ 16) παρὸ ῥγαΐε 
Ζῤεε.}ὺ 1.2. “Ἰοῖ υ5 θὲ νἱεϊογίοιβ, δηὰ [ἤδη νγ8 
8[|8}} δίηρ ἴο ἴδες ἃ ρβαἷπὶ οὗ [πδηκϑρίνιηρ.᾽" 
((ἔ νυ. 24.) 

85. Ζγείαε.... 5αϊδεγεά ἐορσείδέῦ ὦ ἐοβαηΥ 
9} “ἰγαπρεγ. ἘἈδίμοσ, “ ργοοοοάρα ἴο ἰενῦ 
ἸΘΤΟΘΒΔΙὶθ8." ΤῊ]8 5 [Π6 ςοηϑίδηϊ τηοδηΐης 
οἵ ξενολογεῖν ἀπὰ 15 ςορηδῖς ἰοΓΠ15 ἰη ῬΟΪΥΌίι8, 
Ρ]υΐαγοῦ, Ποάοτυβ, δηὰ οἵδε ἰδῖες Οτθοῖκ 
ττιῖοῦβ. [Ιἴ ουθη ὁσσῦΓβ ἰη [Π6 52Π|6 586 η56 ἰῃ 
Ιξοογαῖοβ δηὰ [οπηοϑίῃοηεβ. [.γϑδϑ πανίῃρ 
ἴουηὰ [86 ἢ}}} ἔογοε οὗἨ ϑυτία, 50 ἴῶτ 45 ἢς "δὰ 
ΠΟΠΙΓΟΪ οὐεσ ἰἴ, ᾿Ἰηϑυ ΠςἸοηΐ, πιδάθ ἃΡ 85 τηϊπὰ 
ἴο δῃσοὶ δῇ ΔΙΤΩΥ ΟΥἉἨ Τ]ΘΓΟΘΠΔΙΎ δ8ο] ογα. Μγ. 
Οτοῖο [45 ϑοπηδ βοοά γολάσκβ ο (ἢ 6 τ {ἰ- 
Ρἰςδιίοη οὗ βιιςἢ Ξο ἀϊοσα ἰη Οτεεςς αἴοῦ ἴῃ 6 
Ῥεϊοροηπηοβίδη ἮΝ ἂζ, δηά [ἢ τ βοῃίθυοιβ σοῃ- 
δοαυσποδβ ἩνΠὶςο [Ο] ονγοὰ ἔγομι ἰΐ (' Ηἰ βίοι 
οἵ Οτεθος;᾽ νο]. υἱῖ, Ρ. 35). Τῆς ρῥγαςῖῖοα 
ΓΔΙΠΟΥ ἱπογοδλϑοὰ ἴπδὴ απ ηἰϑποα 8, τε 
ἴπης οὗ ΑἸεχδηάσσ. 

δαυΐης »ιαάξ δὲς αγ»Ὦ 5Γεαίον ἰδαη ἐξ «υα..} 
ΤὨ15 νγὰ8 85 ρυγροβο. [{ ἀοε5 ηοΐ Ἄρρϑᾶγ 
παῖ πὸ εἰεοίεά ἱξ.-τ Βεῖοτε πε Εἶπιθ οδπὶς 
ἴογῦ τεπονίηρ ἢ 18 δἴίδοκ, [6 πον οὗ Ερὶ- 
Ρἤδηαβ᾽ ἀεαῖῃ τεδομβεὰ Ηἰπὶ, ἀπὰ ἢς Ὀεοᾶπλς 
ἰηνοϊνο ἰπ 4 εἰν ννασγ, ἢγϑί δρδϊηϑβί ἘΠΟΡῚ 
ΜΠοτὰ ΕΡΙΡἤδη65 μδὰ τηδάβ τερθηξ δῃοτγ 
θεΐογε ἢ]8 ἀδαίῇῃ (εἶ. νἱ. 5.5-63), δηὰ {πϑῃ 
δραϊπϑὶ Πειπείτ 5 (ςἈ. νἱϊ. 1--4). 

 :. Ιῦραβ ἘΒΕΟΟΝΕΒᾺΒ ΤῊ ΤΈΜΡΙΕ, 
ῬΩΒΙΕΙΕΒ ΑΝῸ ΒΕ-ὈΕΡΙΟΑΤΕΒ 117, ΑΝῸ 
ἈΕ-ἘΞΤΑΒΙΙ5ΗΕΒ ΤΗΕ ΤΈΜΡΙΕ ΝΥ ΌΒΒΗΙΡ. 

836-59. ΤΟ τορυΐϊθ οὗ 1, γ5ῖ45 δἱ Βείἢ-» 
σιν οσπδηροά [πη Τμδγαςίοσ οἱ {ΠπῸ ϑἰσγυρεὶς. 
Ηἰϊβογῖο 16 ραϊγίοῖβ μδὰ βἱοοά αδἰπιοβὲ δη- 
ὌΓΟΙΥ οὐ ἴῃς ἀείεηκινο, πιδιπἰλίηἰπν {ποῖγ 
ἱπάοροπάεηος ΟΥ̓ ναϑὲ εβογίϑ, σοηξίηυ}}ν 
αἰιλοκοά, δηά οοηϊδηϊίζης τπεπηβεῖνεβ στ 
ΓΟΡυ πη ομο δίϊδοκ δῇέοσ δποΐμεσ. ΝΟΥ 
{ΠΟΥ (εἰς (δῖ, ἴθ 4 ὕπιε δ ΔὴΥ σαῖς, ΠΟΥ 
ὙΕΙ͂ 58840[6 ἴσοπι πιοϊεϑίαϊίοη, δηὰ πιρῃϊ ἴη 
{Πεῖγ τὑτ δεῖ οὐ ἴῃς οἴεηβῖνθ. Το δγτίδη 
ἉΤΤΩΥ 8 αἰθρεγβοά ; (ΠΟΥ ΕΓ τηλβίοῦϑ οὗ 
ἴδ ὙΠΟ]ς Ορεῆ ΠΟΌΠΌΥ ; δ5γ1ῖ οου]ὰ οουηὶ 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΙΕ5. ΙΝ. 

ΓΟΔΑΩῪ ΟἰΓΠΟΓ ἴο ᾿νε οἵ αἷς νδ᾽ϊδπεὶγ, 
᾿ς νγεηΐ ἰηἴῖο Απιος δ, ἀπά ραιῃεγεὰ 
τοροῖῃοῦ ἃ ΠΟ ΊΡΔΩΥ οὗἉ βιΓΔηρΈΓβ, ἀπά 
Πανίηρ πιδλάς [18 ΔΓΠῚΥ ργεδῖοι τῆδη ἰζ 
γγ48) ἢ6 ριιΓροβαά ἴο σοπια ἃραίη ἰηῖο 
7υάολ. 

46 ΤΠεη 844 [υἀ445 ἀπὰ ἢ|8 Ὁτο- 
ἴγεη, ΒεἢΠο]ά, οὖν δηεπλῖε8 ἀγὸ ἀΪ9- 
ςοπιβιεὰ : ἰεῖ υ8 ρΡῸ ὕρ ἴο οἰεδηβε ἀπά 
᾿ἀεάϊςαϊε [ἢ βαποξυδΓΥ. 

8ἃ5 ἤΟΙΒ ΟἾΪΥ ἴδε ἔδνν βίσοηρ μοι ἀβ ἴῃ ψ Ὡς ἢ 
δια μδὰ Ἰεῖ γαγγίϑοηβ. Αἰηοηρ (ἰό86 [ῃ6 
τηοϑὲ ἱπηροτγίδηϊ--ἰδδὲ ἴο πιο τῆς μιοατίϑ 
δηὰ πιϊηά5 οὗ 411 (αἰ Π} [υἀπλη5 τυτγηεά--- 
νν 88 [ογιβαίεπι, ὙΒΟΌΡὮΏ ΠΟΥ ταϊρῃϊ ποῖ ὃς 
Ῥοτν τ] ποι ἢ δὲ ργοβοηΐῖο ἀγίνε ἴῃς ϑγτίδηβ 
ουΐ οὗ {πὸ βἴγοην ἴογίγοββ τοὶ (ΠΕΥ ᾿ιδὰ 
ταῖϑοὰ ὕροη [ἢ 6 ννυοβίοσγῃ 81} (οἷ. ἱ. 31--16),, 1 
νγ48 4υἱΐε ρῬοβϑβίθ]ε [παὶ [ΠΟῪ ταϊχῆς 6 δ0]6 ἴο 
ΤΈΟΟΥΟΓ δηὰ ΓΟ- ΟΟΟΌΡΥ [ἢ6 δαϑίεγῃ οὐ ΤΈΡΙ6 
οιηϊηθηοθ. Ὑπὸ Τορὶ6 νου ρΡ νὰ 390 
ταυςἢ ἴα σοηῖγα δηὰ ἰκοστοεὶ οὗ {πς [εὐνῇ 
Το] ρίοη, [δὲ ὩδίΌΓΔΙΥ 411} μοᾶγίς δηὰ πιϊη 8 
ψογα τυγηράὰ ἰη [18 αἰγοοίίοη, δηὰ ψΏΘη 
]υάδ5, ἱπϊεγργοίίης ἴδ βϑηθγαὶ ἔδοϊηρ, ὁχ- 
οἰαϊπχοά, “ΟἿΥ ΘΠΟΙΏ65 ἀγὸ ἀἰβοοπιῆϊοα---ἰοῖ 
5 5ὸ ὉΡ ἴο οἴδδῆβδε δηά ἀδάϊοδλίες [6 8δης- 
τυ," ἴδε νγὰ8 ἃ υῃΐνοῦβαὶ δου! ΒΟ ΏςΘ. 
ΤΠε Τδρ]ο 5116 νγᾶ5 οοςσιρίεοα, (6 ἀ6Η]6- 
τηθηῖ5 τεπιονοά, (6 ρΐδος σοποναδίθα, δηά, 
ΜὯ1|6 [Π6 ἔογοίζῃ μαιτίδοη νγᾶ8 Κορί δ ὈΑΥῪ 
(νυ. 41), ἴδε ψ0]6 ἅἄγοα νγ»ᾶβ οἱοδηβοά, δηὰ 
ἴῃς ρἷδος τε- ἀδθαάϊοδλῖθα (νυ. 5ς4.-ς6)ὲ. [Ι͂π [δα 
οης πυ5α8η οὗ [Π6 τηοτηρης ἱξ νγὰβ ἀδοτγεοὰ 
[δὲ (ἢς “ εαβῖ οὗ {ῃς Ὠ οὐϊοδίίοη ἢ διουϊὰ θ6 
Ποησοίοτ ἢ μο] ἃ δδο Υδᾶγ ἴῸΓ ϑευθῇ δγβ, 
δεκίπηΐηρ τυ [6 251} οὗ ἴδ τηοητ ( Α5]6Ὸ 
--ἴἂε ἀδγ οὗ {πε γεβυπιρίίοη οἵ ἴῃς πιοσγηΐπρ, 
8ηἀ ουθηϊηρ βϑδοτῆςο (υ. 59). 

86. κὲ ΄᾿ 50 μῦ ἰο εἰραμο . .. δὲ “απὸ 
ἐμωγ7.} ὅ86ὲ ἄ ϊ. 46. ὝΠΟ 88 ηοζι Δ 1γ 5 βαϊὰ 
ἴο ᾶνθὸ θη ροϊ]υϊοὰ, ποῖ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ τὶς 
ἰἀοϊαίγοι8 Αἰΐδσ ὀγεοϊοα οἡ {δς ἴορ οὗ {16 

᾿ ΔἰΙἊΓ οὗ Ὀυτηῖ οἰετίην (ἰὁ. ν. 54), Βαϊ 4150 ὈῪ 
ἰηἰγοἀυςίηρ ἃ ποτὰ οὗ 5β'νὶπε ἱπίο ἴμε ΗΟΙΪΥ 
ΡΊδος δηὰ εἰδυρηίοπηρ [6 πὶ πη 115 ργὸ- 
οἴηοῖβ ([Ὀ56ΡἈ. “ Αηΐ. [υἀ.᾽ χιὶ, ς, 84; ὨΙοἀὰ. 
δὶς. χχχίυ. 1). ὍΤὴδ ΘΠΓΓΕ δαποϊυδιυ {808 
τεαυϊγοά οἰοδηπίης. 

απαὶ ἀεάϊεα!..}]Ὶ Ζετυθῦδθεὶ ᾿ιδὰ ““ ἀεάϊςειοὰ ἢ 
[π βουβε οὗ Οοά νψῆϊς δε γαϊϑεὰ οἡ (ἢ 5116 
οὗ ἴδε Τοιρὶς οὗ ϑοϊουηοη δῇῆεσς ἴῃς τεΐυσγπη 
ἔγουι ἴΠ6 Οδρον (ΕΖγὰ νἱ. τό, 17), ἤθη 
(δος ρίδοε μδὰ πηογεὶν Ἰἰδίη ννδδῖο, νυ ουϊ Δ 
Ῥοδιεῖνε ἀοβοογαϊοη. 5111 τοῦ ὨδΟΟΒΒΑΣΥ 
νγὰ5 τ, ΑΛΟΥ συςἢ ἃ ροϊ]υζίοη 85 [Πδἱ ἀσβογιδεά 
ἴῃ [86 ἢ νρβυ μον ῃοῖο, {πᾶ (ἢς ρἷδοθ 5ῃοι)]ά 
Ὀε Ῥυγποά δηὰ 5εῖ δραγί ἔἕος Οοὰ αδἰγεβὴ ὉΥ͂ 
ἃ βοίσιηη ἃςΐ οὗ το- ἀδαϊςλοη. 
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Β.(ς. 
«εἶς. σό4. 

» ὕροη τ}15 411 τε ἤοβὲ 4538επ|- 
Ὁ]64 τπαπηβεῖνεβ τορεῖμογ, ἀπά ψνθηῖ 
ὮΡ ἰπῖο πηουπῖ ϑΊοη. 

48 Απά ἤδη {ΠΕΥ 8δῃν ἴΠ6 88η6- 
[ΔΓ ἀεβοϊδῖε, δηὰ [πε Δ]τγ ργοίπεά, 
δΔηἀ της ραῖεβ. Ὀυγηδά ὉΡ. Δἀηἀ 5ἤγιιδϑ 
στονηρ, ἴῃ τῆς σουγῖβ 48 ἴῃ ἃ ἰογοβῖ, 
οἵ ἴῃ οης οὗ τῆε πιοιιηΐϊλ!η8, γεᾶ. πὰ 
[6 ῥΓοϑῖβ᾽ σμαπηθεῖβ ρυ]]εὰ τ. 

29 ΤΠΕΥ τεηῖ {Πεὶγ οἰοῖμ 65, δηᾶ 
Πιλάς ρίεαῖ Ἰδιηθηίδίίοη, ἂπά οδϑῖ 
Δ5ἢ 65 ὑροη {Πεὶγ εδάϑ, 

40 Απά {ε]}] ἀοννη ἢδξι ἴο {πε ρτουπά 

87. ἐπίο γιομηΐ δίο".Ὶ “Μουῃηΐ δίοη᾽ 
ΠΕΙΘ, 85 ῬΈΠΟΓΑΪΥ ἴῃ ἴπ6 Μδοσαῦθοβ, τηθδῃ9 
[Π6 φαβίεγῃ ἢ1}}, Οὔ βοὴ ραγί οὗ ψ ῃῖσἢ {Π6 
᾿ΓοπλρΙῈ ννα5 Ὀι1. ΤΟ πιοάσγῃ δίοη 5 [Π 6 
50. ἢ -υνοβίογῃ 8}}}. [5 ἀγριθα ΕΥ̓͂ δοπὶα οὗ 
16 Ὀοδῖ τηοάθσγῃ δυϊβουθ5 τΠδὶ τΠ6 δίοη οὗ 
αν! ά---ἰμθ {πὸ 510 --νναβ Ποῖ ΟΣ οὗ [ἢ 656, 
Ὀυΐ 4 δοραγδῖθ ἢ}}], που οὗ (ἢ6 πηοάργῃ δ᾽οῃ, 
ΔΠαΔ ΠΘΑΙΙΥ ἄϊς ννεϑί οἵ ἴῃε Τοπλρὶθ. (8566 
(οἱ. ννΑγγθηβ ρᾶροῦ ἰη ἴῃς “ Τδηβδοίοῃβ οὗ 
[Πε6 δοςίεῖυ οὗ Β10]. Ασομ οϊοσυ ᾿ [ῸΓ 1881, 

ΡΡ. 311-315.) 
38. 16 σαΐε: διγπεά μῳ.1] Τῆδ ραΐος δὰ 

Ὀδθη ἀεβίγογοα ἴο ἰαΥ 16 ρἷδοθ ορὸπ «πὰ 
ῬγΓονοηΐ ἰἴ5 Ὀεηρ ἀοίεπϑιθίθ. ὙΠΘΥ 5εοπὶ ἴο 
αν Ὀδοη ἢνα ἴῃ ηυγλῦοσ. (866  Κίηρβ 
ΧΙ. 6, 19: 1 (ἢγ. χχυὶ. τό; 2 (ῇἢγ. ΧΧΙ, ς, 20.) 

σόγμδε . . .Ὧ4 πα ὥγ ἢ Ἐδίδεῦ, “ 48 
πῃ ἃ Θορ͵οϑ." Βιυιῖ ἴδ ὀΧργθββϑίοη 15 ὀχᾶρ- 
βογαῖθα, βίποθ {πς σε δὰ ποῖ ἰαίη ννδϑῖθ 50 
ΤΑΊ ἢ 45 ἴοι Ὑ ΔΓ5. 

ἐδὲ ῥγίο ν᾽ ἐρανιόεγς ῥϊεά ἀραυπ.} ΤῊΣ 
ΘΓ ἰἰι5ο ἤογρ, παστοφόρια, 15 ἃ ΓάΓΟ ΟΠΘ. 
ΤΠοτο νν85 ἃ ο1455 οὗ ῥγίθδίβ 'η Ερυρῖ, ςϑ)] οά 
Ὀγ τῆ Οτεεκβ παστοφύροι, ννλο56 Ὀιι5η6 55 ἰΐ 
5 ἴο ΟΔΙΤῪ ἴΠ6 ἱπταρο5 οὗ γὕοάβ δποϊοβεά ἴῃ 
581η4}} 5γῖπὸ5 ( οά. δὶς. 1. 29; ΟἸ]οσι. ΑἹ. 
Ρ. 253). ΤῈ σμαπΊθοῦβ ἰη [6 Εἰ μγρίίδη 
το Ρ 65 οσςιιρίεα Ὀγ [058 ῥσυίοϑῖβ ννεσε σα] δὰ 
παστοφύρια ΟΥ παστοφορεῖαβ. ΑἴΟΓ ἴῃς [6νν8 
θόμδη ἴο παν σδβαιηθοῦβα [ῸΣ ὑΓγιθϑῖβ ἴῃ [ΠΕΟΙΓ 
τεαρὶὸ (Νεῖ. ΧΙ. 5, 7, 9; ἔβαγ. νι. 59), [86 
χνογὰ ννᾶ8 ἀρρ]οα ἴο {π6π|, ποῖ ΥΕΓΥ ΔρΡρΓῸς- 
ρῥυδίοὶγ. 

39. Τὲέεν τεπί ἐῤεὶν εἰοίδει, 37 (ομΊΡ. 
οἰ. 11. 47. ΤῊΘ πιουγηῖης νγὰ8 ποῖ στα 
οι ἴο 5 ςἢ Ιοηρῖῃ5 5 ἴπὸ ΓΟΥΠΛΘΓ Οπὸ, βἰῆςσθ 
{πὸ πη [ἢ ογ6 δοοιηθα 5Π14}} ἢορςὲ οἵ τἱπάοϊηρ [ἢ 68 
Δοσιιγϑοοα νοῦ οἵ ἴΠ6 Πποαΐμθη, νυ βοσοα 5. ΠΟΥ͂Ν 
τπηῖ ΟΥΚ ννᾶϑ δδοιιϊ ἴο Ρᾷ55 νν ΠΟῪ ἀνναγ. 

40. κι} ἠοπυη αὶ. πὶ ἃ 5οτί οὗ βοβίαεον οὗ 
Βοττγογ--πποῖ ἴο ΜΌΥΒΏΙΡ, θαῖ ἴο Πιυχη]δῖς 
ἘΠ μλβ ον 65. 

απ δίραυ απ αἰαγηι «αὐἱὲρ ἐδὸ ἐγιοηροῖς ἢ 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΕ. ΙΝ. [ν. 317---43. 

ροη τῃεὶγ ἔδοεβ, δηὰ ὈΪΕῸ Δη λἴλγπὶ Ὁ. 
ψνἢ τῆς τΓυπιρεῖβ, ἀπά οτίθὰ τονγατὰ Ἐν 
ἢεάνεη. 

41 ΤΏ θη [υἀλ5 Δρροϊηϊεά οὐδ 
πε ἴο ἤρμε δραίπϑὲ “}ίποθς τπλιΓῶν, 
εΓα ἴῃ ἴῃς ἰογίγεββ ὑη6}} ἢς ἢλά 
οἰβδηβεα τῆς βδποίιδγγ. 

42 ὃο Πα σἤοβα ρῥγιεϑβῖβ οἵ Ὀἰ πιοίεςς 
σοηνγβδίίοῃ, βυςἢ 45 ἢδα ρἰθδϑιιγε ἴῃ 
τῆς ἰδανν : 

43 ΝΟ οἰεδηβεά τε ϑβλποῖυλιγ, 
δηὰ θᾶτα οὐυἵ τῃς ἀςῇϊεα ϑβίοπεϑ ἱπῖο 
Δη ὑπο] εδη ρΐδςα. 

ἘἈδίμποῦ, “δηὰ δουπᾶδϑὰ τὶϊδ 180 εἰπε] 
ταπιροῖβ." ΤὍΤἢδ 51|06Γ {ΓΠΠΊροῖ8 οἵ ἴδε [,6- 
νἱ ΕΠ 4] ἰὰνν (Ν τ. Χ. 2--1.0} ψεσα ἴο δὲ υϑεὰ [0Γ 
55 4]5 οὗ 8}] Κιηά5, δηα ννεσὲ ἐμογείοστε οἱ]δά 
ὈΥ 16 ΧΧ. σάλπιγγες τῶν σημασιῶν, 
“ {γιιπηροῖβ οὗ 516 4]5,7 ΟΥ̓ “ϑίριηδὶ {γυπιρεῖς ἢ 
(Νυπι. χχχὶ. 6). Τῆδ ρῆγαβε ἴοοκ ἰδ ρίδος 
οὗ ἴῃς Ηρῦγονν ἀδαϊδιιξγοιδ δαιοϊ γι αὐ, 
ὙΠ, Ὠοννονοσ, πιοδηΐξ γαῖμοῦ “ Γυπηρεῖς οἵ 
ἰΙουά 5οιιηά ἴδῃ ““{Γυμηρεῖα οἵ δ5ἰρηλὶ." 
ΤΠ {υπηροῖβ Ἰνεσα 56 ΡῬγΟΌΔΟΌΪΥ οἡ [ἰς 
οσοδϑίοη ἴο κῖνθ [6 5:0Ρ.14) ῸΓ ἃ βεησγαὶ ρον» 
ἰγδίοη, ἴο 6 Ο]]οννοα ὈΥ̓͂ ἃ “ ΟΥῪ ἴο Πολτεῃ." 

εγϊεα ἰοαυαγά δεαυεπ.)] 866 ἴδε ςοππηεηὶ 
ΟἿ «ἢ. 11. 50. 

41. ἰο ἥσδί ἀραϊπεὶ ἐδοῖε ἐδαΐ «υέγὸ ἐπ τδε 
,ογίγρο ὍὮα βιγοηρδο]ά, οδ] δὰ ἄκρα ὉΥ͂ (6 
δυῖποῦ οὗἁὨ [15 θοοῖκ, ργοῦΔὈΪΥ ἰάοπίοδὶ μι 
(6 σξγα οὗ Ϊ᾿ϑερῆ 8, ννᾶϑβ 5:}}} οσουρίεά ὃγ 
{πὸ ϑγγίδη βδγγίϑδοη, ννῆϊοῃ δά 5εἰζεά χπά 
[ογπεὰ 1 ἴἤτεε Ὑεασβ δηὰ 4 ἢ] Ὀείογε. 
(ϑεε. εἰ. ᾿. 3, 34) ΨΨΝΒοΙΒοσ [5 ροσιίοη 
ννὰ5 ἄϊι6 που οὗ ἴπΠ6 Τ ΠΊΡΙΘ, 85 ξΈΠΕΓΑ 
ΒΙΡΡοβθά, οσὐἠ ἀνε ννοϑσῖ, 45 Οοἱ. ϑήαδπεῃ 
ΑΓΡΙ65, ἰ5 ΡΟΣ Ρ5 ἀοιυρδίξι!. 

μι δὲ ῥαά εἰεαπαε ἢ Τῶδ οδ]εεί οἵ 
]υάδ58 ννὰ8 ποῖ ἴο ἴαϊκε [{πὸ ἔογίγοβϑ, δυΐ ἴὸ 
ΟΟΟΌΡΥ τμ6 αἴζεπίίοη οὗ [6 ραιτίϑοη, πὰ 
Ῥγονθηΐ [Π6πὶ ἔγοπὶ πιδκίηρ 54}1165 ἴο πιοϊεσῖ 
{Π6 ννοσυκηλθη δηά οἴποσϑ ῆο ψγόγε δηγαξεά 
ἴῃ γεβίογιηρ δηὰ ρυγγίηρ ἴῃς Τοπιρίε. Τλε 
[ογίγο55 ννᾶϑ ποῖ [θη {1} ἔννθηιγ- γα γε 15 
Ἰδΐοσγ, πάθυ δπιοηθ. (δες οἷ. ΧΗ. 51.) 

42. ρῥγίειϊς 9.0}. δίανιείρες εοπυεγιαιοπ,) 
Οὐπηπὶ βυρμοϑῖα {Πα ἴῃ6 ἔπιες πηδλπηξ 
οἵ ἀμώμους ΒεῖδΘ 15 “ ἔτος ἔτοπὶ ἰθρὰὶ ἀεῇ]δ- 
τλοπὲ "Ὁ δυῖ τῆ6 τοηδογίηρ οἵ ἴδε Δ. Υ0 
ὙΠ ἢ δοσογάβ ἢ τΠῸ ἱηναγίδδὶο υ5ὲ οἵ ἴδς 
ἴογι ἰη [6 Νὸνν Τ οβίδιηθηϊ (ΕΡΒ. ἵ. 4: Υ.27: 
(οἱ. 1. 22; ΗΦΡ. ἰχ. 14; τ Ροϑξ ἵ, τοὶ [Δὲ 24; 
ον. Χχῖν, 5), 15 ΒΤΈΔΕΙΥ Ρῥγείογαθιο. 

43. απ τὠρείσαη ρίαες ῬῬτοθδθὶν ἴδε 
να] ν οὗ 1ῃ6 Κίάτοη, ννὴηϊοΐι τνυᾶ5 τογαγάθά 5. 
Θ5βθητ14}}Υ ἰσηριγο. Ηδγε Αβα δὰ δυγπὶ (δὲ 



Ι. ΜΑΟΟΑΒΙΒΒ. 1. 

44. Αμά ψῆεπ 48 ΠΕΥ σςοπϑιυϊτοά 
ψγηδῖ τὸ ἀο νυτῇ τῆς αἰζασγ οἵ θιιγηΐῖ 
οἴεγίηρϑβ, ννῃ]οἢ νγαβ ργοίαπαά ; 

45 ᾿ΓΠΕΥ͂ τΠουρῃς [τ θεβὲ τὸ Ρ}} ἴξ 
ἄοννη, ἰεβϑὲ 1 5Βῃοιυ 4 θὲ ἃ γεργοδοῇ ἴο 
{Πεπ|, θεσδιιβα της μεαίῆθη δά ἀςεβὶοά 

ν, 44---49.] 433 

ΠΟΠΊ6 ἃ ΡΙΌΡἢεΐ ἴο 58ῆδνν ννῆδέ 5βῃῆοιά Β. 6. 
Ὀὲ ἀοπε ψίῇ τΠεηι. ΠΣ 

47 ΤΠθη {ποὺ ἴοοκ ψνῃοΪα βἴοπϑβ 
ἀοσογάϊπηρ το ἴΠ6 ἰανν, δπὰ θὰ]: ᾿ρέςες Εχοά. 
ΠΕΥ Αἰτδγ δοσογαάϊηρ ἴο [6 ἔογΠΊΟΥ ; Ῥευν, 27. 

48 Απά πιδάθ τρ τῆς ϑβδποζιιδγυ, ἴσοι, ε. 

--.--.»ὕ.-ὦ 

ἴτ : ννβεγείογα {ποὺ ρα δά ᾿ς ἀοννη, 
46 Απὰά ἰαϊά τρ τῆς βἴοπμεβ ἴῃ 1ῃε 

πιουπίαίϊη οὗ 1ῃ6 τεπιρὶα ἰπ ἃ ςοη- 
νεηΐεπὲ ρίασθ, ὅιπ|} τ{Πδγα 5ῃου]ά 

ἴἸάοἹ] οἵ 5 πιοΐμου, Μαδοῃαῆ (τ Κἰηρβχυ. 13}; 
Βεγο Ηθζοκίδῃ μαάὰ ἀδθροβιϊοα {πὸ ρο 05 
οὗ Αμαᾶζ, απὰ [οϑβίδῃ, [ῃ6 γοπλαῖηϑβ οἵ ἴΠ6 βσουθ, 
αἰΐατϑ, απὰ :ἰἀοϊαίγοιιβ γ655615 οἵ Μαπαββθῇ 
ΓΝ Ειηραε ΧΧΙΪ 4. ὅ, 12; 2 ΟἿγ, χχῖχ. 16): 
Βογο, ἀςοοτγάϊηρ ἴο [οβθρῆι5 (( Απί. [παἃ.᾿ ἰχ. 7, 
8. 2), ἴπὸ νἱοκοά ΑἸΠ Δ] Ιδἢ μαα Ὀδθη ὀχεοιῖθα, 
ΤΠ “ ἀφῆϊοα ϑἴομθβϑ" βροκθὴ οὗ νγοῦὲ ρῖο- 
ὈΔΌΙΥ ἴποβο οὔ ννῃϊ ἢ πααὰ Ὀθοη πιφάα {πὸ αἰ ταγ 
ἴο ΟἸγτηρίδη [ονε, ὈῸ1ΠῈ Ὀγ ἴῃς ϑγτίδηβ οἡ {Π6 
βιπηπηϊς οὗ ἰὴ οἷά αἰΐζατ΄ οἵ Ὀυγηϊ-οβοτγίπρϑ. 
(ϑεε «ἢ. 1. 54, αηά ποίο σά )ος.) 

44. {ρὸν εογεμἑεά αὐδαὶ ἰο ἀο α«υἱὲρ ἐδὲ 
αἰΐαν 9 διισπὶ οἤεγίηρε.) ΤΙ 5 ννὰ5 {πὸ βίγσιιο- 
ἔυγε Γαϊδθαὰ θσΡ Ὁγ ΖΟγι ΌθΑΌΘΙ] αἴζοσ ἴΠ6 τοίυγη 
ἔτοτη ἴπ6 (ΔΡΕΥΙΥ, 845 γοϊαϊοα ἴῃ ΕἾΖγα 11], 2,3. 
1: παὰ Ὀδθη ἰαιὰ “ρου {π6 ᾶβθ5 οἵ 
ΘΟΪοποΟΠ᾿ 5 αἰΐασ, νῃϊσἢ {πὸ ΘΧΙ]65 νοῦ δΔΌ]6 
ἴο ἴγαᾶςς οι, δηα νγᾶ5 ἴΠ1|5 ἃ 54,6 ϑίΓισί ΓΘ 
οἵ ΠΙγγ ἔδεϊ θᾶ ναῦ (2 Οἤἶγ. ἵν. 1). ἴὰ 
τηαΐοσῖαὶ, μοννονοσ, ἴἃ αἰ γοα ἔτοπιὶ ΘΟ] πη Οἢ 5 
αἰΐδσ, Ὀείηρ οἵ βίοπθ (τυ. 46), ννβεγθαθ ΠΙ5 
νγ5 οἵ Ὀγοῆζθ. Δὲ σδῆ νν86}} ιἱπαογϑίαπα 
ἴῃαΐ {Πποῖὸ πιϊρῃΐ θῈ ἃ ἀϊεγοποθ οἵ ΟρΡΙ ΠΙΟη ἃ5 
ἴο ναὶ ἴἃ ννὰβ Ὀοδί ἴο ἄὸ νι τῃῸ δἰζαγ, 
ΙΓ ἢ σοπηθ τηϊρξ {Π|πη {πα [Π6 βαογιῆςοβ οἵ 
ΠΟΔΥΪΥ 400 Υθᾶγβ δὰ πηδάθ ἱπά 6} 10] ΠΟΪΥ, 
8116 Οὔποῦβ παρ ηΐ ἴδε] {παῖ {πὸ τεσεπΐ ρο]]ιι- 
ἄοπ μαά ᾿ποιγαῦὶν ἀοϑθογαΐθα τ. ὉΠ στϑϑι]ῖ οὗ 
16 ““ σοπϑιι]τδίοη ἢ νγὰ5 ἃ σοι ρΓΟΠΊϊδο. ὙΠῸ 
ΑἸΙΑΓ νγὰ5 “ῬυΠ]οα ἄοννη :᾿ δι τΠ6 ϑἴομεβ 
Ποτηροβίηρ ἴἴ ννοῦθ σαγοία Πν “Ἰαϊά ἀρ ἢν Πϊη 
(6 Τειρὶς ργϑοϊποίϑ. 

45. Τρεν ἐῤομσδὲ 1} ὀεεὲ ἰο ῥμὶ} 1 ἀοαυπ 
Ἀδίμου, "δπὰ 186 ἈΔΡΡΥ͂ ὑὉπουρμΐ 161] 
ὌΡΟΠ ὕμοπὶι 0 ΡΠ} ἴἃ οννη." (“8 Ποὶ 
ἰῃποη Ό6Ὶ εἰη βιιϊΐοσ δίῃ "---Οτιμπηπι.) 

ἰεσὲ ἐξ «ροιμίά ἐὲ α γεῤγοαςρ ἰο ἐῥερι.] Ἡδτγα 
ψ6 πανὸ {Π6 Ραγαιηοιπὲ πιοῖϊνο. Ηδα {πΠῸῪ 
ἀννοῖε ὈΥ πο πιϑοῖνοβ {Ποὺ πλρς παν ἀείεγ- 
τηϊποὰ οἴπογνιβο: Ὀΐὺΐ ᾿ἰνηρ δποπρ ἴΠ6 
Βοαῖῃοπ, πον Παὰ ἴο σοηπδίογ, ποῖ 580. πλιιςἢ 
γΠμαΐ ννὰβ αὐϑίγαςίθα νυ τὶρῃΐϊ 5 παῖ ννὰ5 
ἐχροάϊοηξ ὑπάθγ {Π6 οἰγοιιπηδίδποοβθ. Κε- 
ἰοητίοη οὗ {Π6 ἃἰΐαγ ννουἹὰ μᾶνα Ἰδϊὰ {ποτὰ 
ΟΡΘη ἴο τϑργοόδοῆ. [15 εἰθϑί γι ννὰ5. {Π 6 
βίγοηροϑί ροβϑίῦ]ε ργοΐϊοβδί ἀραϊηϑδὲ ἸἀοἸαίγυ. 

486. ἐπ ἐῤε ριομπίαϊν Κ᾽ ἐῤὲ ἐοηρίρ.] 1.6. “ἴῃ 
βοῖὴδ Ρατί οὗ [Π6 τειαρὶθ Ἀ}}}.᾽ 

πὰ τῆς τῆϊηρβ [ἢδὲ νγαγε νυ τη τΠ8 3" 
ταπρὶε, ἀπά ἢδιϊονγεά τἢς σουτΓίβ. 

49 ΠΟΥ πιδάδ [530 πὸνν ΠΟΙΥ νϑ8- 
565, ἀπά ἰηῖο τῆς το πηρὶ6 {Ποὺ Ὀγοιρῃς 

ἐπι αὶ εογαυεηεγι ῥίαε..) ὙΥδαϊτίοη βαἱά πδξ 
1Π6 “ρίαςθ᾽" βοϊθοϊεξὰ ννὰ8 4 γοοπὶ ὈθΙοη ΡΠ 
ἴο τη6 ΒΙρἢ ῥγίθβδί δὲ ἴπΠ6 που -νγ βίο ΓΠ ΟΟΥΠΕΓ 
οἵ [6 Το πιρὶε (ἡ Μιάάοίἢ, Μίβμηακ, ἱν. 46). 

μπὲ] ἐρέγ «ῥομά εοριὸ αὶ ῥγοῤῥε. Οομρ. 
Ἐδ γα 11, 612 ΝΟΘΒ. Υἱι. δι τ Σ Μδος, ΧΙ͂Υ 41. 
Ι͂η τΠ6 ᾿πΐθγναὶ Ὀδίννθοη ἴῃς ἀθαῖῃ οἵ Μαϊδοῆι 
(4αὉ. ΒιΟ. 400) «πὰ ἴπῸ σοπλίηρς οὗ Ϊομη {Π6 
Βαρίϊϑε (40. 4.}. 27}, ἴῃς. [ὸνν8 νογ σοη- 
{{πιια}}ν ὀχρθοῖίηρ 4 Ῥγορηδί ἴο ρρϑαῦ, νυ ἢ 
ΔΟΪΠΟΓΙΓΥ͂ ἴο βθίτ]α 81} πηαϊῖογβ οὗ σε] ρίοη οἡ 
ὙΠ οἢ ΘΓ ννὰ8 ΔηΥ ἀοιιϊδί, ὙΤῆδ ροπογαὶ 
οχρθοίδξοη ννὰ8 {παῖ ΕἸ] 4 ἢ ννου]ὰ σὶβο ἔγοτη 
τΠ6 ἀερδά δηὰ ““σοβδίογε 4}} {π|πηρ5᾽ (Μαῖίϊ. 
Χνῇ. 11); δυῖ 5οπὶθ οὌχρεοϊθὰ Τ7Θγθπλίδἢ 
(ὁ. χῖν. 14); ΜΜῃΠ6 ΟἴΠΟΓβ. ΠΊΘΓΟΙΥ͂ συρροβεά 
ται Οοἀ ννοι]ὰ ποῖ---οοι]ὰ ποῖ---ἰοπρ ἰδανθ 
ἢἰ5. “ ῬΘοΙ]αΓ Ρθορὶς ψιπουΐζ ὯΔη ᾿ἰπϑριγοῖ 
βυϊάς το ἀϊγοοῖ ἴΠ6π|.0 ὍΤἼδ ὀχρεοίαδζἊοη ἐϊά 
ηοῖ αἴθ ἅννδῦ 85 {ἰπ|ὸ γεηΐ οἡ, θυΐ ταῖΠοῦ 
5τονν ἰη ἔογος, ἀπά Ὀδοαπια ἃ ἀοἤηϊΐο δητςῖρα- 
τίοπ οἵ {πΠ6 σοπιηρ οὗ “ Μρβϑβίδῃ της Ῥυίηςε ᾿"ἢ 
Ὀοΐίοσγε τς Βαρίιβὲέ σαππὸ ἴοσί ῃ ἵἴτοπὶ ἢ15 
ΒΟ] 5οη. 

47. ἐῤὲν ἰοοζ «υροΐε τἰοποι πεοογάϊπα ἰο ἐδὲ 
ἰααυ.] ΒΥ “ «υφοΐες ϑῖοπο5 " ἃγὸ πιθδηΐ βῖοῃπϑϑ ἰῇ 
1Π6 1. παΐαγαὶ σοπάϊτίοπ, ππτουομθα Ὀγ τῆ σὺν 
ΟΥ {8 βιτανιηρ-ῖοο!], 5 ἢ 45. ἀγῸ σοιηπγαηκος 
τὸ ὃδ6 τιιϑδϑα ἴὴ ἔχ. Χχ. 25: θυ. χχνὶϊ. ς. 

ὁεδε α πόαὺ αἰαγ.] [1 Λζογα! γ, “ Ὀι1]Ὸ τῆς 
αἰΐαῦ δῆθνν." Βοιίηρ οπ ἴΠ6 58πὶ6 5ἰΐο, ἴἴ ννὰϑ 
51}}} τοραγάθα 45 ἴῃ βᾷπὶδ δἱζαγ. 

48. “πώ »ιαήίδ μῷ' ἐδὸ “απεϊμαγσγγ ἢ Β δῖδμοσ, 
Βα πρ." ΤῊ νν4}}5 μαα ΡΥ ΌΪΥ βυβεγοά 
πο ᾿Π]ΈΓΥ ἴῃ Ρδο65. 

απεὶ ἐῤρὲ ἐῤίησε ἐῤαΐ αὐεῦὸ αὐἱέῤίη ἐδὲ ἱφηρίς. 
Εδίμοσγ, “ἀπά τἴΠ6 ἱπηθ Υ Ῥᾶυύβ οὗὁὨἨ [ἢ9 
θΠ1Ρ190᾽"---ἰλο, (Π6 ννἃ}}5 ἀπά οἴπου ραγίϊοι5 
πο αἰνιάθα {πὸ Τορὶς ἰηΐο Ρογί Π8. 
ὝΤΠοβ6 ἴοο Παὰ βιβεγοαά ἀαπιᾶρο, αηὰ τοαυγρά 
ΓΘΡΑΙΓ5. 

αμεί ῥα οαυεαά ρὲ εομγ..}] 1.6. Ττουπουθά 4]] 
(ἀοΠ]οπηοηΐ5 ἔγοπι {Ποπὶ, ἀπ ΡΟΓΠαρΡ5. Ρυγι ο 
ἴποπὶ νυ “{ΠῈ νγδίου οὗ βθραγδίίοη " (ΝΠ. 
Χίχ. 9--21}, ἃ5 ΟΤΙΠῚΠῚ ΒῈΡΡΟΒ65. 

49. ποαυ ῥοὶν τσε5.ε..1 “ Επγηϊΐζυγο ἢ 15 
ἱπτοπάθα, ταῖμοῦ {Πα η “νθ 5565. ὙΠῸ οτἱ- 
ΒῖΠ8] ξυγπίτασο οἵ {πὸ ΤΈΗρΡΙ6 μδά σοηβιβίθα οἔ 

ΠΥ (ὡοοσίςο 



424 Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΙ 5. ΙΝ. [ν. 5ο---ς. 

εδ' δ της ςΑπά αβεοῖκ, ἀπά τῆς ἴτας οὔ ϑυτπε ἀτεά ἔογιγ ἂἀπὰ εἰρῃτα γελτ, ΤΠΕΥ τοβε δ ὃν 

ἴ Οσ, 
ΕΣ 

οἴπηρβ, ἀπά οὗ ἰποεῆβε, πὰ δε 
120 ]6. 

50 Απά ὑροη [ἢς Α]τᾶγ {ΠῈγ Ὀυγη- 
εὐ ἴποεηβα, δπὰ τῆς ἰδλῃλρβ ἴπαΐ 'ψεῦε 
ἜΡΟῚ ἴῃ σΔηα]αβιοἷς {πεν Πρ τε, (παῖ 
{ΠῈῪ παρε ρῖνε ᾿ρμς ἴῃ τῆς τεπιρ]ς. 

51 Εὐτίδεγπιογε ΤΠ Ὺ 8εῖ τῆς ἰοᾶνεβ 
ὑροη τὰς τἈ0]6, Δηὰ ᾿βργεδά οιιἱἍ τῆς 

ιὀνραά ἐκ ν 6115, Δηὰ βη 8ῃςἀ }} (ἢς νγοτῖκε ἢ ςἢ 
οτ, 
"“ ἐΐὰφ 
υείζα, 

ὐν ἡμρραν {ΠΕΥ δά θερυῃ ἴο πᾶῖκα. 
52 Νονν οη ἴῃς ἔνε δηά {νεητειῃ 

ἀλγ οὗ τῆς πίπει πποητῃ, νυ ϊο ἢ ἐς 
εαἰϊεά τὴς πηοπίῃ (ὐδβίει, πῃ τῆς ἢυη- 

ἔουγ οὐ]εςί5 :-τἰ. ΤῊς ἀτῖκ, τ  τδς σΒογ ἷπὶ 
δηὰ [Π6 τγογογ-δοδῖ ; 2. Τῆς κσοϊάδθη οἽδηάϊοθ- 
βίϊοκ, οὐ ἰαπηρ-δίδῃά ; 3. Τμα τΔ0]16 ἔοσ (ἢ6 
βῃονὌογοδα : δηά 4. ΤῸ αἰἴᾶσ οὗ ἱποθῆβϑο. ΤῈΣ 
ΑΚ δηά ἀφο τιρξον ἌΡΡΟΑΓ ἴο ἤδνα Ὀόδθῃ 
ἀεοξιογεά ΟΥ̓ ΝενυςπδάποΖΖαγ (2 Ἐπά, χ, 22), 
δηά 1ῃ6 ϑεοοπά ἔδπρὶο δὰ ποῖ ευθῆ ΔΩΥ͂ 
οουηΐϊοετρατγίβ οὗ [ποτὰ ( [Ὀβερἢ. " Βε]. [υἀ.᾽ ν΄. 5, 
ὃ 5; Τδςῖῖ. “ Ηἰς5ἴ.᾽ ν᾿ ο). Ηδηοο [Π6 ρῥίδοοβ οὗ 
ξαγχηΐυτε δὰ Ὀδδη σχεάιςοεά ἴο ἴγοθ. ὙΏΠ656, 
μανηρ Ὀεθη ολγηθὰ οἵ ὉῚ ἴμ6 ϑγτο- Μδοὺ- 
ἀοηίδηβ (οἷ. ἷ. 21, 22), ΕΓΟ ΠΟΥ τερ δοεὰ ὉΥ͂ 
πον σοῃδίισοηθ. Ασοογάϊηρ ἴο (Π6 Τὰαὶ]- 
ταῦά, [ἢ σδη ἸΘβίιοῖκ πον πιδάθ νγὰβ8 ποῖ οὗ 
ξοϊα, δυΐϊ οὗ Ἰτοη οαϑεά ἢ ννοοά (ΠΒεγοῖῃ- 

υσρ, " Ηἰβἴουῃ οὗ Ῥαϊοϑίης, ῥ. 54). 

ἐδὲ αἰϊαγ 977 διιγπὲ οὔεγίπιρε, πα ΟΥ ἑπεεησε. 
ΤΙ 5 15 ἴῃ τοδάϊης οὗ [ἢ ΑἸάϊης οἀϊκίοη, 4 
οὗ ϑενεγαὰὶ Μ55. [ξ ἰβ, Ββοινενοσ, Δ [ΕΒΓ 
οἱτοηθουβ. Τα “ αἰΐδ οὗ Ὀυγης-ΟἸἴεσίηρβ᾽᾽ἢ 
σου ποῖ ὈῈὲ “Ῥτουρῃξ ἱπίο ἔπε Τοπρὶς,"» 
δίηςε ἰξ ννᾶ8 ἃ 53οἰὰ βἴοῃε βίτσυσΐυσε 01] ἴῃ 
16 ουὐΐεῦ σοιτί (υ. 47) ποτ ςοι]ὰ ἴπογα ἢδνυο 

Π ΔΗΥ͂ Οσςαϑίοη ἴο τηδηϊίοη ἴξ ἃ βεοοπά 
ὕπιθ. Μοβῖ πηδημυβοσίρίβ, ἰπο]υάϊηρ ἐῃ6 Οοάοχ 
ΑἸεχδη τίη, τεδα τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμια- 
μάτων, ““ἴμε ἰΐαγ οὗ ἱποθηϑε," οὐ την τ[Π6 
ὑνογβ ὁλοκαυτωμάτων καί. Οπ [δε “ ΔΙίαγ οὗ 
ἜΓΕΕ ΟΥ̓ ἴπε “ σοϊέδηῃ δ]ίασ," 866 ποῖθ οὔ 
οὗ. ἰ. 21. 

560. 2667 δωγπεά ἱπεεηπε, ἀπαᾶ {δε ἴα». .. 
δεν ἰϊφῥίεά.) Αοπιράγε ἔχ. χ]. 25, 27. ΤΉΟΥ 
τεβυτηθὰ δδοῖ οὗ ἔπε ργαςίίςεβ ἀϊδυκεὰ ἀυτίην 
τε τἰπ|ς οὗ ἀδϑβοϊδίίοη. 

51. ἐδὲν “εἰ ἐδε ἰοαυεε μρορ ἐδε ἐαἰς.7 ΤῊΘΣ 
ἔννοϊνο ἰοαᾶνοβ οὗ {Π6 βῃοννδγοδά, νυν οι ὑσοῦο 
[Π6 ἑοπεϊπυσα {πδηκ-οβογίηρ οὗ [86 ἔνεῖνο 
{068 οὗὨ [5γ26]. ((οπιρ. ἔχ. χχν. 30; χὶ. 21: 
1,εν. χχῖν. 5-9.) 

σ“ῥγεαά ομδ δὲ «εἷς ΒΥ “ἴῃς νοῖ]5 στὸ 
τηιῦδί υπάἀεγβίδῃηά :---τ. Τ δ νοὶ] ρσόροσ, ννϊςἢ 
βεραγαῖϊθδα Ὀεΐνψεοη (δ6 “ἩοἱΪγ ΡΊδος" δηὰ 
ἴῃε “ΠΟΙΥ οὗ ΗοΙΪε5:" δηὰ 2. Τε “βδηρ- 
ἴῃς " δἵ ἴπε ἀοοσ οὗ (δε “" Ηοἱγ Ρ]δςε," νος ἢ 

ὉΡ δεζίπλε5 ἴῃ τῆς τηογηΐηρ, 
52 Απὰ οβετγεά 8δογίπος δοςογά- 

ἵῃρ' ἴο [6 ἰανγ προῦ ἴδε πενν Δ]12γ 
οὗ υγηῖ οἰογίηρβ, τὶς ἢ {πεν δὰ 
πλδάα. 

54 Ἰ,οοἷς, δὲ δῖ της δηὰ ψῆδὲ 
ἀλγ τς μεδίῃεη πδά ρτοίδπεά ἰξ, ἐνεῃ 
ἰῃ (δ νγἂβ ἰξ ἀεάϊςαῖεὰ τ ἢ 80ὴ 
Δηὰ οἰ Πεγη8. πὰ ἤλγρβ, δηά βαδυλ τς ΚΙ 

55 ἼΠδη ἃ1]1 [ῃς ρεορὶς ἐ6]1 ὑροη 
τ εἰν ἔλοθβ, ἡγογβῃ!ρρίηρ, δηὰ ρῥγδίϑίπρ 
(ἣς Οοἀ οὗ Βεᾶνεη, ψῆο μδά ρίνεῃ 
τεπὶ ροοά δβιιςςαβ88. 

ἀϊνίἀοὰ 1ἃ οπὶ ἴδε ροτοῖ (Εχ. χχυϊ. 36: 
χχχνυΐ. 37). 

52. ομ ἐδὲ ἥυε απὰ ἐκυερεοί ἄαν Ὁ δὲ 
μπὲ γποηδ.}] ἘΣΧΑΟΌΥ ἴπγοο γοᾶγϑ ἔγτοπι ἴδ 6 
ἀδῖο οὗ [ἢε ἢγϑξ βδογῆοε οἡ ἴΠ6 1:Δο]-αἰΐατ 5εὲ 
ὉΡ ΟΥ̓ ἴῃς ὅγτο- Μδοοάοπίδηβ. (856εε οἰ. 1. 
54) 59; δΔηά ςοῃΡ. 2 Μᾶςο. Χ, 5.) 

ἐδεῦ γος εὖ. δεξέμιε:.}] ΓΏΘΥ ο τς ἱπιραῖοηΐ 
οὗ ἀεἰαγ---οαρεγῦ ἴο νπῖποβ5 ἴμε τε πα] ρ οὗὨ 
ἴῃς ἤλπιὸ τροὴ ἰῃ6 δἰΐασγ, ψῃῖς ἢ νγὰ8 ἴδε 
βυγῦοὶ οὗ [ῃ6 παιίοηδὶ ᾿1ξθ, δῃὰ ἴδε σϑῆσννὶ 
οὗ ἴῃε ἀδ]ν 8δογίῆςς, να ο ἢ νγὰ5 ἴπεὲ ϑἰσπ οὗ 
1ῆς6 παίϊοπ᾽ 5 βεϊ-ἀδάϊοδίίου τὸ σοά. Αςςογά- 
ἴῃρ ἴο (06 ψυῖζογ οἵ ἴῃς δεοοηὰ Βοοκ, [ὃς 
ΒΔΟΥ ΓΔ] ἤτε νγαϑ οὐδίδίηεα ΟΥ̓ 5: γι κίηρ ἵνο 
δἴοπϑϑ [οροῖμοῦ ἴοσ ἴῃ 6 ρυτροϑο (2 Μᾶδςςο. χ. 3). 
Πρ δο οὐίλϊποά τᾶς τστεοκοηθὰ ΒΟΙΥ͂, ἃ5 
οοπχΐηρ οἰγαῖρηῖ ἴσοι Ὡδίυγε, ἐ.6. ἔγοτχ Οοά, 

68. οὔεγεά “αὐγίβεε ἀριογάϊηρ ὁ ἐδὲ ἰσαυ.} 
1... ““οἴετοά [6 τηογπίηρ 5δογιῆςθ, ἃ ἰαπιὺ 
οὗ ἔπε ἢἤγβι γεασγ, στ ἰ[(5 ἀρροίϊηϊοα τηραῖ- 
οδεσίηρ; δληὰ ἀσγηκ- ογηρ." (δες ΕΧ. χχὶχ, 
38. 400 

δά. Ζοοΐ, αὐ «υδαὶ ἐΐνγιε, (5..1ὺ ὝΒΕΓΟ 15 πο 
“Ἴ ὁοοἱκ "ἢ ἰὴ ἴῃς ογρῖηδὶ. Τῆε ἕδςοϊ ἰ8 5: ΠΊΡΙΥ 
πατταῖϊοά, (μὲ [πε ἀφάϊςρίίοη ἰοοῖς ρΐδος αδἱ 
(ὴ6 584π|6 {ΠΠ|6, ΟΥ̓ ΣΔΙΠΟΓ ““ 8βοδϑοη "---ἰ,ε. ἰὴ 
[86 πιοητῃ ΟΠ δϑἰοι---ηὰ οὐ ἴδε βδηδ ἀδῪ 85 
(6 ρῬγοΐδηδίοη. [085, ἢο ἀουδί, ατταηροὰ 
(δὲ 50 ἰξ βῃουά 6. 

αὐἱδ σοι, ἀπά εἰλδόγης, ἀπά δὰάγβι, απαὶ 
σγ»ιδα.] 1... ντὰ ἴδε τεσορηϊθοά πλιιβῖςδὶ 
ϑεσυῖςς οὗ ἴῃ6 5δησίυδτγ, ἤεγα (Π6 ᾿ϑδὶ ΠΟΥ 
ὙΔ5 50.847 δοςοπηραηίοθαὰ ὈΥ ἴδε πᾶ, ἴδ 
ογπιραὶ, δπὰ {με οἸἴπετπ ΟΥ̓ ῥβαϊίειγ. (868 
1: ΟἾγ. χχνυ. 6; 2 (τ. νυ. 12.) ὙΠῸ οἸἸἤοΓγῃ ἰς 
τ1)εὲ Οεγλδηῃ σέδεν, ἃ βοτί οὗ συ αγ οὐ υἱοὶ]. 
(Οοιρ. εἶ. ΧΙΪ!. 51.) 

δδ. αἰϊ δὲ ῥεοῤίε 7ε1] μροπ ἐδεὶγ ζαεει.} 11.2. 
Ῥγοβίγαϊοα {με πηϑεῖνθα ἰὴ δἀογδεοῃ. 

γαϊπς δε Οοά οΥ δεανεη, «υδὸ δαά σίυεν 
ἐδεηι ξοοά σμειοι..}ὺ ἈΔΙΠΟΥ, “Ρ»σδίδὶπ ἊΡ 
ἴο ΘΔΥΘΣ" (2. ἰδυπηρ ἴο [Π6 53Κ165) “ Ηἷπὶ 

" 



Β.(. 

ν. 56---ὅ1. 

56 Απά 50 {πεν Κερὲ {πε ἀεάϊςα- 
το οὗ τῃ6 δἰζαγ εἰρῃξς ἀδγβ, δπά οἵ- 
ἔεγεὰ θυγης οἴδεγίηρθ νυ ρ]δάπεββ, 

βλδτ ῥοςς Δ Πα βδογῆςεαὰ τῆς βασγιῆος οὗ ἴ4ε]1- 

10, 

νΈγΆηςα δηα ρῥΓΔ1586. 
57 ΤΠΘΥ ἀεοκεά αδἷβο τπς ἰογείγοηξ 

οὗ τῆς τεπιρὶς ἢ σγοννη8 οἵ φροἱἹά, 
Δηα νν] ἢ 5}16145.; δἀηὰ τῃ6 σαῖεβ δηά 
της ομαμπηθεῖβ ΤΠΕΥ ἵτγαπαννεά, δηά 

τον παρ ᾿ μΒαπρεά ἀοοῖβ ἀροη {Π6Π|. 
δρογε ον 
δέει. 

ς8 ΤΠι5 νγὰβ {ΠΕΙῸ νΈΎΥ ρτγεαΐ 
οἰδλάπεββ δηοηρ {Π6 ρεβορίθ, ἰογΓ τἢδΐ 
τῆς τεργοδοὴ οὗ {π6 πϑαῖμθη ννὰβ ριυῖ 
ΑΥΑΥ. 

59 Μοίδονεσ [428 δῃὰ ἢϊ5 ὕτε- 

1, ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΘ. ΙΝ. 

ΤΠγοη ἢ τπῈ ΠΟΪα. σοηρτερδίίοη 
οἵ ἰβγϑθὶ ογάαϊπεά, τΠαΐ τῆ8 ἀδγβ οἵ 
τῆς ἀεαϊσαῖίοη οὗ τῆς «ἰΐαγ βποιυϊ]ά 
θεὲ Κερί ἴῃ τῃεῖγ βεάβοη ἔγοπὶ ὙΘ Αγ ἴὸ 
γεαγ Ὀγ 1ῃς βρᾶςβ οὗ εἰρῃξς ἄἀδγϑ8, ἔγτοιη 
τ1η6 ἥνε πᾶ ἰνγθητίθῖῃ ἄδΥ οὗ {Π6 
τποητῃ (ὕδβίθιι, νυ ἢ πλῖγῖῃ ἀπά ροἷδά- 
ΠΕ688. 

6ο Αἱ τῃδϊ εἰπια α͵8θο {Πεὺ θυ] άἀθά 
ἋΡ 1ῃ6 πιοιηΐ δίοη ὑτἢ ΠΙΡῊ νν8}}5 
δηά βίγοπρ ἴονγεῖβ τουηά δροιΐζ, ἰδϑβί 
{Πε ἜΝ 5Ποι4 σοπτα δηά {γεδὰ ᾿ἴ 
ἄοννη, 45 Ποὺ Πδά ἄἀοπε δείογε. 

61 Απά {Ποὺ 8εῖ {Πεῖα ἃ ρδίγβοη 
ἴο Κεερ ἴἴ, δηὰ ἰογπεά Βείβιιγα τὸ 

425 
ΒΒ, (, 

εἶτ, σός, 

ἐ (ἢ. σΣ. 21, 

ψηοῸ Παά ίνϑθη {ποπὶ σοοί βιισσοββ." ΔΛ ἢ 
Ὧ15 τπιϑιιὶ] γοζίσθηςσθ, [ἢ 6 Ἰν τ Υ ΚΘΘΡ5 ὕδοκ (Π6 
παηῖὸ οἵ Οοά, ἡ Ώ116 πιά κίης 15. γείοσθπος ἴο 
Ηἰπὶ 5. ΠΟΙ ΠΕῪ ἀρραγοηῖ. 

56. ἐῤὲν ἀεῤρὲ δὲ ἐράϊεαμοη ΟΥΓ ἐδὲ αἰξαν 
εἰσῥὲ ἠα».7 ὙΤΠῈ ννογὰ {γαηβίαϊθα “ ἀράϊοα- 
τἰοη ὑ 15 ἐγκαινισμός, ΜΥνΠ1Ο Βεῦνο5 ἴοὸ σοηποοῖΐ 
115 οσοδϑίοη νυ {πὸ ρουπιαηθπί ἐγκαίνια, ΟΥ̓ 
“Ἐραᾷβί οὔ {πὸ Π) δἀϊοδίίοη " οὔτπ Νὸνν 1 εϑία- 
τηθηΐ ( [0 χ. 22). [{ ννὰβ [Π1|5 ὁσσδϑίοῃ νυ] ἢ 
1ῃδὲ ἔδαβέ οἵ {Π6 τα - νν που σοιηπιοπηογαζεά, 
Α5. ϑοϊοπιοηβ ἀδθαϊοαϊϊοη ἔδαδξ πα ἰαϑῖθα 
“ οἰβῆς ἀαγε᾽ (1 ΚΊπμ5 νυ]. 623-66), 50 [1185 
ἤχεα 1{Π6 βᾷπιθ ἴθῦπη [ῸΓ {πὸ ἀιιγαίίοη οὗ Π]5. 

ἀπά σαεςγί περ ἐρὲ σαςγίπεο ΟΥ οἰ θέγαρτε απά 
»γαΐ:ε.) ΒΔΓΠΟΓ, “πα βδοτιΠπορα ἃ βδουὶῆοθ 
οὗ Ῥθϑδοθιοουϊπρ5 απὰ ὑμαπκπρίνίπρ. 
Οοτρ. [.δν. Υἱῖ. 11. 12, ἍΠοσγα {πὸ ΕΧΧ, 
156 {Π6 58 Π16 χρυ ββιοη-- -θυσία σωτηρίου ἀηά 
αἰνέσεως. 

57. Τρὲν ἀρεζοά απὸ ἐδὲ ζογεΐγοη! ὁ ἐῤρὲ 
ἐφρηρίο αὐἱ! ἐγοτυης οΓ οί.) ΤΏ ΟΥΘ. ννὰ5. ΠῸ 
ἀϊγοςξ ργεσθάθηϊς ἴου Π15. ἴῃ [νυν 5 Ῥγδοτῖςο, 
[{ νυῖϑ γαῖῃου ἀπαϊοροιβ ἴο {πὸ Πποαῖπ πη οτπηὰ- 
τηθπίφξιοπ οἵ ἴοπιρ]ο5. ἀπά ραθ]ῖς. Ὀυ] ἀἸηΡ 5 
ὙΥ ἢ μαγὶαπάβ δηή [οϑοΟηΒ5 δὲ {{πη65 οὗ μι ]ῖς 
Το]οϊ οΙης. 

«ὐἱἐῤ “ρϊοϊά4.71Ὶ Ταζογα!ν, “' 5Π18}} 5μ 1. 145 "- 
1π ἱπηιζαϊίοπ, ργοῦδοὶγ, οὗ τη βοϊάθη 5} 16] 5 
οἵ ϑοϊοιποη (1 Κίηρβ χΧ. 17). νΠ] ἢ 5} 15Π4}Κ 
εσατγιοὰ οἵ (ὁ. χιν. 26). ῬΆΏΒΙΟ τ0115. τι5. {πὸ 
'πΠ ΑἸοχαηάσια {πὸ [ονν θἢ ϑυπαβοξιθ5. ΝΕΥῸ 
δὐἀοσγποά ἢ 51}}16165. (Τὲς. δὰ (ἐδπιπ, 

Ρ- 994). 
ἐρε σαίε: απά ἐῤὲ ερανιδεγς ἐδὲν γοπεαυεά.) 

Ἐμοῦ, ΠΟΥ οοπβοοταῦθὰ" ΟἹ {πὸ 
ἐς ΟΠΔΠΊθΟΥ5,᾽ 566 ἴΠ6 σοιημηθηΐ Οἢ “', 38. 

59. ὑμάα:ς . .. ογἐαϊπεά, φαΐ δὲ ἄαγε. .. 
σῥομα ῥὲ ἀέρι. ἼΤἼΘ ἔοϑίϊναὶ οἵ πὸ ἐγκαίνια 

πιαϊπίαϊποα 115 ρίαςε ἴο {πὸ ἰαϑί ἀδγϑ5 οὐ [νυ 15} 
παίίοΠΔ] οχδίοποθ. [{ ννὰ5. οοἰεδγαῖο ΠΟΔΥΪΥ 
ἦπ 1ΠπΠ6 ϑᾷπιε ΠΊΔΠΠΟΥ 85 ἴπο Εθαβί οἵ Ταῦοῦς- 

Π40]65, ἢ ἰοδίαὶ ργοσθβϑβϑίοηβ, 'ἰπΠ ΠΟ 
Ὀγάηοῆο5. οὗ {Γ665, δβρθοία!!ν οἵ ἴπ6 Ρα]πΠΊ, 
ΘΎΘΘη δὐθη ἴῃ πη -ννιηΐου, ννοσο θΟΓΠΘ, δηά 
Ρ5ΔΙΠῚ5 γν6ΓῈ δι1ηρ, ὈΥ {Π6 νυ! ΡΡΟΥ5 (2 Μδοςο. 
Χχ. 6, 7). Όβθρῆιι5 βσᾶγϑ [Παΐ 1π ἢΠΪ5. {{π|6 15 
ΠΟΙΠΊΠΠΟΠ ΠΑΠῚΘ νγὰ5 “ἴΠ6 ἔραϑδι οἵ 1515" 
(τὰ Φῶτα) ; «πα «ἵ ἃ ἰαΐογ ρογτϊοά {Π6γὸ ννὰϑ 
σογίδιηἶν ἃ αἰιδίοση οὐ {ΠῸτηϊ παῖ! πρ ΡγΙν αἴθ 
Ποιι565 νγ ἢ} ἸΔΠῚΡ5. ΟΥ σδηά]θ5 αἀτισίηρ 115 σοη- 
{Πππιᾶῆσθ. [{ 15 σοπ͵θοςιγρα τπαῖ τῃ6 ρτοαΐ 
βοϊάθη σαπάο᾽δογα ἴῃ {πὸ σουγέ οἵ {πΠῸ Τ᾽ ἜΠῚΡΙ 6, 
ΜΙ ἢ νν σα Προ οὐ ἴπῸ ἤγϑε πιρΐ οἵ {ΠπῸ 
Εραϑί οἵ Ταθογηδοΐοβ, γΈγΘ αἶδὸ Πρ θα οη 
{π6 ἢγβὲ πῖριΐ οἵ [115 ἔοαϑί (ϑίδηϊοθυ, " [οννἸ5ἢ 
σποτοῖ," το]. {11 Ρὲ 414}} δὲ ἘΠ6γ6 15 8) 
μΙϑίοσιςα! ουϊάθηςσο οὗ [ῃ15 ργδςίϊςθ. 

δ΄ 4. ΕΡΕΝΒΙΝΕ ΜΕΛΒΟΒΕΒ ΟΕ Ισ 0.Ὰ5-- 
ΤῊΕ ΤΈΜΡΙΕ ΗΠ, ΑΝ ΤῊΕ ΕΟἿΤΥ 
ΟΕ ΒΕΤΗΖΟΒ ΕΟΚΤΙΕΙΕΏ. 

ΘΟ. ἐῤὲν διε τ ἐδὲ γιοιριὶ ϑίοηι αὐἱῤῤ 
ῥὶψ» «υαἱϊς απ σἰγοησ ἰοπύογε τσομπεί αὐομὶ.) 
Α5 τῃὸ Ασζγα, ἀπα πάρα {πὸ νη] οὗ [6γιῖ- 
ϑαίοιη ὄχοορῖ {πὸ “ΓΟΊΡΙ6. Π}]], γοπηα πη ἢ 
{πὸ παπάς οὗ ἴῃς ϑυγίδηβ, ΨΠῸ πιαϊηίαϊηρά 
ἃ 5ἴγοηΒ μαΥΓΊ50η [ἢ πο ρίασο, [85 [6] 11 ἴο 
θὲ Πποοοββαγν Πονν, ΤῸΥ {Π6 ἤγϑί {{π|6 ἴπ [Ὁ νν]5}} 
Ηἰβίοτυ, ἴο Του ΠΥ νυ ἢ νν4}}85. ἀπ ἴοννοῦβ {ΠῸ 
Θητγο ΤοπΊρΙ6 οἰσγοιῖ. ΗΠοτῖο, οΠΪΥ̓ {ΠπῸ 
Θαϑίογη δἰάθ, νι ἢ σοΙποΙάοα νυ τὰ 6 ΟὐοΓ 
οἴσεις οὗ τὸ οἰἵγ, δὰ Ὀθοη ἴπι5 σιαγάος 
ἔγοπι αἰΐαοκ. ΕὙΥοπὴ {Π15 {{π|Ὸ {111 Β.Ο. 142 {π6 
ἴννο Το γιιβα!οη5. ϑῖοοά ομθ οὐ  ἃραιηβέ τἴῃ6 
Οἴου, νυδίσῃ[] απαὰ Ποϑί]θ, πἰκο {πὸ 1, δὴ ἀπε 
{πὸ δαθίηθ ἈοπΊοα οἡ ἴπ6 (ΛΓ η 8] ἀπὰ {Π|6 
Ῥα]αίπο. 

ἐγεαι 1’ ἀοαυπ.] 1.6. ““τὰϊη 11 -ὶ’ ἀοΒΙΓΟΥ͂ 
1 (ὐρηῖρι δι ΤῈ 4.Ὁ. 

61. φουεϊποά Βειῤειγα] Α ννῖϑθ. πιθδβιιτθ. 
ΤἼς ροξβθϑϑίοη οὗ ἃ βἴγοῃῃ ρίαςθ ἴῃ πὸ ἢ}}1- 
σου πίγΥ δου! οὗ ογιυβαϊοπὶ νὰ οἵ {πὸ 
ΒΥοαΐοδ προγίαησθ, ΠΟΥ ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ α5. 1ΠῸ 
Ιἀιιπιᾶηθ ννΌΓῈ ΠΟ]. (ἢ, νν 1-2), δυὰ 

Πἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοσὶ ρ 
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Β. ς. 

εἷς. σό4. 
Ρίεβεγνα ἰτ ; {πὶ τῆε ρεδορὶς πιρῃΐ 
ἢανε 4 ἀείεπος δραίηβι [ἀιπιοᾶ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ν. 
32 μάας τνεξϊσά ἐᾷς εἐλίάγοε ο7 Ξταμ, δι», 

αμκά νεϑιον. 17 «δίριοη ἐς σορεῖ ἐμέο Οαζέλεε. 
25 782: ἐχρῤίοέϊς οὗ μάα: ἐπε σαίααά. κι 272 
ἐεείγογείά ράγον, Ὁ» ἀρεγίμ λένε ἐο λατς 
“λγομρὴ ἡ. 56 δένενε, ἐλαΐ ἐπε 7μαάαε᾽ αὐεόμεέ 
τυονί ἥράξ το Ἰλεῖῦ ἐπομξε, αγ εἰσίῃ, 

ΟΥ̓ νψβδη τὰς παίοῃβ τουπὰ 
δῦοις Πελγά τἢδλί τὴς 4][2Γ νγλ8 

δι]ς, δηά της βαποίυασΥ τοπονγοὰ 88 
δείογα, ἴξ ἀϊβρ᾽ε48ε4 τῃδηὶ νΕΥῪ πὰς ἢ. 

2 Ὁνεγείογτε τΠῈΥ τπουρῆς ἴο ἀε- 
ϑΙΓΟΥ (Π6 ρεπεγαιίΊοη οἵ δοοῦ τῆδῖ 
νν5 διηοηρ ἴδπεπι, δηἀ τπεγευροη 

εἶς. χΣ63. 

---5...ὕ.0.ὦθ0...ὕ.. 

τηῖρῃς δίίδοκ ἰ(ἢς ρμαϊγίοῖβ ὕροὴ ἴπθ6 βοῇ, 
ψἘΠ6 ΠΟΥ οτα οηργαρεὰ δραϊηδὶ ἴμ6 ϑυσία "8 
ο ἴδε πογίϊι. 

ἔο ῥγειογυε 1.1} ὝΒεβε ψοσάβ βεθῆχ 5::ρ6Γ- 
ἤυουβΒβ. ὙΤΠΕΥ͂ τὲ οι ϊεὰ ἰῃ ϑοπὶς οὗ ἴῃς 
θεϑὲ Μ595., δληά ἴῃ τῆς ϑγτγίας νεγβίοη. Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ τπιεὶγ οΥἹρη4] ἸηΓυ βίου ννὰ35 8ῃ εἰτοῦ οὗ 
τορειοη ΕΥ̓͂ ἃ 5Ξςτθε. ἔπε τεϊδίη ἴπεῖη, τα 

- ταῦδὲ ὑπάἀεγβίδηά ἴπαἰ ΒείΠϑυγα Μνᾶ8 οσσυρίοα 
ἴῃ ογάον ἴῃδΐ ΠῸπι ἰξ ἃ νναῖςἢ πιζῃς Ὀ6 Κορέ 
οὐ ἴδε Τειρὶς ἔογίγεβ8. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΚΓ. 

δι. ΟΡΡΕΝΒΙΨΕ ΜΕΑΒΌΚΕΒ ΟΡ Ιτ }κἙ 
ΑΟΑΙΝΒΤῚ ΙὈΌΜΩΕΑ, ΤῊΞ ΟΗΙΠΌΒΕΝ ΟΡ 
ΒΕΑΝ, ΑΝῸ ΑΜΜΟΝ. 

1-8. Ηλνίηρ τεοονεγοά [86 Ταπιρῖς ἰίε, 
τεβίογεά (ἢ οαϊῆςο, δηά 5 Γοη ΡΥ ἰοσττῆοά τῃς 
επξίγε ΕΠ], [υἀδ5 εξ Εἰ πιβε᾽ βίγοης Ἔπουρῃ 
ἴο γΓεβύτης ἢ18 οἰθησῖνε ὁρογαδίίοηβ, δηά ςΠδϑιβο 
τπη6 {ἴδο5 ἴῃ 5 ἱπηπηοάϊαϊο περ θουγῃοοὰ 
ΨΉΙΟΒ δὰ σϑοθηγ ἰοπὶ {πεὶγ δἱὰ ἴο 186 
δυτίδηβ. ΟΥ̓ ἴβεϑα 186 τηοβῖ ἱπηροσίδηϊ ψοσ 
ἴη6 Ιᾳυποδηβ οὐ Εξάοπικῖος, “ἴπ6 ΤΠ] ἄτθη 
οὗ Βεδη," δηὰ ἴδθ Ατηπιοηϊῖΐοβ. ὍΠῸ Υδᾶγ 
Β.Ο. 163 8ροὴβ ἴο ἤαύθ ὕδθὴ ερὶογεὰ ἴῃ 
ἴῃγοο σαπιραΐὶρτ5 ἃρδιηϑί ἔπ 686 [ΓΘ Θ Θηοτηΐθ 5. 

1.ὄ ἐ ἀερίεασεά ἐρεγι ὍεΡ νιμερ.} ἘἈΔΠοΥ, 
“ὁ ΤΟΥ ΨΟΙΟ ΒΣΟΔΟΙΥ οπτδβοὰ." Τὸ 
βρι γἴι18] ννοσϑῃρ ἴῃ [6 Το μρ]ε δἵ [ογιιβαίοπὶ 
νγ85 ἃ Ῥεγρεἴιδὶ ργοΐεσξ ἀραϊηϑί ἴδε ᾿ἰσοηξοιις 
Ἰἀοἰαίγιοβ οὗ τὴς πεὶρῃθουπηρ {τ1ῦ65, ἀηὰ ννᾶ8 
τἀπογείοσο (ἢ6 οὐ͵θοῖ οὗ {πεῖν σοηϑίδηϊ Παϊγοά, 
ΤΠΕΥ Βδά ἱπιδρίηοα ἕο τες τηδὲ ἰὲ νγᾶβ 
δΟΡΊ ΔΥΨΑΥ͂ ΟΣ ΟΥΟΓ. ΝΑΕΟΤΑΙ͂Κ, 118 τ θβϑίδὺ- 
᾿Ιδῃπιθηῖ ς4116ἀ ἕογιἢ ΤΠ ΘΓ Δπρου. 

Ω. ἩῬβεγεζογε ἐξὸν ἐδοιδῦ 10 ἀεείγον, 0". 
Α ἀεϊϊθεταῖε ἀδβίση ἴο οχίογηχηδῖο 41} [5γ86]- 
1165, νυν τίη {μεν Ὀογάοσβ, ϑθοῖβ ἴο 6 σπαγροάᾶ 
ὑροὴ ἵδεη. ΨΥ̓Βεῖμον ἴμοσα γ88 ΓΟΔ]]}Υ 5 οἢ 
δ ᾿πίθητοη, ΠΊΔΥ ῬοΥπδρ5 ὃ. ἀοιδίοά,. 

Ι, ΜΑΟΓΟΑΒΡΒΒ5. Υ. ν. 1----. 

ΠΟΥ Ὀερδη ἴο 514Υ δηά ἀεβίγου τε ἘΩ͂Ν 
ΡΪς. 
2 ΤΒεη Ϊἀ298 ἔουρῆς ἀραΐηβε τῆς 

οἰ] άγεη οἵ ἔϑδι ἱπ Ιἀυπηεᾶ δὲ 'Αγα- " Οτ, (γε- 
Ὀδαϊίίης, θεσδιιβα ΠΟΥ θεβίερεά [5Γλε] : ον, “σι - 
πὰ ᾿ς ρᾶνε ἴδεπι ἃ ρσγεαῖ Ἴνεγίηγον,, ὑἐμκα, 
δηὰ αδαϊεά {πεῖς σουγάρε, δηά ἴοοκ “ἤ"- 
ἘΠ εῖγ 5Ρ0118. 

4 ΑΪ5ο ᾿ς γεπιεπιδεγεὰ τῆς ἢ ΠῚ υγγ "Ο τ, 
οὗ τε Τομ]άγεη οὐ 'Βεδη, ψῆο μδά 0. 
Ὀεδῃ ἃ ϑηδλγε δπά δὴ οἤξηςς υἱπΐο {πε ᾿ἴαξαα, 
ΡΘΟρΙς, πῃ τιδῖ {Π6Ὺ ἰΔΥ ἴῃ νγαῖξ ἴογ 
τῃδπὶ ἴῃ τῆς ννγᾶῦϑ. 

ς ες 858υῖ τῆεπι υρ τΠεγείοσγα ἴῃ 
τῆς ἴονγεῖβ, ἀπά επολιηρεά δραϊηβῖ 
ἴδηι, δηά ἀεβιγογοά {πεπὶ υζίει]γ, 

Νυαθ. 33. 
37, 32. 

δε φεμογαίίοα 9. ἱαεοῦ ἐῤῥαῤ «υαὧς ἀ»ποης 
δεν». 1.6. “ τῆς 15γ261116ὲ8 ψγῇο ἄννεῖξ ἴῃ {πεῖν 
Τηϊά5ι.7 [{ πιυδῖ ὃς Ὀογηθ ἴῃ πκϊηᾶ, [Πδΐ, 
διηϊά {πὸ σεπεσγὰὶ σοηξιΞίοη, (ἢ {1068 τηθῦ- 
τἰοπεὰ παὰ ΡγΟΌΔΌΙΥ Θποσοδοῃεὰ ὑροη [5γδοὶτα 
[οὐ] ΟΥΥ. 

ἐδὲγ δεραρπ ἐο “΄αγ σπά ἐεεῖγογ. ἐδὲ ῥεορί». 
Ἀαίμεν, “ διθοπρ ἴτε ροορὶο." ΤΉΕῪ τοηϊοὰ 
{πεῖν νοχδὕοη οἵ ψβδῖ πδὰ οοςυγτεά ΟΥ̓ ρυϊίης 
Τογίδιη ᾿ϑγαο ἴε5 ἴο ἀθδίι. 

8. αἱ “γαδαιπης.) Ἐδῖβοσ, “ Αςγαδδιίης." 
ὙἼΠ6 ρΪδοθ 18 ΣΓΕΔΘΟΏΔΟΪ ἰἀεπεβεά ψἱτἢ ἴδς 
“«ΑΚγαΌΡίπη " οὗἉ ἴῃς (αποηΐςαὶ Βοοκϑ (Νυπι. 
χχχίν. 4; Ιοβῇ. χνυ 3; [υἀν΄ ἱ. 36), νοὶ ἸΑΥ͂ 
501} ΟΥ βουϊῃ-τνεβῖ οὗ τῆς Πεδὰ 8.8, ἰπ πο 
Ιᾳἀυτηκϑη (ογσι[ΟΥΥ. 

ἐδεν δεηερεά 1εγαο! }] Ἀδεῦ, “ Ὀ]οοκΚοὰ 
Σετ80] ἱπ""---2.ς. ΟΓΑΤῚ ἢοσ, σοηδηρά δοτ, 
ννΕΓ ἃ σοηίηυδὶ τλθῆᾶςε ἴο ΒΕΓ Ὀογάογβ. 8566 
ποῖες οὔ ςἢ. ᾿ἱν. 29. 

4. 1ὲ ἱπὴμγ} 9. ἐδὲ εὐδάγεπ 9. Βεαπ.Ἶ 
Ἀδίβον, “ [Π6 81:60, ΟΥ “ ψιοκοᾶπο858." [ἰ 
15. ποῖ ΔΥ͂ 5ίηρίε ἂςῖ, Ὀὰϊ ἃ Ἑσοηςἰπυουβ 5ἔδῖο 
οὗ Βοβε !γ, τπδὲ 18 ροϊηϊεὰ αἱ. Το “ Βοηὶ 
Βολη" τα ποῖ εἰβθννιοσε τηθηϊοπθὰ ὑπάογ 
1Π|8 πᾶπλα ; θυ Ρεγθδρα (ΠΟΥ͂ ἀγὸ ἰάἀθητο δ] 
νὰ τς Μοδυηΐη οὐ Μδοηϊῖοβ (θ ΟΥ̓ 

399) οὗ ἴπε Οδηοηΐοδὶ Βοοῖκβ, βίπος 2 δὰ 

Ὁ ἴδ ᾿οηϑίδης Τοηδιϑοά. ὙΤΒΕ Μδοηϊεβ 
Δ, τηρηϊ οησα 88 ἐποιηΐεβ οὗ ἴϑσγαεὶ ἴῃ [πὰρ 
Χ, 12; Δ ΟΕ Γ. χχνὶ. 7; δηά (ρεῦμαρβ) ἴἢ 
24 ΟἼἾΓ. ΧΧ, 1. 

δ. Ηκ δὶ δεν ερ ἐπ ἐδὲ ἰοαυεγ,.} 1142. 
“ἴῃ ἐδεὶγ ἴονεῦδ ".----ἶπ [ἢ 6 βίου ῃο 5 ΤΌτη 
Ὑ ὮΙ ἢ ΠΟΥ ψεσα νοηΐ ἴο ἰδδὺς οἡ {πεῖν σαὶ 5. 

ἀεειγογεί ἐδε μἰεγγ. 1 1ῸΕΓΆΠΥ, “ ἀθ- 
" νοϊοά {πεηὰ,᾿" Ὀυζ ἰπ ἴῃΠ6 5686 οὗ “" ἀενοίΐην ἴο 
ἀεκιγυςτοη," Ὡς ἢ 15 ἃ σοτητηοῃ τηρδηΐηρ οὗ 
ἀναθεματίζω ἴῃ ἴπα δεοριυαρίπεἪ γογϑίοη, ὑνῃθ γα 
ἴϊ τερίδοςς ἴῃς Ηεῦγοεν δαξῥᾶγδρηι. 



Β. (. 
εἰς. τό. 

ν. 6--8.} 

απὰ Ὀυγπεά τῆ6 ἴονγεῖβ οὗ τῃδῖ 
2ίαεε τῇ ἔγχε, ἀπά 411 τῃδλξ νγεῖβ 
Πογεῖη. 

6 ΑἰΠεγνναγά ἢα ραβϑβεά ονεῦ ἴο ἴΠε 
σπΠ]άγεπ οὗ Απιπιοη. ννπεγα πα ἰοιπά 
ἃ τηϊρῃτΥ ροννγεῖ, ἀπά πλιοῇ ρεορΐε, 
ἢ ᾿ΓΙΠΊοίΠαιιβ {ΠΕῚΓ σαρίδιῃ. 

διιγηοα ἐφὲ ἰοαυεγς ὁ ἐδαΐ ῥίατε Α5. πὸ 
ἐς φίδος " Πὰ5 Ὀδθὴ πιοητοποά, τ βθοι5. 1π|- 
Ῥοββίθ]ὸ {Πα {Π6 τοδάϊηρ οδη Ὁ δοιιπά. Αὐτῶν, 
᾿πϑίθδα οὗ αὐτῆς, 15 γαῖ ννῈ δῃοι !α Πᾶνε οὁχ- 
Ῥεςοῖορα ; δι 1ἴ 566 Π|5 ἘΠῚΙΚΟΙΥῪ [Πα ἀΠΥ σοργἰϑῖ 
νοῦ ἃ παν Ὀ]ιπάοτγοα ἴῃ {παΐ σαβο, ῬεγΠαρ5 
ἃ ΟἸἿΥ ννὰβ πιθπτοπρά, {πΠ6 παπιὸ οἵ νν πιο Πὰ5 
Ὀδοη σογτιρίθα ἱπίο αὐτῆς. 

6. ῥὲ ῥας-ἐἀ οὐὐεγ ἰο ἐδὲ εῤιάγεη 97 “»ιιοη.] 
1.. δ στοβϑοά τπ6 [ογάδη, αηα ργοςεθάδα ἴο 
αἴζδοκ {πὸ Απιποηϊΐοϑ, πο με] {Π6 σοιπίγν 
αὶ απὰ πούίῃ- αδὲ οἵ ἴη6 ) δα ὅ6α, Ὀϑίννθθη 
τπη6 Ατσποη δηὰ {πὸ [αῦθοκ. ὙΠῸ ΑἸππιοηϊΐο5, 
᾿κ τπ6 Εἰἀοπηῖοβ, μδα αἰνναγϑ ὈΈΘη Θποπλϊο5 οἵ 
5γδϑὶ, {που ποῖ ν γΥ ΤΟΥ Ὁ]6. ἘΠΘΠΊ]65. 
ὙὝΠΕΟΥ Ἰοιποά ννἢ Μοδῦ ἴῃ {πὸ αἰϊεπιρί ἴο 
ἱπάιιος Βαϊδαπὶ ἴο σἰγϑὲ ἴ5γαὸ] ([) ουξ. ΧΧΊΝ, 
4}: 1Π6Ὺ ᾿ηνφάθα πὸ β5γδοὶῖα ΓΟΥΥ ΟΥΥ ἴῃ {Π6 
τὴ οὗ Τερῃῖμαἢ ([π|4. ΧΙ. 4, 12), ἀπά ἀϑδίῃ 
ἴη 1η6 ἀδγε οὗ 8411} (1 ϑ4η). χὶ. 1-2). ὙΠΕΟῪ 
Ὀτγουρἢς αδοιΐ {πὸ στοδῖ σοπίδαθγδου ἀρδιηϑῖ 
ΠανἹά, νΒ]οἢ ννὰθ σσγιϑηῃθα ὈΥ [οαῦ (2 ϑαπι. 
χ. 6-19). [π᾿ ςοηῃ)ιποίϊοη ἢ τπῸ ΜΙ οδθιΐο5 
αηἀ Εἰ ἀοπιῖῖοβ, {πῸῪ πιαάθ ἀη ππργονοκοά 
αἴζδοκ τροῃ οποβῃαρῃαΐ (2 ἤτοη. ΧΧ. 1--3}; 
πο Ποηποπτν ἱηναάθα {πὸ ᾿ΓΥΔηβ]ογάδηϊς 
ΓΟΡΙΟη ππάογ {ΠΖΖιαἢ (Ἀπ. 1. 13): ἴον δά 
ὙΓΑΥ5 ἢ [οἴπαπι (2 ΟἾγ. ΧΧνΠ. 5). ἤθη 
ΝΟΒΙΟΠδάποζΖασ ννὰ5 τπγοαϊοπίπρ [ΘΥι δα θτη 
ὙΠ ἀοπίγιιοςίοη, πο ἰοϊπεά ἢὶβ ἴογοθ5 
(2 Κιπρϑ χχῖν. 2). Ὑν ποη ΝΟ πδἢῃ γοοοινρα 
Πϊ5 σοΠΊΠΊϊβϑίοπ ἴο τορι] 4 τπΠ6 νν4}}5 οἵ 
Τεσγυβαίοτη, [Π6 Απιπιοηϊΐο, ΤΟΙ ἢ, ννὰ5 ΠΟ ς’ 
1ῃ6 πιοϑβὲ νἱοϊθηΐ οἵ 5. ορροποηΐβ (Νοἢ. 1. 
16.101 1... 1 Ὑν 1} 4. 3510}. 

γημε ῥεορίε. Τι5ῖ1η Μαγίνυ βαγϑ (΄ ΤΠ Ἰαϊος. 
ς. Ττυρμοη. Ρ. 347, 6.) παῖ ἴῃ6 Απιπιοηῖοβ 
ὙΨΕΓΘ ΟΥ̓ ἢ 1Π ΠΙ5 ἀδΥ ἃ ΠΕΠΊΟΙΌΙΙ5 ΡΟΟΡΙο (πολὺ 
πλῆθος). οβθριλιβ σ8}15 ἴῃ ἕογος νυ ἢ {ΠΟῪ 
πον Ὀγουρης ἱπῖο {Π6 ΠοΙα “ πλι ἘΠ ποι5 ἢ 
(πολυάνθρωπος). 'ν ψεὰ Πᾶνα πὸ ἐχδςΐ Θϑιϊπγαΐθ 
οὗ τΠ6 Ροριιαίϊοη ; δι {πὸ σου ΠΙΓΥ 15 τι ἢ ἀπά 
σαραῦϊε οἵ ϑιιρρογίπρ ἰαῦρα ΠιπΠιῦο 5. (566 
Ὑτισίγαπ), "1 4παὰ οὗ ἰ5γ86],᾽ Ρ. 541 εἰ σἐᾳᾳ.). 

Τωποίῤεμς ἐῤεὶγ εαρέαϊη. 'ΓΉΪ5 Οσρεὶκς ΠαπῚΘ 
5 ἃ ΠΟΥΕῚ ἴδαΐιγο ἴῃ Αὐππιοηϊΐο ᾿ἰδίοσυ. δε 
πγιϑῖ ΘΒ ΡΡοβο ΤΊτοΐμοιι5 ἴο πανὸ θοοη ΟἰΠῸΓ 
ἃ ὅϑυτγο- Μαοράοηϊαη ΟΠΊςοῖαὶ, ΘΧογοϊβδπς δὴ 
Δα ΠΟΥ Υ ἀπάογ {πε ϑυσγίαπ σσόνίη, ἴο Ὑν ΠΟ] 
1πΠ6 Απιπιοηϊΐοϑ ΌΥΟ δι θ]θςῖ, ΟΥ ἃ 50] ἀἴογ οἵ 
[ογΐιπο νυ Ποπὶ ἴπΠ6 ΑἸηπιοηϊο5. ῃδὰ ἰηνὶτο ἴοὸ 
ἴΚ6 {Π6 σοτπηπηαπὰ οἵ {ΠῸῚΓ ἰτοορβ5. [ἴ ἰ5 
ΡΟΒϑιΌ]6, πὸ ἀοιιδι, Ὀὰϊ σοαγοοῖν ργόθαδ]ο {παῖ 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΒΒ. Υ. 

7 80 Βα [θυρῆϊ πηδην Ὀδίο5 νυ ἢ 
(Π6 πὶ. {Π] αἵ ἰεησίῃ (ΠΟΥ ννεγα ἀΪ8- 
ςοιηδπίςα Ρείοτε ἢϊπὶ; δπὰ ἢδ ϑ5πιοῖε 
1Π 6 1|. 

8 Απά ψῇῆξη ἢς μαά ἴαίκεβη [4ΖΆγ, 
νυ ἢ τῆς τονγ 8. Ὀεϊοηρίηρ {Παγεῖο, ἢ 
γετιγη θά ̓ ηῖο [πάεᾶ. 

ΠῈ ννὰβ ἃ βοπιιΐηθ Απιπιοηϊΐα νυ ἃ Οτθοκ 
παᾶπλ6 ((ΟὙΥἸ Π1Π1). 

7. 1} αὐ ἰεησὶρ ἐδὲν αὐεγε αἰϊφεο» πε ά.] 
Ἀδίμοσ, "διὰ ΠΟΥ Ψ019 ἀϊβοοπιῆϊοα ἱπ 
6808." ὍΠὸ {{Ἰὀ6|6 υδὲ οὗ ἴΠ6 δογίϑί ἱπηρ]}165 
τη, 85 οἴζϊοῃ 85 ἢδ οηραροά {πθπ|, 50 οἴη 
ὙνΌΓΟ ΠΟΥ αἰδοοχηῆπίοα δηά ϑη θη. 

8. αὐδὲπη ῥὲ ῥᾳαά ἐαζεη ακαγ. 4287, 
7Άλεσ, οὐ [Δ΄ 426 7, ννὰβ ἃ ἴοννῃ οὗ ἴπ6 ἼΥΔΠ9- 
Ἰοτάδηϊς τορίοη, ἴῃ {6 ἀϊβίγιοςς αϑϑιρηθά ἴο 
Οδά ( [95}. χιη, 25). [{ ννὰβ ἴάκθὴ ὉγῪ Μοβοβ 
ἴγοπι πὸ Απιουιῖοβ ἴῃ ἴΠ6 νναγ ἢ δ᾽Πηοη 
(Νιιπη. χχῖ. 32), πὰ ἀεβίγογθα, δι αἴοι- 
ννατ 5. τορι] ὉῪ ἴπ6 Οδαάϊίοϑ (ὁ. χχχῆϊ. 35). 
ὙΠΟ σοιΠίΓΥ ΓΟ Πα ννα5 “ἃ ἰαδηα το σδίι]ο,᾽ 
ΝΟΓΥ ΤΟΙ απὰ ἔδγί!ο (2ὁ. χχχῖϊ. 1), ἀπ ϑι θὰ 
ἴον ἴ[Π6 συΠτναῖοη οὗ {π6 νἱπο ([5. χυΐ. 8, : 
[6γ. χινῖ, 32). |42ᾶγ Ὀδοαπια 4 1, ον οὶ 
οἰἴγ, ννῃθη {Π6 1 ντῖ65 σοσοῖνοα {ΠΕ ῚΓ ἢ Ποτῖῖ- 
δηςο (Το5ἢ. χχὶ. 39). [{ 5. Ἰβιια!Π ν πιοπεοηρα 
'π σοη]ιποῖίίοη ἢ Ηδβηδθοπ, ἔγοπη νυν ]οἢ 1ἴ 
νγὰ5 ἀθοι 14 Τη]]ὸ5 ἀἸδίαπί (ΗἸΘγοηγντη. “ Οπο- 
πιαϑί..). ὙΠ ἴθ 1ἰ8 ϑοδγοθὶΥ δι ΠΟ ΊΘ ΠΕῪ 
Ιἀθητ ρα δ ργοβοπΐ, θυ 15 ποις ἴοὸ θὲ αἵ 
ϑσιπ ΟΥ̓ δὲὶσ, πραγ {Π6 δοιγος οὗ πὸ Ἂν σάν 
801 τς ν ΒΓ ἢ ἤονν5. ἱπῖο {πὸ [ογάδη. δαΐν ἰ5 
ΔΡου τ 12 ΠΉΠ65 ΠΟΑΓΙΥ ἄτι που οὗ Η Θβθοη, 
πη ο ννοβί Ὀγζ δοιῖῃ οἵ ἈδΌθδΓ1- ΑηπΊοη. 

αὐἱὲρ ἐρὲ ἰοαυης ὠείογισιισ ἐῤῥεγοίο [1 ἴε- 
ΓΆΪΥ, ΜΠ ΠῸῚ ἄτι ρῃτοῦβ. ΠΟ ἜΧΡΓΟΘϑΙΟὴ 
ῖ5. σοπλπΊο ἴῃ ἴΠ6 ΗΌτγονν ϑογιρίαγοϑ (ΝΠ). 
ΕΣ, ἃς, ἀ2ὺὶ 1ό ΒΕ: αὺν 4, ΔΤ ΤΠ; τ} 26. 
τ δ χυῖν τὶ Νῦν κι 2ξ οὐ: δεῷ, }4᾽ 68 
{πΠ6 Οτὐεοκ {γαηϑιαΐουτβ ἄοὸ ποῖ οἴδη τοπάου [ἢ 
Πόσα γ. ὙΠῸ (ΣΟπιρ] οπδίαη (ἰοοχ Πα5 Ἰΐ, 
ΠοννθΥΟΥ, βούοσγαὶ {ἰπ|δ5 ἰῇ ΝΘ. χὶ. [{ 15 
ΘΧΈΟΙΥ ἀπαϊομοιιβ ἴο ἴδ νΟΥΥῪ ΙΔ Οἷν πἰϑοὰ 
ΘΟΧΡΓΟΒΒΙΟΗ -- ππιοῖποῦ οἰἰγ." ὙΠῸ “ τοννη5," 
ΟΥ ὙΠ] 5," ἀσοροπάοπί ἡ [2 δ5θθπὶ ἴο 
μανὸ θδοπ οἵ τπιιδιια] ᾿πηροτγίδησο. (86ο Νιιπι. 
ΧΧΧΉ, 4.5.) 

8. 2. ἘΕΤΑΙΙΑΤΟΕΥ ΜΟΝΕΜΕΝΤΒ ΟΝ ΤΗΒ 
ΡΑΕΤ ΟΕ ΤῊΕ ἨΕΑΤΗΕΝ--τι. ΙΝ ΟἸΜΕΑΩ : 
2. ἵν ΟΑΙΜΕΕ. 

9-15. Τιάαβ, αἴἴοῦ [8 [χορ ϑιιοσοββία] 
αἴΐας Κα προη Π5. ποι οιΓβ, Ππας “ τοϊταυσγηθα 
ἱπῖο {πάο4" (τ΄. 8), ἀπε αἰβιπιιβϑος ΠΙ5. ἈΓΠΊΥ, 
Ἁγ ΉΙΟἢ ϑοαζίογοα ᾿ἴβε! Ὅν {πὸ τΟΥΓΙΤΟΥΥ (Ὁ. 
16), ὀχροοΐϊίηρς ἴο Θπ]ον ἃ Ρεγοὰ οἵ γοροβα. 
ΟΥ 1815 βίαϊε οἵ {πῖηρ5, ἴΠ0 ὁποπλῖοβ οἵ ἴῃς 
ἴον 8 αἵ οπσα ριοοθοάρα ἴο ἴακο δἀναπίασο 

Πἰο Ζθα Ὁγ (ὡοοσὶ 

εἶτ. 16. 

ς 



Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΕΒ5. ΡΥ. 

ἐπι: 9 ἾΠοη τῆς Βελίπεηῃ τηδὲ νεγε δὲ 
“τ Οὐαϊλδά δβϑει θεὰ τῃεπηϑεῖνεβ τορε- 

πε ἀραίπϑε (ἢς ἰβγδε το8 τπαῖ ἡγετε 
ἴῃ {πεῖς φυλτγίεγβ, ἴο ἀδϑίγου (ἢεπὶ; 

428 [ν. 9---1 5. 

᾿νοῦ 18 ἔγοτη {πεῖγ ἤδηάβ, ἴογ πιΔ ΠΥ οὗὐ Β.α. 
ι.8 ἅτε ἰδίῃ : ἀλλο 

12 Ὗελ. 41] ουὖγ Ὀγεΐῆγεη τῃδῖ ἡψεγε 
ἴῃ τῃε ρίαςεβ8 οἵ ᾿Τοὐΐε ἂγεὲ ρυΐ ἴο "τ, 

δυῖΐ (ΠῈγ ἢδεά το τῆς ἰογίγεββ οἵ ἢ 4- 
τῃςπ1Δ, 

Ι0 Απά 8επίὶ ἰεϊῖεῖβ ὑυπίο [425 
δηὰ ἷ8 Ὀτείῆγεη, Τῆς ᾿εαΐῆθη τῆδῖ 
8ἃ΄6 τοιπὰ δϑοιϊ ι18 ἅγε 4586] ς 4 
τορεῖδοῦ ἀρδίπβε ι.8 ἴο ἀςϑίγου 8: 

11 Απά [ΠΕγ ἅγε ργεραγίηρ ἴο σοπις 
πὰ ἴᾶκε τῆς ἰογίγεββ Πεγευπίο τψα 
ἅτε ἢεά, ΤΊ πιοίῃευβ Ὀεὶηρς σαριαίη οὗ 
τΠεἰγ Βοβῖ. 

12 Οὐοπιε πον ἰδεγεΐίογε, δηά ἀς- 

ἀεδίῃ : «δεῖς τίνεβ δηά τῇ εἰγ σὨ]άγεῃ 
αἶϑο [ΠΥ ἤλνα ολιγίθαὰ ΔΥΨΑΥ σδρίϊνεϑ. 
Δηά Ὀογης ΑἸΝΔΥ ἴΠεὶγ β  ; δηά {ΠΕ Ὺ 
᾿νε ἀεβίγογεά πόζα δϑοιῖζ 4 (πουβαηὰ 
ΓΊΘΏ. 

14 ΝΉΠΕ τπε86 ἰδεῖς σγεγε γεῖ 
τοδάϊηρ, ὑεῃο]ά, τΠεγα σλπις οἴδεγ πη65- 
δεΏρεΓβ ἔτοπι ΟἍ]1|δὲ ἢ τηεῖὶγ οἰοῖ 68 
Γεηῖ, Ψῆὴο τερογίθα ου [818 υνίβε, 

Ι5. Απά 5414, ΤΕΥ οἵ Ριοϊεπιαίϑ. 
δηά οὗ Τγγυϑ, ἀπά δίάοῃ, δηὰ ]} 

1. ἴὴ Οἰολά. Τἰπιοίπους μανίην τα] }]οὰ ἢ 15 
ἴγοορϑβ, Ἵγοβδεὰ {πε [δῦδοκ, δηὰ ἱἰηναδάεά 
ΟἸολά, τνΐεγο ΤΏΔΩΥ [εν ἴο δά ἴδίκθη 0 
Ῥαγξ ἰη ἴῃς Μδοοδθεδῃ ἱπϑυστοςῖ ἢ ὙΟΓΟ 
αὐλεῖν γχεβιἀϊηρ. ἘΔ ὑροῦ ἴδε υη- 
δινάτοβ, ἢδ δεν βοιθ, δηα ἄτόνο [ἢ ΟἴΠΟΓ5 ἴο 
ἴΔ Κα τοῆιρο ἰῃ ᾿ΠοΙΣ ΟΠ ρ ΠΟΙ 5, συ ςοἢ 45 ΒΟΖ- 
ταῦ, Βοβοσῦ, Αἰδοῆδ, δϑρῆοσ, Μακοά, δηὰ 
Αϑϑίογει ῃ-Οδγηδίπλ (Ὁ. 26). 24. [π ( 4|1|66. 
Ἡετε ἴδ ᾿υάπδηβ ννεγὰ αἰϊδοκεοα δγ ἴῃς σθη- 
ὉΠ68 πο ψογα τηϊχοὰ ὑρ ἢ (ποηὶϊ, ἰη οοη- 
Ἰαποοη τῖζ [6 ἸΠΑδἰϊληῖβ οὗ Ἴγτοε, δἰάοη, 
ἀπά Ριο]οπηδῖβ, οΥ Ασσγθ. ὅδε οὐὔ͵οςοῖ ννὰ5 ἴὸ 
στ τῆς βοαλίζογοα τηρηλθεῖβ οὗ ἴῃς ἰυάπδη 
τάσδ, ψἢο, ἰξ Ἰοεῖ δἷοπθ, στηῖσῃτ Ὀς ἐχροςῖοά 
ὉΠ πγαΐο Υ ἴο Ἰοίῃ ἴδ Ῥαϊτιοῖβ. 

9. δε δεαίδεπ ἐῤαΐ «ὐεγε αὐ ΘΟαίααδ. 
Ἐδίποσ, ἐπ ΟΙοαά." Οἰϊεοαὰ 85 4 ἀϊδιτγὶςῖ, 
Ὠοῖ 8 Οἷἴγ. [τ ἰ5 (Ππ τοξίοη ποσί οὗ Μοδρ 
δηὰ Αποη, οἡ ἴπε οδϑῖ δίάς οὗ ἴῃς Ϊογάδῃ, 
θεΐνεοη τ86 αῦθοκΚ δηά ἴῃς Η!ογοσιαχ. [ἴ 
6 “Δ τἱςἢ ραϑδίυγο ἰληά, νι ΒηδαΥ ἔογοϑίβ, 
δηὰ οορίοιιβ βίγεδιηβ᾽ (“ Ὠιςῖ. οὗ ἴῃς ΒΙ6Ό]ς;᾽ 
νοΐ, ἱ. Ρ. 699) ---οης οὗ ἴδε πιοβί ἔθστ]ε ροῦ- 
τίοῃβ οὗ Ῥαἰεβίηθ. 

ἐδαὶ «ὐεγὸ ἐπ ἐδεὶγ φιαγέγ 2 ὙΠΟΓΕ ἀγὸ 
ἵνο τεδαΐηρβ, ἐν τοῖς ὁρίοις, ἀπά ἐπὶ τοῖς 
ὁρίοις. ΤὮΟ ἴοσπιογ 5 ἹΠ σοάβοη ῥγοίειτοὰ 
Όγ οὐγ [γδηϑδίουβ, βίηςς ἴΠ 6 [9γδ6 165 δἰἰδοκεοὰ 
ὙΟΓῈ ΟΥἀΘΠΠΥ 5οδίϊογοὰ οὐοῦ τῇς νψδοὶε 
ΠΟΌΠΕΓΥ, δηὰ ποῖ ΠΟΤ Ϊ “ ρου 115 θογάεγϑ. 

“δῦ "εά το ἐδεὲ ζογίγει ἡ Ῥϑαΐίδονια.} ΤὨς 
τολάϊηρβ ΥΥῪ Ὀδεΐψεοη Δάθεμα, Δάμεθα, ἀπὰ 
Διάθεμα. ϑοῆια πᾶνε ϑυρροβθρὰ Ἀδπιοῖῃ- 
Οἰϊεδὰ ἴο 6 πιοδηΐ, δίπος (6 ϑγγίας δδ5 
“ὁ ΒἈαπιηα; δῖ [88 15 ὙεΙῪ υπςοτίδίη. δὲ 
τηιιβί τοραγὰ Πδῖμοπδ 45 ἃ 5ϊἴο 51] οί ἰάεη- 
Ἐπδεά. 

18. ἐπ 2δε ῥίαεε: φῇ Ἰοῤί ὝὍΤὨς ϑγτγίας 
485 “Τυδίη, ἂἀπὰ 80 ἴπε Ψυϊραῖο. ΤΠΟ 
Μϑ595. νᾶγὺ Ὀεϊνγθοοη Τωβίου δηὰ Τουβίουν. [ἰ 
8 ςοηὐοοϊυγεά ἢ γτεάϑοη [ἢΠδΐ “ἰδ Ἰληὰ οὗ 

Τὸ, υἱΐοδ δαϊ]οϊπεὰ οἡ Οἱϊεδά ([υάν. χὶ, 3}, 
15 ἰηϊεηἀεά ; δηὰ [δῖ ἴο ἴῃ6 584Π|6 Ὀ6- 
Ιοηρεά τῃς ““ []ενν οδεὰ Τυθδιεηὶ " οἱ 2 ἴδος. 
ΧΙ. 17. [ἔ ἂς βᾶπι6 οΪδοο 15 δ υὐδά ἴο ἰπ ἴῃς 
“5; .ΤῸ2ῦ ἢ (τρδη οὗ Τοῦ ἢ πιεποηράα ἰη 
2 ϑ8ῃ). χ' ὅό, ΨγὙὸ ΠΊΔΥ τορασγὰ (ῃ6 ὩὨδη6 845 
διδοίης ἴο (86 τερίοῃ ςοδ]εὰ αδεσγινασὰβ 
Οοΐδη οὐ Οδυ]οηϊπ. 

αδοὲ α ἐδοισαπά "πεν.}] 1,1π{Έ ΓΑ }1γ, “ δδουΐ 
ἃ ἙΟὨΠΙΑΓΟΩΥ οὗἉ τηθῃ ; δυΐῖ [πε ψογὰ χιλιαρχία 
566 Π18 ἴο ὃς 56 ΠΕΙῸ 48 8 ΤΠΕΙῈ ΞΥ̓ΠΟΙΥ͂ΤΙΩ ἰοὺ Γ 
χει [1 18, 385 ΟΥ̓ 54Υ85, “ΤΟΙ Ὠυπη6- 
γιος » 

16. Τόεγ φ Ῥιοίο»"α..)ὺ ὙἋΝΏδΏ Ῥαϊοβέηο, 
αἴ τῃ6 ἀφραίῃ οἵ ΑἹὸ , ΝΑ5 δεϑὶρῃοα ἴο 
ῬιοΟΪοΥ οὶ, ἰοχεῖδεν τ Εὶ Αςςδο, 
118 Ὀεβῖ ροσί, γεςεϊνοὰ [Πς πᾶπιθ οἱ Ριοϊεηναῖα, 
νοι Π' τεϊδϊηδα ὑπῈ}} [Π6 εἰπιο οὗ ΗἩοτοάὰ τδ6 
Οτοαδῖ, δὴ ἴῃς Πᾶπ|ι6 νυᾶβ ἰοϑὲ ἰη {Πδῖ οὗ πὶς 
ΠῈνν ΟὙ, σσϑαγοδ. Τῆς 5ἰἴο, αἴ [6 πογίδογῃ 
ΕΧΙΓΟΣΥ οἷα ννἱὰθ ὈΔΥ, δηὰ ἴῃ ἴΒ6 οεηΐτε οὗ 
ἃ οοῃδίαογαῦ]ς ὈΪαίη, σοτηπηδηάδίηρ ΤΟΣΓΘΟΥΟΥ 
ἴΠ6 οοᾶβῖ σοδά, ἰορεῖδον ἢ τδδὲ πνἢϊοἢ Ἰοὰ 
ἸηἸ]δηὰ πο (ἢ στοδὶ ῥδίπη οὗ Ῥαϊεϑβξϊης--- δὲ 
οὗ Εϑάγδοϊοῃ---ννὰβ ὙΟΥῪ ἱπηροτίδηϊ, δηὰ παῖι- 
ΤΑΪΙΥ Ἰοὰ ἴο Αοοῆο θεσοπης, αἴτον ἴῃ ἀοννηα}} 
οὗ Ἴγγο, ἴδε οἢϊεῖ βεαροτῖ οὗ Ῥμαηίςία, δὰ 
ἰπάθεά οὐὗἨὨ » ϑδυτία βΈπεγα!!ιγ. [15 ροβίτίοῃ ἴῃ 
ἴΠ6 ῥγεβεηΐ δὶ δεννγβ ἰἴ5 50ΡΟΓΙΟΥΠΥ͂ ΟΥΟΥ 
Ὑγτε δηὰ δϊάοη, νι }]6 ἔπε ροβοη δϑϑρπθὰ 
ἴς ἴῃ τῆς Ἰδαῖον Ὠἰβίουυ (ςΐ. ν. 5ς ; χ' 1, 58 : 
ΧΙ, 48: ΧΙΪ!, 12; 2 Μδος. ΧΙ, 24, 25) 5:18}- 
ΟἰΘΠΕΥ ἱπάϊοδίο5 ἔα ναϊυθ τυ ὶς ἢ ντὰβ βεῖ οῃ 
ἴξ ΟΥ̓ 41} ραγίΐοβ. ὙΠπῈ ρῥίδοα 85 ον ζὸ- 
ςονοσγοὰ [15 οἹά ἤδηῖο, δηά 15 Κηοννῃ 825 “"" Αζσο ἢ 
ἴο ΕυΓΟΡΟΔΏ8Β, 45 “ ΑΚΚα" ἴο [5 ἱπῃδ᾽ϊδηϊβ. 
9 Ἵγγι..] ὝὙγτγε, [βου αἰπιοϑὲ οηε γεῖῦ 

ἀεἌῖγογοά ΕΥ̓͂ ΑἸοεχδηάογ ((. Οὐχὶ. Η ἰ5ῖ. ΑἸοχ.᾽ 
ἵν. 4), ΨΕΙΥ͂ 41ἰςΚΙΥ τοϑε ΠῸπιὶ ΒΟΥ ἅ5πος, δπὰ 
τεζονεγεὰ ἃ οεσγίδίη διηοιηΐ οὗὁἨ Ῥγοβρουγ. 
886 ῥἰαγθά, βοννευεσ, ἃ ΨΕΓΥ͂ ϑεοοπάδσυ ρμασὶ 
ἴῃ 186 Βι5ίΟΥΥ οὗ ἴῃς Μδοοᾶθες ρεγοά. 
απ διάον.)] δίἀοῃ νγᾶβ ἃ βουγίβϊηρ οοτὰ- 



ν. 16---το.] Ι. ΜΑΟΟΑΒΡΕΒΡΗΒ5. ΓΥ. 429 

ἐπ: (411ὲς οὗ τς (Οὐεπεῖϊεβ, ἀγα 488επὶι- ὅγε ἰπ ΟΔ]Πες, ἕο 1 ἀπά Τοπδίδδῃ τ (δ. ς. 
᾿ Ιςά τοροῖμοῦ ἀρδίηβε 8 ἴο Ποηβιιπ1ς 

1.8. 
τό Νον σε Τυάλ5 δπά τἰς ρεο- 

ρΡἷς πελγά τἢεβϑεὲ ννογάβ, [ἢθσς 455 υ]οά 
ἃ τἰλρς ςοηρτερδίίοη τορεῖδεσ, ἴο σοη- 
8} τηλῖ {ΠῸῚ 88ου ]ὰ ἀο ἔογ τἢεὶγ 
Ὀγείτεη, τπᾶῖ σνεῦε ἰῃ τγοῦθ]ὶς, ἀπά 
4988ι]τ64 οἵ [ἢ ἐπὶ. 

17 ἼΠεη 8βαϊὰ υάδ8 υηΐο δίπιχοη 
ἢϊ5 Ὀγοίδεγ, Ομοοβα ἴπες οἷἱκ πιεη, 
Δπὰ ρὸ δηά ἀε]ϊνεγ ΤΥ Ὀτείδγεη τἢδῖ 

ὈγοΟΙΒΟ Μ01}} ρὸ ἰηῖο τῆς σουπίγΥ οὗ 
Οαἰλδά. ὡ Ἴ 

18 ὅ8ο δε ἰεῖς Ϊοβερῇ (6 :ο. οὗ 
ΖΔομαγίαϑ, ἀπά Αζαδγίδβ, σαρίδίῃ8 οὗ 
(6 ρεορὶς, στ τῆς τεπιηδηΐϊ οἵ (τς 
Ὠοϑβῖ ἰῃ ΒΞ ἴο Κδερ [ἴ. 

19 πο ψΠοπὶ ἢς ρᾶνε σοπηπηδηά- 
πηδηΐ, δΑγίηρ, ΤΆΚε ἧς τῆς οδαγρε οὗ 
118 Ρϑορὶς, ἀπά 8ες (ἢδϊ γε πιᾶκε ποῖ 
ννΑΓ ἀραϊηϑὲ τῆς Πολίμθη ὑπ} ἰῃς 
Ἐπις [Πλί νγὲ σοτης ἀρδίῃ. 

ΤΆΘΤΟΙΪΔ] ἰονῃ ἀυσίηρ ἴπΠ6 Μδοοδῦθο δπὰ Ἐ ογγδῃ 
Ρεγοάβ, Ὀυῖ πδά {π||16 στ ΠΠ ΑΓ ἱπηρογίδηςε, 
δηὰ [5 5βεἰϊάοπὶ πηοποηθα ὈΥ̓͂ [86 ὨἰΞιοτίλης, 

Οαλίεο οΥ ἐδὲ Οεμἶς. Οομρ. 8. ἰχ. 1, 
ὙΒΟΓΟ ἃ 5.1 }12. ἜΧργεβϑίοῃ ἰδ [6γθ} 165 
δηά Οοηι 1165 βθοηὶ ἴο πᾶνὸ Ὀδεη δἰνγαγβ τϊχοὰ 
τορεῖβοσ ἴῃ ΟΔ}1Π|66, τ Ββογα “Κ [ἢ Ρεορὶς ἀννοὶξ 
ΟΔΓ6]655, αἴεσ [6 σηδηποῦ οὗ (πὸ Ζίαἀοηΐδη9 ἢ 
(Τυάξ. χνῆ, 7). ὍΘ ἢδᾶγ πεϊξῃδουτγμοοά οὗ 
ῬΒαηϊοῖα δηὰ ϑγτία ἱεπάβὰ ἴο ργοάιςε ἃ πυϊχοὰ 
Ρορυϊδίίοη. ΤῚρ δι ἢ-Π 6 5οὸῦ ολιτ θὰ οδ στοαὶ 
Ὠυχήθοτα οὗ [86 Ξγδοὶ ἴθ ἰη ἴῃς εἰμι οοἢ- 
ΌΓΥ Β.. (2 Κίηρβ χυ 29), δηὰ τῆς ἰαΐοσ 
Αϑϑγυίδηβ γερίδοεὰ ἔπει ΕΥ̓͂ ἃ ἐογεῖ τι ΡΟΡι]8- 
ὕοηῃ. [ἔ 8 πῆογε ϑυγργίβιηρς [μδὲ [Ὡς |ἐνν8, 
αῇον πεῖγ τεϊυγῃ ἔτοπὶ {86 ΤΑΡΕΥΗΥ Ὁ καῆεὰ 
ἃ οογίδίη πο] οὐ (ἢ στοηοῖο Οδ]116ο, τ ῖ]α 
ἴε πρᾶγου ϑαπιδγία τοτηδίηθα βοραγαῖς δηά 
Βοϑί1|6, (πδη τδαῖ τῆς Οοηί]ο ἱπμαδιϊδηΐβ σοη- 
(ἰηυδὰ ηυπηογοι. 

ὃ 2. ΙΌΡΑΒ ὉΓΝΙΡΕΒ ΗΙ8 ΕΌΚΟΕΒ, ΑΝῸ, 
ΨΕΑΝΙΝΟ Β80ΜῈ ΤῸ7 ῬΕΡΕΝῸ Ισ 24, 
ΒΈΝΩΒ ΗΙΒ8 ΒΒΟΤΗΕΒΕ θΙΊΜῸΝ ΤῸ ΗΕΓΡ 
ΤῊΕ ΟΑΙΜΓΕΑΝΒ, ΜΗΙΡΕῈ ΗΕ ΗΙΜΒΕΙΡ 
ΘΟΕΒ ΤῸ ΑΒΒΙ5Υ ΤῊΕ [ΕἾ 1Ν ΟἸΚΕΑΡ, 

16-δ4. Ἰυάα5 πονν ἔος. ἴῃς ἤτγϑὲ ἄπις [6] 
Πἰβεἰ βίγοης οπουρὰ ἴο αἰνίἀς ἢϊ5 ἔοσοςβ. 
1, εανὶηρ ἴνο οδρίδίηβ, [οδερὴ δηὰ ἊΑζΖασίδα, 
ἴῃ [υάπᾶ, νυ] ἢ 5εἰτῖςῖ ογάογβ ἴο γτοπηδίη οὐ {Π6 
ἀείεδηβίνα, 6 δοηΐ ἢἷ5 Ὀγοίμοσ ϑἰπιοη, νὰ 
οοο πιοη, ἴο [6 Δ55ἰϑβίδηοο οὗ ἴη6 Οδ᾽ἰθδη 
]ενβ, νἢῈ ἢ ἰπηδο! ἢ, νἱἱἶδ ϑοοο πιθῃ, 
ταλτομοα ἱπίο Οἰϊεδὰ (νυ. 16-21ο). Ξϑ΄τηοη 5 
σα ραῖζῃ 185 ποῖ τεοϊδίοα δὲ δΔῃγ Ἰεηρίδ, Ης 
ξαϊηθα ϑδνεγαὶ υἱοΐϊοσοβ, σμδϑοὰ [Ἐ6 ἘΠΟΩΩΥ ἴο 
ἴῃς καῖε8 οὗ ΡιοΪεπιαῖβ, ἀηὰ ἴοοῖκ δάναπῖδαρο οὗ 
5 βϑυσοδδθεβ ἴο τείηους (ἢς ΟΔ θα εν 
ἰηῖο ᾿υάσα (νυ. 21-2). ΤῊς ολτηραΐξη οὗ 
]υἀ88 5 ρίνοη ἴῃ σγεοαῖοσ ἀείδ]. Αϑϑειςεά 
δηῃ Αγδὺ ἰτῖδε (υ. 25), ΒΈς τεϊϊενθὰ τὴ 6 τουσῃβ 
ἰηῖο νὰϊοῆ 1ῃ6 ΓΛΆΔΙ ᾿αὰ ὕδοη ἀτγίγοη, οὔθ 
ΑἴοΣΥ Ὁποῖμοσ ; ἀείολίοά Τἰμαοίμους Εἰ π,96 } 
Ὀείοτε Τδΐμοπια, δπὰ δραῖπ πρὰγ Ἐδρδοη 
(υυ. 37 --43);} ἴοοκ Αϑδίοσοιῃ - (δγηδίπι 
(Ὁ. 44) πὰ Ερβγοῆ (υν. 46-51); δηά 
τεϊαγιεα ἱπῖο [υάσα νυ της 5ροῖϊ, δηά 

δοςοιῃρδηϊθα ὉΥ ἴῃς [εἰν οὗ ΟἹ]οδά, τυ ποῦὶ Ὡς 
Ῥτοροβεά ἴο δεῖ ἰη [υάδδα (υ. 45). ΤΒς 
ΤεαϊΌΓΩ γᾶ οεἰοευγαϊοα ὉΥ ἃ (Πδη κορίνην ἔδ5- 
να] δἱ Ϊθγυβᾶϊεπι (υ. “ἢ 

16. ἐδέγε αφενιδίοῖ ὦ φγεαΐ ςοΡ Το αἱ 05 
ἐοφεῖδογ. ὍΠὸ πογὰ ἰγδηϑίδίοα “' σοῆρτεχα- 
ἰοη᾽ ἰ5 ἐκκλησία, ὮΝ ἴῃ Οτοεκ ρο] Εἰς] 
βοίθῃσδ Σ6Δ}8 “΄ Δῃ 2556 }0}7 οὗ ἴῃ:6 ῬΘΟΡΪΟ ἔογ 
Ἰερ 5ἰδῖνε οὐ ἀ6} 1 ογδῖνε ἢ ἢ νου 
σοποίυάε τδαῖ [845 ἀϊὰ ἠοῖ τυῖς δυϊοςγδῖο- 
αἷϊγ, Ὀυῖ «2116 “Δ 5βουη Ὁ] 165 ἔγοσῃη {πὶ ἴο 
ὕχλο, ἴο ἀοἰ Ὀογαῖο δηὰ ἀοφίοιτηΐης τυνῆδὲ βῃουϊὰ 
Ὅς ἄοῃηθ. Α Ἰαγζεγ δοάγ ἴῆδη [6 ϑδηβθασί πὶ 
18 ΟΕΓΊΔΙΩΪΥ ἰηϊεηάοά. 

απ παμεά 97 ἐδενι.} 1.6. "'ὶ αἰϊλοϊκοὰ ὮὉΥ ἴδ6 
Βοδίμοη." (ες σ΄. 15.) 

17. Τδεη ταἱά ὕμάαε τοῖο ϑπου δὶς ὄγοΐδεογ 
ϑοη δὰ Ὀδθοη ποιηϊπαϊοα ΟΥ̓͂ Μαιίδί ἢ δ5 ἴο 
(ἢ6 βοοοηδ μοϑιοη διοησ ἴδ 6 ἔνε Ὀγεϊγοη 
(ςἢ. 1. ός, 66), Ὀυϊ 45 σου 56 10 ταῖθοῦ τη 
8ἃ38 ξοηεσγαὶ. 501, 1υἀδλ5 (Βουγας 1 Ὀοδίξην, 
848 ΒΟΟΏ 848 ἴπ6 ςομηηδηα ννῶ5 ἴο ὃς αἰν!ἀεά, 
δὲ ϑἰπιοῦ 5που]ὰ ΟσΟΌΡΥ ἴδ ρΡοβὲ ῃοχῖ ἰῇ 
ἱπηροσίδηοε ἴο 8]9 οὐνῃ. 

Οδοοιο ἐδεε ομὲ πε. ΑΒ ϑίπιοῃ ν)ὲβ ἴὸ 
δᾶνα ἴῃς 5π|8116 Ὁ ἕοσοο (νυ. 20), ἢς ννᾶβ δοννεὰ 
Το βειεας [)6 ἴτοορβ τ οι Βα Τδουξαξ τὰς 

1 απά “ομαίδαη.] ὙΤΈς δβοϊεσίοη οὗ [οπᾶ- 
{πὴ ΟΥ̓Ἡ 1υἀ͵λ8 45 Ἰοἰπὶ - οοπηπηδηάεῦ νἢ 
δἰ πη56 1 βῆεννβ [δε οοηβάδηρσε ἔεϊϊ ἰῃ ἢἷ5 τη} }- 
ΤΑΤΥ͂ ΔΌΠΠΥ. Ηδῆςε, οὐ ἴῃς ἀοδίῃ οὗ [υἀκ5, 
Ποπδίδδῃ νγᾶὰβ δρροϊηϊοά ἴο δὺς ἈΪπὶ 

18. δὲ Κῇῷ ψϑοερδ.. .. σπά «Ακαγλα;, εωρ- 
ἐαλ 97 ἐδὲ ῥεορίς.) ἘἈαῖδοσ, " ἢς Ιε Το βορὰ 
δηὰ ΑΖαγίδβ ἴο ὕες σῇ ]οΣ: 5 οἵ ἴῃς ρδορὶς," 22. 
ἴο πᾶνε [86 οἰϊεῦ δυϊμβουῖγ. ὙΒΕΥ ψου]ά, οὗ 
οουζος, οοπθίης ἴδε οδοῖ τὰ ΠΑΡ ἢ τς 
Ἑοἰϊοῖ εἰν!] ρονσεσ. Ηδῆοο, ἴῃ Ὁ. 56, [ΒΕΥ ἃΓῈ 
ς᾽ οὰ “ «ἀρίδἰηβ οὗ ἴῃς Ὠοκῖ ̓  (ἄρχοντες τῆς 
δυνάμεως). ΝεΙΒοΓ οϑερῇ ὯΟΓ ΑΖΑΓΙΔ8. 
οδίδίη τπεπίοῃ οἰβοννβογε [Ώδη ἴῃ [815 ομδρίοσ. 

20 ἄδορ 1. Οτ, "ἴο χυδγά 11. 

19. “εε ἐδαὶ γε γιαλό ποὶὲ «ὐανῪ αραΐπ: ἐδ 



ἔΟτ, εαῤ- 
ζΖίυο γειυς. 

ἴἢτεε τῃουβαπά τπεῆ ἴο ρὸ ἰηῖο (δ- 
1Π]εὰ9 φηὰ ὑπῖο [υἀδ5 εἰρῃξ τῃοιυβαπά 
τάθῃ ἔογ ἴπ6 σουπίγυ οἵ (δ᾽ δδά. 

21 ἼΠεη νεηῖ διίμηοη ἱπῖο (Δ|11|6ς, 
νεῖ ἢ6 ἔουρῃϊς πΊᾶηΥ δάῖι]ε5 ἢ 
ἴῃε Πεδίδεη, 80. ἴπδῖ τῆς δοδλίῃθη 
Ὑ6ΓῈ αἀἰδοοπηδίεα ὃν ἢ ηλ. 

22 Απά πε ρυτϑιεά τἢεπ ππίο τἢς 
ραῖε οὐ Ριοϊεπηδὶβ ; δπὰ τἢεγα ὑχεγε 
δλίη οὐὗἨ ἁ {πῸὸ Βεαῖμεη ἀθουῖ τἋτῆγες 
τΠοιυιϑαηα τῆθη, γἤοβα 85Ρ0115 ἢς τοοῖς. 

23 Απά ἴτδμοβε τῆλτ ψεγε ἴῃ (ὐδ- 
1166. ἀπά 'ἰη Αγθατζεῖβ, σψίτ ἢ τῆ δὶσ νγῖνοϑ 
Δηά {πεῖγ σμΠ]άγεη, δπά 41} τπδῖ {πε Ὺ 

Ὀγουρῆς τπεπὶ ἰπίο [υάἀθ8 τ ρτεαῖ 
ΟΥ. 
᾿ γῇ ]υάλ5 Μδεοςδθειιβ 4150 δηά ἢϊ5 
Ὀγοῖμεη ἰοπαῖμδῃ σγεπί ονοσ [ογάδη, 
Δηὰ τγανο]]εά (γος ἀλγβ᾽ ᾿ἰουγπεῦ ἴῃ 
τῆς νυν] ἀεγηεβ88, 

25 ΝΒιοῖα τὰεΥ πιεῖ σι τὰς Νὰ- 
ὈΔΙΠΙῖε5, ψνῇο σδηϊς υηῖο ἴπεπὶ ἴῃ ἃ 
Ρεδοεδῦϊε πιᾶπηεσ, δπά το]ά {ῃεπὶ 
ΘΥΕΙΥ τῆϊηρ τῆαῖ πδά μαρρεποὰ τὸ 

430 Ι ΜΑΟΟΑΒΡΒΕΒ. ν. ἷν. 2ο---26. 

εξ ς, 20 Νονν υπίο δίπιοῃ ψγέγς ρίνεη μιδά, τοοῖς ῃῈ νγὰυ τοίέὰ ἀἱἰπι, ἀπά Β. ς 

{Βεῖγ Ὀγεῖῆγεη ἴῃ τῆς ἰλπὰ οὗ (ϑαἰλδὰ : 01, 
26 Απά δον τῆαῖ τη οὗ ἴπεπὶ  οαι» 

ννεγα δδυϊ ὉΡ ἴῃ ᾿Βοβογδ, δῃά Βοϑοσ, “7. οἵ, 
δῃά ΑἸεηχα, "δϑρθοσγ, Μδακεά, δά ὦ: 

ῥεαίδεπ) ἘοΥ {μεῖγ ἰγδηδργθβθίοη οἵ {15 
(ΟΠ ΠΊΔη4, 566 σὐ΄. 55--ό2. 

20. όγέε ἐδοιμαπά. .. εἰσῥί ἐροιμαπά, 
ΤΠΘ σοΟΠΕΪΠΌΑΙΥ ἱπογθαϑίπρ βίσθηρίῃ οὐἨ τῆ6 
ραϊγίοίβ 15 ἤθσγε βεθη, Αἱ Επηπηδιιβ πε ἤρμῖ- 
ἸηΡ βιθῃ ννεῦε δυῖ 3οοο (ςἢ. ἵν. 6) ; δὲ Βεῖῃ- 
διιγὰ ΤΠΕΥ ΜΈΓΕ το οοο (ἰό. “. 29); {ΠΟῪ πχαϑῖ 
ΠΟΝ ἰᾶνθ σΟΠΒΙ ἀΟΥΑΡΙΥ εχοεθάθαά 132,0οο. 
((ὡοπιραζα συ. 6ο.) 

21. ἐῤε ῥεαίδεη ἀὐέγε ἀϊτεονυβίοαά ὃν ῥὲ»».} 
ΤΠἴθγα!γν, “ θεΐοσε ἢ15 ἕδος "---ὰ ςσοπιπιοῃ 
ΗἩοδγδίϑηι. 

22. 1δὲ φαΐε οΥΓ Ῥιοϊεριαὶ,.) Ῥιο]οπηαῖς μα, 
πὸ ἀουδῖ, ποτα [ἤδη οπο ραΐθ. “ Τῤε μαῖθ" ἤδσθ 
15. ἰμαΐ ἴο ννΒῖς ἢ [Π6 Θποπὶν ἢδά, ργοθδο]ν 186 
ξαϑίθσῃ ραίθβ.0 ἼΠΟΓΟ 15 ΠΟ ϑδιιηοείϊοηΐ σράβοη 
ἴον δάοριϊηρ (ἢς τοδάϊπρ οὗ ἃ ἔονν Μ85., τῶν 
πύλεων, Ἰηπίοδα οὗ τῆς πύλης. 

283. ἐπ “γα. ἘΔΊΠοΥ, ἴῃ Ασϑδῖία Ὁ 
(ἐν ᾿Αρβάττοις). ΠΕ τεδάϊηρβ ναΥῪ δ τοδί!ν, 
᾿πο]υάϊην ᾿Αρβάκτοις ((οά. ΑἸοχ.), ᾿Αρβατόνοις 
Δη ᾿Αδραβύττοις. 1ἴ Π85 Ὀδοη βιρρεοβίοά τῃαῖ 
186 τεξίοη ἱπίεπάοα ἰ5 Ῥγοθαῦὶ {παῖ οΔ]16ἀ 
Αὐογαδαῖπέ ὈΥ οβορῆιβ ( ΒΕ]]. [πά4.᾽ 1. 2, 
δ... ἄς), ψΒῖοἢ ἰὰγ θεΐννθθη Ν᾿ αρο] 5 δηά 
᾿ὐυρς (΄ 1)1ςξ. οὗὨἩ τπ6 ΒΙδ)]6, νοὶ]. 1. Ρ. το τ); 
ΟΣ Π15. 15 πιὰ σἢ ἴοο ἔτ ἴο {πὸ δοι. “Ατ- 

Ὀαϊτα" τηιιϑῖ παν δά]οϊηθα οα ΘΔ ΠΠ|66, Ενα] ἄς 
σοη]οοΐαγα τΠ|ξ 1 νγα5. ἴῃ ἴονν Ἰαπά τῃγοιρῇ 
ΜΙ (Π6 Ἰογάαη ἤοννβ ἱπίο πὸ ὅθ οἵ 
ΤΙρογῖδ5 (( Η δῖ. οὔ [5γλε],᾽ νοἱ. γ. Ρ. 314, ποΐβ, 
ΒΕ. Τ.) ἰ5 ποῖ ἱαρσγοόῦδ0]6. 

25. Ζῤὸν ψιοῖ αὐ ἐδ Ναδαιδὶ!ες. ἘΔΊΠο, 
“(ῃς Ναθ δαί δη 5᾽ (τοῖς Ναβαταίοις). ΤῊΘ 
Ναθαΐχξδηβ, οσ ΝΑ ΡαΙ ἢ σλη5, ἀγὸ ἃ νν 6 }]- Κηοννη 
ΒΟΠΆΓς ἘΠ 6; ΠΟ ΙΠΟΥ δγγίαης οὐ Αγὐαδίδης 
15 ἀϊϑριϊο, ΑἸοχαηήοσ Ῥο]γ βίου τηθηϊίοῃβ 
{πὲπὶ 45. ἱπο ιάθὶ ἀηοηρ ἀπ ἀοδογέ {τῖδο5 
ςοπαιεγοιὶ Ὀγ Πλανίἀ (ΕὙ. 18); δας {πὸ γ ἢγϑῖ 
ὅπενγ {ΠοπΊβοῖνοθ ἴῃ ΟΟΠΙΟΙΠΡΟΓΔΓΎ ΠΙ5ΟΥΥ 
ΠΟ {ΠῸΥ ἅτ σοάυοθα το βιδ)]οςσξίοη Ὁ 
ΘΟΠΉΔΟ ΟΣ. (ΓΑποίοης ΜοΠΑγο 65, νοὶ]. 11. 

Ῥ. 410). Αδουΐ 40 γεδῖβ ἰδίοσ [ΠΟῪ ἌρΡΡθᾶΓ ἃ5 
᾿Ἰηἀοροηάεηΐξ, Δηὰ 45815ῖ δὴ ΑΥΔΌΪΔΏ πΊΟΏΔΓΟΝ 
Ϊη ἢΙ8 ψὰγ ἢ ϑΟπηδοἤΠογιθ᾿ 5 ἄϑοῃ, 
Αϑϑῃιγ- 8η1- 4] (δ, ὁ ΑηηΔ]5 οὗ Αϑϑῆυτ- 
ὕδη1- 41, Ρρ. 264-295). Ὠιιοάοτγιυ5 [615 υἱ5 
(Παἴ {ΠΟΥ ννεγα δἰίδοκεὰ ΌὉΥ Απξοπιϑβ, ἀρουΐ 
ΒΟ. 311, δηὰ δραΐῃ ἃ ἔδνν ὙϑδῚβ ἰδῖεσ, ὑυΐ 
ἀείοπαςα τποπλβοῖνοβ Ἀἀπλθαν, εἴ (0᾽οά. 5ϊῖς. 
ΧΙΧ. 44-48). Αἱ [Πδῖ {{π|6, δηὰ ἰαἴοσ 4150, {ΠΕῚΣ 
᾿ιοδά-αυδγίετβ ψοσα ἴῃ6 πεὶρῃθουγβοοά οὗ 
Ρεῖγα. [υἀδ5 ΔρΡρδϑᾶγβ ἴο πανε ἔ8]]6η ἴῃ ἢ 
(ποτὰ ἰη ΟἸεαά, νος ἢ ΤῊΔΥ Ὀ6 δοσουπίοα ἴογ 
ὈΥ {πεῖγ ποιηδάϊς Παδῖῖ8.ἁ. Τῆς ψῆοὶς οὗ 
Νογίβεσγη Ασαυία δθεῖβ ἴο μάν Ὀθθη δἵ 8]] 
{Ἐ{π|6ὲ5 Γανευϑθα ὈΥ [ΠΕἸγ ϑσασηιβ, ν ΒΓ ἢ 
ἔτοπι ἴῃς [οννοῦ Ευρἢγαῖος (ο [λ6 ΕἸδηϊς 
Ου! οἵ 186 δά δε ψιῃουϊ ἔδαγ οὗ πηδοῦης 
ἃ 5ΠΡΟΓΙΟΥ. ΤὨε το δαϊηθθβ οὗ ἴῃς ΝΑδδί Βα δηϑ 
ἴο ϑϑιϑῖ {6 [ϑγδοὶ ἴοβ (σοιηρασε οἢ. ᾿Χ. 15) 
ΤΏΔΥ ἰᾶνθ δυσθῃ ΤΏΔΙΠΥ ἴτοπὶ ἴδ6 ἢορε οὗ 
Ρἰυαηάογ; δυῖ ἰξ ΠΙΔΥ Βανα γοϑίεα ἴῃ ραγί οἡ 
[Π6 τγδαϊτίοη οὗ σοὶ δ! ΟΠ 5Π1Ρ, βίπος ἴπ6 50Ρ- 
Ροβθάὰ ρῥγομθηιοσ οἵ ἴῃς Ναδαῖμβαοδηβ νγᾶς 
ΝοΡαίοίῃ, ἴμ6 οἱάδϑὶ οὗ [86 δοῃβ οὗ ἰϑιπιδοὶ 
(Όξεη. χχν. 13). 

26. Βοιογα απά Βοιογ.)]Ὶ Τδεθε ἄγε ουἹ- 
ἀσπίν ἴννο ἀϊβεγοηΐϊ ρίασθβ. Βοϑοῦᾷ 18 γεβϑου- 
ΔὈΪΥ ἰἀδητῃθα ἢ 6 Ἡδῦτγενν ΒοΖγδαῇ (15. 
ἸΧΠ]. αὴ, τῇς πιοάθσῃ ἢ: Βιωείγεδ. ΒΟΞΟΣ ἰ5 
ῬΟΓΠΔΡρ5. {πο Βεζοῦ οὗ [οϑβῆ. χχ. 8, ψῃῖοἢ νγ85 
ἃ 1, νςαὶ ΟΥ̓ οἡ ἴΠ6 οαϑῖ βἰάε οὗ Ϊογάδῃ ἴῃ 
{πὸ μοῦ οΥὁἨ ἀοννῃ σοιηῖτσγ. 

“]ερια.] “ ΑἸοπια᾽ 15 ςοηϊοοζυγεά ἴο Ἂς 
[Π6 Βουογ- Εληι οὗ [5. χνυ. 8-- [ῃ6 ἔουπξ οὗ [86 
[ογο η1Π -ἴΓθ65. ΟΥ̓ 115 ροϑδιοῃ ποῖμίηρ 15 
Κηονῃ. 

Οαςρῥογ. Ϊοβορῆυβ Π85 ““ (δϑρῃοπηδ :Ὁ (᾿ς 
Ψψυϊμαῖο, “ αβθοη ; ἢ ϑόνογαὶ Μ55., “(Βδϑοογ. 
ἴῃ υ. 36 οἵ πε ργεβεηῖ σμαρῖοσ, ἴδε πᾶτηβ ἰ5 
δίνθη ἃ5 (ὑαδρῆῇοη, νΠ ἢ 18 ἃ ροϑβϑὶθ]ς γὸ- 
ΡΓοβοηζαϊίοη οἵ [ἢ Η εὔτενν “" Ηδϑθοη." ΤῊς 
διῖ6. οληηοῖ ΡῈ ἢχϑά, ὑη]655 ΗἩ οβϑθοη ἰ5 ἰἢ- 
τοηάρα. 

νετ. 34. 



ν. 27---31.} Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΕΒΡΒ5. Υ. 421 

Οδγηδίηι ; 411] {Π686 οἰτίεβ ᾶἂγε ϑίγοηρ 
--- Δηᾶ ρτολῖ: 

ἃ Ο., 
Βοεον. 

27 Δπά τπᾶῖ (ΠΕΥ ψεῖε βπί ὺἃρ 
ἴῃ τῃς τεϑὲ οὗ τἢς οἰτ|68 οὗ ([ῃ6 σουη- 
ἘΥ οὗ Οαἰδδά, δῃὰ τἰᾶῖ ἀρδίπϑ ἴο 
ΤΔΟΙΓΟΥ͂ ΠΟΥ Δα Δρροϊπίεἀ το ὑτίηρ 
{Πεῖγ Ποβὲ δρδίηβε τῆς ἰογίβ, δηά ἴῸὸ 
τ2κε τῇδ, ἀπά ἴο ἀεβίσγου τπεπὶ 41] ἴῃ 
ΟἿΘ ἀδγ. 

28 Πεγευροὴ 7υἀ 8 ἀῃὰ ἢ ἰ8 ἢοβῖ 
τυγπεά 58 ἀἀθη]}γ ὈΥ͂ [6 νὰ οἵ τῆς 
Ὁ] άογηθ58 υπῖο ᾿Βοβογα; δηά ν ἤδη 
ἢς μά ψψοῃ τῆς ςἰτγ, ἢς 5'ενν 411 τῆς 
Τ11ε5 ΨΚ ἴῃς οὐρα οὗἩ [6 ϑβϑυνογά, 

}ΜΜαξεά. ἙἘον “ Μαϊκεὰ "να ἢδνς ἰέμης ων 
ἴῃ Ὁ. 16; δυῖϊ [δες Μ55. αν Μακέδ ἴῃ Ὀοῖὰ 
Ὀἶδοεϑ. Ὅλο ἴοννῃ 15 ΠΟΙ ἀρ Κηοννῃ. 

Οαγπαΐῖνι.} ΤῊ 5 ργοῦθδῦγ [δε ρὶδοβ 
οΔ]]εὰ Αϑββίοσεϊι- Καὶ ἀττιδίτη (“ οθηι οὗ {πε 
Ἷνο Ηογηδ᾽᾽)) ἴῃ Οὐδησϑὶβ χῖν. 5. [{ τηυϑί 
μάνα δ δὴ οἷά Ῥμοοηϊοίδῃ, οἵ, δὲ ΔΏΥ σδῖδ, 
ΟΥΤΙΔΠ σϑει[οτηθηῖ, ἀράϊςαϊοα ἴο ἴῃς “68 
δγγδ, σψῆὸο νγἋϑ Ἷδ]δὰ Αϑῃζογείδ (᾿ϑίασιξ, 
15Βΐἴδγ) ΌὈΥ͂ δοῖηδ οὔ ἔπε δειηπὶς γλοοβϑ, Αἰδγρδίίβ 
οΥ ϑεγκοεῖο ΟΥ̓ οἴδετβ. ὙὮὸ ερίτμεῖ “ Κατ- 
ὨΔ’ΠῚ "ἢ ΡΓΟΌΔΟΙΥ τεΐοτβ ἴο (6 τηοάς ἴῃ ψν]οἢ 
16 σοάάεβ85 ννᾶθ σεργοϑοηϊθα ἴῃ ΠΟΥ [θρ]6 
δῖ 186 ρῥὶᾶςθ ἰῃ φυοϑῦοη (νυ. 44), ἴδε ογεβοθηῖ 
ΤΏΟΟΏ ὑείηρ ῥἰδοθὰ οἡ δοὺῦ δμεδά, δηά ἴδι58 
εἰνίης 1 [6 ἀρρεάσγδηςς οἵ δείηρ “ πογηῃεά." 
ΤΠ 8:|ἴ6 18 υποογίδίη, θυ ΤΏΔΥ ρεγθδρ5 ὃδ 
ἰΔεπείβεά νὰ (6 ΕἰΚωγπεὶπ οἵ Ἐοδίηβοη 
( Ἀδβοασομοβ ἰῃ Ῥαϊοβίίης, νοὶ]. 111. Αρρ. 1. 
Ῥ. 168). 

7. αραϊπα ἐδὲ γ..2 Τῆς “ [ογί5᾽ ἃἅσὸ 
Φυ ΠΕ (Πα ἴονγϑ ὈΓΟΥΪΟΟ5ΙΥ τηεποποέ---- 
νἷΖ. Βοβοσα, Βοϑοσ, Αἰδηδ, σδβρῆοσ, Μακοά, 
Οδγηδῖμα (υ. 216), δά δι πεπιᾶ (υ. 9). ΤΟ 
ἀεδίρη “ἴῖοὁ ἀεϑβίγου ἴποπὶ 411 ἴῃ οὔθ ἐδγ ἢ 
ὙΥΓΆ5 ῬΓΟΌΔΟΙΥ οοπηροῖϊοὰ νὴ (Π6 ποΐοη οὗ 
ἃ Β0ΓΡΓΊ5ο. 

428. υπίο Βοογα.)] Τὶς Μϑ5. νδγγ Ὀοΐνγθοη 
“ Βοϑοσ," “" Βοβοσζα, δηὰ ““"Βοββοσδ." ὍΤῇὸ 
“Βοβοιδ᾽ οὗ συ. 26 85 ΡΙΌΡΑΟΙΥ ἰηϊεπάςά, 
ἀνὴρ “ Βοϑοσ "ἢ ἷ8 τηοη!οηδαὰ 88 οδρίυγεὰ ἴῃ 
υ. 16. 

δὲ εἰξαυ αἱ! δὲ »ια]..} ἍΝ) ὁ ταυβῖ υπάσγ- 
δίδηὰ 411] ἴποϑο ψῇο Ψεσα ποῖ ἴενβ. ὍΤδς 
οἰε5 οἵ ΟἸ]εδὰ ἂρ ἴο ἢανε δὰ δὲ {118 
τἰπὶς ἃ πιὶχϑα ρορυϊδθοη---ἰῇ ρατί, [εὐν δὶ, ἴῃ 
Ραγί μοδλίΐβοη. (δες 4'ϑο Ὁ. 3.5.) ΓΒὲ [ενν8 
ΨΟΥΟ {πγεολίοηοα ὈΥ̓ Δὴ ἀττηδα ἴογος οιμοϊα 
τις οἰε8, δηὰ 4150 ὉΥ͂ ἴδε πεοδίβεη ρορυϊδίοη 
ὙΠ ΒΙ ἴΠθπὶ. [υάδ5, αἴτεσ 811 ἢϊ5 διισοῦβϑθβ, 
ἴε]ῖ 1ξ βαΐεβὲ ἴοὸ πϊμβάγανν ἴπ6 [εν ἔτοηι 
ΟἸεδά ἱπἴο ]υἀξ8 (νυ. 45). 

δηά τοοῖκ 4}1 τπεῖτ 8Ρ0115, πὰ Ὀυγπεά Β.Ο. 
τῃς οἰτγ τσ γα. ἘΞ Ὶ 

29 Ἐτοηι ψἤθηςα ἢδ τγεπηονεθαὰ ὉΥῪ 
προ, ἀπά ννεηῖ 1 ἢ σᾶπια το τῃς 
[ογίγεβ8. 

30 Απά δεκίπηοβ ἰῃ τῆς τηογηΐη 
{πον "Ποοκεά ὑρ, ἀπά, δε ΠΟΙ ἀ, ἘΠ οτος νγὰ8 ΔΉ Α 
Δ ἸππυτηοΓ80]6 ρεορὶς Ὀεδγηρ; ἰλἀά6Γ8 ἐσαν. 
Δπὰ οΥδογ οαρὶπεδ οὗ νγᾶγ, ἴο ἴδΐκ τῆς 
[ογίγεϑ8 : ἔοὺσ "ΠΟΥ δϑβδυϊτεά ἘΠ 6η1. 

41 Βεη Τυ 425 ἐπεγείογε ϑαν (Πδζ αεεακίεί 
τς δαίτ]ε ννᾶ8 θερυη, δηά τῆλι ἴῃς : 
ΟΙὟ οὗ (Π6 οἵ ψοης ὕρ ἴο ἤδάᾶνεῃ, 
νυ ἢ {Γυπηρεῖβ, ἀπά ἃ ρστελί βϑουηά, 

Ε Οτν, ἐδ 
ἀσαξάφν 

49. απά αὐυεπὶ 111] δὲ εανιὸ ἴο 1δὲ Τογίγε:. 
ἐἰ ΤῊς ξογίσεββ᾽ 18 οἰ] Πδῖμοπια, τ] ἢ 
τίσι νγ5 δδοιξ ἴο τεϊονο, βοὴ ἴδ6 1η- 
Ὀγτηδίίΐοη οὗ [6 Ναδαϊπαδηβ ἱηάδυςοά ἢϊπὶ ἴο 
υγῃ δϑὶάο ἔγοπι 5 γουῖο, δηὰ στηλο δῃ δίίδοκ 
οὔ Βοβοζῖᾷ (υυ. 25--28). [ἴ ἌΡΡθδσβ ἴο δΒᾶγα 
Ὀδοη ΜΙ ἢ ἃ Πρ ἢ 5 τηδσοῖ οὗ Βοβοῦὰ. 

80. “πώ δειέγιες ἐπ ἐδο γιογπὶηρ ἐδέν ἰοοξεά 
εὖ, Ὅ᾽..1 1 1τεγαῖγ, “ Απὰ ἰξ ννὰ5 ἀδννι, δὰ 
ἴδεγ πο ἃρΡ πεῖν ογαϑ, πὰ Ὀεμεϊά τυ οὶ 
Ρεοορῖο, νοὶ οουἹὰ ποῖ θ6 ηυμηθογοά." 

δεαγίπρ ἰαάάετ..})] 1.6. 50δ)ηρ - Ἰλ άεγβ, 
ὙΒοΙΣ υ96 ΡΡΘΑΙΒ ἴῃ ἴῃς Αϑϑυτίδη 9. ]ρίυΣο8 
ἔγουῃ ἴδ6 ὕτηδ οὗ Α55}}Ὑ-ὩΔ21Γ- 8] (Β.Ο. 880), 
δηά ἰη ἴΠο5ὲ οἵ Εγρί οτω ἴδθ δα ! οτ ΡΟγ ΟΣ 
οὗ ἴδς ηϊποίθεηι ,» ἅδοιιϊξ Β.Ο. 140ο. 
ΎΒΕΥ ἅγε ῃοΐ τηεπιοηθα ἴῃ ἴμῈ (δηοηίοδὶ 
δοιρίυγοβ; Ὀυῖϊ ἴῃς Οτεοκβ εἰ ρὶ ογεὰ ἴδοπὶ 
ἴῃ ἴῃς Ῥοϊοροηῃηαβίδη νὰ (Τυς. 1ἰ. 20), δῃὰ 
(ῃΠ6 Κοπιλῃ8 ἴῃ ἴδε δεοοηά Ῥυηΐὶς νας 
([ν. χχνὶ. 45). ᾿ 

οὐδεῖ' επρίπε 9 «ὐαγν.] ὍὝΒοΙΕ ἴδ ὯΟ 
“ΙΒοΓ "ἢ ἰὴ τῆς οτὶρίηδὶ, δίπος “Ἰδοῦ ἢ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ οοπθ ὑπερ ἴπ6 ἀδηοπιϊηδίοη οὗ 
“ὁ γυναῖκα ἐηρίπε.." ὍΦὝΠε τηδοβίηθβ ᾿ηζοηδοά 
ἅτε ὑῬγοόθδοϊγ ἴῃς δαϊετίηρ-ταπι, [ἢ οαἰδρυ!, 
δηά ἴπὸ δαλίμα, 411 οὗ ψν Ε]ς ἢ ΕΘ νν6}} Κηόνσῃ 
ἴο ἴῃς Οτοοκβ ἰοηρ Ὀεΐοτε ἴ[δ6 ἄπὶς οὗ ΑἸεχ- 
ἃπάσσ, ἀπὰ ΜΟΣΕ ΘΟΙΏΠΊΟΩΪΝ υϑοα ἰπ 5,6 ρο683. 
ΤὮς Αβϑυσίδῃβ δηὰ Βαδυϊοηΐϊδηβ επηρὶ ογεοά 
1 δηλ ἴῃ 411} {πεῖ γ στοαῖ νγαγβ. ΤῈ Ἐργρίίδη 
4“ δῃρίῃο5 ἢ ᾿ΕΓῈ 5 πηρῖεῦ δηὰ 1685 εἴδοίίνα. 

͵)ῶν Ἰδὲ απο εά ἐδεσι.} ἘΔίδοΥ, “ΤΣ 9 
δδοοδυϊεΐηρ ἴδεπὶ"-εγε Ὀορίηηίηρ τῆς 
δἰΐδοκ, ποῖ ἀνγᾶσε οὗ [6 Ὥθδ ΥἹΟ ΠΥ οὗ 425. 
ΟὐοτΏραζο Ὁ. 27. 

81, «υἱὲδ ἀδηκορῥα ΤΗῈ οδίδβοη πδὰ 
Ὀὺπιπιρεῖβ 20 1658 ἴδῃ (ἢς 1Ξτο 65, Ἶνε 56ς 
τποπὶ χεργεβεηίεὰ ἴῃ ἴθ6 Ἐργρίίδη δὰ Α59» 
ως ἐλικὸ δου!ρίυτεβ (Ἀ οβεϊ]Ἰηὶ, ὁ Μοη. διοσίςϊ, 
ΡΙ. χὶϊν. 3; ἀγατὰ,  Μοηυπιεηίβ οὗ ΝΙποενεῆ;, 
λη ϑογίεϑβ, ὃΪ. 15); δῃά ννὲ ἤρᾶὰσ οὗ 1δοὴ δ 
ἴῃ υδὲ ἀἴηοηξ ἴμ6 Οταεοκβ δὰ Κοπιδη8 ΠῸΠ ἃ 



433 
Β.(. 

ςἷς. σό3. 

4 96,6 νοῖ᾿ 
φό. 

22 Ηε ελἰὰ υπίο ἢἰ8 Βοβί, ΕἸρδῖ 
1}}18 ἀΔΥ ἔογ γουγ Ὀγεῖῆγθη. 

43 ὃο δε ψεηϊ ἔογ Ὀεἢϊπά τ 6πὶ 
ἴῃ ἴδγεε ςΤοπιρδηΐεβ, ψῆο ϑβουπάεά 
«πεῖς τυπηρεῖβ. δηὰ οτοά νγῖἢ ργάγετγ. 

24 Ἴδη τῆς δΒοβὲ οἵ ΤΊπιοίδει, 
Κηπονίηρ ἴδδῖ [ἴ νγα8 ΜΜδοοδδευβ, βεὰ 
ἴτοπι Ὠΐπι : ὙΠογοίογα ἢδ 8πιοῖς Π6ηὶ 
ἢ 4 ρτοδῖ βἰλυρῃϊζογ ; 80 τηδλὲῖ (Ποα 
ψγοῦα ΚΙ ]οαὰ οὗ τῃεπὶ τὲ ἀδὺ ἀδουῖς 
εἰσ τῃουδαηά πιεη. 

45 ΤῊ8 ἀοπς, [τ448 τὐγπεὰ 4814 6 
ἴο Μάαβρῃα; δπάὰ δίεγ ἢς μιδά 25- 
8δι τεἀ 1, ἢς τοοῖς ἰἴ, δηὰ 8ἰενν 411 τς 
Π41ς65 τῃοτείη, δηὰ τγεοεϊνεά τὴς 83Ρ01]5 
τβογοοῦ, ἀπά Ὀυγηῖ ἰξ ἢ ἤγα. 

26 τοι τδηςς ψψεηΐξ ἢς, ἀπά τοοῖς 
“ΚΟ βρῆοη, Μδαρεά, Βοβοσ, δηὰ τῃς 
οἴμοῦ οἰεε8 οἵ τῆς οουπέῦ οἵ (ὐαἰδδά. 

27 ΑΙἴΐεγ τλε8ὲ τπϊπρβ ρδίπογεά 
Τιμοῖμειβ ἀποῖπμεοῦ δΒοβῖ, δηὰ εη- 

Ι. ΜΑσΟΑΒΒΕ. ν. ίν. 32---41. 

ςλπηρεὰ δρδίπβί Βδρῆοη Ὀεγοπά τδε 
Ὀτγοοκ. 

48 ὅ8ο 7υάδ8 βεηΐ πιεῖ ἴο Ἐϑρύ τἢς 
Βοβῖ, ψῇο Ὀγουρῇς Πἰπὶ ννογά, βαγίηρ, 
ΑΙΙ τῆς Βεδῖῃθη τπδλὲ Ὀς τουπὰ δου 
1.8 ΔΓ 4356 10]. ὑπο ἴΒεηϊ, ἐνεῃ ἃ 
γς τ Ποβί. 
ΤΠ Ἣς δίῃ αἷβϑο πἰγεά τς Ατγαὰ- 

δίδηβ ἴο μεὶρ τῆδπι, δηἀ {πεὺ ἢᾶνε 
Ρἰτομοά τ εἰγ τεη θεγοηά τῆς Ὀτοοῖ, 
ΓΕΔΑΥ ἴο ςοπια ἀπά ἤρῃξ ἀραϊηδὶ (ἢ 6. 
ὕροη τ}ϊ5 ]υἀλ8 νγεπὶ ἴο πηδεῖ ἘΠ δ η]. 

40 ΤΒεη Τιπιοίδειβ 5414 υπίο τῆς 
ςλρῖδίη8 οὗ Ηἷ8 Βοβῖ,  Βεη [υἀλ8 ἀπά 
18 Βοβὲ σοπης ΕΔΓ ἴδε ὕγοοζ, 1 ἢς 
ΡΆ38 ΟΥΕΓ ἢγβθξ ὉΠΙῸ ι.8.9 ννὲ 5Π41}] ποῖ 
Ὀ6 40]. το τι βοϊδηά Ηἰπι ; ἔοσγ ἢς τι ]] 
τα ρ ΒΕΠἾγ ῥγενδὶ! ἀρδίηβῖ ὦ : 

41 Βυὲ ᾿ξ ἢς θὲ δἰγαϊ ἃ, δῃά Ἵδπὶρ 
Ὀεγοπὰ [ες τίνει, γχὲ 85Π4}} ρὸ ονεγ 
πο δίπι, Δηἀ ργανδὶϊ ἀρδίηϑβι Πίπι. 

ΨΟΙΓῪ ΘΟΑΥΪΥ ἀλίῖο. ΤΠεὶσγ τηοϑῖ οοιηποη 6" 
Ρἷο ἴ νν85 ἰῃ ὙαΣ, εἰ ἴΠ ΟΣ ἴῸσ βινίηρ δἰ γηδὶς 
ΟΥ̓ Το Υ σμβουηρ τἤεη οα ἴο ἴδε αἴϊδοκ. (εξ 

ἃ]. Ηομι. “ 11.᾽ χυὶῖ, 219, χχὶ. 388; Ὠ]ἹΟΏΥ8. 
ἵν. 17, ἅς.) 

83. δὲ «ὐεπῦ ,ογδ᾽ δεξί πά ἐδεη.} Ἐλδίδεσ, 
ΦαΥΌΟΣ ΤῈ ὁ1"---ἰ.δ. ἴῃ ρυγϑυ οὗ [πε 89- 
84 11Δη[5, ἕο] ουνίης ὑροῦ πεῖν ἔοοϊβίορϑβ. 

ἐπ ἡόγες εοπβαπ. Αἴτον ἴΠ6 ἐχδιιρὶς οὗ 
Οἱἰάδου (71υἀκ. νἱῖ, 16). 

86. δ͵α.Ρδα.)}) “Μδ5ρ!α" 15 Ρῥγοῦδῦὶυ 
“ ΜΊΖΡοἢ οἵ Οἰϊοαά ἣ" (Τυάρ. χὶ. 29), ἴ[ὰς οἰ 
οὗ ]ερμῖμδῃ (ἢς ΟἸεδάϊίε (ἰδ. 34). [{ ἰ8 
οὐπουβ ἰῃδὲ [οδερδυβ διουϊὰ ρῖνο [ἢ 6 ἤδπιθ 
45 Μα]]έ, δὴ ὉΠ ΟΣ υπκηονῃ μἶἷδος (' Αηΐ. 
]υἀ᾽᾽ χὶ!. 8, 8. 3). ΜΙΖΡεδ οἵ Οιεδα ἰ5 511}} 
Δ ὉΠ ΊΘΟΟΥ͂. βἰΐδ. 

δὲ «“ἰξαυ αἰ ἐδὲ »παΐεΣ.1] 866 ποῖδ ΟἿ υ. 28. 

86. ὥπ:-» δοη.)] ἀα]οὰ “Οβρθοσ" ἴῃ 
΄. 26---Ῥεγῃ2ρ5 Η Θβῆρθοη. 

Μαρεά. Νὸο ἀουδί (δος “ Μαϊκοά᾽ οὗ συ. 26 
--ὴ ὉΚΠΟνΏ, δη ἈΡΡΑΓΟΠΓΥ Δ ὉΠ ΡΟΓ- 
τληΐ ρῥίδος, ἴῃς οσἂρίυτε οὗ ννῃϊο 18 ηοΐ τηθῆ- 
κιἰοηεά ὈΥ ]οβερδι5. 

Βο:ογ. 866 ἴδε Εζβῖ ποΐς ου Ὁ. 26. 

87. Ἀσῤῥομ] ῬΙΊΪΩΥ τηθηϊίοηβ ἃ “δ- 
ΡΒδηλ" ἃ58 ΟἿ οὗ ἴδ ἴθῃ οἰτ[65 ἱποϊιιάοά 
ἴ ἴδ6 “ Πδοδρο 8 οὗ ΠῚ5 ΟΔΥ, το ἸΔΥ͂ 
δου(ἢ οὗ [6 8.8 οἵ Οα]ἶθο, δηὰ οὶ οὗ [86 
]ογάδῃ. ΘΒ 5ἰΐθ [85 511}} ἔο 6 ἀϊξοονοσεά. 

δεγοπά ἐξδε ὀγοοξ} ἹιϊΟΓΑΠΥ, “16 τανὶηο ἢ 
ΟΥ ὁ νδΐοζεοουγδο." ὍὌῆὼ βἰσοδῃ)β οἵ Οἱϊοδά 
ἅτε ἴου ἴμ6 τροβϑὲ ραστί ρεσζεηηΐαὶ (Τ βϑίσαση, 

“ΒΙ|016 ῬΙδοθβ, ἢ. 322); δυῖ {Π18 ΟὨΘ, ΠΕΔΓ 
ἈἌρδοη, ἰ8 ομαγαοίογιϑοὰ Ὧ5 ἃ χειμάῤῥους, 
ΟΥ ϑ.τοα ΤὈΠηΐηρ ΟἿ ἴῃ ἴἢὯ6 υἱ]ηΐοσ. 
Εννδὶὰ βυρροβεβ [δδὲ αἵ ἴς ἔγηθ ἴξ ἢοΐϊ ΟἹΪΥ͂ 
οαιτίοαὰ νγαΐοσ, θυ ν»ὰβ “4 γοοὰ 462] σ-"571ὸῸ!- 
ἰοη " (Ηἰσῖ οὗ [8γδεὶ],᾽ τοἱ. τ. ἢ. 314); Ὀυξ [ποτὲ 
8 Ὧ0 δἰαϊοειηθηΐ ἴο [5 εβεςῖϊ, εἰ μοῦ ἴῃ ἴδε 
Εἰγϑῖ Βοοκ οἵδε ΜδἼοοδθεαβ οὐ ἰῃ [ ϑερδιι8. 

89. Τἶε δαὶδ αἴτο διγεά ἐδὲ «γαδίαπε 1ο δείῤ 
ἐδενι Αταῦὺ {π|ῦ65 Ψ1}} Ἰοἱπῃ ΔηΥ͂ 5ἰδηάασὰ 
ὉΠά ΣΡ ἩΏΙΟΝ ΠΟΥ δανα ἃ σοοά Βορο οὗ ϑ8υ0- 
(655, δηά οὗ [δ ὈΟΟΙΥ τπδὲ [Ο]]Ιονν 8 δι ςοαββ. 
ΤΟΥ ἂτὸ αυϊϊ Ἡ{ΠΠΡ ἴο ὃς 5υ 5 αϊΖεα. 
Αγδθίδῃβ 364 ἰοϊῃθαὰ στ Ατηγηοηϊεβ ἴῃ ΟΡ- 
Ῥοϑίης ἴδε εβοσίβ οὗ Νεπειίδῃ ἴο σαῖϑο [ογὺ- 
βδίδσπηλ ἔτοῦὶ ἃ δυχηῦὶς ἴο 4 ἰἱρὶι ρΡοϑβιοῃ 
(Νε. ἵν. 7). ὙΠΕΥ͂ ΠΟῪ Οζα πιο ἴοοκ 
ΒΟΥ οῈ ποῦ δὴ Ατητηοηϊο ᾿ἰοδάεσ (τ. 6) 
νὰ [Π6 δάτὴς Οδ]οςῖ, 

ὕροπ ἐδὶς Ψωάα: «ὐεπὲ ἰο πιεεέ ἐδενι.) Ὅροη 
(ὃς τορογὶ οὗ ἢδἰ8 5ρίεβ, [445 Ὀγοκα ὉΡ δὶβ 
αυλτίεῦβ, δηὰ πλαγοβοὰ δὲ οὔοα ἴο τηθεῖ (6 
ΠΕ ἀδηρετ. [{ 15 οβδγαοίεγιβξς οὗ Ὠϊπὶ ἴο 
ἴλκε (ἢ 1η1|Δ να. 

40, 41. Τδεη Ἱωπιοίδεις “αἱά, 45.) Τίπιο- 
ἴδευβ τορασγάοὰ ἴξ 88 ἃ ἀδηῆρεγοιβ {πΐηρ ἴο 
ἤρμῖ ἃ δαί Ὁ] συοῖ δὴ οὐϑίδοϊα 85 [ἢ 6 
νι ΓοΟΌ ΘῈ ἱσηπη ἰδίο Υ ἴῃ οὔθ 5 τοᾶσ. δ 
258 1πογοίοσο αἰβιηοϊ πε ἴο Ρᾶ855 ΟΥ̓ ἴὶ 
Ηἰτηϑοῖξ, δηὰ ἀείεττηϊπεὰ ἴο ἰεᾶνς 1 ἴο υἀλ8 
ἴο ΟΥῸΞ5 ΟΥἩ ποῖ, 88 δα ρἰεδϑεὰ. Ης εἰ, μον - 
εὐον, τὰδῖ, ἰ ]υἀδ5 οτγοβϑοὰ, ἴῃς δοῖ νγᾶβ οὔδ 
οὗ βιιο Ὀοϊάποββ 45 ἴο ἔογεβῃδάουν υἱοΐοσυ ; 
ΨἘ1]|6, 1 ἢ δγδηῖς ἔγοσ 50 ἀοίηρ, 15 ἘΠΊ Υ 
ΜΟΙ] οἶνε οουζᾶρε ἴο ἴδ οἴβεν 5ἰάθβ, ννῆο 



ν. 42--46.] 

42 Νονν ψῆεπ υἀὰ5 ολπια ἢδΑΓ 
-- τῆς Ὀγοοῖκ, ἢς οδυβεά τς 8. ρεβ. οὗ 

16 ρεορὶβ ἴο τεπιδίη ὉΥ ἴῃς ὕτοοΐς: 
ππῖο ψοπΊ ἢ6 ρᾶνε σοπη)δηπγεηΐ, 
βΑγίηρ, ΘΟΕ ΠῸ τπᾶη ἴΟ τεπηδίῃ ἰῃ 
[6 σαρ. Ὀμξ ἰεῖ 411] οοπῖς ἴο τῃ6 
θαῖ]α. 

43 ὃο 6 νεπὶ ἤγβθε ονεῦ υπίο 
τεπι, ἀπά 11} (ἢε ρεορὶς δῆεγ ἢϊπὶ : 
(Βεη 411 τῆς Πεδίμθη, Ὀεῖπρ; ἀϊβοοηι- 
πιεά Ὀείοτες ἢΐπι, ολϑὲ ΔΨΑΥ [{ΠΕῚΓ 
Ὑνοᾶροηβ, δηὰ βεὰ ὑπο {πὰ τεπηρὶα 

ΕΥ̓ΑΣΕΙ τῆλ ννδβ δί (ὐδιηδίῃ. 
εὐνκβαηγ. 44. Βαϊ ΠΟΥ τοοῖς (ἢς οἰ, δπὰ 

ταὶς (ἴδ ῥγοςθοά ἴο ἴῃς δίίδοκ ψ]Ὲ σοη- 
Πάδηςο, 85 δρδίηβξ 80 ΘΠΟΠῚΥ ΨΜἘ80 αἰβιγυιοά 
ἢϊ5 οὐ δἰ σεηρίῃ, δηδ ννουϊά ργοῦΔὈΪΥ ΟΗ͂ΘΓ 
ὯΟ ΥΕΙΎῪ 5ίοιιξ γεϑἰδίδηπςθα, Νὸο ἀουδὲ ἢς Βορεᾶ 
(δαὶ ]υάδ8 πουϊὰ δορὶ πὸ πιοῦὲ πιὰ 
ΘΟΌΓΒΘ. 

42. 1:δὲ “εγίδες ο 18ε ῥεοβίε.}1 Ἑνταϊὰ τὲς 
ἀς [686 “ Βοσῖθ6 8" 25 Ἰάθηζϊιςδὶ σὰ τὴς 

“ οὔὔοοῦβ᾽ οὔ ευϊ. χχ. 5-9, σῦο (ἢς 5405) 
“Κορ ἴῃς [1515 οὗ (6 ἴΤΟΟΡΒ, δϑϑὶρηθὰ ἴῃς 
Ὀίδος οὗ οποδιῃρηεηῖ, Δηὰ Ἰοοκεοὰ δῇογ ἴπ6 
ογάον οὗ ἴπὸ τρᾶτο ἢ (΄ Ηἰ5ῖ. οὗ ἰ5Γδ6],᾽ νοἹ]. ν.Ἅ 
Ῥ. 314, Ὠοί6). Οὐ ποί68 (δαῖ ἴπογο ΟΓῈ 

ΓΒΟΏΒ ΘΧΟΓΟΙΒΙΠΡ,, ἈΡΡΑΓΘΠΓΥ, τῃς 58π|6 ΟΥ̓οΘ 
ἸῺ ἴδε ἰδίον Ἐπηθ5 οὔ ἴπ6Ὸ τῃοπᾶγο ἢ ΠΕ, μῶΣ 
4 Οἤγοη. χχυϊ. 1). Τῆς ᾿ξ ιεληΝ νῚ 
δὰ δ] Ἰοη δος ὑροη τπ6 τ ]ΠΠΑΓΥ δγϑΐειι οὗ 
δηςίοηϊ ὈΠΔ68. 
δΗΠῈΓ πὸ »ΙΩῊ 10 ΓΕΡΙΩΙΣ ἐπ ἐδεὲ εα»Ρ.} 

Ἀδίδοσ, “ ϑυ δ Ὡ0 τδηῃ ἴο 5 68 12}; 1.4. ἀο 
Ὠοῖ 4] ΔΗΥ͂ ἰδηῖ5 ἴο Ὀ6 Ρἱϊοεμβεὰ οἡ ἴῃς 
ΠΟᾺΓ δ'άθ οἵ ἴῃς βίθδηι, πιᾶῖκο [6 ᾿ψνΠο0]6 μοϑῖ 
Ρ458 ονοσ. [4225 δά ποεὰ οὗ 15 δηζίγε ἔοσοθ 
εὐρριι [δες νᾶϑὲ πυμηθεῖβ οὗ ἴῃς ΘΠΘΙΩΥ (566 
υ. 18). 

43. ἐδὲ δεαίδοη. . . . εὐ “αυα “δεῖν 
«ὐεαρομ. Ἀλίδογ, “ ἘΠΕΙ͂Σ δ Σὰ 8." ὍΠ6 δ}}16]4, 
ἃ5 ἴῃς ρτοδίοδξ δῃοιΠγΔησς, ννᾶ5 502 1}7 
οδϑῖ δινᾶΥ ἤγϑί οὗ 41} (οοπιρ. Ηοσ. “ Οἀ. 11. 7, 
Ι. το: “ Καεϊιοῖδ ἤθη Ὀδης ρδττηι δ"). 

απά Μεά ὠηῖο δὲ ἐεηπιρίε ἐδαὶ «υα. αὐ Οαν- 
παὶ».)] ἘἈδίδοσ, “186 ϑβϑδοσοὰ ῃσοοΐποῖ [ἢ δῖ 
τνλ8 δἴ (δγηδίη)," ΤοΙηρ 68 ννεγὸ βυγγουπάοα 
ψ1} νυ Δ] δα ἰῃο]οδυγοϑ, νοὶ οτὸ ϑοπλθί  πη65 
οὗ δυβοείεης 51Ζ6 ἴο αἷϊονν οὗ ἃ ἰαῦξοὸ ἴοτοθ 
δῃολιηρίηρ ἰπ (με. Τε Πΐγῆϊ ΠΛΑΥ͂ μάνα 
δεεῇ ἀϊγεοϊεὰ ἰο [18 ρδοα οῃ βοπὶε ἰάφα ἔμιδῖ 
[{ νᾶβ 5δοσγεά, δηὰ 50 Ἰηυϊοϊδοϊο, ἔον ἴῃς σὶρδϊ 
οὗ δεγίυπι νγᾶβ ὙἹ ΟἿ τοοορηϊβοὰ ἴῃ δηοίθηξ 
τηε58. Βυΐ ἰἔ 80, (ες πεδίῆοη μδὰ ἐδ] ἴο 
Ρργοβοηὰ [δ ρου 2 γ᾽ τοὶ σίου 5επεϊτηςη8 οὗ 
(Π6 [ενϑ, το 8.7 Ποϊ ίηρ βδογοὰ ἴῃ ῥἰδοθβ 
οὗ νου σῆρ μογα 1Δ0]9 μετὰ ποπουγοὰ δηά 
ἔλϊθ8ε6 σοάδβ τεςοείνοὰ [6 δάοσδοη οὗ {πεὶσς 

42.ε.---- Κγοῖ, 71. 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΡΒΕ5. ν. 

Ὀυγηεά τῆς τειρὶς τυ 411} (δῖ σεῖς 
τβετείη. ὍΤι8 νγ)58 (ὑδγηλίηι κυρθάυεά, 
ΠΟΙ ΓΠΕΓ σου]ὰ ΠΟΥ 8ϊληἀ ΔΠΥ ἰοηρεῦ 
δείοτε Τυἀλ5. 

45 ἼΠεη Τυ.425 ραιπετγεά τορεθΠοΓ 
411 τῃ6 [βγδε 68 δὲ σγεῖα ἴῃ ἴῃς 
ΠΟΙΠΕΥ οὗ (ϑαἰδλδλά, ἔτοπι τῆς ἰεδϑὶ 
ὑηἴο τῆς ρτγοδῖοβῖ, ὄνθη {ΠΕΣ υγῖναϑ, 
ἀπά τῃεὶγ σα] άγεη, απ τῆεὶγ δι, ἃ 
ΨΕΙΥ ρτεδῖ μοβῖ, ἴο ἴῃς ἐπὰ {Π6Υ πιρῃϊ 
οοηῖς ἰηῖο 1η6 ἰληά οὗ [πάελ. 

46 Νον ψ θη τῇ οαπια υπἴο 
ἙἘρδτοη, (118 ννᾶβ ἃ Ἐπ᾿ ον ἰη τς 
ὙΑΥ 8ἃ8 [ΠΟΥ 5Ποι]ἀ ρο, νεῖ με]] 

γοίδτίεβ. (ὅ86εὲ Ὀεΐονν, ἢ. χ. 83, δηά εἶ. 
Εχ. χχὶϊ, 14, χχχῖν. 11; [υὰξ. Υἱ. 25-2:7 
1 ΚΙηρβ χ. 25--27,) ἄζς,) 

44. δὲ. . . δωγποά ἐδὲ {οἰ} ὍΘ 
[οιρῖο νγὰ8 Κπούῃ 85 ἴδ 6 ““ Αἰαγραΐουπι," ΟΥ̓ 
τοῦ ὶς οὗ Αἴδγρδιῖβ (2 Μδϑος. χὶϊ. 26), νγβο ννᾶ5 
[δς ϑγτίδη νεηυϑ, ψοβρροὰ τ]ὰ τίϊοα οὗ 
ὈΠΤΩΘΏΓΟΠΔΌΪ6 ἰενγάποθβ ΟΥ ἴδε οὗ δηδ 
δΟη5Ου5 Αγαηηξαηβ. (8εε ἈΠ ἶηρον, ὁ [ενν 
δηὰ Οεηίο,᾽ το]. ἱ. ΡΡ. 428--431. ιυἀ25 
ςδηποῖ ὃς Ὀϊατηρά ἔον ἴδε ἀοΞιτυςίοη οὗ δυο ἢ 
ἃ 5ϊηἰκ οὗ Ἰη!] 4υ {γ. 

«υδὲ αἱ! ἐδαὶ «υεγο ἐδεγεῖπ.)Ὶ ΤΏς “ αν οὗἁ 
ὙΆΓ πᾶν δἰννᾶῦβ ὕδοη Ποϊὰ ἴο ᾿υ 50 }7 [δὲ 
ἀεϑίσιςζοη οΥἁὨ ἐποιλίθα ΟΥ̓ ἤγο, οτγιιεὶ 85 50 ς ἢ 
ἀεσιγυςίοη τΔΥ Ὀ6. [|οϑῆυδ “ Ὀυγηΐ [εγῖσο 
στ ἤτε δηὰ 81} {πὶ ννᾶ8 {ποσγοίη ᾿" (᾿δῇ. νἱ. 
24). Αη Ἐρεγριϊδη Κίηρς ἴοοῖς Οεζοῦ, δηὰ 
“ἐ Βυγηΐ 1 ὑκηε ἤγο δηὰ οἷον ἴῃς (δηδδηϊίεβ 
τηαι ἀννεῖς ἰπ ἴδῈ εἰ (1 Κίηρϑ ἰχ. 16). 
ΟἸδοπιθηθβ8 οὗ ϑραγίδ δεϊεά δἰπιοϑδῖ Ὄχδοῖῦ 495 
7υάδ5, ἤθη, μανίης ἀείελίεὰ ἴΠ6 Αγρίνεβ, Β6 
ϑδυϊς ὕρΡ [86 τεπιηδηΐ οὗ Πεῖγ ΔΙΤΩΥ ἰῃ ἴδε 
δαοσεὰ σους οὗ Αγζυβ, δηὰ “ ογάογεά ("6 
Βεϊοῖβ ἴο Ὀσίπρ Ὀγιιβῃνοοά δηὰ μθᾶρ ἴξ ἀτουπὰ 
186 γζτονὲ ; νης νγχ28 ἀοηδ ΔΟςΟΓΟΙΏΡΙΥ ; δηὰ 
ΟἸδοπιθηθβ βοὶ ἴπ6 στον οὐ ἔσχε" (Ηεγοά, νί. 
8ο). Εν ἰῃ πιοάσγῃ ἔτηθς τε -ἢοϊ β8ῃο( 8.6 
ἢγοὰ ἱπίο δεβίεγεα ἴοννβ δηὰ ἔοσγίβ, δηὰ ἴοεϑ 
ψῆο ἴΔΚε τοΐαρε ἰῇ οᾶνοβ ἄγ ἀδδίγογεα ὈΥ͂ 
διοοκίης {δεῖν που 5 ἢ Ὀσυδηνοοῦ δηὰ 
δεῖ(ς ἰξ δἰϊσῃί. Ηυπηδηϊ ῦ ρῥγοΐοϑιβ ; δυῖ 
ἰηςογηδίοηδὶ ἰᾶνν 15 531:]16ηϊ. 

πολιδεν εομά 4867 “ἰαπά 477 ἰοηρεγ] ὍΤῊΪ5 
Ιαϑῖ τρδϑϑᾶςσὸ Ὀγουρδί ἴμ6 δἰτηθὰ γοϑιϑίδησο ἴο 
ἃ οἶοβο. [υἀ45, Βοννενον, ἀϊὰ ηοῖ νεηΐυγο ἴο 
Ἰοᾶνο ἢἷ5 ἴθ ]Ἰο- σους ΤΥ ἴῃ ἴδῃς ἀϊπίγὶςῖ 
νυ ϊςἢ Βο δὰ ονεισυῃ, δηΐ, ἰῇ 8 οοσίδι η 5656, 
δι )υγαίοεά. Ηδά ἢς ἄοῃε 50, μἰ5 νι ἱπάγανναὶ 
σψοῦἹά, ἢ6 Κησν,, ἤαντα Ὀεεη [6 5ἰρῃδλὶ [οΥ 
τοστῖθὶς τοργίϑαϊβΌ Ηδηςς ἴδε “ ὀχοάυ8᾽ τὸ - 
ςογάρά ἴῃ συ. 45. ; 

46. ἐδέῦ εαγνι μπὶο Ἐῤῥγομ ἘΡΏγου 15 
τ6}} Ιἀοητιπεά ΟΥ̓͂ Εν] ὰ (" Ηἰϑῖ. οὗ [5γ8ε],᾽ νοὶ]. 

2ῈΕ 



ογ Π 64) {πῸγ οουϊά ποῖ τυγῃ ἔτοπι 
--- τ, οΕΠογ οὐ τὰς τρῃς Παπά οἵ τῆς 

ἰεῖῖ, δθυῖ πιϑῖ πεεάβ ρᾶ58 [ῃγοιυρἢ τς 
πχϊάϑι οὗἉ ἰξ. 

47 ΤΠδη [ΠΕΥ οὗ τῃ6 ΤΕΥ 58υΐῖ 
{Πεπὰ οὐδ, δηὰ βδἴορρεά ὺὕρ ἴῃς ραῖεβ 
ὑσὶ τἢ 8.01 68. 

48 ὙΒεγευροη [υάλ8 ϑεπῖ υπίο 
1Π6πὶ ἰῃ ρεδοθαῦϊα τηδηηαγ, ϑβΑυϊηρ, 
[εἴ ὰ8 Ρ458 [Πγουρἢ γουγ ἰλπά ἴο ρὸ 
ἱπῖο οὔὖγ οὐγῇ σου. ἀπά ποης 5}2]] 
ἀο γοῖι ΔΠΥ δυτγῖ; γγὲ νν}}} ΟἿΪΥ Ρ85885 
(Ὠτουρἢ οἡ ἕοοῖ : Ὠονγθεῖς [ΠῈΥ νου] 
ποῖ ὀορϑῆ υπῖο ἢϊη,. 

49 ῬΝΒβεγείοσες [υἀδ8 σοπηπιδηάεά 
ἃ Ρτοοϊδπγχατίοη ἴο ὃς πιδάς τῆτγοιρἢ- 
οικξ τῆς Βοβῖ, τπαΐ ἜνοσῪ πη 58ου]ά 
Ρἰτςἢ ἢΪ58. τεῆς ἴῃ ἴῃς ρίδος τ εγα ἢς 
νν838. 

50 ὅο [ἴῃς 50]ἀϊεγβ8 ρἱτο με, δπάὰ 

γ.) Ῥ. 315) ἢοἴ6) ψ ἢ} τῆς Οορῆγυη, τ] οἷ ννὰ8 
τλίκθη ΌΥ̓͂ Απίίοοδι ἴΠε Οτοδῖ ἰη 15 ννᾶσγ τ} 
ῬιοΟΙοΥ ῬΒΙοραΐοσ (Ροϊγῦ. ν. 70), ἴθ δἷπ 
οὗ Ερἤγοη θείης σεργοϑοηϊοα (45 50 οἴδην) Ὁ 
πε Οτεεῖκ γι. Τε 5ἰἴε [25 ποῖ γεῖ Ὀδεῃ Η͂Χ 
διε ἴ πηυδῖ 116 οὐ ἴπῸ ἀϊγοςῖ τουῖς δεΐνγοεθη 
Αϑδίδγοι " Κασγηδῖη δηὰ Βα ἤδη, αἴ ἢ0Ὸ 
ετοαὶ ἀϊδβίδηςε Κ᾿. οὗ [6 [ογάδῃ. 

48. ὕωάα: “οηΣ ὑπο δεν ἐπ ῥεσεεαδίς ιαππογ 
1 γα] ]γ, “ τ ρεάσοδῦ]ς ννογάβ. ΤῊΣ οἷ 
νν88 βἰσοηρ, δηὰ δὰ ποῖ 45 γεῖ Ὀδϑη δεῖ νοῦ 
ΠοΒΕ]6. Τυάδλ5 ννὰ5 (πεγεΐοσε ν]Π]Πἶρ ἴο 
δοκίδίη ἔγοσῃ δοῖϊνε τηθᾶϑυγοβ ἀρδϊησί 1. Ηἰ8 
ΡΥΟΡροϑαἶὶβ γοϑεηῦα ἴμοβα νος Μοβ6β στηδάδ 
ἴο ἰῃ6 Ἑἀοπιῖῖεβ (Νιιπι. χχ. 114-17), [86 
ΔΙιμογῖῖοϑ (ἐὁ. χχί, 22), δηα ΟἴΠ6Γ5 ΟἹ Δρργοδοὶ- 
ἴηρ [6 Ὀοσγάογβ οὗ {πε Ηοἷγ 1,4πά. 

«ὑὁ «υἱδ οπῖν ῥα: ἐδγοιρὸ ὁπ 7ῶο1.} Κ(Ι. 
ΝΠπι. Χχ. το; δι. 1. 28. ΤῊΝ πιϑδηϊηξ ἰ5: 
“Ὅς 11 ἴὩκὸ ποιβίηρ, ἀδαρο ποιμίηρ, Ὀυϊ 
ΒΙΠΊΡΙΥ Ρᾶ38 Τγου ἢ (Π6 τεγΓ ΟΣΥ.ἢ 

50. 26δε εὐ «υαΖς ἀείμυεγεά ἱπίο ῥίς δαπά:. 
Νοῖ ““βυγτεπάογοα," οὐ “Ὀείϊγταγεά, Ὀυϊ ὉΥ͂ 
Οοὐδ ργονϊάδθηςσε ρίνθῃ ἰηΐο ἢἰ5 ρονγεῦ. 

51. γα“ ἐδε εἰν. ΤῊΪ8 ΤΑῚ δοςοουηῖ ἔοτ 
[ποτα θεΐηρ πὸ ἰδῖεσ τηθπὕοη οὗ ἰξ ΟΥ̓ πἰϑιογίδηβ 
ΟΥ̓ ΣΟΟΣΤΆΡΠΕΙΒ. 

52. «ὐεηὶ δ ὲ7 οὐέν “ογάσηπ ἐπίο ἐδ στγεαΐ 
»͵αὶπ δεΐογε Βείῥ- απ.) Τῆς [οτάδη Ἵϑὴ ὃ6 
ζογάθά ἰῇ ἴγθθ ρἰδοθβ ὨΘΑΣΙΥ ορροϑὶῖο Βεῖἢ- 
8Δη (πονν Βείναπ). 115 νάϊ ἰ5 δρουϊ ΗΑ͂Υ 
γαγά5 (ἈοΡίπβοη, “ [,αἴεν Β Θβθδσοαβ,᾽ Ρ. 325). 
ΤΗῈ “ρτγοδῖ ρἰαίη Ὀοΐοσε Βεῖμσβϑη "ἢ 15 ὑσο- 
ὈΔΟΙΥ ποί ἴῃ νϑ]]ογ- ἱαΐη ἴῃ τυ ἰοςΒ Βοι ἢ -ϑἤδη 
δἰδηάβ, σῇ οὶ 15 ΟἿ “το ἴνο ἴο ἴδ γε 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒ5. ν. [ν. 47--54. 

584 ]τεἀ τῆς ΠΟΙ 4}1 τῃδὲ ἀδὺ δηὰ }} 8.ς. 
τθδὲ πίρβε, τ} δὲ τῆς Ἰεηρτῃ τὰς οἰἴγ 
νγὰϑ ἀεἰϊνεγεα ᾿ηἴο ἢ]5 Παπάϑ : 

51 ὟὮἢο «ἤδη εν 411 τῆς τ12168 
στ τὴ6 εἄρε οὗ τῆς 5ψογά, δηά γαϑοὰ 
τῃς ΟΕ. 4π4 τοοῖς τς 53ρο:}5 τῃεγοοῦ, 
ἃηὰ ρδϑβεὰ τῆγουρῃ τῆς οἷ ονογ 
τλεπὶ ἴῃ τ τεγε 8[41η. 
: 52 ΑΙογ τὴϊιβ ψψεηΐ {ΠεΥ ονοῦ [ογ- 
ἀλη ἱπῖο ἴῇς ρτεδῖ εἴη δεΐογε 
Βειββδη. : 

Απά 7υἀλ8 ραϊμεγεά τορεῖβογ 
ΕΣ τῃαῖ "5 ἕεμίπα, ληᾷ ᾿'εχ- ἀἐμόμεαεε, 
Βογιεὰ τῆς ρβορὶε 811} ἐῃς νὰν ταγουρῃ, δῦσι. το 
611 τΠεΥ ςᾶπις ἰηίο τῆς ἰΔηά οὗ Γυάεδ. τ οτ, ἐσαν- 

54. ϑοῖπεν ννεηῖ ὑρ ἴο πιουης δίοῃ ἤ γ κα 
ἢ ϊ ἈΠ ροἰλάπεββ, στα {ΠῸῪ φρο γαρα. 
οβεγεα ἰδιιγης οἴξεγίηρβ, θεσδυβε ποῖ " τι βσκε 
οῆς οὗ {Πδπὶ σγεῦα δἰδίπῃ ὑη6}} {πΕῪ Ἵακρῖ ̓ 

. Ἀπεα- Σ8. 

ἢδά τετυγηδά ἴῃ ρεᾶςε. χα, 

ΤᾺ 65 Ὀγοδὰ δεΐνσεθη [6 τηουπίαϊης οὗ ΟἸΠΌοΔ 
δὰ (6 πογίμογῃ [1115 (ὁ. Ρ. 326), δυῖ 
ΤΑῖθογ ἴδε Οδό» ἰιϑειζ, οὐ [ογάδη νδιου, ἰηῖο 
ὙΨΒΙΟΝ (λ6 ΒεΙἢ.- ἤδη υδι]εὺ ὀρεπβ. Ὑ15 ἰ5 ἃ 
ΦΡγοδὰ ἂπάὰ ἔδγϊε ρ]διη ἢ ἰγανογϑοὰ ὉγΥ 
ὨυΙΊΘΓΟΙΙΒ δίγοατηβ, δηἀ οχίοηδίϊηρ ποΐ [655 
182η ἔνγεϊνα τ 1168 δεΐνγεθη ἴπῸ [4] υὰ ἀπά (δε 
νδαγ Μαϊκ, νὰ ἃ ψἹ τ οὗ βευεη οὐ εἰρμῖ 
ΤᾺ1165. (Κοδίηβοη, ὑ. 334.) 

68. ὕωάα: ξαϊῥεγεά ἐοσεῖδεν ἐβοσο ἐδαξ σαν 
δερίπά. ἘἈίπογ, “ ἴθοϑο {Πδῖϊ 16 5 αὶ ὁἃ θεϊπά.᾽ 
Τυάα8 δπρ]ογεαὰ Ὠἰπιϑοὶ ἴῃ Κεορίηρ ἴδθ Ποϑῖ 
τοροίϊογ, δπὰ παϑιθηΐηρ [π6 Ἰασραγά5 411] ἀόνγῃ 
τς ]ογάδηῃ νδθυ, 1} ἢς τυγηρὰ 
ΓΟ ΌΥ [86 Ιογίοπο σουΐς, ἰηῖο [υδε8 
ΤΟΡΕΣ. Ἴδε ψΒοὶς οὗ ἴπε ἰογάδη νον 

5668 ἴο ἢᾶνθ ὕθεη ποβεϊο τουτ  ΟΥΥ. 

᾿ ΒΆ. 4667 «ὑεηξ μῷ 10 »πομπί δίοη αυδὲϑ᾽ 70 
απά σἰαάπε.. Α Ἰδηκορίνίπρ βογνῖος δῇοσ 
5ῈΓ ἢ δίρταὶ υἱοΐογίθβ ννᾶ5 πιοϑί δρργοργίδῖθ. 
[ἔσθ ]γ ποῖ ἃ βἰηρίὶο ἰβγδϑὶῖς ννῶβ δἰδίη 1ἴὮ ἃ 
σϑΙηΡραὶρη ὙΠογεΐη ἀὔονε οἰχ οἱεβ ψ τα 
βιοστηβα, πὰ ἴτννο στεδῖ δαῖι165 ἕου ἢ, ψῈ ἃ 
1055 ἴο ἴΠ6 ΘΠΘΙΩΥ 1 οὔθ οὗ ἴπεπὶ οὗ “δδοιυῖ 
εἰσι τπουδβαηα πηθη " (υ. 34), ἴεγο τγᾶβ ἰῃ- 
ἐδὰ οοοδϑίοῃ ἔογ ἴδε ἐχργοϑϑίοῃ οὗ πδιοηδὶ 

δταϊτυάθ. [1 οδῃ Θοδσςεῖυ, Βονγενεῦ, θ6 500" 
τῃδῖ δυςἢ δὐϑοϊυΐϊο ᾿ΠΊΡΌ ΠΥ νγὰ5 θη- 

ογεά. Ὑπὸ νὙτιίογ, ἢοὸ ἀουδῖ, τερογβ ἴδς 
τεδάϊοη υνϊοῦ ἢὸ δὰ ἢεοαγὰ ; ὃυΐζ [ἰἴ τηιϑῖ 
θὲ τοτηθιηδογοὰ (δὶ ἢς ΓΟ ΔΌΪΝ ψτοῖς ἢ15 
Ὠιβίοσγυ δήϊον ἴῃ6 ἀδθδίῃς οὗ ἰοῇπ ΗἩγτγοδηυβ 
(ςἢ, χνὶ. 24), ᾿ς νγδβ ἰῇ Β.Ο. 1οό, οὗ 
ὨΘΑΣΙΥ 5ΒΙΧῚΎ γεδῖβ ἔἕγτοη ἴῃ6 ἀδίες οὗ 115 
σδιηραῖρη οὗ Ϊυἀλ8. ἴῃ 5χῖΥ γεασθ᾽ ἘΣ, 
“ὙΠ 58114}} 1055 " ΘΆ53}}Υ Ὀεσοσηθ8 “νἡδιουξ 
18 ]ο55 οὗ ἃ τηδῃ. 
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Ἐς ἐπ Νον ψνῆδῖ τίπια 285 [425 δηά 

πεί ἐλονε 

ς ῥαίἐἐσ. τῆσῃη. 

]ομαδίμδη ψεζα ἴῃ τῆς ἰδηά οὗ (σαἰδδά. 
δηὰ διπηοη ἢἷβ ὕτοῖδοσ ἴθ (σ411|6ες 
Ὀεέοτε Ριοϊεπιδίβ. 

56 7Οβερῃ ἴῃς τοῦ οὗ Ζδοβδγιᾶϑ, 
Δηα ΑΖζΖαγίδβ, ςαρίδι η5 οὔτπε ρδγγίβϑοῃϑβ, 
Πδαγά οἵ ἴῃ νδ]δηΐ δοῖβ ὑπ ὦ  κ {- 
ἀεεάβ νης ἢ ἘΠῸΥ ἢ δά ἀοηςα. 

ς7 ὉΝΜΒετείογα {πεΥ 8414. [εἴ 
αἶδο ρεῖ 8 ἃ πᾶπιϑα, δἂηά ρὸ ἤρῆϊξ 
ἀραϊηβῖ τῆς Πεδλῖμποπ πὶ ἀγα τοιυπά 
ἀῦοιι υ8. 

58 50 ψβεῃ ἴΠεγ δά ρίνεη σἤδγρε 
απο [Π6 ρΑγγίβοη τῆλ ννδϑ νυ ἢ τη Θη,, 
ΠΕΥ σεηΐ τονναγά απηίδ. 

5ο ΤΠεη Τπης (Οογρίαβ δηά ἢΪ8 
τῆϑη οἷ οὗ τῃ6 ον 'το πρῃϊ δραἰπβὶ 

όο Απά 90 ἰξ νν85, τῆλ: Ϊοβερῇ δπά 
ΑΖαγίδβ ννεῦα ρυῖζ τὸ ϊρῆϊ, δηὰ ρυγ- 
διε ἀ υπῖο τῆς Ὀογάετβ οὗ [ά4ε4 : δηά 
Βεγα νγεῦα δἰδίη τπδὲ ἀδγ οὗ {πε 

δ... ΜΙΠΙΤΆΑΒῪ ΟΡΕΒΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕ ΓῈΛῸ- 
ἘΜᾺ ΨΕΕῚ ΒΥ [05 ΤῸ ΡΕΡΕΝῸ ΙΑ, 
ΑΝῸ ΤΗΕΙΒ ΒΑΙΧΌΒΕ. 

δ65-64. Α ἀδσθῖγο ἴο ετηυϊαῖθ [6 διισςθϑβθβ 
οὗ ]υἀλ5 ἰη ΟΠεδά, ἀπά δίπιοη ἴῃ Οδ}1166, δὰ 
ΟΒΘΡἢ δηὰ Αζδσίδϑ, [Π6 ἔπνο “" σαρίδι η8" ψῃο 

Ὀδεη ἰεῖς ἴῃ [άπ νυ δρϑοῖδὶ ογάθυβ 
18δὲ ΠΟΥ ννεῦο ἴο δεῖ ΟἿΪΥ οἡ ἴδῃς ἀεἔεδηϑινο 
(υ. 19), ἴο ἀϊδτεραγά {ΠεῚΓ ᾿πβίγυςςοη5, δηά 
ΤΏΔΚ6 δῇ ὀχρεάϊτοη υνεδίννατγα, ἀραϊπϑῖ [Δ πηπῖᾶ, 
ὙΠΙΟἢ γὰ5 μεϊὰ Ὀγ ἴδε ϑγυτίδηβ. ὙΠΟΥ ᾿νε 
τηρεῖ ΌὉΥῪ Οογρίαβϑ, [86 ορροπεηΐ οἵ [ιιὰᾶ5 ἴῃ 
[8)6 οσδπιραϊξῃ οὗ Β.0. 1ός, ουϊϑιάς [6 ἴοννη, 
δηὰ ἀεέελίοα νυἱ ἃ ]οϑ5 οὗ ζ2Ζοοο δῆ. Τῇς 
εἰγουτηδίδηςες ἰοδά5 ἴΠ 6 δυΐῃοσ ἴο σοηΐγαβί ἴῃ 6 
βἰοτῖεβ οὗ ἴῃς ἰεδάθγβ γαϊβθά ὉρΡ ὉΥ Οοὰ νι 
[86 ΓΕΠ]6 οοτγίς οἵ ἴῃοϑε ψνῆο αἀἸὰ ποῖ Ὀεϊοηρ 
ἴο ἴῃ6 σμοβθη ἔπ Υ. 

55. Νοευ «υδαὲ 1:»1..)ὺ ὙὥΤΠ6 παγτδῖινο ρῸ 65 
ὕδοκΚ βϑοπιοννῃαῖ. [ἢ 1η6 δὔϑθηςθ οἵ ιάδ5, 
]οπαΐμεα, δηά δίπιοη, αἴ ἴΠ6 {ἰπλ6 νυ πθη δίτθοη 
νγἃ5 Ὀείοτγο ΡῬιοϊοπηδῖβ (Ὁ. 22), ὀνθηΐβ οὗ 1π1- 
Ῥοτγίδηςε δά οςουτγτγεά ἰη [τάς ἃ. 

56. εαῤίαίπς οΥ ἐῤὲ σαγγίσοησ ἢ [ΛΘΓΑΙΪΥ, 
“ἐοἔδε μοβί." ἴῃ Ὁ. 18, οβερῇ απὰ Αχαγιὰ5 
ΔΓ σα] θα “ σαρίδιη5 οὗ [πὶ ρξορ Θ,᾿ οὐ γαῖμου 
“Ἰραάδθγβ οὗ ἴῃ ροορὶθ." (8εε ποῖς δὰ )ος.) 

58. ἐοαυαγά “ω»ιπ]4.}]ὺ Οη {Π6 ροϑίτοη οὗ 
Ϊαπιηΐα, δηὰ 118 ἰἀδητγ νὴ τς πποάσθγη [4Ὁ- 
ΠΟΙ, 566 ποΐβ οἡ οἷ. ἱν. 15. 

᾿ς 59. Τϑεπ καγῖς Οογρίας.) 866. δῦουβ, ἢ. 
ὯΙ. 18, ἵν. 1-22 ; δη( σοιῃραγα 2 Δίᾳος. ν|}}. 9, 
ποτα ΟΟΥρΡΙα5. 15 σα] δὰ “4 σαρίαϊη ΠΩ ἰὴ 

ΙΏΘη. 
6ι Τυβ ννᾶ8 ἴΠδγα ἃ ρτεαῖ Ἴὀνϑῖ- 

ἴῆγονν δπιοπρ [πε ΤΠ] άτεη οὗ [βγδεὶ, 
Ὀεςδυβα ΤΠΕΥ ψεγε ποῖ οδβάϊεηϊς υηΐϊο 
7υάδ5 δηὰ ἢΐβ Ὀγεῖδγαη, δ. ἘΒουρῆς 
ἴο ἀο 5οπι6 νδ᾽δπὶ δςῖ. 

62 Μοτγεονεῦ ἴἢε86 πηδῃ Τᾶπης ῃοῖ 
Ὁἔ ἢ 866 ἀ οὗ ἴποβε, ὉῪ ψῃοβα πδηά 
ἀε]νεγάηςα νγὰ8 σίνεπ ὑπο [5γδεὶ. 

6: Ηονῦδεῖς τῈ πὴ [υάδλ5 δηά 
ἢϊ5 Ὀτγεῖηῆγεη νγεγα ργθδῖὶγ τεποννηεα 
ἱπ τῆς εἰρῃς οὗ 411 ἰβγδεὶ, δηά οὗ ]]} 
τῆς ποδίῆδῃ, ννῃεγεβϑοανοῦ ΓΠδὶγ πδη)ς 
ννὰ5 ποαγά οἷ; 

64 Ιπϑοπιυςἢ 48 6 ρδορὶα 556 }- 
δΙεἀ υπῖο τοεπὰ ψψ Ἰογῆι δοοϊδπιᾶ- 
το 8. 

ός Αἤεγνναγά ψεπς [υἀα8 ἔογίἢ 
νν ἢ ἢ58. Ὀγεῖῆγεη, δἀπὰ ἐουρῆϊ Δραϊηϑῖ 
(ῃῈ ΤἙμ]άγεη οὐ ἔϑβαιι ἴὴ τῆα ἰαπά 
τονγαγά τε βουῖῆ, ψῆεγα Πα 5πιοῖς 

τιδίϊοιβ οὗ ννὰῦ αλὰ γσγεδαῖ ὄὌχρογθηςθ" Ηδ 
νν»5 ΘΥἀΘΠΠΥ 4 ροηογὶ ποῖ ἴο ὃς {γΠοα νυν ἢ. 

62. ἐῥε:6 »ιοὴ εαγις ποί οὗ ἐδὲ “τε οΥ᾽ ἐδονε, 
ὁγ «υδονε βαπά ἀεί υεγαποε «υας ρκίσεη.) Τῆς 
ΔυῖΠοΥ ον  ἀθπΕ]Ὺ τεραγάβ {Π6 Μίασσδθοα ἔΔΠΔΥ 
85 σῆοβθη ΌὉγῪ Οοὰὲ ἴο ψόογκ Ηἰβ ρεορίε᾽ 5 ἀε- 
Ἰίνοσαηςθ, [ΒουΡἢ ἢοῸ Θχΐογηδὶ ο8}} μὰ ἀδβὶρ- 
παϊοά ἴποπὶ ἔον {ΠΕΣ ροϑῖ. ΗἜς {π1ηκ5 1ἴ νγᾶ5 
ἃ ΡῬγδβιμηρίίοη οὐ ἴμ6 ρμαγί οἵ [οβθρῇ δηὰ 
ΑζΖαγὶαβ ἴο ιἱπάοσίακε οὗ [πεπηβεῖνοϑ ἴο ΒΕΙρΡ ἴῃ 
ἔγθείηρ ἴ[ῃ6 [ἐνν8, ϑίῃοςς ΠΟΥ γεγο ποῖ οὗ ἴδε 
τιρς Ὀϊοοά. Μοάεγῃδ νν1}} 5οδυΌΘΙΥ ϑυτηραᾶ- 
[2156 ψ τ 1Π158. νίονν, Ἰβουρῇ ΠΟΥ ΠΔῪ δὲ 
ΤΟΔΑῪ ἴο δΙαπια ἴἢ6 τἰπϑιισοοβϑίμ! οαρίαϊ 5. ἔῸΓ 
(Ποῖγ ἀϊδορεάϊοηςε ἴο {86 ογάφγϑ ρίνεη {Πθηι. 

63. ἐῤῥέ »ιαπ ὕμάας απά ῥὶς ὀγείῤγεη αὐόγε 
φγεαίν γεποαυπεά.) ὍῊδ 111σϑυσςο55 οὗ [οβερὶι 
«ηα ΑΖαγῖαβ δα ἀρὰ ἴο {πὸ γθηόννη οἵ (ῃε δΝίδο- 
σαῦδε ὈγοΐῃοΥ5, 5βῖίηςο [ἴ σποννε {παῖ (Π6 Θποίην, 
ἀραϊησῖ ψνῃοπὶ {ΠΟΥ ΜΈ͵ΙῈ δηραροά, ννᾶ5 ὼσ 
ἔγοπι σοηϊοιρε0]6, δηα 150 {πα τη [6ν)8 
Ὑ6ΓΟ ἔου! ἀΔῦ]6 ἴοοϑ ΟἿΪΥ ἀπάθγ {ΠΕ ῚΓ Ἰοδάογ- 
βῃϊρ. ὙΠΟ Ἐχργοϑϑίοη--- [Π6 τηδη [445 "--- 
5ΘΟΙῚ8 δὴ πη αϊίοη οὔ παῖ ἴῃ ΕΧ. χὶ. 3: “ πηογϑ- 
οΥοσ ἐῤε γπαη Δίοιες ΜᾺ5 ΥὙΘΥῪ δτοαῖ." ((οτη- 
ράσο Ναπι. ΧΙϊ. 3.) 

 ς, ἘΧΡΕΘΙΤΙΟΝ ΟΕ 0 Ὰ5 'ΝΤΟ ΡυΜΖΞΑ 
ΑΝ ΡΗΙΒΜΙΒΤΙΑ. 

865-68. [ἴ νναβ ποῖ {Π] πεαῖν Ῥοπίεςοϑβ ἴῃ 
{Ππ6 γϑαγ Β.Ο, τό {παῖ [υἀλ5 τεϊιγηςά ἴο [6γιι- 
δαίοπῃ ἴσοι [9 ΟἹ] ὀχροάϊτοη (2 Μδος. χὶ!. 
11, 32). ΑΥ̓ΟΓ ἃ ὙΟΤῪ δῃοσγί ἀοἶδγ, 6 ἀρϑὶη 
ἴοοῖκ {πὸ Πεϊά, απὰ στηλὰβ ἃ σαϊὰ ἰηΐο [ἀμππ,αδ. 

22 Γν 
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Ἡδεὕτοη, ἀπά {πε ᾿τονγηβ τπεγεοῦ, δηά 
Ρυ]Πεὰ ἀοννῃ τῆς ἔογίγεββ οὗ 1ἴ,), δπὰ 

ἀπκελίες. Ὀατηοά τῃ6 (ονγεῖβ τπεγθοῦ τουπηά 

᾿ Οε. 
ΦΙΡΩΝ ΡΕΣΣ. 

ἃθουϊ. 
66 Ετοπι ῃεπος ἢς γεπηονοϑά ἴο ρὸ 

ἱπῖο τῆς ἰαπά οὗ πε ΡΒ βτμεβ, δηά 
ΡΑβ5564 τῆγοι ἢ ϑαγηδγίᾶ. 

67 Αε τῆλι {ἰπ]Ὲὸ Τεγίδίη ρῥγίθϑβῖβ, 
ἀεβίγοιιβ ἴο βδῆενν {Πεὶγ νδίουγ, νγεγε 
δἰδίη ἴῃ δδίτϊε, ἰογ τπδῖ πον ψνεπῖ οὐ 
ἴο ἤρῇῃτς υπδάνίβεαϊγ. 

68 δο Τυά45 τυγηεά το ΑΖοῖιιβ ἴῃ 

Ποτὲ ἢς ἀεδίγογεὰ Ἡεύτοη (υ. 65). ΤΠ δηςΘ 
ἢδ τπᾶγομοά, [γουρὴ ΜΑγοβῆδα ἱηῖο ῬΒΠΙϑίϊα, 
ν Πογα ἢ6 σαρτυγεοά [ἢδ βίτοηρ ον οὗ ᾿Αϑῃαοά, 
ἀοοίγογοα [15 ἰάοἱ 5 γΠπ65, ἀπά ταναρϑὰ 115 [6 γ- 
τϊοσγ. ΗἩδνίηρ 50 ἄοπο, 6 σεϊυσπθα ἰηῖο 
]υάκαᾶ. 

θ5. {ΓΕ ΤῊ15 ΜΜ 6] -Κηοννη ΟΥ̓ νγᾶ5 
δ[υδιοα ἴῃ [ἢ ἢ] - σου ΠΕΓῪ ΟΥ̓ ΡΊΏΔ]]Υ δϑϑὶρ πε 
ἴο Τυάδῃ ([ο5ἢ. χν. 54), αἵ {ΠῸ αἀϊδίδηςε οὗ 
δῦουϊ ἴἵννεητγ τὰ }]ε5 ΠῸΠῚ [ Γι βα] θη τονν τ 8 
[ῃ6 βουῖΐῃ. [5 οΥρὶπαὶ ἤδλθ ννὰ5 Κὶ τ]. [ἢ - 
Ατϑαᾶ. Αἴογ πανίηρ θθοη {πε σαρίία] οὗ αν! 
ΤΟΥ δθύθῃ Ὑθᾶγβ (2 ϑΆ1η. ἡ. 5), [ἴ ϑδῃηκ ἰηΐο 8 
Ροϑιτἰοῃ οἵ νΕσῪ δεςοηάδιυ ἱπιροτγΐδηςε, δπὰ 15 
βε]άοχῃ τπηθητὶοηδά ἴῃ [Π6 ἢἰδίοτυ οὗ (6 Κίηρϑ. 
Ἀδβοῦοασπι ἔοτιβεὰ |ἴ ἀραϊηϑὶ 5} 15Π4Κ (2 (τ. 
χὶ. το). [ἴ νγ88 γε--οσσιρι θα ὈΥ {πε σεϊυγποα 
]άπηβ αἤεσγ ἴῃς (αρίνγ (ΝῊ. χὶ. 25). 
Δλο Βρὰγ οὔ α ἴῃ (Π6 ᾿ἰαϑῖ ννσ ἢ Ἐπ 85 
ςαρίυγοα Ὁ δὴ οῇίςοσ οὗ νεϑραϑίδη {([056ρ]". 
“Β6]]. [ἀ.᾿ ἰν. ο, 8. 9)ς. ὍΤῃο Οτυβδάρθγς οἂρ- 
[υγοὰ 1: ἰπ τῆς ἔν ἢ σοηίυτγΥ, δηὰ τηδάθ [ἢ 
[ἢ 5θδὲ οὗ ἃ διβῃορτῖςσ. ϑοοι αἴοσγνναγαάϑβ 1ἴ 
ννὰ5 Τοσονογοά ὈΥ τπ6 Μοβαπιηηθάδηβ, δηά 
1.5 γοιλαϊ πο ἴῃ 16 1γ Ββαηά5. ὍΤῆῇθ τλοβαι 15 
βιιρροβθαά ἴο ᾿οηίαϊη ἴπ6 ἰοπλὺβ οὗ ΑὈγαμαπὶ 
απα ϑάγδι, [σας αηὰ  εδοκδὴ, [ἀφοῦ δηὰ 1,6 8}}, 
Δηα αἷβο οὗ [οβερὶ ; απὰ 5 γεςκοηδά ἃ ρἷδοθ 
οὗ ὑτοδῖ ϑδηςτγ. ὙΠῸ τηοάθσῃ Ατὐαὺ ΠδπΠΊῸ ἰ5 
ΕἸ ΚΙΔ}}1---- τς ἔεηα "--α ἴοτῃ ὈῪ ΜΒΙΟἢ 
ΑΌγΑΠδτὰ 15 ἰηἰοη θα, ν ΠῸ νγᾶ5 “ 1ἢ6 {ΠῸπα οὗ 
Οοά᾽ (2 Οἢγ. χχ. 7; [5. χ]ὶ᾿ 8: [ἈΠ|65 11. 23). 

660. απ ρῥας-.4 ἰῤγοσ ϑα»ιαγία. “88- 
ΤΆΑΣΙΑ ἦ 5. ραϊραὺϊν ἃ ντοηρ τοδάϊηρ. ΤΠΘ 
ἀϊγοςῖ σοιιῖῖς θεϊννόθη Ηθθτγοη ἀπά ἀδῃμάοα οἵ 
Δζοΐι5, νου ποῖ Ρᾷ55 νυ] ΒΟΥ ΠΥ τ]ὸ 5 
οὗ ϑαπηαγια, ΠΟ 15 ΓΙ Τοπχονθα ἔγοπι 
Ὀοῖμ Ἡεὕτοη δηά Αϑῃμάοα ἤδη {Π ΕΥ̓ ἅγὸ ἔγοπὶ 
Θδοὺ οἵοῦ. οβθρῆι 5. βιιϑεζιζος Μαγιββα--- 
ἐ.ς. ΜΜαγοϑῃδἢ---ἰοὐγ ϑαπιαγα; ἀπά πὸ ἀοιινῖ 
115 15 ἴπεὸ ἴσια σοδαϊηρ. Νίδγβηδῃ ἰαῪ οἡ 
τῆς. παΐυγαὶ Ἰη6 οὗ πιαγοῦ ΠῸμὶ ΗἩοΌτγοη ἴο 
Αϑῃμαοά. [1 ννᾶ5 ϑἰζπαϊθα οἱἹ ἃ βΈ ΠΕΙΥ 5νν6}}- 
ἴῃς ἈΠῚ {πὶ 5᾽πΚ5 ἄοννη ἰπῖο ἴΠ6 ρσεδλΐῖ ΡΏ}]}15- 
τπὸ ἰδίῃ, απὰ ςοπιηαηάςἀ οἠς οὗ ἴῃς Ὀοκῖ 
ΔΡΡΓΟΔοΙ 5 ἴο ἴπ6 ΒΙΡῊ σοιηγ, Ἐογι ες ὈγῪ 
ΚοΙοθοδτη ἀραϊηβὶ δ 1558 Κ (2 Οἶγ. χὶ, 8), 1 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΕΒΙ͂5. Ρν. ΥἹἱ. 

τῆς ἰλπά οὗ τε ΗΠ βεῖη 68, ἀπά ψθεη κο 
ἢς διά ρυ]εὰ ἀονγῃ τμεὶγ δἸτᾶτβ, ἀπά 

[ν. 66---68, 

θυγπαά τῆεὶγ σαγνοά ἱπηᾶραβ 11} ἤἔτς, 
Δηἀ 8ρο]]δὰ τπεῖγ οἰτ165), ἢ6 τεϊζυγηεὰ 
ἰηῖο τῆς ἰδηά οὗ [ἀ6λ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΝ ΨΥ]. 
8 Α»η͵1οεἧμς αἰϊρίλ, 12 ἀπα εορ εεεείλ ἐλαΐ ἀξ ἐς 

2ί'αρμαὶ ,0»γ ἐλξ τογορ᾽ αογέ 19 “εγιμαίρη. 
20 ἡμάα:ς δεσίερείζ δ ἥπ 10ὲ ἰριυεῦ αἱ 
ενιαίονε. 28 71εν νοοξό ἀπήοείμ [ἀδ 
7) ΟΜ ΡῈ 10 Κορτς ἐγείο 51 21ὲ ὀεείορείά 
,δ,07:, 60 απαά »παξείά ξεαεε τοὐὰ 7ςγαεί ; 62 γεΐ 
ουεγίἀγοιυείλ ἐΐέ τυαὐξ ΟΥ̓ «5,ο2ι:. 

τγ45 9ϑ00ὴ δἤογνναγάβ [γεαϊθηθα ὉΥ͂ Ζεγδὰ (ἰ). 
χίν. 9), δυῖ ψυςτηοβϑοα 158 ἀείεαϊ ὉΥ Αϑὰ δηά 
1π6 οοπιρὶεῖς ἀεοιγυςτοη οὗ [15 ἄστηγ. ΑΠῈΓ 
1ῃ15 ψ ἢοᾶῦ ποΐδμιηρ οὗ Μαγϑῃδα ὑπ|] [ἃς 
τοβθηΐ οσοδϑίοη, ΨΏΘη 1 ἀρριᾶῖβ ἴο διᾶγὲ 
Θϑη 16 βδόθῆς οὗ ἃ βίσυρεϊε ἴῃ ψΒὶοΣ [υἀλ8 

ν 88 Ὠοΐ 50 5 655[Ὁ} 85 υϑδιι4ὶ, (ες υ. 67, 
δΔηα σοηρᾶγα 2 Μᾶςςο. ΧΙ. 34, 35.) ΑΝ ΒΕΑΓ 
οὗ Μαγόβῆδη δραΐῃ ἴἢ ἴΠε ᾿δῖοσ ννᾶσβ. [{ ννᾶ3 
ἴΆκθη δηὰ ἀεδβίσογθά ὈΥ [ομη ΗΥτοβηυβ ἀδουΐ 
Β.Ο. 120, συνε ὈΥ ῬοΟΙΆΡΕΥ δδοιυΐ Β.0. 62, 
δηὰ οὔσθ τοσα ἰδίῃ ἀπά ρίηάογθὰ ὃ (ες 
ΡαγιΠδη8 ἴῃ Β.Ο. 39ς. ὙΒΕ 5ἰἴα ἰ5 πιδικοά ὃγ 
(6 τηοάοχῃ Ὑ]Π]ᾶρὸ οὗ Μαγαβὴ οα ἴδε τουΐϊε 
Ὀθεΐννοοη Ηδῦτγοη δηὰ Βεῖῖ- πη. 

617. ἐδεῦ «υεπὲ ομέ 10 ἥσῥί μπαάυεάϊ».) 
Το ντῖϊον οὗ ἴῃς δεσοηπὰ Βοοῖκ 5805, (παῖ 
ἴπΠο56 ΨῆῸ ψψοῦα ἰδίῃ ννογε 56Π|1-1ἀοἰδίεγβ, 
ὩΡΟῚ  οβο Ὀοάΐε5 Ψψαγα ἔουπα {δίηρ5 (δῖ 
μα Βοθη ςοηῃδοογαῖορα ἴο ἰάοἱς (2 Μᾶς. 
ΧΙ, 40). 

68. “οἰ. 866 ποίς οὐ οἷ. ἵν. 15. 

ἐφεῖν εαγυεά ἐριασο ὙὍπαῖ ἴῃς ΡᾺΠ5ΕΠῈ5 
μιά ἱπιᾶρ68 οὗ {μεῖσγ ροάβ ἄρρθᾶγβ ΠΙῸΠι 1 54Π|. 
ν. 3, 4,) Βεγε [ἢ6 ἀδδίγαυςοη οὗ ἴΠ6 ἱπιᾶρε οἵ 
λάμοπη, δὲ [8 ὑθγῪ ἴονῃ οὗ ᾿Αϑμάοά, 15 τὸ- 
οογάθά. εγοείο οὐ Αἴδγραϑίῖβ βϑεπ5 (0 Πμᾶγε 
Ὀθδη ὑνοσβῃίρρεὰ δΥ με Ῥμι]Ἰσἰἰπε5 οὗ Αϑοδίοῃ. 
ὙΠΕΟΙΓ οΟἴμοῦ ἀεἰ[|65, 1 {ΠΟΥ Παά ΔΗΥ͂, ἅγὲ υῃ- 
Κηοννῃ ἴο 5. ἃ τῆογε σοχηρίείς ἀεδιΓιςίοη 
οἵ Αζοξιι5, νὰ 1ἴ5. ἸΔ40] ετιρία, νγὰ5 οεβεοίε 
αἱ ἃ ἰαῖες ἀαΐε ὈΥ [οπαΐμδη (οἢ. Χ, 84). 

ΓΗ ΑΡΤῈΒ ὉΙι. 

δ΄. ΕΑΤΗ ΟΕ ΑΝΤΙΟΟΗῦΚ ΕΡΙΡΗΑΝΕΒ, 

ΑΝὨ ΔΟΟΘΕΒΝΙΟΝ ΟΕ ΗΙ5 50Ν, ΑΝΤΙΟΓΗῸΣ 

ΒΌΡΑΤΟΕΚ. 

1-17. Ὑπαῖ Απίϊοοδυ5 ΕΡίριαπεβ ἀϊδά ἰῷ 
{πὸ αἰδίαπι Ἐδβῖ, αἴεσ 8η ἀδϑογίϊνε αἰτεπιρί ἴ0 
Ρἰυπάογ ἃ ἰοπιρὶς οἵ Νδηξεᾶ οτ Απαἰιἰ5, {8ε 
Ῥογϑίδη ἴηι (οὐ ΤΠ) ̓4π4),, τηυβῖ ὃ 
45 Πἰβιοτί αν ςοτταίη, οα ἴπα ςοποιιτεηΐ ἀπά 
ὉΠποο γα οϊοα [δβεϊτηοπΥ οὗ ΡΟΪΎ 105 (αχχί.2). 
Αρρίαη (' ϑγτίας,᾽ 66), [οϑερίιι5 (( Δπί, {4 
χἰϊ, 9, ὃ 1}, Δηά οὖγ δυΐμοτ. Ὑρδῖ δ!5 ἀραὶ 



--- τ-τὸᾧ. -τ--πτποπν- ἔχαδροσα ὦ, σὸς ει ΓΘσ 

ν. 1--- 4. 

Ἔτι νι. δῖ εἶπλα Κίηρ Απτοσ 8 
-- τγαν !] πρὶ τῆγουρη τς Πίρῃ 

ςουπίγιοβ ἤεαγὰ 8δγ, τπδὲὶ ΕἸγπ,αὶϑβ 
ἴῃ ἴῃς σου ΠΕΓΥ οὗὨ Ῥειβϑία ννᾶβ ἃ οἰ 
ΘΎΘΑΙΥ τεποννηθά ἔὸσ τίσ 68. βιϊνεγ, 
Δηἀ ρο]ά ; 

2 Αῃά τῃδὲ {πέτα ννᾶ8 ἴῃ ἴξ ἃ νϑγΥ 
ΓΊΞἢ τετηρῖς, νυ μεγείη νγεσα ᾿σονογίηρϑ 
οἵἉ ρο]ά, δῃηά δγεδϑερ δίθβ, δηά [8816] 45, 
νγ ὮΙ ἢ ΑἸεχαηάεγ, ςορ οὗ ΡὨΠρ, τῆς 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒ, ΓἹ. 

-π ποτ πτ΄ὸὖὦ τ΄ὸὃ.ἥὄ -- . το ὔὐο΄ΞΞ.Ψ.ὕ.Ψ...---.---.-. 

Μαοβάοηϊδη ἰσπρ, ψγῆο τεϊσηεὰ ἤγβὶ 
ΛΠΟΠΡ τῆς Οτεςίδηϑβ. δά ἰεΐς τμετγα. 

2 Υν Βεγείοτε δ σάπια δηά βοιιρῆςϊ 
ἴο ἴακα τΠ6 οἰἴγ, δπά ἴο 8ροὶ] ἴξ ; δυῖ 
ἢς ννῶ8 ποῖ ΔῊΝ θεσδιιβα τῆεγ οὗ [ῃς 
οἷν.) μανίηρ δὰ νναγηίηρ {πεγεοί, 
᾿Ὰ4. Ἐοβα ᾧρ Δρδίπβι ἢϊπὶ ἴῃ Ὀδίιε : 

80 Πα ἢδ6ἀ. ἀπά ἀερατγῖεά τῃεηος ἢ 
ρα Ὠεδνίηεββ, ἂηά τεϊιγηεά ἴο 
αὈγίοη. 

25 ἴΠ6 σοηθοηιεηςε οὗ πιθηΐδ] βυβοτγίηρ, ἀπά 
ποῖ οὗἉ νἱοϊεηςς, οΥ ὈΟΟΙΠΥ. ἀΐβοαβο, μου ρῇ ποῖ 
Δοννεὰ οἡ 41}} ἤδηάϑβ, πηΔΥ Ὀ6 σοηδιἀεγεὰ 85 ἴῃ 
ἃ ὨΙΡῺ ἄδρτοα ργοθδῦϊο. [{ ννὰ8 παίυσαὶ τη δῖ 
ΥὙΔΙΊΟΙΙ5 σἴοσι 65 βδῃοι !ὰ δ6 το] δϑουξ δὴ δνθηΐ 
850 δἴγδῃρο, 50 υποχροοῖθα, δηὰ 50 σεπιουεά 
ἔτοτα ἴβε βϑηθσδὶ σορῃηϊζαηςα; δηὰ 50 ψνῈ πὰ 
ἃ υἱοϊεπί ἀθδῖῃ ἴπ ἴῃς τοπιρὶς ΒΙοΝ δ ννᾶ5 
ΡΙυπάοτίηρς τεροτίθα ἴῃ οπα ρἷδος (2 Μδςος. ἱ. 
113-16), δηὰ ἃ ἀθδίῃ ΌΥ 4 ᾿ἰηρογίηρ ἀπὰ ἀγεδά- 
ἴω] ἀἴδοαθα σεσογάθα ἰῃ δποῖμον (ὁ. ἰχ. ς5--28), 
ῬοΪγΌΊυ5, Βονγενεῖ, δηὰ οὐχ διῖμοσ ἄρτοο, [παῖ 
[86 π]οΠΔΙΟ ἢ 8 5Ὲ ΠΟ ΓΙ ηρ5 νΕΓΘ πγοηΐαδὶ; δηὰ 
Τυγίδεσ, (μδι ἘΠΕΥῪ ἄγόβθ, αἱ ΔΩΥ σαῖς ἰπ ρατί, 
ἔζοτῃ τοϊρίοιιβ 41}41π|8 σοηποοῖθα ἢ ἢΐ5 
ἀεϑεοσαίίοη οὗ ἴθηρὶεβ. Νὸ Ἴοηβάεηςε οδῃ 
θ6 ρῥἰδοθά ἰπ {Π6 ἢἰβίοτγιοδὶ ἴγυῃ οὗ ἴῃ6 ἀρδίῃ- 

ΒΡΘΘΟἢ δϑογι θα ἴο ΠΙπὶ ἴῃ ΨΟΓΘΟ5 10-13; 
του 1 15 416 Ῥοϑϑίθ!]ε τπδὶ ῬΆΪΠΡ, οτ ϑοπὴθ 
Οἵα Ρεσβοη ΨΠΟ νγᾶ5 νυ ἢ ἢἰπὶ ννθη ἢς αἰδά, 
ΓΊΔΥ Πᾶνα σοροσίθα 4 σἤδηρο ἰῇ δ15 βεπιτηξηῖβ 
τεβρεοίίης ἴῃς [|ὁν8. [1{|η||6., πονγονοσ, ἰπ 
ἴΠ6 ργεβθηΐ Ὠδγταῖΐνα οσδη δὲ δεςερίθα 45 ςοῦ- 
(Δ1Π}Υ ἴσια θεγοπά τἢ6 δίίαςκ οἡ [πε ἰετηρὶς 
(υυν. 1-), 115 ἔΠυτ6 (Ὁ. 4), ἴῃς Κιίηρβ 
Ἰηΐδηθε πεῖ (συν. 8, 15), Π΄Ά5 δρροϊηϊπιθηῖ 
οὗ ΡΆΠΙΡ 45 μιλδιάϊδη οἵ [18 ϑοὴδβ γιρῃΐβ 
(υν. 14) 15), ἀπά 15 ἀδοθαβθθ δοὺῃ δἷϊεγ 
(νυ. τ6). 

1. ἐῤε δισῷ εομπέγίο.ἢ 866 ποῖβ οἡ ςἢ. 1]. 
147, ὙΨΏΘΓΘ {Π6 582Π}Ὲ6 ΘΧργ βϑίοη ΟΟΟΙΓΒ. 

ΕἸἰνγνπαΐς ἱπὶ δὲ εοισεῖσν Κ᾽ Ῥεγεία «υας ἃ εἰν. 
ΤὨΪ5 566 Π|5 ἴο δε ἃ τηϊϑδίακθο. Νὸο πιθηίίοη 15 
τηδᾶβ οὗ βιιςῇ ἃ οἰ Υ̓ ΟΥ̓ ΔὴῪ ννυοΓ, Ἐχοθρῖ ΟἿΙΓ 
ΔυῖΒοΥ, δηά Ϊοβερῆιβ, ΨνῆοῸ 5 ΡΥ ἕο! ]ονν8 
πϊπὶ (΄ Αηΐϊ. [ιἀ. χίϊ, ο, ὃ 1). ΕἸγπΊΔῖ8 ννᾶ5 ἃ 
(Οὐ ΙΓΥ, ΡΓΟΡΕΓΙΥ ἃ ρογίίοη οὗ διιβίαπα, ἱγίηρ 
ἰονναγὰβ [6 πούζῃ ἴῃ τῆ6 Ζαρτοβ πιοιιηΐϊδίη- 
τορίοῃ (ϑῖγαδ. χὶ. Ρρ. 759-62 ; ΧΥ͂Ι. ἢ. 1ος6):; 
Ὀυξ 48 δυβίδηα [561 ννᾶ5 γθοκοηθὰ 4 ρατγί οὗ 
Ῥοτϑβία (ὁ. χν. 3, ὃ 2), ΕἸγπιαῖβ ννου]Ἱά ὃς “ἴῃ 
[δε σοι ηΐγΥ οὗἉ Ρογβία" (ςοηραγε 2 Μίαςς. ἰ. 13). 
ΤῊ ΟὟ αἰἰδοκοὰ Ὁ. Απεοοβιβ 15 σα]]εἀ (ὴ 
2 Μᾷδος. ἰχ. 2) “ ῬεΙβερο] 5 ; ἢ δι [Π15 ᾿πιροῦ- 
ἰληΐ Ρῥίδοθ ννὰβ Πθυοσ σεοκοηθα ἴο ΕἸγπλαῖ5. 

ξ᾽εαιν γχεποαυπεά ζῶὸὼν γί ῬῬοϊγθῖι5 
Ἄρτοοβ ἴῃ υἱονίηρ {Ππ6 αἴίδοκ οὗ Απεοςῃ8 οἡ 
[ἢ Τότ ρ]6 ἴῃ 4 δβίξοη 85 Δ 510}; ΘΏΓΙΓΕΙΥ γότα 
συρίγ (Χχχὶ. 2). Ηε ἀο65 ποῖ τηϑπίίοη ἴἢ6 

Ππαπθ οὗ ἴπ6 οἰγ, Ὀυϊ ἄρτθοβ παῖ ἴξ νναὰ5 ἴῃ 
ΕἸγτΏΔ18. 80 α͵βο Αρρίδῃ (' δυσίας. ὃ 66). 

2. ἃ Ὁ χίοερ ἐεριρ 9.1] ῬοΙΪν 5 ς8115 1ἴ 
ὁ ἴρηρὶο οὗ Ασίθιῃ!β "---Αρρίδη, “8 τοιρὶς 
οἵ Αρβμτγοάϊιο," --- Ὠὲ δυΐμογ οἵ ἴῃ6 ϑεοοηΐ 
Βοοκ “4 ἴεπλρὶε οὗ Νδηφα" (1. 12). Ασοογά- 
ἴῃς ἴο δοῖὴδ δοσοιηῖβ, Απίίοςσδιιϑ ρυζ ἑογννασὰ 
45 ἃ ὈΓχείεχί ἔογ ἢἰ5 ἀδϑίρῃβ ὕὑροὴ ἴπε [6 Π1Ρ]6- 
[ΥΘΑΒΊΓΟ5, ἴπαΐ 6 ψυ]5ηθα ἴο Ἔβροιβο ἴπΠ6 ργοά- 
655, αηὰ ψουϊὰ ἴακε [Π6 ροϊά δηὰ βιϊνοσ 48 
ΠΟΙ ἀοντῦ (2 Μᾶςς. ἱ. 14; Οτδηΐϊυβ 1 Ἰςίη. 
αυοίϊεα ΌὈΥ Εννα]ά, “Ηἰ5ῖ. οἵ [ϑγδε],᾽ νοὶ]. νυ. 
Ρ. 316, ποῖα 4). Οη [πε ἴσια σπαγδοῖοσ οὗ 
Νδηδᾶ, 566 ποῖΐθ οἢ 2 Νίδος. ἱ. 13. 

ἐουεγίπσ, ΟΥἹ χοίά, απά ὀγεαιῥίαϊσι, ἀπά 
σῤίοἰά..7. Ἐδίδογ, ἐ' σονογίηρβ οἵ ροϊὰ, ΒοἕᾺ 
Ὀγεαϑίρίαἴῖος δηὰ ϑδιοὶ 5. ὍΠὸ “ σονοσίηρϑ 
ἃ16 ἴῃς ςἢϊοῖ 5ρεςιθ8 οὗ ἀρίδηβινε ἅγτϑ. (866 
ςἢ. ἵν. 6.) 

“μχαμάον, σοῦ 9 Ῥδι ἢ (ΟΕ οἷ. 1. 1-. 
ΤΒεγα δά Ὀδεὴ 50 τ ΔηΥ Δἰοχδηάογϑο-- -ΑἸ]εχ- 
Δηάοσ, σοὴ οὗ ΑἸθχαπάοσ ἴῃς Οτοαῖ; ΑἸθχαηάσυ, 
50η οἵ ῬοΪΥϑρούσμοη; Αἰθχαπάθσ ΒαΪδϑ, ὅζο. 
-- ὠ Ἀνθ οη ἴη6 δυΐμοῦ ψστοῖθ, (μαἴ βοπὶὸ ἀϊϑίϊης- 
ἔνθ Ἐπ|6 οὐ ἀθβου ρέῃ νν88 ΠΟ ββαγΥ. 

ῤῥαά “3 ἐῤεγο] Νοῖ ““ δά θές υπηϊουοποά;,"» 
Ὀιυῖ “ Παα ΠἰπΊ5ε ΕἸ] οἴ 45 ργεβοηΐβ." ΑἸεχαηαογ᾽β 
ΒΔ ὉΪ ννα5 ἴο δοϊζηονίθάρο ἴμΠ6 ροάς οὗ 811] ἴῃς 
σουπῖγιο5 νοι ἢ6 σοπημπεγοά, αηὰ ἴο πιᾶκο 
οἰεγίηρϑ ἴο {ΠεῚΣ ἴθιρῖθ5. [{ ννὰ5 συδίουηδυῪ 
ἴο ΟΒῈΓ Δι ἴῃ [6 Π10165 45 {πη Κ- Οοσ ΠΡ 8 Οἡ 
δοςοιηῖΐ οὗἉ νἱοεΐοσιοβ (Ηετοά, 11. 159; 111. 47, 
ἄζςο.). 

3, 4. ἐῤεγ οΓ δὲ εἰΐγ. . Τόσο μῤ ἀραίμαὲ ῥὶ».} 
80 ΡοΪγθίυπ, Δ .. ς. [{ 15 οσυτίουβ {πᾶ Απίϊ- 
οοἤυ5 5βοι ἃ μανὸ σηδάθ (ἢ]5 αἰϊεπιρῖ, θη 
5 [Ποῦ μδὰ ἐλ} |6α ἴῃ ἃ ϑιπλ} ]αῦ οὴΘ οἢ ἃ 
[οΡ]6 οὗ Βε]ὰβ ἴῃ [15 ϑδαπΊὸ γερίοη, δηὰ δά 
δοΐα δ! Υ Ἰοσῖ ἢ15 16. (ὅ6ὸ δίγδθ. χν] 1, ὃ 18 ; 
ἐπα θη ΧΧΧΙΙ, 2.) Ηἶἰἴδ σἰρι ἀΠ  ὴΥ 5εοπλ8 ἴο ἢᾶνθ 
᾿ἰπάθα ἢιπ,. 

γεϊμγπεάί ἰο Βαῤγίοα.) ῬῬΟΙΪΥΌΪι1ι5 σαὰγ5 {πΐ 
6 “γοεϊϊγορὰ ἴο Ταῦς ἴῃ Ῥογϑία :᾿" διῖ [Παξ 
Ρίαςο παν πᾶνε θθθπ οἡ ἴδ ΨΑΥ ἴο Βαῦγ]οη. 
Ουγ διΐμουῦ ἀοθ8 ποῖ ΘΔ ΠΥ 5ΑΥ [Παΐ πα "' τὸ - 
τυγποά το Βαῦγίοη," διὲ τμαῖ δὲ αυἱίοὰ 
ΕἸγπλαΐῖσ ἢ τὰῈ ἱητεηείοη οὗ σεϊυγπίης 
{ΠῈΣ (ἀπῆρεν ἐκεῖθεν... . ἀποστρέψαι εἰς 
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"ς ς. 

εἰν. σό3. 
ς Μοτεονεῦ ἴπεγε σᾶπηα οὴς Ψ0 

δγουρῶς Πἰπὶ τἰἀηρβ ἱπῖο Ῥετγϑῖδ, τῆδί 
τῆς ἈΓΠΊΪ65, νΠΙΟἢ τὑνεηΐ ἀρδιηϑὲ [ἴῃς 
ἰδληά οἵ υάδα, ψετγε ρυΐ το Ηϊρῃῖ : 

6 Αῃά τπδὲ [,γ5145, ῃο ννεης ἔσσῃ 
ἤγβε νυ ἃ στεδί ρονγασ, νγᾶ8 ἀγίνεη 
ΑΥΤΑΥ οἵ (ἢ6 Ϊεννβ; δπά τῃδὲ {ΠῈῪ 
ὑνεγα πιδάα βἴτοηρ; ὈΥ͂ [Π6 ἀγπηουτ, ἀπά 
Ροννγεγ, δηἀ βἴογε οὗ 3ρ01]5. γῇ ἢ ΤΠ 6 
ἢδά ροτΐξη οὗἉ [ἢς ἀὐπιῖθϑ. γῆοηι ΠΟΥ 
᾿δά ἀεβίγογεα : 

7 ΑἸβο τμδῖ τῆεγ μά ριυ]εά ἄοννῃ 
κ οἱ. τ. 54. τῆς Δροπκίηδίοη, νν ἢ ἢ Πδά 5εῖ 

ἋΡ ἀροη ἴδε αἱΐασ ἴῃ [εγυβαίεη, Δη4 
τηλι τῆοΥ Παά ςοηπηραββεα δδοιιϊΐ τἢς 
ΒΔΠΓΟΓΌΔΙΥ νυ ἢ ΠΙΡΉ νν 815.) 85 θείογα, 
ἃπά ἢΪ5 οπγ Βειβυτῦδ. 

8 Νον ψβεη τς Κιπρ Ποαγά {Πε86 
τννοτάβ. ἢς νγᾶβ δϑίοηιβϑῃεά δη4 8οῖε 
τπονεὰ : ψῃεγευροη ἢε ἰδ ἢϊπὶ ἄονγῃ 

Ι,͵ ΜΑΟΟΑΒΒΒ5. ΓΥἱ]. ν. 5--Ἰ2. 

ἀροη ἢἷ58 θεά, ἀηά {6]] 8ἰοῖς ἴογ γτιεῖ, 
Ὀεςσδυβε ᾿ξ δά ποῖ ὈΕΙΔ]εῃ ἢϊπιὶ 45 ἢς 
Ἰοοκεά ἔογ. 

9 Απά τἢεῖα ἢς ςοππυεά πιδην 
ἀΔγ58 : ἰοσ ἢϊβ5 ρτίεῖ νγλβ8 ὄἜνδσ ποτε ἀπά 
ΓΟΓΘ. πα ἢς τπηδάς δοςοιυηΐ τῆλε ἢς 
8ῃου]ά ἀϊς. 

1Ιὸο νεγθίοτα ἢς οδ᾽οά ἔογ 11] ἢ 15 
ποηάβ, δηὰ εαἰά υπΐο τῆδηι, ΤῊς 
8] 6 ρ 8 βΡΌΩ6 ἔτοπι πλίης 6γ68) ἃπἀ ΓὨΥ 
᾿λεαγί ἐΔ1|ετἢ ἔοσ νϑΥΥ σᾶγα. 

1 Απά 1 τῆουρῆς τι ππγϑβοϊί, 
Ιπῖο ννῆδε {ριυ]λτίοη 4πὶ 1 οςοπιο, ἀπά 
ἢονν ριεαῖ ἃ ἢοοὰ ο΄ μι) ἰ5 ἴΐ, 
νυ Πεγαῖη ΠΟΥ 1 δηλ} ογ 1 τυᾶβ Ὀομπ- 
τ} Δη4 Ῥεϊονεά π᾿ ΠΥ ρονγεῦ. 

12 Βυῖ πον 1 τεπιεηδεγ (ἢ ἐν}]5 
τῆλ 1 ἀϊά αἱ 7εγιιβαίεπι, ἀπά ἴπδὲ ὅ1 δ. 5.5: 
ἴοοῖϊς 411 (ἢε νεβ586}5 οὗ ροϊὰ δηὰ βἶνεσ 
τῃδὲ ψεγε τῃογείη, δηά ἐβεηῖ ἴο ἀςϑβίγοΥ “ «ἢ -:. 5. 

Βαβυλῶνα). Ηδξ ρἴαςθ5 ἢἷβ ἀφαῖῃ ἴῃ Ῥογϑὶδ 

(υν. 5, 9, 56). 
Θ. ἐραΐ 1,γπα5.. ««υαΓῷ ἀἄγίυεη ααυα».}] 866 

εἷἢ. ἱν. 34, 35. 

1667 «ὐεγε πιασάφ οἰ ΓΟΗΡ ὁγ δὲ γιοῦ. 
αυδιεῦ δεν ῥαά ποεη.)] ΤῊὴΘ στεαῖ ννδηΐ οὗ 
πε ραϊτίοίβ αἱ ἤγϑί πδά Ῥθθῃ ΔΓΠῚ5 δΔῃ ἃ ἃ ΠΊΟΌΓ 
(ο.1ν. 6). [ἀδ5 ἴοοῖ [πε βδινοτά οὐ Αρο]]οηίι5, 
δηά “{Πογονν ἢ ἐουρμῖ 411} 815 1Πἴὸ Ἰοηρ " (ςἢ. 
1. 12). Ηἰ58 [Ὁ] Οννεῖβ ἢο ἀουδί ᾿πιταϊοά 
πἴπι, ἀπὰ δηθὰ {ποηλβεῖνεβ ἢ [Π6 ὑγεαροῃ5 
τὰν ΔΙΤΊΟΙΓ οὗ ἴπε ϑυγίδη8 ὑνῃοπὶ ΤΠΕΥ [εν ἰη 
Δ[{16, 

7. ἐδὸν δαά ῥωϊρά ἄοαυη ἐῤδὲ αδογρπίπαξίορ. 
866 ἀῦογθο, οἰ. ἰν. 43. 

εογριρασοάὐ αδομέ 1δὲ απείμαγν «αὐἱ δὶ} 
αὐαἰίς, α΄ δεογε.) 866 ςἢ, ἵν. ὁὅο. [ἴ ΠΔΔῪ 
ηιιεσιοηδα νΠοῖθοΥ ἴῃ ΤΟΠΊΡΙΘ ἄγε δα οΥΘΓ 
ρΓΟΥΙΟΙΒΙΥ Ὀδθη σοπιρ] ε(εἰγ ἔογε πο. Νὸ ἀοιδῖ 
τῃεγο δὰ αἰνναγβ Ὀδεη ἰοτΠοδίοηΒ οἡ (Π6 
οαβῖ, δηὰ ἴῃς βουῖῃ-οαβδί, οσο ἴῃ6 Ἰτης οὗ 
16 Τετρ]ς ἀγεᾶ σοϊηοϊἀοα ἢ ἰῃ6 Οὐΐογ 
᾿ἰπλ15 οὗ (86 ἴοννῃη. Βιιξ ἘΠ] [ῃ6 οςοιιραίίοη 
ΌΥ Τιιἀ45, 1 Παἀ ποῖ Ὀδδη ΠΕΟΘΘΘΑΓΥ ἴο ἕου Υ, 
45 Δραίηβί Δῃ ΘΠΟΙΑΥ, ἴπ6 ΠΟΥΓΠΘΓΠ ΟΥ̓ Θϑίθγη 
Ῥαγίβ, ὶσἢ δουτίοα οἡ [Π6 ΠΥ 1156}. 

απαᾶ ῥὶς εἰν Βείδειγα. ογυβαίεπι τϊρῃΐ 
Ῥογμᾶρ5 ὃ6 0 51}γΥ οἰαϊπηεα ὈΥ [Π6πὶ 48 ἐῤεὶγ 
οἰἴγ, θυῖ Βείμδιγα αἵ ᾿θαϑῖ Ὀθὶοηρθά ἴο Δηΐ- 
οὐδ; γεῖ {ΠΕΥ Παὰ ἔογιπεά (Πδΐ 4150} (ες 
οἰ. ἰν. 41.) 

8. δε... εἰοά ῶῶγ σεῖς Ῥοϊγθιυ5 
(. «. 4) ςοηῃηεςίς ἴῃς ἀοδίῃ οὗ Αητοςδι5, ποῖ 
νι ΔΗΥ ᾿η[6]ΠΠροηςς Πδΐ σοδομοά ἢἰπὶ ἔγοτη 
δυτία, θυ 1 νἢ πὸ δίίαςΚ ὑροη [ἢ τοπιρὶ]ς οὗ 
Ναηικα δηᾷ ἰἴ5 ἴδ! τὸ. ὙΠετο Ππαά, Π6 δαγϑ8, 

Ὀδρη ςογίδίη βυρογηδίυγαὶ ἀρροάσγαποθβ οἱ ἴδε 
οσοσδϑίοῃ οὗ {π8ϊ τηϊδάοοά ; δηὰ Απεοςδιι νας 
διητς6η ΤΠΕΓΘΌΥ ἢ 4 βυρετο ου5 ἀτεοδά, 
ὙΒΙΟἢ Ἰεὰ ἴο 8 ἀεπιῖϑθ. οβερῆυβ οὐξοῖνεβ 
αἴ [86 δ)]ορθὰ Ἵδιϑθ, δῃηὰ δ5κβ, ἢ ϑοπῖθ 
ἔογοβ, δ18 1ἴ ποῖ πιοσὸ {κεὶγ (δὲ ἷ5 σεὸ- 
ΤΏΟΥΒΟ δηά ἀθβραὶγ ψγοσα οδιϑοὰ Ὀγ ἴῃς ἄεϑε- 
οταζίοη οὗ ἴ8ε Τεπλρ]εῈ δὲ [εγυβαίθαι, μι ἢ 
ἢ δοίυδ!! ςαττιοά ἰηΐο οὔἶῊςϊ, [Δ ὉΥ͂ ἃ 
ςοηϊζειηρίαῖϊοα βδοσγίορο, ἴθ νῆϊοῦ ἢ νῦλβ 
ἔοδα "Ὁ ((Δπί. 7υἀ.᾽ χὶ!, 9, ὃ τὸ) 

Θ. ἐδεγε δὲ εοπέρπμε ἢ ΒΥ “(δετε ἢ 15 
τηρδηΐ [6 ρἷδος ἴῃ Ῥοσγϑὶδ ΒΟ Β6 νγὰβ 
ἤθη {πῸ 084 πεῖνβ γοδοιδὰ δἰπὶ (νυ. 5)---ὦ δ. 
Ταῦς, ἃ5 ψγὰ ἰθάσῃ ἔτοπη ῬΡοΐγϑιυ5. (ὅ56ς 
[Π6 σοπιπιεηΐ Οοἢ τσ. 3, 4.) 

10. δὲ. .. ναἱά μπίο ἐδε. ὍΤῈδ βρόεςῖ 
Ποσὸ ρίνεη ἀπ ἔἴετθ  ΒΟΙῪ ποπὶ [δαῖ βκεῖς ποι 
ἴῃ 2 Μᾷδος. ἰχ, 12-17, δπὰ 18 Ῥγοῦ δ ἐαυδ  ν 
ὉΠ ϑίοτις. ὍΤηῈ ντίίοσ [Ο]]ονν5 ἴ[Π6 6χ- 
ΔΙΏΡΙ6 οὗ ἴῃ ῥσγίης!ραὶ κιἰσίογίδῃβ ννῦο Βδά 
Ῥγεοθάρα ἢΐπὶ, δῃηὰ γρίνοβ, 'ἰπ (6 ἔοιτη οὗ 
ΒΡΘΘΟ 65, ἴπ6 ἔδο! ηρβ ΒΟ Βα συ ρροϑος ἢὶς5 
ομϊοῖ ρευβδοηάροϑ ἴο μᾶνε δηϊογίδιηδά. 

11. 1 «υὐαΓ δοωυπί με ἀπά δείουεά ἐπ »ν 
2οαυεγ. ὙὍΒο ΠΠΌΟΓΔΙΥ οὗ ΕΡΙΡΠΔη65 Β85 Ὀδοη 
ΑΙΓΟΔΟΥ ηοςςρἀ (566 ἴῃ6 σοχηγμηθπὶ οἡ οἷι. 1]. 
30).. Ὑμπαῖ δα ννᾶβ8 βΘΠΟΥΑΙΪΥ ρορυ δ 1} 
ἢ158 ποαίῃεη ϑυθ)]θςῖβ, ἀη ἃ δβρθοῖδ}γ ἢ ἴδοϑς 
οὗ {6 σδρίῖαὶ, ννῃοπὶ ἢς ἀο! ρῃϊοα 1 σῃον5 
Δηὴα ἔρδβίιναὶς (ΡοΪγΌ. χχχὶ. 3, ὃ 1-1ο), 15 
ΒΙΡΉΪΥ Ργοῦδο]θ. ἔτος ἢ15 δαἀϊεῖ οὗ ἰηΐοϊο- 
της (ςἢ. ἱ. 41, 42) 5665 ἴο πᾶνε ργουοκεὰ 
ὯΟ ΒοΞ. ΠΥ ἀπιοηρ ΔΩΥ͂ ρεορὶα Ἔχοορηρ ἴδς 
|ονν5 (οἰ. 1. 42: π΄ 18, 19). 

12. 17 1οοὐ αἰ δε ο:4εἰς Ὁ ξοίά ἀπά “ἰΐσεν.} 
566 (ἢ. ἱ, 21-21. 



ν. 13-τρ.] 

86 ᾿πΠδδιτδηῖ8 οὗ Τυἄεα τἱῖποιῖ ἃ 
ςδιιξ6. 

12 1 ρεῖζεῖνε τῃεγείοστε τπδὶ ἔογ 
1815. σλυδα ἴἢ686 τᾺοι Ὁ]65 ἃΓ6 ΠΟΠΊΘ 
ὈΡΟΩ πι6, Δπἀ, δε ο]ά, 1 ρεγίϑῃ τὨγουρῇ 
δτελῖ τί ἰῃ ἃ βἴγδηρε ἰδηά. 

14 ΤΠεη οΔ]]εἀ ἢς ἔογ ΡὮΠ]Πρ, οπε 
οὗ 5 ἔπη, βοὴ ἢς πλδάς τυ]ογ 
ΟνΕΓ 41] ἢἷβ γϑαἰπη. 

Ις Απά ρᾷνε ἢϊπὶ {πε σγονγη, απά 
15. τοῦθ, δηα ἢϊβ βἰρῃεῖ, ἴο τῃ6 επά 
Βα 8ῃου]ά Ὀγίηρ ἃρΡ ΠῖβΒ ϑὸὴηὴ Απτῖο- 
συ. πα ποιιτῖβϑῆ ἢϊπὶ ἃαρ ἴογ τῆς 
Κιηράοπι. 

1... «ἐπὶ ἰο ἀφείγον ἐῤὲ Ἰπραῤίίαπίς ὁ 
΄ἤμάσα.] 8:6 οἷ. 1]. 35, 26. 

14, ΡῬΡη, ογδ 9 ῥὶς ζϊεπάς ἢ ὌΠ δαῖθοῦ 
οὗ ἴῃς ϑεοοηά Βοὺκ ϑ8γ5 (ἢ. ἴχ. 29) [παῖ 
ΡΏΠΙΡ νγὰ8 {πὸ σύντροφος οἵ ΕΡΙΡΠΑΠΕ65, 2.6. 
δ15 οβίθγ- γοῖμοσ. Ηδ ἰ5 {ποι ρις ὈΥ 50Πὴ6 
ἴο θ6 Ιἀθπέῖοδὶ νυ {πΠ6 ῬΉΠΙΡ νΠῸ ννᾶ5 πιαάθ 
ΞΟΥΘΓΠΟΥ Οἵ ογιιβαίθπη ἱπηπηθα δον αὔου της 
ΡΙυπάογ οὗ [η6 Το πιρὶο Ὀγ Απιοςπιιβ (2 Μδςο. 
Υ. 22), ΠΟ νγὰβ “αὶ ΡΠ γυρίαη, απ [Ὁ πηαη- 
ΠΟΙ ΠΊΟΓΘ Ὀαγθάαγοιβ ἡ ὄνθη {πᾶ ἰδ ΠΑ ϑῖου. 
[15 ἃ στ ΠΟΥ σοπ]θοίιγο {παῖ Π6 ννὰβ “τῆς 
Πηαδῖοσ οὗ {Π6 εἰθρηδηῖβ" δὲ ἴπ6ὸ Ὀδίς οὗ 
Μαρποϑῖὶα (1ἶἷν. χχχνῖ. 41). Βιυΐῖ {Π656 
συ 6 5565 ἀχὸ οὗ {π|π|Ὸ γᾷ]. 

«υϑονι ῥὲ γιαάε γμίεγ ἢ 1.6. “τορβεπί." Ηἰ5 
ἱπτθ ΠΟ νγᾶ5, ὑπαὶ ΡΠΠΠΡ δῃοι! ἃ παν {Π6 
οὐβίοαυ οὗ ἢ15 50Πη᾽5 Ρεύβοῃ, ἴπῸ αϊγθσίίοη οἵ 
ἢἰ5. δαἀποδίίοη, απὰ πὸ ϑιργοῖιθ δου ν 
ἀυγίπρ 5. πη Πουγ. ῬσχγοῦδθϊΥ πὸ τοραγάρα 
ΙὈγϑιας 85 πανυϊηρ ἰοτγίοιο {πὸ ροϑδὲ ὉγΥ μὰ 
Ργοοῖβ ὑυβῖοῇ πο Παά γίνη οἵ τ ΠΠταγν ᾿ποᾶ- 
ΡΔΟΙΥ. 

15. δὶς εἰσπε! ἢ ὌΠῸ βδἰρηδίς-σιπρ ννὰ5 {Π6 
5ΡΘΟΪΔ] τπατκ οὗ γτογαὶ διπογιῖγ. (866 Οδη. Χ]Ι. 
42; Ἐδπίῃοσ 11}. 10, Υ11}1, 2.) ΑἸεχαηάου [Π6 
Οτοαῖ μανς 5 ἴο Ροσγάϊσοδβ, ἀπά {που ὈγῪ 
πικρὰ Πἰπὶ οἷἷ 5 ποχί ἱπΠΟ τ ΟΥ οὗ Π]5 ρΡοννοΓ 
(Αστίδη, " ἔχρ. ΑἹ. νἱῖ. 26, ὃ 5). 

ἰο ρὲ ἐπ ῥὲ σῥομίά ὀγίπς τὸ ῥὶς «οπ5.] 
Το Οτθοκ Μ}}}} ποῖ θθαγ {Π|15 {Γαδ ηϑατοη. Α5 
[πε τοχί βἰαπάϑ (τοῦ ἀγαγεῖν ᾿Αντίοχον τὸν υἱὸν 
αὐτοῦν, ἰἴἴ σλῃ ΟΠΪΥ πθδη “ἴο ἴπε πὰ τῃαϊ μ6 
5ῃοι ἃ ἑαζε Απιοσῃιι5. μἴ5. 50. Ο᾿ϑορ 5, 
ΒΟΥΥΘΥΘΥ, Ρροαγ5 ἴο πᾶν Πα ἴῃ ΠΙ5. ΤΟΡΙῸ5 
᾿Αντιόχῳ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ---ἃ τοΔα!Πρ νν ΠΊΟἢ νοι] 
Εἶν ἴῃ6 56η56, “ ἴο ἴακΚε {Ππεπὶ (2.6. {πὸ σγόννη, 
βιψποῖ, ἄς.) ἴο Απιϊοςμι5." (86ς [Ὀ56ρΡῃ}.. Απῖ. 
ΤΠ} ΧΙ, ὃ, 8. 2.) 

16. ἐπ ἐφεὲ ῥμπάγεά ζογὶγ απά πίπὶ γέατγ.] 
Τονναγάβ ἴῃ εἷοβσο οἵ ΡΟ. 1τό4, οὐ ἴῃ ἴπ6 
ΘΔ ΟΣ Ρατί οἵ Β.Ο. 163. 

17. 1γεϊας΄ ..ς σοῦ μρ “πη ἰοερμς ῥὶς σοη.} 

Ι. ΜΑΟΌΟΑΒΕΙΕ. ΓἹ. 

16 ὅο Κίηρ Απιίοσςμυ ἀϊεά ἐμεῖς 
ἰη τῆε δυπαάτοά ([ὈΓΥ δηά πίπιῃ 
γεδγ. ᾿ 

17 Νονν ψἤῆεη [,γϑὶα5 Κπονν τμδῖ 
τς Κίηρ νγὰβ8 ἀεδά, ἢς δεῖ ὕρ Απτίο- 
σἢυβ ἢϊ5 5δοη, ψῃοπλ ἢ6 Πδά δγοιρῃϊ 
ἋΡ δεῖπρ' γοιηρ, ἴο τεῖρῃ ἴῃ ἢ15 βιθδά, 
Δηἀ ἢϊ58 πλπηῈ ἢ ολ]]|εἀ Επραΐοτ. 

18 Αβουζ τ} 15 τἰπγε {ΠεῪ τῇς νγῈ γα 
ἴῃ ἴΠε ἴονγεσ 58ππ ὰἃρ (Π6 [βγδο "68 
Γοι Πα δδοι [ἢ ϑαποΐιαγγυ, ἀπά βουρῆς 
Αἰνγαγβ τΠπεὶΓ Παγί, δηά της βιγεηρτῃ- 
αηΐηρ; οὗ τῆς Ποδίμεη. 

19 ὙΥΠογοίοτε [πιάἀδ8 ριγροβίηρ ἴο 

80. οβορῆιβ (' Απί. [υἀ,᾿ 1... 4) «πὰ Αρρίδη 
(Ἢ ϑυγίδο. ὃ 46). 

δεῖγι γομησἢ ΑΡΡίδη τῇδκοβ Απίοοῃ8 
ΕπΡαΐοΟΥ ΠῸ πῆογο [ἤδη ΠΙΠῸ γθαγβ οἱά αἵ ΠΙ5 
ἰδίῃ τ᾿ 5. ἀθαίῃ (' ϑγγίας. ὃ 45 δηά ὃ 66). Βυΐ 
ῬΟΓΡΗΥΤΥ (ἀρ. Εἰιβοῦ. “Οἤγσγοη. ὥδη. 1. 40, 
δ΄ 15) ΠΊΔΙτ65 Πἰπὶ ἵννεϊγθ ὍΠ]5 ἰδοῦ δοσοιηΐ 
ΑΡΤΘ65 δείζογ [Πδηῃ {Π6 οΟἴΠΘΥ νυ ἢ [6 ραγί βαιά 
ἴο μανὸ Ὀδθη ἴβκθη ΟΥ̓ Επιραΐοσ ἰπ ἴπ6 [6 νν]5}} 
ΑΓ (τυ. 28--47). 

ῥὶς παρὸ ῥὲ εαἰϊεά Εμραίογ. ἈΡρίδη β5ᾶγ8 
[Πα “16 ϑγγίδηβ." ρμᾶνβὲ ἢ]πὶ ἴῃ6 Πᾶπηδ 
(΄ ϑγτγίαδς.᾽ ὃ 46) οἡ δοςοιπηΐ οἵ ἴπὸ ρΡοοά 
44 }1{|65 οὗ [15 [1 Π 6 γ. 

δ 2. [0.8 ΒΕΒΙΕΘΕῈΒ ΤῊΗΕ ΒΥΕΙΑΝ ΟἌΒΕΙΒΟΝ 
ΙΝ ΤΗΕ ΤΌΨΨΕΚ ΑΥ [ΕΚΌΒΑΜΕΜ-- ΑΡΡΕΑΙ, 
ΜΑΒΕ ΤΟ ΕὔΡΑΤΟΙΝ ΕΟΝ ΑΒΒΙΒΤΑΝΟΕ. 

18-297. ΤΙ ροϑιτίοη οἵ [ῃ6 ἴννο βΑΓΓΙΒΟΠΒ, 
Τυάπξαη απὰ ϑυσγίαη, ἴῃ ἴπΠ6 ΤοπΊρΙς πηοιηΐ 
δηὰ τῃ6 “τοννοῦ," ΒυΠΠ ὈγΥ ΕΡΙΡΠΔΠ65. ΟΥ̓ΟΓ 
αραϊηδῖ 1 (τῇ. 1. 33--.6}, πγιιδῖ πᾶν Ὀδδη ἰη- 
το]ογα]α ἴο Ὀοΐῃ ραγίϊθθ, ΤΠ6 ἴοννοῦ νγᾶ5 δῃ 
ἐπιτειχισμὸς οἵ ἴ[ππ6 πχοβῖ δηπογὶηρ Κιπᾶ ; αηὰ 
ννο σαπηοῖ 6 ϑιιγργϑοά {παῖ ἴπ6 Μασσαθθο 
Ιοδάθσ, Πισμθα ἢ 16 νἹοϊοσίοβ {παῖ πὸ μαά 
σαϊπθα οἡ 8}} 5ἰάθβ, βδῃοι ἃ παν ἀδιογπηηθὰ 
ΟἹ ΠΊΔΚΙΠΡ ἃ 5:ΓΟΠιιοι5 οἴοτί ἴο σαρίπγο [{. 
τ ννου]Ἱά βϑοῖῃ {Πδΐ 15 αἰίαοκ ργοπηϊϑοα ἴο ὃ6 
διισσοβϑίι!, δηὰ τΠὰΐ τπ6 ἀοίοπάουα [6] ἘΠΟΙΓ 
ΟὨΪΥ πορα οὗ ϑαΐοίγ ἴο ἰδ ἴὴ {πὸ ἀρργοδοῇ οἵ 
Δ ΔΥΙΩΥ͂ Οὗ τΤοὶεῖ. Ηρηος {Π6ΙΓ ἀρρθαὶ ἴο 
Εἰ ραΐογ. 

18. ἐῤὲν φαΐ αὐεγὲ ἐπι ἐδὸ ἰοαυεγ.] 866 (ἢ. 1. 
33 Δη( ΊΥ, 41. 

διέ τῷ ἐδὸ Πεγαρὶος γομπὶ ἀδομὲ ἐῤὲ 
“απεοίμαγν.}] ὙΠ6 νΎΙΟΥ ἄοθ5 ποῖ πιξαη {παῖ 
τὸ ἰϑγαθὶ θα νοῦ ἰὈΥΠΊΑΠ Υ Ὀοδίομοα ΟΥὁ 
ὈΙοςκαάρα, θὰζ τὲ {Ππ|ΡῸῚῚ ππονοπιοπίβ νυ τρ 
οΥαιηροά, δηά {πᾶΐ Ὁ ννὰ5 ποῖ δϑαΐθ [ῸΓ {Πδπὶ 
ἴο μὸ Ὀογοπά {ΠΕ ῚΓ ννα}}15. ((ὡοτηραγο οἰ, 1. 
26 ἀπά 17; δηά [ὀὈϑερῆιι5,  Αηϊ. [ἀν᾽ ΧΙ. 9, 
δ΄ 2; τοὺς ἀναβαίνοντας εἰς τὸ ἱερὸν, θῦσαι 



Ι. ΜΑΟΟΑΒΡΒΕ5. νΙ. 

24 ἕὸογ τυ βίο σλιι86 {ΠΟΥ οὗὨ Οὐ ἂς 
πδίίοη δαβίερε ἴπε ἴοννγεγ, δά ἅτις "-- 
αἰϊδηδῖοά ἔγτοπι τ15: σῃόγεονοῦ “25 “ὦ. ς:; 

[ν. 2ο---27. 

ἀεβίγοΥ τἢ πὶ, οΔ]164 411 τπΠ6 ρβορὶε 
ἰορεῖδεγ ἴο Ὀαβίθρο τΠ6η]. 

20 δ8ο {ΠΕΥ οᾶπὶε τορεῖδοῖ, δηά 
βεβίερεά τπεπὶ ἱπ ἴτε Βυπάγεά Δπ4 πηδηΥ οὗ υ 45 {ΠεΥ του] Ἰίρῃς οἡ ἢ ἥ᾿ 
ΒΗΙοτῃ γεαᾶγ, ἀπά ἢε πηδάβ πιοιιπῖβ ἔογ ΠΟΥ 5ἰενν, ἀπά 8ρο]δὰ οἷυγ Ἰπμεπῖ- 
8ῃοϊ ἀραίηβῖ 1Π6π|, ἀπά οὐἤδῦ Ἔπρίηε8. δηςδ. 

21 Ηονθεῖς ςεγιδίη οὗ τμϑὰ τὶ 25 Νείῖῃεν πᾶν ΠΟῪ διγεϊοπεά 
νγαΓα. δεβίερεά ροῖ ἔογίῃ, απο ννῇοπι οὐΐ τῃεὶγ παπᾶ δρδίπβδε 0.8 ΟὔΪγ, δυΐ 
8016 ὈΠΡΌΔΙΥ πιεη οὗ 15γδεὶ Ἰοίπεά 4530 δρδὶπϑῖ ἃ}} τῃδῖγ θογάςθτβ. 
τ Πμεπλβεῖνεβ : 26 Αμπά, ὈεΠο]4, τΠ!}5 ἀΔΥ ἃγε {86 

22 Απά {ΠΕΥ ννεηΐ ὑπο τῆς Κίπρ, δεβίερίπρ τῆς ἴονγεσ. δὲ [εἊγυβδίθαι, β 
Δηά 5414, Ηον ἰοηρ ΜΠ] ἰτ θῈ εἴθ. ἴο ταῖε ἴἴ: ([ἢς ϑβαποζυδευ 4150 δηΐ 
του ἐχεςαῖε ᾿πάρηχεηπῖ, πὰ ἀνθηρα “ Βείπβυγα πᾶνα (ΠΕΥ ἐογιἢαά. ἘΎΤ 
οὖν Ὀγείῆγεῃ 27 ὉΝΒεγείοτς 1 του ἀοθῖ ποῖ 

23 δνε μᾶνε θεεη ψ]]]ἔπρ ἴο ϑεῦνε ργενεηΐῖ τῃοπὶ αυίςοΚὶγ, ΤΠῸΥ Μ|1 ἐο 
τῆγ δίδου, δηά ἴο ἀο 85 πε νγου]Ἱὰ ἤανε ρυεδῖεγ τπὶηρβ8 πᾶπη [μ686, πειῖδεγ 
ι.5) Δηἀ ἴο ΟὟδΥ ἢ]5 σοτηπηδηἀηθηῖϑ ; 8ῆδϊε τῆου ὃς 40]6 ἴο γιϊε {Π6Π]. 

βουλομένους, ἐξαίφνης ἐκτρέχοντες οἱ φρουροὶ ἰο ἄο ας δὲ «υοὠμά ῥαυε 5.1 1ἰἴογα!γ, “το 
διέφθειραν.) 

20. ἐῤὲ ῥιωιάγεά απ ποῖ γεαγρ.ἢ ὙὨΣ 
ΥΘΔΓ σοΙηπ ησίηρ ἴῃ ἴῃς δυζιπιη οὗ Β.Ο. 163, 
δηἀ τογπλπαῖηρ ἴῃ παῖ οὗ Β.Ο. 162. 

δε γιαάε »ιομηΐς 70 τοί αἀφαϊποὲ ἐδεηι. 
Ἐδίμοῦ, ΟὟΤΟΙ Β 701. δῃοοίϊπρ δὖ {8 612." 
ΤὨΟ βελοστάσεις οἵ ἴῃς τοχῖ 566 πὶ ἴο αν Ὀδθη 
γον ϑαὉΪ]6 ἴοννουϑ, 510 ἢ 85 ΜΈΓΕ 864] Ὀοῖἢ ὉγΥ 
{π6Ὸ Αβϑυγίδηβ απά ἴῃς Οσεξεκβ, πο ἀνοτα 
Ὀτοιρῃῖ ἤδᾶσγ ἴο [Π6 νν4}}8, απὰ Ἂῃδο]θα τπὰ 
55] Δηῖ5 ἴο αἴΐζαςκ ἴΠ6 ἀείδηάεγα οἡ [6 
58 116 ἰδνε]. (866 " Αποϊθηΐ Μομάγοθ5,᾽ νο]. 1. 
ΡΡ. 470-2.) Τῆο ννοτὰ 15 υϑεα ὈγΥ {6 1ΧΧ. 
ἴη ΕΖΕΚ. χυϊ!, 17, ΧΧὶ. 22, ὙΠΟΥΘ ΟΌΥ ἴγ8η5- 
ἰαΐογβ βᾶνθ “1ογίβ,᾽ “ἃ ἰοσί. 

απά οὐδοῦ ἐπί»: ἈΔΙΠοΥ, "δα ἃ ὁπ 51:98." 
ΤΠῈ “τονε θ᾽ ΜΟΙ ηοΐ τοραγαθα ἃ5. “θη- 
δ᾽η65,᾿" ννῆϊ ἢ τοΥπὶ ἀρΡ δα Ἔβρθο αν ἴο οδἴα- 
ῬιΠ15, Ὀ4]}|5σῖς, δηὰ ὑαςουιηρτγαηθ. [Ἐς ἰ5 
ΓΙ ΚΒΕΥ οὐβεγνοὰ (δίδηϊογ) [παῖ [π|445 ποτα ἴου 
{πὸ ἢγβί {πὸ Ὀσχοιρῆΐ ἰηΐο τι56 ἃ ὑδτίογηρ- 
γα] η, 

21. μπροάδἱν νι 1.6. “τήθη οὗ ἴδῈ Ηε]- 
ἸοηϊζΖίηρς ραγῖγ." (ὅὲ8 αὔονβ, οἷ. 1. 41, 52; 
ἰι. 18, ἄς.) 

2. ἐῤὲν «υοπί μρίο δὲ ἀίησ ἡ ὙΠῸ νὙΙῸΓ 
(ἶοθ5 ποῖ δθέτῃ ἴο γϑα]Ζὸ [6 ἕαςϊ οὗ Επραΐου 5 
᾿πιπδίγε ἀρὸ. Ηδ 85 οδ θά τα νεώτερον 
(τ. 17), Ὀυὰξ ΔρΡΡραγθητν 15 ἢοΐ ἀνναγα {παΐ πὸ 
ννὰ5. ἃ τη0γ6 ΟὨ]α, ἔννεῖγς γοαῦθ οἱὰ αἵ {ἰὼ 
τηοϑί. 

28, δε ῥασυς δέεπ αὐἱέδησ 10 σεγυς ἐῤν 
“αι ρον Ἐμοῦ, ννα ΟΣΘ οὗ 0859 ΨΧῈῸΟ 
{1119 ἴο δογνο, ̓  ἄς. 2. χνὸ θοΙοημοα ἴο {Π6 
ἙΓΟΙΪΟΥΠΊΙηρ ΡαΓΥ, δπαὰ ορογνοά ἴπ6 οὐϊοεῖβ οὗ 
ΔΑπιίοσμυβ. ΕΡΙΡΠμᾶΠπὸ5 (ςἢ. 1. .4“1--50), ψ ]ς ἢ ἃ 
γΡατί οἵ οἱγσ παίίοη σγοίιβθα ἴο οὔϑν, δπὰ πονν 
νν6 ἀγὸ Ὀτοιρης πο ἴσχοι ῦ]θ οἡ {Ππαΐ νοτν 
δοςσοιιηῖΐ (Ὁ. 24). 

ννΑ}Κ δοοογάϊης ἴο Βὶ5 βαυτηρ5." 

24. α: για ΟΥΓ τ᾿ αἱ ἐδῷ εομά ἔφδι ὁπ 
ἐδεν “«ἰταυ.] 866 αὔονο, οἢ. 11. 44: 1", 8. 

25. αραϊμεὐ αἱ ἐδεὶν δογάετα. (ομῖρατε 
οἢ. ν. 3-ςΙ. 

26. 2ῤὲ ταπείμαγ αὸ ἀπά Βείδιιγα δαυε 
ἐδὲν γε βεά. Οἡ (ῃε ἔοσεβοδίίοη οἱὗὨ [δὲ 
Τοπρῖε ΟΥ̓ [ἀΔ5, 566 οἢ. ἷν. όο ; ἀπά οη [βδὶ 
οὗ ΒεΐῃΖιυγ (Βείμϑυγα), 566 οἷ. ἱν. 61. 

δ... ΤῊΕ ΝΝΑΚ ΟΕ ΓΎΒΙΑΒ ΑΝ ΕὝΡΑΤΟῸΚΝ 
ΑΟΑΙΝΒΤ 0 .Ὰ5-ΕἈΠ0 ΟΕ ΒΕΤΗΒΌΒΑ-- 
ΘΙΕΟΕ ΟΕ ΤῊΕ ΤΈΜΡΚΕ. 

28-δ4. ΤΙε δοϊη685 οὗ [υἀ45, [ῃ6 ἀδῃηρεγ 
οὔ {π6 ϑγσγίϑδη ραυσίβοῃ ἴῃ ἴῃ6 Τόονεῦ (Δοτὰ, 
αἴ Ϊογυδβδίομη, δηά [6 νΟΓῪ σοροηΐ ἀγριπιεπίθ 
οὔ ἴῃ6 γεπερδάς [ον δἴ Απίϊοο (νυ. 22-27), 
τοιδοά ἴπ6 ϑυγίδὴβ ἴο ἃ ρτεαΐῖ εβογί. Τλεὲ 
διῖθοῦ οὗ ἴ6 ϑοοοῃά Βοοῖκ [6118 5, [μαῖ 
ΤΠΟΓῸ ννᾶ5 αἵ ἢγϑξ. ϑοπὴθ αἰ θγοησς οὗ οΟρίπίοη 
αἴ 1ῃΠ6 (ουτγῖ, ἃ ςογίδιῃ Ρίο]εΩΥ Μδεγοη 
δάνιϑίηρ μα ρσοοά ἴοτὴβ οὗ ρϑδος 5ῃου]ά δὲ 
οβεγεά το ἴΠ6 ραγ οὗ [ἀδ45 (2 Μᾶδος. Χ. 12); 
διιξ βἴθγποσ σουη56}]5 ῥγονδιθά---  γ5125 νγᾶ5 
4}1-ροννογῆι} ---ὴηὰ [6 σϑϑο ΠΟ ννᾶ5 ἴἌΚεη 
ἴο οτυβῃ {πὸ ραϊγιοῖβ Ὀγ δεῃαϊηρ δραίηβί [Π6πὶ 
Δ ΟΥὐοσνν ΠΟΙ πιίηρς ἔογοθ. [{ 15 ποῖ οἶδαγ ἐβαῖ 
85 γοῖ 1 γϑῖδβ ἀρργεμβοηάθα ἀδηρογ εἰϊθοσ ΠΌπὶ 
ΡΆΠΙΡ, τλ6 γτορθηΐ ἀρροϊπῖθα ΕΥ̓ ΕΡΙΡἤδΔη65 οα 
Ἰηὶ5 ἀραῖῃθεθα (τ. 15), οΥὗ οπὶ [)ειηε 5, 
ΜΠῸ ννᾶ5 51}}} ἰὴ συβέοαγ δ Κοπιε (ςἢ. ΥἹ], τὰ 
1Ὲ πὸ αἰά, τῇογα ννουἹά, μοννονοῦ, θὲ [86 ΠΊΟΓΕ 
τϑάβοη ἴῸΓ μαϑίθ, ἴῃ οσάεγ ἴοὸ ρμεῖ τά οἵ οπὲ 
ΘΠΟΙΏΥ δοΐογα [Π6 ΠρΟΘβϑ!Υ ἄγοϑα ἔῸΓ ἀθδ]ϊηξ 
ΜῈ οἴμοῖβ. ὙΠ ἱπηπλεηβα ΔΠῚῪ ἀεδοτίδο 
'ἰπ αὖ. 309-41 ννὰ5 1πογοίογο Ἴο]θοϊοὰ δηά 
πιαγομεα ὑροη Βοῖμζυσ. [85 να8 ἴογ ἴδε 
ἢγϑὶ {πὸ ἀεξοαϊεα (συν. 42-.ώ7). Βείδκιγ 
σαρίτα]αῖοα (υν. 49, 50); δηά 5ἰεζε ν)5 ἰαἱά 
το ἴπ6ὸ ΤΟΡΙο (υν. 51-54}. 



εἶτ. τό2. 

ν. 28---33.} 

28 Νοῦν ψἤεη τῆς ἰκίηρ Βεαγά 18, 
ἢα νγᾶβ ΔΏΡΤΥ, δηἀ ρδιμεγοὰ τορεῖθεγ 
4}1} ἢ15 ἔΠεη 5, δηά ἴΠ6 σαρίδίη8 οὗ ἢἰ8 
ΔΓΠΊΥ, Πα τπο8ς τῆλε Πδά οἤδλγρε οὗ 
τΠ6 ἔπος; 

29 ΤΠ ετε σδπιε 4130 ππίο ἢΐπὶ ἔτοπὶ 
οἴδει Κιηράοπμβ, δηἀ ἔγοπι 1568 οὗ τῆς 
568, ὑδη45 οὗ Πιγτεά 80] 41 ε 8. 

20 80 ἴδδῖ {Π6 Πυπθεγ οὗὨ ἢ 8 ΔΓΠΊΥ͂ 
Ὑ745 824ῃ δυπάγεά τηουβαηά ἰοοίπηεη, 
Δ ὑυγεητ τΠουβαπά Ποιβεπιεη, δηά 
ἴνο δηά ῆϊ γι εἰερῃδηῖβ Θχογοϊβοά ἰηῃ 
δδίεε. 

28. εὐδὲ δὲ ἀἰΐησ δεαγά ἐδί, δὲ αυας 
απρ077.}] Τῆς τοργεβοηίδίίοηϑ γογῈ ὈγοῦδΟΪΥ 
ταδάς, ποῖ ἴο ἴῃς ὈΟΥ Κίηγσ, Ὀυΐ ἴο 1,γ5|25, 
Ὑ8Ὸ ΠΊΔῪ 7 }} δᾶνε θεθῃ “Ἢ ΔΏρΤΥ, ΟΥὉ δ ΔΥ͂ 
Ταῖε τΕΔΓΥ νεχεά, δ ναὶ πα ποαγά. [ἴ 
Τηυ δὲ ΠΟΥΙΔΙΏΪΥ πᾶν Ὀδοη 1,γ815 ψῆοῸ χάνο 
[Π6 οΥΓάοΓ5 ἔογ (ἢς ςο]οςτίοη οὗ ἴδε ἔογοθϑ οὗ 
[6 Κίηγάοχῃ, 

ἐδοό ἐδαὶ δαά εἐδαγρὲ 97 ἐδὲ δον"ε. 1.λ16- 
ΤΑΙ, “ἴΠοβ6 τπδὶ σα ονοῦ ἴῃς τοὶηβ᾽.---ὴ 
οχρσγοββίοη νὨ]ς ἢ βθοτηβ ἴο Ροΐηϊ ἴἰο ἃ οδατγίοῖ 
ἔογοθβ. Αςοογαάϊης ἴο ἴδ πρὶ γμὲ οὔ τὴς ϑεοοῃὰ 
Βοοῖϊκ (2 Μᾶδςς. χίϊ!. 2), 1,γ81885 Ὀγουχῆξς στ 
ἢϊπὶ οἡ 1[}18 οςσοδϑίοη 530. δοζβοιηθῃ, δηὰ 
“(γεα πυπάγοά οδατγίοίβ ἀυιηθὰ ἢ} ΠοοΚκ 5." 

29. ,ονι οὐδέν ἀϊηράο»".) Α5. Ῥεγράπιυβ 
δηὰ ΒΙ[Πγηΐδ, ἐδ ῥβοῳ αἶἰϑο Ῥαρβίδζοηῖϊδ δηὰ 
Ῥοῃηίΐι. 
“δον ἐπίθες οὗ “δε “εα.} Οτεῖε, ἈΠοάε5, ἀπά 

ΟΥ̓ΡΓῚ5 γοΓῈ αἰνναυ5 Πρ ἴο ἔμγη 5} ΠΊΟΥ- 
ΟΘΏΔΙΥ ἸΓΟΟΡΒ ἴῃ [6 ψγὰΓ8 οὗ [Π|8 ρεγοά. 
ΠΟΥ͂ υ804}}} βοσυθαὰ 45 5:1 γβ δηὰ ΔΥΌΒΟΙΒ. 
Ως Αρρίδῃ, “ ϑυτγίας.᾽ ὃ 32; " ΒΕ]]. Εαἱν. 1. 

70, ἄς.) 

390. ἐῤὲ πιρηδεν 977 δὲτ αγρ'γ.] ὙὍ86 πυτὰ"» 
δε 5 ἤογα ρίνθη ἃσγὲ σοῃηῆσιηθά ὈΥ ομθ ρᾶβϑᾶϑε 
οὗ ]οβερδι (' Αηΐ. [υἀ.᾽ χίϊ, ο, ὃ. 3), θυῖ σοη- 
τγδάϊοϊοα ΌΥ δποίποῦ, νἤΟσς ΠΟΥ ἃτς ϑαϊὰ ἴο 
Πᾶν Ὀδοη δο,οοο ἕοοῖ, σδοοὸὺ ἤοῖβο, δά 8ο 
εἰρη δηίβ (΄ Β6]]. Τυἀ.᾽ 1. 1, 8 5). ΤΟ διυΐποῦ 
οὗ ἴδε δεοοηά Βοοκ (2 Μᾶδος. ἢ. “. ς.)} πχᾶῖκκο5 [ἢ 6 
ΠΟΥΘ6 5300, ΨΠΟΝ ΠῚ Ὀς δοςορίοα 845 ρτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ τς ἴσυς πυπῖθογ. Ηδ πιλῖκοβ ἴῃς ἴοοϊ 
Ιτ1ο,οοο, ΒΟ Ν 18 οοἵ ἱπιργοῦδθ!ο; (Π6 6]6- 
Ῥβδηῖβ ἜΣΤΕ ΕΟ, Ὑδα δὲ ΤΏΔΥ 450 ὃδ6 οοΐ- 
τεοῖ. ΒΥ τς {τολῖγ οὗ Μαρηῃσβία ἴμ6 δγγίδῃ 
Κίηρ, νγᾶβ8 Ὀουηὰ ἴο Κοορ πὸ ννγαΐ.εἷς πἰλ νὰ 
Ῥοϊγθῖυ5. 16}}5 υ5 (πὲ Επιραΐος Βδὰ Ὀγοίθη 
[6 οηγαροιηεηΐ (΄ Ηἰϑβι.᾽ χὶ, 12, 8 11): δυῖ ἴἴ 
8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ᾿ΙΚΟΙΥ τπδὲ ἢθ δὰ ςοἸϊοςϊοά 8 
ΥΕΓΥ͂ ἴτε ΟΟΙΡΒ. ὟΝ 6 ΠΊΔΥ 54 ε|γ τεὐεςϊ (ἢ 6 
ΠΡΟΣ ΩΝ Εἰερηδηῖβ" οὗ [οβορῆυβ (ὁ Βεὶ]. [υἀ.᾽ 

4. ε). 

81. Τδεῖε «ὐεηὶ ἐῤγοισὸ 1Ἰδιωμεαἢ ὍΒδ 
Υτίδη8 ςοηϑίἀοτοα (Δὲ (Π6 Ὀοοῖ πιοάς οὗ 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΕΙΕΒ, ΡΥ]. 

21 ἼΠεβ6 ψγεης τῆγουρἢ [ἀιπηγεᾶ, 
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Β.Ο. 
πὰ ρἰτομεά δραίηδε Βείμβυγα, νιον πο 
ΤΠΕΥ͂ Δ88δι]τ6 ἃ ΠΊΔΠΥ͂ ἄλγβ, πιλκίηρ 
δηρίη68 οὗ νγᾶῦ; δυῖ (Πὰν οἷ᾽ δε:}- 
ΣΩΓΩ οᾶτης οι, Δη4 Ὀυγποὰ τῆς ἢ 
ἢτε, δηά ἐουρῇῃς νδ] Δητ]γ. 

22 ὕροη τ} 8 [υἀλ5 τεπιονεά ἔτοπι 
τῆς τονε, δηά ρτομβεά ἰῃ Βαῖῃ- 
ΖΔΓ ΑΡνί88., ον δραίηδὲ τῆς Κίπρ᾿β 
ΠΔΠΊΡ. 

2 Τπεη τὰς Κίηρ τίβίηρ ΨΕΙΥ 
ΘΑΓῪ πιᾶτομεἀ βεγοεῖγ ἢ ἢ5. Ποϑῖ 
τονγαγὰ ΒαδιῃΖδομδγδβ, νῃοτα ἢ ΐ8. 4Γ- 

αἰιδοκίης [υάἀὰ ννᾶ8 ἴο ργοσθοὰ δίοηρ ἴῃ6 
σοαδῖ οὗ τῆς Μεοαϊϊοστδηθαη ἴτοτη Οδγτλοὶ 
βουϊηναγαάς, δηά (Βοη πιᾶῖκο ἴΠ6 554} ὑροη 
[6 ννεβϑῖ, οὐ Ὡροὴῦ ἴπὸ βουῖΐϊθ, ὙΠΟ διδὰ 
δἰϊδλοκοὰ ἔνίοθ ἴσοι ἴἰς νϑϑί, ἢγβῖ πο Σ 
ϑεοῆ (οἶδ, 1]. 14-|6), δηὰ δραῖπη υπάογ 
ΝΙοδηοΣ δηὰ Οογρίδβ (εἶ. 11]. 328-41; ςἢ. ἵν. 
1--23). 1 ,δἴογ, ὑπάον [,γ58145 μ᾽ 5618, {ΠΟῪ δά 
διίλοκοά ἤοπὶ τὰς δουῖη (οἷ. ἱν. 28--34). 
[,γ58185 πονν γερεαίθα (158 πχονεηιθηζ, 

ἐδῶ ὉΓ δε παταν ΤὨδθο ννογὰς ἅγὸ τνδηῖ- 
ἴῃς ἴῃ 186 οτἱρίπαὶ, θυῖ ἃγὸ ΣΡ ΡΒΕΥ βυρρ οάὰ 
ΌῪ οἷν {τδηβίδίουβ. 

απᾶ δωγπεά ἐρέρε «υἱὸ 3γε.}ὺ ΤὨῊΙΒ ννᾶδ 
ἃ υδι.4] ργδςίίςο οὗ θεϑίοξοσβ. Α8 ἴδε τα Π ΠΑΥῪ 
Θηρίη65 οἵ πε Ὀπὶ6 εσα ἙὨ ΘΗ σοτηροκδά οὗ 
ννοοά, [ΠΟΥ το γ ἴοοῖς ἤτο. ες ἤηά [δε 
Αϑϑυγίδῃβ ὑγοϊεςτίηρς {ΠΕΣ Θηρὶπο5 ἀρδηϑὲ ἢσα 
ΟΥ τηθδῃ8 οὗ ουτγίαίη5 οὗ οἷοί, Ἰοαῖθοσ, οΥ 
οἵδε ποη-ἸὩΠδηηπλδθ]ς τηδίοσγιαἱ (’ Αηςίοηϊ 
Μορδυοδίθβ,᾽ το]. ἱ. Ρ. 471); δηά ἃ ϑἰτη 
Ῥγδοῖίοα ϑθεβϑ ἴο βανα ὕδοη Κηοννῃ ἴο ἴδ6 
Οτεοκβ (ΤὨιςγά, ἰἴ. 75). ϑοπηειπηλοβ, πον 
δνοῦ, ἴπ6 βδπλεβ οῦα 5:ΠΊΡῚΥ τηεῖ δηά [ορῖ ἴῃ 
οδδοῖκ ΟΥ̓ πιεΔῃ8 οὗ ἃ ΞΌΡΡΙΥ οὗἉ νγδῖου. 

82. κάκ: γογπουεά 30»: ἐδε ἐοαυεγ. ὌΠ 
ἢγϑβί σγεβυὶῖ οὗ ἴῃς αἰίδοῖκ οἡ Βεῖμδυσγα νγᾶβ ἴο 
ΤΑΪΒ6 (6 5ίεζε οὗ “186 ἴονοσ." 7044 ἔεϊῖ 
(παῖ ἢ18 ργεϑεηςα ννὰ8 σοαυϊγοὰ ἴο τπηθοῖ δηά 
σΒοοῖς [Π6 ΠΟΥ ἰη ἴῃς βουῖῃ, δηὰ δοοογά- 
ἸΏΡῚΥ κάνε ὑρΡ ἴδ 5ίερξε, δίς κ 819. σδιηρ, δηὰ 
τολυοθοά ἴο Βεῖἢ-ΖδςἼμδγίδβ, υνϑῖο [οϑερἢι5 
84Υ5 (΄ Δηΐ. [υἀ.᾽ χίί, ο, ὃ 4) ννγᾶ8 70 δίδάοβ, 
ΟΥΓ εἰψῃξ τη ]|65, ἔγοπὶ Βείμβυγα. [{ οοπιπιαηἀοα 
ἃ ὨΔΙΤΟΥ δηά [45 θδθη δἰπιοϑὲ σευ δίηἶῦ 
Ἰἀοητίθοὰ ἢ ἴἢ6 πιοάύστγη Βεῖϊς- δαικδυίγθι, 
νυ ῆϊο ἢ 1165 ὨΘΑΥ ἄυδ ποτ οὗ Βεἰζ-5υγ, δὲ 
ἃ ἀἰδίδποοα ΟΥ̓ ἴ6 τοδὰ οὗ δδουῖ ηἰπε Κοιηδη 
τλ}165 (ἈΚ οδίηϑθοη, “ Κδβοάσοῇο8,᾽ νο]. 11}. Ὁ. 2834). 

ουεν ἀφαϊπσί ἐδὲ ἀἰηρ'ς εα»ρ.} ΤὨΪΐβ 6χ- 
ῬΓεβϑίοῃ 15 μβαγὰ ἴο γβοοῆς!α ἢ ἴῃς ἀϊδίδηος 
αϑϑσηοά ὉΥ ΠΟΡΕΡΙΣ (ϑεε ἴδε ᾿αϑὲ ἠοίε.) 
11 πηρ]168 ταὶ τῆς ἴννο σαπὶρ8 “γέγε, ἂἃἴ ΔΠΥ 
ταῖο, νυ Ὦ]η οἰσαῖ οὗ οαςὶ οἴδοτ. 

859. 266 ἀἰπρ . . . »παγοδεά βεγεεῖ. ἴῃ τῃ6 
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Β.ς. πλί68 τηδάς τῃ6η1 ΓΕΔΑῪ το δδίιε, δηά 
εὖτ. τό2. 

ϑουπάεἀ τῃς {τυπηρεῖϑ. 
34 Απά το {[Π6 επά (ΠΟΥ πιρῃϊ 

ρζονοΐςε τῆς εἰερῃδηῖβ ἴο ἤρμῖ, τΠ6Υ 
βϑῃενγεά (ἢςπὶ τῃ6 Ὀϊοοά οὗ ργᾶρεβ ἀπά 
ταῦθ γγί 68. 

25 Μοΐεονεσ {δε ἀϊνιεά τδε 
θελϑῖβ ἃπιοηρ [Π6 ΔΓ Ϊε8, ἀπά ἔογ 
ΘΥΘΙΥ αἰερπμδηὶ {ΠΕῸΥ Δρροϊηϊοά ἃ 
τῃουδβαη τςπ, ἀγηιςά τυ οολίβ οὗ 
ΛΆΔΙ, ἀῃὰ ἢ Πα] πεῖ8 οὗ Ὀγᾶβ8 οἡ 
εὶς πελάβ; δηά δεβϑίάς τἢ]18, ἔογ 
ΕΥΘΙΥ Ὀελβϑὲ νεῖε ογάλδίπεά ἔνε διυη- 
ἀτεά Βογβεπιεη οὗ τῆς δεϑβί. 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΙΕ5. ΓΥἹ. [ν. 34--.ξ8. 

26 ΤΠ εβε ὑγεῖε γεδαγ δὲ Ἔνθ ος- 
Ολϑίοη : ΨΠΟΓΈΒΟΟνΟΓ τἢς μαλϑὲ τυᾶϑ, 
Δηὰ ΒΒ είβοενεσγ τῆς Ὀελοὶ τεηῖ, 
ἴδεν ψεπῖ Αἶβο, πεῖ μεσ ἀερατγιεά {πε 
ἔτοπι Πίηι. 

327 Δπά ὕὑροὴ τὰς θεδϑῖβ Ὑεσγε 
ἴδετε βίγοηρ ἴοννεῖβ οὗ νγοοά, ψϑὶςὶ 
οονεσγεά δνθῦ οπα οἵ ἔπει, Δηὰ σγεῖε 
οἰγο λδε υπῖο τπεπὶ τ ἀενίοαβ : 
ἴδεγα ὑγεγα Αἶβο ἸΡΟῸΠ ἐνεῖῦ ομς ἴσο 
δηά {ΠΤ βίτοῃρ πηεη, (δὲ ἐουρῃι 
ἀροη ἴποπι, θεβ8:4ε τῆς Ιπαΐϊλη τηδὲ 
Γυ]εα Πϊπι. 

238 Α8 ἰοσ τῆς τχεηπιηδηῖ οὗ [δε 

οὐριηδὶι, [Ὡς “ βεγοεπθββ. ΟΥ̓ “ ΘΔΡΈΓΏ655 ἴο 
διίδοκ (ἢ6 ἔορ, 18 δϑογ υδα, ηοΐ ἴο ἴΠ6 Κίηῃρ, 
δυῖ ἴο ἴῃς ποδὶ. ὙΤγδηβίδίο--- ἜΒθὴ ἴδ Κίηρ, 
ΤΊΞΙΠΣ ὙΘΓΥ͂ ΘΑΥΥ, τηλυομοά μἷ5 Ποβῖ, νῃϊοἢ 
νγΔ3 ΘΆΕΥ ἴον ἴῃε Βρηϊ, ἰοναγά Βεῖ μι» Ζδοδα- 
ΤΊΔ5.Ἶ 

σομπάεά ἐδὲ ἐγιρπρε.. Ἐῖμον, " δουηάρά 
ψὶτὰ {τυὐτπηρεῖ5." Οἡ ἴδε 86 οὗ Γυπιροῖβ ἴῃ 
νγὰσ ὉΥ [τὸ Οτδοκβ δηὰ Β οπιδῃβ, 866 ηοΐς Οἱ 
εἶ. γ. 11. 

84. 1οὁ ἐδὲ ἐπ ἐδὼ »ιίσδέ ῥγουοῖε ἐδὲ 
εἰεῤδαπι:, 6. [τ α5 δε βυρροβεά {παῖ 
[Π6 οἰορμδηϊβ ὑυοῦο “Ὃς ρσχγονοϊκοά " ὉΥ͂ ἴῃς εἰρῃῖ 
οἵ τοὰ σῖης δηὰ οὗ ἃ ςρίτϊϊυουϑ ᾿ίφθοῦ οὔ - 
τλϊμοὰ ἔσοηι τ] οττῖθ5, Ὀοΐἢ θείης Ὀονογαροβ 
οὗ νν»ιϊςἢ 1{ΠῸῪ πεσε ἔοηὰ (Οτπιπι) ; θυΐ ψεῖης 
5 Ὡοῖ οδ]]οὰ “(86 Ὀ]οοά οὗ ξγδρθβ" ὄὀχοερῖ ἴῃ 
ΠΙΡΏΙΥ στουρῃξ ΡΟΘΌΥ (Οϑεη. χΙῖχ. τα; Ὁ δυζ, 
ΧΧΧΙ͂Ι, 14. Εςοΐυ8. ]. 15); Ποῦ 18 ἃ ϑρίγίζυοιυβ 
᾿ίφθος οδιδίποά ἔτοπι ταῦ] θεττίεβ ἃ {Ὠ]ηρ 
Κυον ἴο δηζίαυϊγ. ῬΥΟΌΔΟΙΥ [δ6 ἵνο 
᾿Παυΐά58 νγεσε ἴδε εἐχργεσβοὰ ἰυΐοα οὗ ἴπὸ ἴνο 
ἔτυϊϊ8, υπέεττηοηϊοα, δηὰ ψεγὸ ἱηϊοηάοὰ ἴο 
Γοργεβοηΐ Ὀἱοοὰ ἴο ἴπε δηΐπη415, δΔηά 80 ἴο 
ΠῚ 18οπὶ οὗ δαῖ(ϊα δηὰ Ῥγοραγε {πεπὶ 
ὉΓ 1. 

86. ἐδεν ἀνυϊάρά ἐδε δεατίς ἀριοηᾷ ἐδὲ 
αν». Βδῖποῦ, “ ἀιηοης ἴπς Ἰοβίοπ δ᾽ ΟΥ 
ΘΟΙΡΘΗἑο8." [{ νγᾶβ ΠΊΟΓΕ ι18114] ἴο ἀγανν 
ὉΡ τΐπ6 οἰεριδηῖβ ἰῃ ἃ βδεραγαῖθ θΟΑΥ͂, ΣΟΏΘΥΆΙΥ 
πῃ ἴτοηῖ οὗ ἴδε οἴδοῦ ᾿τοορβ, δηά ἴο τηδκο 
τ(όπὶ δάνδηος ἤγδ ὕὩροὴ [6 ὁποῦ. Αηϊΐ- 
οοδυβ ἴη6 Οτοαλῖ ῃδὰ, μβοννενοσ, αἱ Μδρποϑϑια 
ἰηῖ ἢ15 οἰορηδηΐβ ἰῃ Ῥαῖγβ δεΐμνσθθη (Πς 
αἰνιδιοηβ οὗ ἢ185 ῥὑμδίδηχ (1ἷἱν. χχχυλ, 40 ; 
ΑΡΡ. " ϑυγίας. ὃ 32), Δηά ἴ[δ}8 56ζ ἴπ ΘΧΔΙΏΡΙα 

δοραταίίϊης ἴδε. Α ΠΟῪ ἀϊδροβι[ίοη νγᾶβ 
ὯΟΥ ἰτἰοα. 

απ «τὐἱὸ εοα!:Σ Κ᾽ »ηαὶ 1] Ἐαΐδοσ, 
ποαχὶπε οοΟΣα]οῖα οὗ ομδὶῃ ΔΙΠΙΟΌΣ." 
Οδδίῃ διήοισ ννᾶ8 Κηοννῃ ἴο ἴῃ6 ὶ 
δυῖ ἀρρεᾶτβ ἴο ἴᾶνε δε υϑεά ΌΥ τΠμεπὶ ΟὨΪΥ 
Ὧ8 δὴ δρρεπάδρε ἴο ἴδ ποεϊηεὶ (( Αποίοηϊ 
Μομδγοδίςβ, νοὶ, '. Ῥ.. 441, μἰδίθβ). (ογβίεῖβ 

ψογῈ ἴῃ (Π6 ΘΑΓΙ͂Υ {{π|6ὸ5 ΡΈΏΘΓΑΙΥ οὗ ΕΔ ΒΟΥ, 
ἰοοϊοα ὈΥ πηείδ] 8.α]65. [ἢ Κουηδη ἴπηε5, 

ΟΥΘΥΟΥ, ἴπὸ οογϑίεῖβ ποτὲ τηοη!οηδὰ Ὀδσδηῖς 
ςοημηοηῃ. (866 ΡοΪγῦ. νἱ. 2: ; Αστίδῃ, 
“Ταοῖ; ρΡΡ. 13, 14, ἄς.) 

86. Τῥειε «ὐεγὸ γεαέν αἱ ξυε οεεαείοπ, (5 ε.} 
Ἀαΐδοσ, κἴθοβε τόσο ἘΠῚ τ Ὀοδεῖ, 
ΨΒΟΙΟΥ͂ΟΙ 86 Ψ 88, οὐὔϑιι Ὀοζοσο ἐπ 
δεκδς Ὀσ6. Δι." (Πρὸ καιροῦ Ἑ᾿δληηοῖ ροπεὶθὶν 
ΤΑ ΘΔ) “ΟὨ ΕΥ̓͂ οοοδϑίοη. ἢ ὙὍΤὨἊ οδ]εεῖ 
ὙΔ45 ἴο δοσυδίοιῃ ἴπε6 οἰορῃμδηῖβ ἴο {ΠπΠ6 τη 
δηά Πογβ65 οὗ {Π6ῚΓ οννῃ εἰάθ, δηὰ ἴο δοοιιζοτω 
[6 Πογβεβ ἴο ἴβοτὰ. [ἢ ἀείδυ]ξ οὗ βδυιςἢ ταυζυδὶ 
δοᾳυδίπίδηςο, οἰερμδηῖβ ᾿εσα ἂρὲ ἴο ἱπβιςοῖϊ 
ΠΊΟΓΕ ἀδηηδρα Οἡ ἴῃ6 ΔΙῚ ἴο ψιΐοῖ ΒΟΥ 
Ὀθεϊοηροα [ΠΔῃ οἡ {πε Ἔῃοσωγ. 

97. ὠβορ ἐδὲ δεα:}: αὐτὸ ἐδέγε “ΤΟΝ ἰοαυεῦςΣ 
9 «υοοὐδ] ἴῃ τῆς [πάϊλη νὰσ οἵ Αἰοχαπάοσ 
ἴῃε Οτεαῖ, σετγε οἰορηδηῖβ ἤγδί στηλο ἐδ οὶγ 
ΔΡΡΘΆγΑΠΟΘ ἴῃ Οτεεὶ ναγᾶγο, νὰ ἀο ποῖ ΒΘΔΓ 
οἵ ““ἴοννεῦβ " δοίης ρῥἰδοθά οὐ ἴβο. Αρρᾶ- 
τοηίγ, τὰ ρῥγδςίίοθα Ἴομηπιοηςεὰ ἢ πα 
ϑυγδηβ, σοδα “' δοδϑίς" ψεγὸ ἴδυβ ἀγιηθά δὲ 
Μαφῃηρβὶα ἰῇ Β.Ο. 190, ΠΕΑΣΪΥ {π|Τ} γεᾶτς 
Ὀεΐογα ἴΠ6 Ῥγεϑεηΐ οηραροπιθηῖ. (8εε 1ἰν. 
ΧΧΧΥΪ, 40) ὍὙΠὲ ““τονγεῦβ᾽ Ἄοδηποῖ ΓΕΔΙΥ 
μανθ θθθη οὗἉ ΔηΥ ρτεαΐ εἰΖε, οὐ βανε οοηϊδιποαᾶ 
ΤΏΟΣΟ [ἤδη (ΠΣΘΘ ΟΥ̓ ἔΟῸΓ 50] 1618. 

«υἱὲ ἀευΐϊεε.. “ Οἰγίῃ5 ἢ βϑοπὶ ἰο δὲ ἴῶ- 
ἰεηάἀοά, 80 ΠΟΑΥΥ ἃ ἔβθτὶς 48 ἃ ““ἴοννεσ "ἢ 
ςου]ά ηοῖ οἴμογννῖβε μαννα δε κερί ἰῃ ρίδοο. 

ἕαυο απά ἐδίγην σἰγοπς »ιεη.)] ὙἈὶ5 ἰ8Β αυϊῖο 
᾿πηροβϑῖῦϊθ. 1ἃοἶνγ (1.5...) πιλκεβ [86 Ὠυσαθοσ 
οὗ 80] ογβ ἴο εαοἢ εἰοριδηΐ ἴῃ ἴἢ6 ΔΙΤΩΥ οὗ 
᾿Απεοοσδυβ πὸ Οτεδλῖ θα; ΔἸ] δὴ κἶνοβ, 45 [ὃς 
ΟΥΪΠΑΙΎ [παΐϊδη δαιϊρηηοεπί, 2όγεε ; βοζὴβ 
ΤΟ ΟΓῚΒ 540 ἴδαΐ ἰῃ τϑσθηΐ {{π|658 ἴοννεῦξ ΟἹ 
οἰορμδηῖβ ᾶνο ποῖά ἃ σαστίβϑοη οἵ ἥυε. Ῥσχὸο- 
ὈΔΌΪΥ, εἰἴ μοῦ ΠῸ πυτλῦεγ τνὰβ ρίνεη μεσὲ ἰῇ 
[(Π6 οὐξίηδὶ ἰοχί ; ΟΥ̓ εἶθε ἴῃς ἴοχὶ σϑω, ἐφ᾽ 
ἑκάστου αὐτῶν ἄνδρες δυνάμεως δύο ἢ τρεῖ-ς---- 
“οἢ ΘΔς(ἢ οὗ ἴδει βἴτοηρ πιδη ἴο ἴ6 ὨυοΣ 
οὗ ἵνο οὗ ἴσο." 

δειίάε {δε Ἱπάϊαπ ἐδαὶ γεδοά ὀῴη] 1.ἴϊε- 

Β. (. 
εἰς. τό2 



ν. 39--42.} Ι, ΜΑΓΟΟΑΒΕΙΒΒ. ΥΙ. 

8.0. ΒιογβεπΊεη, (ΠΕΥ 8εῖ τῆςπι οἡ [88 5146 
ἐπ τδ.. λῃᾷ τἢδὲ 546 Δὲ τῆς ἴνγο ραγίβ οὗ τὴς 

1 Οἵ, εἰἦν. ἢοϑῖ, 'ρίνιηρ;, τΠεπὶ 8ἰρη8 γγῆδί ἴο ἀο, 
Αι μνὴῃ δηἀ Ὀείηρ; Παγηεββεά 811] ονεσ δηγ 8 
ἐαδζρης τῇς ΓΑη ΚΒ. 
τοί ρα ἐὰφ 29 Νονῦ ἤδη Π6 ϑιιη βῆοῃς ροῃ 
ἀρνιά, ἴῃς 8[}|6 148 οὐ ροϊά δηά ὕγαδββ, τῆς 
«6 τῃομηταίῃ8 ρ βέεγεά {ῃογον ἢ, δηά 

δῃϊπεά [πὸ ἰλπλρ8 οὗ ἤγε. 
40 80 ρᾶτ οὗ τς [κἰπρ᾿8 ΔΙΠῚΥ 

θείῃρ ϑβργεδά ὑροῇ τῇς Βίρῇῃῃ πιουη- 

[41Π8, ἃπὰά μρᾶτὲ οὔ [δε νδὶ]εγβ8 
δείονν, {ἘΠΕ τπλλγομθά οἡ 58 ε]} δηά 
ἴῃ ογάθυ. ' 

41 ὉΝΒεγείοτε 411] [δὲ πεατά τῆς 
ΠοΙβ6 οὗ {Βεὶ]γ αἰυττυάς, Δη4 τῆς 
ΤΩΔΙΟΠίηρ οὗ τῆ6 σοπιρδηγ, δηά {δε 
γαῖ Πρ οὗ [με Πᾶγπαβ8, σσεγε πιοναά : 
ἴογῦ ἴπ6 ΔΙΠΥ ψγ»ὰ8 ὙεῪ ργεδὶ ἂπά 
Τρ γ. 

42 Τ εη [υἀλ8 δΔηά 8 Ποβὲ ἀγεονν 
Πελι, δηά επίειοά ἰπῖο δδίιὶς, δηά 

ΤΑΙ, “Ὀεβάς δϊς [παΐλη." [{ 5 δϑϑυπχοά 
1Παῖ, 8ἃ8 ἃ πιδίίεσ. οὗ Ἴοουγβο, οἂοῖ οἰθρῃδηῖ 
ψουϊά πᾶνε δὴ [πάΐϊδη ἀσίνοεσ. ὙΠῸ οἰορηδηῖβ 
επηρίογεὰ ΟΥ̓ 1με ϑεϊευοίας ττέγε οὐ] ΙΔ }}Υ 
ἀεγινοὰ τοπὶ [ησΐα, δηά, [βου ἢ ὑγεοά 1π ρασίὶ 
δῖ Αραπιοᾶ, πὸ ἀουδί τεαυϊγεὰ ἴο ὃ6 Κορέ ὑΡ 
ὈΥ υςηΐ ἱπηροτγίδιϊοηβ ἔγοηι ἴῃ6 τορίοῃ 
ΨΥ ΒΟΓῈ ΤΏΟΥ τεσ ἰηἀϊροηουβ. Εχρετ Ηἰπάοο 
ἀσίνεγβ σου] δοσοπΊρ ΠΥ οδοῖὶ δυο ἱτηροῦ- 
ἰδεοη. 

98. 266 γεριπαπίὶ ὁ δὲ δογεοριο.} ὙΠοδα 
(Πα τεπιδίηθα οὐδσ, δῇῆοσ τς {πίγίγ-ῖτνο 
ὈΟΟΡ5 δἰἰδομοὰ ἴο ἴπὸ οἰορίδηῖ5 δὰ Ὀδθη 
ἀεοάυςϊοεα. ΤὙΤΠΟΥ τουϊὰ ἧδανε δηπιουηίοά, 
δοοοχαάϊΐηρ ἴο {6 Ὠυπθοβ ὈΓΕΥΟΌΒΙΥ δίνῃ, 
ἴο ἔουγ [ποιιβαηά. 

ἐδὲν “οἰ ἐδερι οπα δίς εἰς απά ἐδαΐ «ἐέε.} 
Οοαπιρατο ἴδε διγδηροποηΐ δ Μαρῃοβίδ (ΑΡ"» 
Ῥίδη, " ϑγτῖδο. ὃ 3212: ἱππεῖς δ᾽ ἑκατέρωθεν 
παρατετάχατο). 

δἰ υἱπρ ἔδενε σἰρης εὐδαὶ ἐο 40.} ἘΠΕ πηοδη- 
ἴῃς οὗ ἴπππ ἰοχῖ 15 γΟΙῪ ὑποογίδη. Κατασείω 
ἷδ ῬΓΟΡΕΙΥ “ἴο δᾶκε ἄἀονπ," δηά 15 υιϑεὰ 
ΓΊΣΥ οὗ διακίης ἀονῃ ὅτξ ἔτοπι ἰγοαβ. 
ἴ αἶἰϑο πιθδῃβ “ἴο δἤῆδκα 'ρ δηά ἄονη," 85 
“ἢς μαηά,7 οὗ “ἃ 51|ςκ ." δηὰ ἤδηςθ εἰρη ῆδϑβ 
ΒΟΙΠΘΌΠΊ65 “ἴο τρᾶκο ἃ κίζῃ ψἱτὰ ἴπς Ὠδηὰ," 
85 ἴῃ Αςῖβ χίὶϊ. 17, ΧΙ. 16, χίχ. 11, δηὰ 
Χχί. 40, ΠΟΤΕ, Βονγονεσ, τῇ χειρὶ 158 ΑΙννΑΥ5 
δἀάορα. [τ [825 ἔχου τῆς πιοδηΐϊηρβ “ ἴο 
ἀϊδίυτθ,᾽ “ἴο ἴσον ον, “ἴο πιλκα ἃ τηδῃ 
υπυειάν (γουρὰ ἀσίηκ," ἀπὰ ““ἴο τὰν τα 
Νόοπο οἵ [8686 5 ψηϊδοδίίοηβ δοοπιβ ράσίςι Αγ] 
Δρργοργίδίε βεσε ; δπὰ δδῆος ἴδ σοδάϊηρς 15 
ὙΠῈ} ΤοΔ5Ο. βυδροςίεα, 

δείηρ δαγμειεά αἱ οὐδρ αρεΐδε ἐδ γαπλ.. 
ΤΙΐδ οἰδυδα 5 οὐδ τποσὰ ἀἰθῆςυϊ ἤδη [86 
Ῥτιεοράϊηχ. ὙΒοΙῈ ἀγὸ ἴνῸ τεδαϊηζβ, ἐν ταῖς 
ἅλαγξιν δηῃά ἐν ταῖς φάραγξιν, οὗ νοὶ {δε 
τοῦ, θείης [86 τοδὶ ἀππῆουτ, δμοιά, 80- 

ςογαϊΐης ἴο ἴΠ6 ΟΓΑΪΠΑΓΥ ἰδτννβ οὗ οὐ ἔβη), Ὀ6 
Ρτεΐοιτοά, “ Βείῃρ βαγηἌδϑοὰ 411] οὐδοῦ ἰ8 
ἃ Ῥοπβ0]6 τηοδπίηρ οὗ καταφρασσόμενοι, Ὀυΐ 
ΓΑΙΩΠΙΔΌΟΔΙΙΥ ἴδε ττογὰ ἀο68 ποῖ τεῖεγ ἴο ἴῃ6 
τβείθοη, Ὀυϊ ἴο [86 φεπεσαΐβ ττῖο βοῖ {πεπὶ 

τοῖν ρἴδοοβ, τοϑα τγοᾶγίπρ οὗ οοτηρίοῖα δῖ- 
ΤοοιΓ τοῦ] δολγοοὶγ ὃδ τηοηςἰοηδὰ, ὅϑ.ῃ ]ουϑ- 

ΠΟΙ οχρίαϊῃθ καταφρασσόμενοι ᾿εῖδὸ 85 
“ συλτάϊης ἢ οὗ “ σονεσγίης {ποὶν ἤδηκε τ 
τπμ6πὶ. Ἐν ταῖς φάραγξιν νγουῦ]ὰ τηδδη “ Δπιοη 
[δε ργοςὶρίςθβ," σοτα ὄχίσα ργθοδυζίοη ἀρϑρν 
ΠΟ ἀουδὲ 6 ὨΘΟΟΒΘΆΤΥ. 

990. ἐδὲ «ῥίιείάς 97 σοίά απά ὄνων.) [ἴ 15 
ηοῖ ῥγοῦδΌΪς (παῖ “ 5}16145 οὗὁἉ πο] νγεῦθ δυδὺ 
ομλρίογοά ἰῃ νναγίατε. ὙΠΟΥ εγα υιϑοὰ ἃ5 
τῆς ογηδιηθηΐβ οὗ [6 Π1ρ0]65 (1 Κίηρϑβ Χ. 16) ΟΥ 
δεηΐῖ 48 Ὀγοβεηΐβ ἴο ἴδ6 δυϊπογ [68 οὗἩ Ἰοσείζη 
βἰδίεβ (1 Μάδςς. χίν. 24; χυ. 18, ἅζο.). ϑίϊνοσ 
δι εἰὰ8 νὑνογο, ποννονοῦ, δεῖ! Ὀοσηα ὉΥ 
ἴγοορβ ἰῇ {Π6 Βο]ά, πΠΟΙΔΌΪΥ ὉΥ τποϑὲ οὗ Α]θχ- 
δηάογ ἴ6 Οτεδλῖ (Αστίδῃ, ἐ Εἔχρ. ΑἹοχ. υἱῖ. 11) 
δηὰ [εἰ Βιισσοϑϑοῦβ (ΒΟΪΥΌ. ν. 79, 84; 1,1ν. 
ΧΧΧΥΪΙ. 40; ΑΡρ. "δγτίδς.᾽ ὃ 12), ἄς). ὍὌμεθε 
ΤΏΔΥ πᾶν ὅδε πηϊβίακοη ὈΥ 16 [65 ἴῸγ 
ξοϊάθῃ 5.}16145,. ννυῆεῃ ἴῃ6 δι ϑῆοῃθ ὕροῃ 
ἴῃοπὶ, οὐ ἴπε Ὑτιῖοῦ ΤΊΔΥ ΟὨΪΥ τλδδῃ τπαΐ [ἢ 6 
5 6145 'τνεῖὲ ΡῬΑΓΓΥ οὗ ὑγαββ δηὰ ῥαᾶγίΥ οὗ 
ξοϊά, νος ἢ 15 αυϊΐε Ῥοβϑβίθ]ο. 

40. ἐδὲ ῥέρ τηομπίαὶμε . .. ἐδὲ ταϊίεγ.) 
Ἐδῖδογ, “τὰς δῖρ Ὁ1118-[(ῃ6 ον ἐτοῦὶὰ." 
ΤὨΘ 81}}5 οὗ δουϊπογῃ [υἀ28 ἀο ποῖ διἴίδίη ἴδ 6 
ἀϊξηϊγ οὗ ““τηιουῃίδίη5," ΠΟΥ ἃῖὲ ἴῃς ννδῦγα 
ΜΓ ἢ βοράσγαῖο Πποσῃ ἘΧΆΟ ΪΥ “ νδ]]εγ8. ΤΠῈ 
ΔΙ οὗ Αρτοςδι5 δἀναηςίηρ ἔσοπι 6 δουῖς 
ὍΡοΟη ΒοΙ.ΖΔοδαγίδδ χοῦ δ ΌΪΥ ργοςεοάθα ὑρ 
τῆς ναὰγ ϑδυκμοῖῖ, Ὡς ἢ 15. “' βιγαίρῃξ δηὰ 
σδαΐοευ" (Ἐοδίηδοη, “ Ἀδβθάγομοβ, νοἱ]. 11]. 
Ῥ. 283), [15 ἤδηϊϑ σγοννηίηρ ἴΠ6 81}18 οὐ οἰἐ ποῦ 
διἰάθ, το ἄγ αυϊῖα Ῥγδς ςδῦ]ο, ουεη ἔογ 
σἄν. ὙΠῸ ΓΥΠΥ ΠΈΡῚΕ ὯΟ σοιδυ δῦ] 
δἰππεν 65, (δουκὰ «ΖΔΟΒΑΥΪΔ5 15 ΒΙΓΟΠΡΙΥ͂ 
Ῥοπῖεά. 

41. ἐδὲ 7» «ὐα, ὉΕΡῪ 5»γεαὶ αμά »εἰρδέ).} 
τ πνν)δ8 ἴδε υἱπιοβῖ ἔογος παῖ δγγία οου]ὰ ταῖϑα 
ὑπάον ἴἢς οἰγουτηδίδηοοδ, ἸΔῈΣ (δοοοτγάϊησ 
ἴο ομδ δοοραηῖ, [ἰἶἷν. χχχυῖ. 40) (πδη δδῖ 
σι οἢ δὰ πιεῖ ἴῃς Ε΄ πδη5 αἴ Μαρηοβία, δηὰ 
ΠῚ τὰς [Πα ἌΓπΕΕ ΔΙΤΩΥ ΜΠ νο [υλ5 
μδὰ 85 γεῖ ςοηϊἰοηάοά, 

42. ὕυάα: απᾶ δὲς ῥοσὲ ἄγεευ πεαγ.ἢ υἀδς 
[ο]]ονγεὰ μἷ6 υϑυ4] ἰΔοῖϊ.5. Ης αἱ ποῖ δῃυϊΐπη- 
βεῖἔ ὺρ νη Βεῖ ἢ -ΖΑοβδγίδβ, οὐ ὄνοη ϑιδηὰ 
οἱ ἴδ ἀοίεοηείνο, θυΐ δΔἀναηςοά ἴο τηοεῖ {πο ἔοο. 
(8ες «ἢ, ἰἰϊ. 11, 16,23 ; ἷν. 12, 29; Υ. 43) ἄς.) 
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Β. (. 
εἰς. τόα, 



Ι.͵ ΜΑΟΟΑΒΕΒΙ5. ΥΙ. 444 [ν. 43--όὸι. 

ὥς, ἴδετε νγεγε δἰδίη οὐ τιε Κίπρ᾿β ἀπ ρμδηῖ [Ε}] ἀονγῃ ἀροπ Βἰπι, ἀπά τδετε τς 
“τ΄ εχ Βυηάγεά πηεη. ἢς ἀϊεά, Ἑ 

“ιν... 432 4 “ΕΊ]εΆΖαγ αἷβο, σηγπασισάὶ δὃ.Ἢ-. 47 Ηονθεῖς ἐδε γεβὶ ὁ 1δε Ἴαυ; 
γάγδη, ροιοαίνηρ πὶ οὴς οὗ 16 5δβείηρ ἴῃς βἴγεηρτῃ οὗ (ἢς Κίηρ, δηά 
θεαϑῖβ, διπηθά ἢ τογὰὶ Πάγηεββ, τΠ6 νἱοίδπος οὐ ἢϊ8 ἔογοςβ, τυγηοὰ 
γγβ ΠΙΡΏΕΓ τΠΔη 4}} τῆς Γεδῖ, ἀπά ΔΙΝΑΥ ἔτοπι Πα]. 
Βιρροβίηρ τῆδι τῆὴ6. Κιηρ νγᾶ8 ὑροη 48 ἼὝΜΠεη τῃς ΚΙπρ᾿ 8. ΔΓΠῚΥ Μεηῖ 
Βῖπι, ὉΡ ἴο [εγυβαὶεπὶ ἴο πγεεῖ τἢεηι, ῃά 

44. Ῥυζ Ηἰπη56 1 ἴῃ Ἰεοραγάγ, ἴο ἴ[ῇς τῆς Κίηρ ρῥἰομΘά ᾿ἶδ τεηῖ ᾿ Δραὶϊπεῖ. οἱ, ἡ 
ἐηἀ Πα ταὶρῆς ἀεἰναγ ἢΐ8 ρεορὶε, ἀηά 7468, ἀπ δραίηβῖ τῃοιμηῖ δίοη. ἼΞ 
δεῖ Πἰπὶ ἃ ρεγρεῖιδὶ πᾶμε : 49 Βυὲ νι τῆεπὶ τῆαῖ ψεῖα ἰη 

45 ὉΝΒεγείογε ἢ8 τᾶπ ὕὑροὴ πἰπθὶ Βείμϑυγα ἢς πιδᾶθ ρεᾶςε : ἰΐογ {ΠῈγ 1 λό 
ΠΟΙ ΓΑρΡΘΟΙΒΙΥ τὨγουρἢ τῆς πιϊάδε οΥ σάπια ουΐϊ οὗἉ {με οἰτγ, Ὀδοδιιϑα {πεν οἰῶν 
[86 δδῖι]α, 5] υίηρ οἡ τπ6 τρῃς απά Πιδά πο νἱοίιια]ὶβ {Πεγα ἴο επάυγε τἢὸ "ἐσ 

ΙΟτ,σ πὰ οἡη Ἃἢε Ἰεῇ, ἰδο {παῖ τῇοῪ ὑγεῦε βίερα, ἰξ Ὀεΐηρ ἃ Ὑϑᾶγ οἱ γεϑῖ ἴὸ τῆς μων 
ἐμέ ίάοι αἰνί4εἀ ἔτοπι Ηἰπὶ οη ΒΟ 5ἰάεϑ. ἰδλῃά. ΞΕ 
ἐμ ῥέεοε:. 46 νος ἄοπε, ἢῈ ογερὲ υὑπάεγ 

τῆ6 αἰερῆδηῖ, δπὰ τῆγυβε πὶ ὑπάετ, 
ΔΠ4 εἰενν τα : ννπογειροη {πε εἷ6- 

50 ὅο (ες Κίηρ τοοῖ Βείββυτα, 
Δηἀ 5εἴ ἃ ρδγιίβοη ἢ εγα ἴο Κϑερ ἴζ, 

51 ΑΚ ίογ (6 ϑβδποζιαγυ, ἢς θ6- 

ἐδέγε «ὑεγὸ οἰαὶπ ΟΥἹ ἐδὸ ἀπ᾽: ΡΜ οἷκ 
ῥμπάγεά »ιεπἢ Το ἢγβί δββαι ννᾶ5, ἀρρᾶ- 
ΤΕΠΕΥ, βυσςεβϑία!. Βυΐ πυτθογ5 ργενδ θά ἴῃ 
[πε οηά, απὰ [45 ξε]ξ Πἰπι86} σοιῃρε θα ἴο 
ὑοδῖ ἃ τεϊγοδί (υ. 47). 

438. Εἰεαχαν, “«μεγπαριοά ϑαυαγα.ἢ (οπ- 
Ῥᾶγο Το. 11. ς, ΠΟΥ ἢ6 15 βαϊά ἴο αν δθθη 
ο] 16 “Αναγδη." θη ϑίδηϊ θυ σοη]θοζιγοβ 
{παῖ (Π6 πᾶ ννὰβ βίνθη οἡ δοςουηΐ οὗ {Π6 
ἀφο ἢεσὸ τοσογάθα, δηὰ ἰγδηβίδῖοβ, “16 
Βοαβδί- 6] Κεγ᾽ (΄ [Θινῖδὰ Οδυγοι, νοὶ]. 111. Ρ. 
318). 

αγηιεά «αυἱ γογαὶ ῥαγπε..ἢ ἘἩΘΆΨΥ ἈΥΤΊΟΙΓ 
ν 5 νόγη, Ὀοΐῃ Υ Εἰερῃαπία δηὰ ἤοσϑθβ, ἴῃ 
ἴΠ6 νναγβ οὗ [15 ρετ!ιοά. ΒῪ “σόογὰὶ μαγῃθ85 ᾿ 
νν 6 τη υππάἀεγοϊδηα ἀγτήοιγ οὗ ὑπιι5ι14] στὶς ἢ- 
Π655 δηά τηλρηϊἤσοποθ, 510} 85 ϑεοπιοὰ ἴο 
Ἰπάϊςαῖο ἃ γοναὶ τιάεγ. ΟΥ̓ ΠῚΠὶ ΒυΡΡοΟβοβ {παῖ 
ἴη6 δελϑί ννὰβ γε ΠΥ “ἴπ6 τΌγᾶ]ὶ ο]ερηδηῖ,; 
1πουρὴ ἴἴ ἀϊὰ ποῖ δ {Π|5 ἘΠῚ σΑΥΤΥ ἴΠ6 Κίηρ, 
ΜὮΟ 'ν88 ἴοο γοιπρ ἴο ἴᾶ4Κ6 δείιδ] ρατί ἴῃ ἴΠπ6 
Ὀδί]6. 

σμῤῥοσρις δαὶ ἐδὲ ἀίησ αὐας ὠοπ ῥὶ»ι.ἢ 
1 ἴοσγα! !ν, “μὸ Ἰοοκοά 85 1 ἴπὲ Κίηρ ννᾶβ προη 
ἢἰπι." Ὑπὸ ρῆγαβο υδϑοὰ ἱπλρ}165 {παῖ {πὸ ἴαςΐ 
νν85 οἴ ουνν δα. 

44. «εἰ σε δῥὲη ἃ ῥεγρείμα! παρ Οη 
(86 ρῥγοναίθησθ οὗ [815 πιοίϊνο διποὴς ἴμ6 Ὀοϑὶ 
[6νν8 οὗ ἴῃς τἰπιθ, 5.6. ποῖος οἡ ςἢ. 1]. 51. 

45. Ἰῤργοισ ἐῤὲ »ριάφέ Γ᾽ ἐδὸ ὀα ἰρ 1,16- 
τα ]γ, “᾿πῖο ἴῃς τάξι οἵ 16 Ῥῃδίαηχ." ΕἼἸὸ- 
ΔΛΑΥ ουΐ Π5 ΜΑΥ χοῦ [ἢ ΘΠΘΠΊΥ 5. ΓΆΠ ΚΒ 
ἘΠῚῸᾺΡῸΡ,ΡΓ Ὠ6 τοδοῃεα (Π6 οἸορῃδηΐ νῃϊοἢ ἢθ ννᾶ5 
Βεηΐ οἱ αἰϊδοκίηρ. 

46. απὸ ἐῤγισὲ ῥίν τοιΐογἢ ἘΔΤΘΥ, “ δηὰ 
Βοῖ Ὀθαθαῖἢ Ἀϊπι᾽" Δλ᾽ ὁ τη τ5ῖ ΒΙΡΡΙΥ ἑαυτὸν 

ΔἴοΥ ὑπέθηκεν. Ιἴ 15 ἱπιροβϑίδὶς [0 Ξυρρὶ 
ξίφος. 

47. ΤῊΘ δυΐδογ 15 Ἰοῖἢ ἴο δοκηονίδάρε ἴδε 
ςοπιρίεῖς ἀοίεαϊ οὗ [6 ἐπνο Δηά 56εῖς ἴὸ 
ἴγονν ἃ ν61}] οὐδὺ ἴἴ; Ὀυῖ πονογίῃοίθθα ἢὲ 
Πλᾶῖκεβ5 ἰΐ βυ βης 6 ΠΕῪ ἀρρασγεηΐ ὃγ ἴδε Βι«ἴ5 οἱ 
ἢἷ5 ἡαγγαῖῖνο. ὙΠῸ [ονν5, Πς δάπιῖβ, “ ἰυπιοὰ 
ΑΥΑΥ " ΠῸπῚ {Ώ 6 Γ ἔοα8---ἰ.ς. γε σεα δείογε ἔμεπὶ 
---τειγεαϊοα (45 [οβερῇυβ [615 υ5,  Απί, [υἀ᾽ 
Χὶϊ. 9, ὃ. 4) ἴο [Θ΄πιϑάίθπι. ὍὙΒε ϑυτδηβ {Εἰΐ 
βίγοηρ δῃηουρῇ ἴο ἀϊνϊάθ [ποῖγ ἔοσοοβ. ΜΙ 
ἃ Ραγί δεβίεροά Βείμ-ζυγ (υ. 49), (δε δυὶκ 
τλλγο πο οἡ [ογυβαίοπι, δηα σοπηπιοηςδὰ (ἂς 
βίερε οὗ ἴῃς Τεαρὶςε ἔοσγίγοββ (υυ. 48, 51) 

49. εὐ τορι ἐῤαὶ «ὐεῦὸ ἐπ Βείδιισα ἐκ 
»ῃιαὐς βεαεε.}) Αγφϑὶη ἃ ξοβοηΐηρ οἵ ἴδε 65 
νν ὲ 866 ἔτῸπὶ ννῇῆδὲ ἕο] ὶονν5 {πα ΒοῖΒΘυΓ γιὰ 
δεβίορσοα, τοάιιοοα ἴο Ἔχ γο ΠΥ, απάὰ “ ὭΚεη ἢ 
(υ. 5090.,. ΤὙΠὲ ρμαγγίϑβοῃ πΠΊΔΥ ἢᾶνε δεεῖ 
ον ά ἰογηλβ, δυῖ ψνῃαΐ. {ΠΕ ψνεγὸ ἰδ ποὶ 
βίαίϊε 3. [Ὀβορῆι5 (}. σ. ς.) 5875 (πδΐ {Π6Ὲγ7 51:- 
τοηάογοά τῃοπιβοῖνοα οἡ ἴπ6 οοπαϊου [βαΐ 
{ΠΕῚΓ Ρεγβοηβ 5ῃοι]α δ6 54. 

ἐξ δεῖηισ αὶ γέαῦ 9 γεεὶ ἴο ἐῤε ἰαμά.] 1. 
νν45 ἃ βα δίς] γοασ, ἀπά [πδ στάπατο5 ΜΈΣ 
ὀχηδιιϑῖοα, ((οπιραῖθ Ὁ. 543.) [ἴ Σπιλΐ 
566 ΠῚ 5ίγδηρο ἴῃαΐ σγθδῖογ ργθοδυ 005 Βα ποὶ 
Ὀδεη ἴακθη ; δυΐῖ [υἀὯ5᾽5 ἸΙοῃρ σΆγεεσ οὗ ϑιιοοεϑλ 
μά ργοῦδῦὶΥ ὈΠπάθα πὰ ἴο {Π6 ἀδηροσ ΜΕΙοὰ 
τὶ ἢϊ ἱπιροηὰ ἴῃ οᾶ56 οὗ ἃ τευογβθ. ΕΥ ἀμ], 
ΠΘΙΠΕγ ΒεῖμσΖιΓ ΠΟΥ [6γυβαίεπὶ μδὰ Ὀεεῃ 
ῬΓΟΡΕΟΙΙ͂Υ ῥγονϑίοηθά δραϊπϑὶ ἴπε οἤδηοθ οὗ ἃ 
5086, 

51. 4. ῶὦν ἐῤεὲ “απείμαγγ, δὲ ὀεείεεά ἐ 
μὴν ἄπ). ΤῊ Τ πΊρΙο δὰ πο δέοοπιὸ ἃ 
ἴογῖγοββι [445 δὰ ἐογεβεα ἰξ “ἢ ΠῖρΒ 
ννᾺ5 δηά 5ἴγοηρ ἴοννοσβ σγουπά δδουΐ" (οἷ. Ἰν. 



ν. 52--57.} 1. ΜΑΟΟΑΒΕΙ5. ΥΙ. 

Β.ς. βἰερεά ἴξ ΠΊΔΗΥ ἀΔγϑ: δηὰ ᾿ἰϑεῖ τῆθγε 
-- ΔΥΓΠ]ΟΓΥ ἢ Θηρ 685 Δηα ἰηϑίτγι Ππλεη8 

ῬΟτ, πεσδ (0 ᾿λϑῖ ἢτς δηά βἴοῃεβ, ἀπά ρίθοςβ ἴο 
νιον ᾳαϑὶ ἀλΓβ ΔΠα 5]1ηρ5.. 
ιον, ., 52 ὙΥ̓́Βεγευῦροῃ "ΠΟΥ αἷϑο πιδᾶς 
πο. φῃρίηεβ ἀρδίηδ Π6}Γ δηρίηθβ, δηά 

Πα] 4 τῆςπη Ὀδῖοὶς ἃ ἰοηρ᾽ ϑεδβοῃ. 
53 Ὗεῖ δἱ τῆς ἰ4ϑῖ, {πεὶγ νεββ86]5 

Ὀεΐηρ σψιτβους νἱοϊυδῖ5, (ἰοῦ τπᾶῖ [τ 
νγὰ8 τῆς βανθηῖῃ γεαῦ, Δη4 [Π6Υ ἴῃ 
]υάφᾶ, τῃαϊ ννεγα ἀε]νετο ἔτοτῃ [Π6 
(ὐεπεῖ]ε5. πδά εΐεη τπιρ τῆς τεβίάπα οὗ 
[86 βἴογε :) 

54. ΤΒεῖε ψεῖε δυὲξ ἃ ἔενν ἰεΐ ἴῃ 
τῆς βδηοίιδγγ, δεοδυβα τῆς ἔληχπε 

60), ἀείδηςο3 οὗ δυςἢ δίγεηρίῃ [Ππαΐ, ϑδοοη δον 
(115, [ἢ ϑγτΔῃ5 ἀοϑίγογοά (ποπηὶ, [Που Κἢ Π6Υ 
Παά Ὀουπὰ {ποπηϑεῖνοβ ΕΥ̓ Δὴ οδί ἴο ἀο 
ποιπίηρς οὗ ἴπε Κιηὰ (νυ. 62. ὉΠ δἀναπῖδρε 
οὗ με δἰτϊυδλύοηῃ νγᾶϑ στοδῖ---ἰἣς ἀγδοϊδὶ Ὀ0}- 
γγάγ Κα βίγοηρ ---ἰ[ἢς δίορε σηιϑῖ ἰῇ ΔηΥ͂ οῶϑε Ὁ 
Ιοηζ. [186 ρίδος δὰ θεθη ἀυ]γ ῥγονβἰοηθά, 
ἴι ννουϊά πᾶνε ὕδθη ἴῃ Ὧο ἀδηρεῦ, 11η|655 Γερο» 
ἸΑΥΪΥ ἰηνοβῖθα, δηὰ δεβίεροά ἔοσ τποηῖῃ8 ΟΥ 
γεαῖϑβ. 
αγ τ γ.} Ἐαῖδοῦ, “ἔοτοτ 5." (δεε ῃοῖς 

Οὔ Ὁ. 20.) 

ἐμ γι: 0 καφὲ ἥγε απδ τἰοπε:.} Αττοῦβ 
νυ ἴονν {ν᾽ διοἀ τοιιηά {πεῖν Ποδάϑ, ἀϊρρεά ἴῃ 
ρἰτοἢ, δηὰ 9εῖ δ ρτ, ννεγα βῃοϊ ἔγτοπι σδῖδρυ 8, 
ἴο ἔγχε ἴπῈὸ νγοῦκϑ ΟΥὁ ἀννο !Ἰηρ8 οὗ δῃ ὉῃεΏΥ. 
(866 Τδιογά, 1. 75.) ϑίοῃηθβθ ννεγα διγὶοὰ 
ἔγοτῃ δαϊιίες ἴο Ὀγοαῖκ ἀοννῃ δας ]οπλοηΐβ, δηὰ 
σγιδὴ ΤΠ ον ἀοξεη 6 γ8. 

δΩ. ἐδεγ αἰ:ο.1] 1.6. τὰς Ὀεβίεροά, 
σά ἐηρὶπε, ἀραϊπσέ ἐδεὶν επσίπο.ἢ ϑυςἢ 

ΘΏσ᾽ 65 ἃ8 ἴῃοβο δγοδυ τηοπίοηδά (ν. 51) 
ὙΟΥΟ ὑδοὰ ἴογ ἴδε ἀεΐδησε ΠΟ 655 ἴδῃ ἴοσ ἴῃ 6 
αἴΐδοϊ, ἀπά ψεέγὸ πιουηϊοα οἡ {Π6 νν8}}95 δηὰ 
ἴοννοτβ οἵ θαβιερεὰ ρίδοιἊβ, νῃδηος {ΠΟῪ ρἰαγοὰ 
ρου [Π|6 ΘΠΘΙῚΥ ὙΠ ἴῃ 6 δἀνδηΐδρε οὗ 4 Νἰεμον 
Ροϑβίοη. (δεὲ 2 (ἢν. χχνὶ. 15.) 

68. ἐδεὶν υεσσεοῖς δείπς «υἱδοι! υἱείμαϊ. 
ΤὨο βᾶπι6 πορὶεςῖ ἴο γονάς βυβιὶοίςης δίογοϑ, 
ὙΠ ἢ Πδα Ἰἰοσὶ Βεῖ»Ζυν (νυ. 49), ον δηάδη- 

]ετυδαίεθ. Τὰ δυῖδοσ οὔδει ἴνγο 
ἜΧΟι1365 ἔογ ἰι. (1) [1ἴ νγᾶϑ ἃ βαδίϊςδὶ γϑᾶγ : 
(2) Τπε ἰηῆυχ οὗ [εν ἔγοτη ἀἰϊδίδης ραγίβ, 
τεβουοὰ ἔγομη διηοηρ ἴπ6 Πολίμοη ὈΥ̓͂ δἰπιοη 
(ςἰ.. γν. 22) δηὰ ΪΤιἀλ5 (ὁ. «. 45), ΒΔ4 οσδιϑοά 
ἈΠ Ὀπιυβιιαὶ σοπβιτηρίίοη, δηὰ δὸ οχῃδυβίοα 
[ἢς πλλρ ΑΖ 68, 

δ4. Τδεγε «υεγὸ μέ α ἥξαυ 3.1 ΤΟ 
τίβοη αἰ πι η]5ῃ6 ἃ ἴῃ Ὠυπιθοῦ ὧς ἐμϑι ὠεθα 
Ρατῖ, ῃο ἀουδί, ὈΥ ἴδε οταϊ ΠΥ οαϑυδὶτιε5 οὗἉ 
ἃ 5ΐεζε, Ὀυϊ τηδίηγ [Πγοιχἢ ἐἰεδετίοη, τἢ6 
αυνίης ἀγνηζ ΠΊΔΗΥ ἴο αυἱξ [86 ρἷδοα δηὰ 
56 εἰκ βδίειυ ἰη Πίσῃ. 

445 

ἀϊά 80 ργενδ1} δραίηϑὲ {πεπὰ, (δὲ {ΠῈῪ ὥς, 
εῦ ἰδίῃ ἴο ἀἴβρεῖβε τμεπηβεΐνεβ, 
ΘΥΟΙΥ πιᾶη ἴο ἢ18 οὐ ρἷδςε. 

ξς Αἱ τῆαλϊζ {ἰπ|ς ΓΤ γβῖα8 Πεδγά 84 γ, 
(δα ΡΏΠρ, νοοῦσι Απτίοςδιι8 τῆς 
Κίηρ, νυν 168 Βα ᾿ἱνεά, Πδά δρροϊηίεά 
ἴο ὈΠΠΡ ὑρ 818 80ὴη Απίοςδυ, {παῖ 
ἢ ταῖρῃς ᾿ς Κίηρ, 

56 Νναβ τετυτηεά ουἐ οὗ Ροτγϑία 
δηά Μεάϊαδ, ἀπά τῆε Κίηρ᾽β Βοβὲ 4]50 
(Δ νεῖ τ ἢϊπι, δηά ἴῆδὶ ἢς 
δοιρῆς ἴο τ2Κ6 υπῖο Πἰπὶ (ἂς τυ]ηρ 
οἔ τῆς Δ{Πλ[γ8. 
5 ὉΝΒεγείογε ἢς ψψεπὲ ἰῃ ἃ}1} ἢδϑβῖς, 

Δηἀ 84ἰἀ το τῃς [κίηρ Δηἀ (πε ολριδίπβ 

ὃ. 4. ΓΎΒΙΑΒ, ΟΑΡΡΕ. ΟΕΕ ΤῸ ΑΝΤΙΟΟΗ ΒΥ 
ΤῊΗΕ ῬΒΟΟΕΕΡΙΝῸΒ ΟΕ ΡΗΠΠΡ, ΜΑΚΕΒ 
ΡῬΕΑΟΕ ΜὙΙΤΗ ΤῊΗΕΞ [ενν8, ΒΌΤ ῬΟΕῈΒ ΝΟΤ 
ΟΒΒΕΆΝΕ 115 ΤΈΒΜ8Β. 

δδ-69. ΤΪεγυβαίεπι ψγὼ8 δὲ {πὸ ἰδεῖ γδϑρ. 
ΤΠῈ τονοὶὲ δεοοιηθά δρουΐ ἴο ὃδ6 οτγιϑῃθα. 
7υάδ8 σδὴ πᾶνε πδὰ πὸ ἢορε οὗὨ τεϊϊεΐ, δπὰ 
ταῦβδῖ ἢανα Ὀδοη σοηίοιρ ἰδίην ϑυσγθηθοσ, οὐ 
ἀεδῖῃ πὰ [6 ΘΠΘΠΊΥ 5 σδηϊ8, ΜΠ Ὧη 0" 
εχροςοίθα ονθηῖ βϑανθά ᾿ϊπὶ, πὰ νυ μἰπὶ ἢ 8 
παϊίοη. ῬΗΪρ, ἴα τεξεηῖ ἀρροϊπίεὰ ὈΥ Ερὶ- 
Ῥἤῆδποβ ἦι5ῖ ΓῸ 15 ἀδορθδβο, διτίνεα αδἵ 
Δηξος! νὰ [Π6 ΔΓ το δὰ δοςοιλ- 
Ραηϊεὰ ΕΡΙρμβδῆεβ ἴο ἴδε Ἐδϑίθσῃ ρχγουίηςεβ, 
νν88 δάηϊπ θὰ ἰηΐο (Π6 ἴον, δηά δϑϑιιπιοὰ τπ6 
ξονογηπεπί οὗ ἴμε Κιηγάοιη. [τ νγῶ8 Ὠ6ς65- 
τὴ ἴο πιᾶσο δραίηβδὶ [Π15 ἢν ἴοα δῖ ομοσδ: 
δηὰ 1,γ5ῖ25, νῆουϊ 4 πιοπηθης 8 ΠοβΔοη, 
τοϑοϊνθα ἴο τηδκε ρϑοᾶςε νὴ ἴῃς ἰενν8. ΤῈ 
[ογ5 ἢ στδηϊοα ἴδ ἡνοσο 4]} [ἢδλὶ {ΠῸῪ οου]ὰ 
ἀόϑιγο--ΠοΥ τεσε ἴο τεΐυγῃ ἴο [πεν Δ᾽] ορίδηςς, 
δυῖ νψεγε ἴο θὲ δἰϊοννοὰ ἴ᾿ὸ ἔγες οὔβεγνδηςς οὗ 
411 ἰμεῖὶγ ον ἰδὺνβ δηά υϑῆρο5, 845 Ὀεΐοσγο ἴἢο 
εὐϊςὶ οὗ ΕΡἱρΡίιδηεβ (νυ. 59). Τδεὶν ἐοσίβοι- 
τἰοη8 τγέγε αἰβο ἴο γοπηδίη υπϊουςῃεά, ΤῊ]5 ἰαϑῖ 
διἱριυ διίοη τνᾶ8, ποψονοσ, ηοΐ Κορῖ (νυ. 62). 
Επιραΐοῦ (ΟΣ σδίπον 1,γ9145), νῆο τλυδὲ δᾶνθ 
Ὀδοη {πὸ τοδὶ ἀϊγοοῖοσ οὗὨ Ἄνευ ίηρ, ν ἤδη ἢ6 
ΒΑΔ ἴπ6 δίσοηρίῇῃ οὗ ἴα ἀοἔδηςδ8, “ ςοτηπιδη θα 
ἴο ΡῈ} ἀοννῃ τῃ6 νν8}}. ΤΠ ἀοης, δὲ 
ταγοποά 15 ΔΙΠΩΥ ΟΝ ἴο ΑὨΕΟΟἢ (Ὁ. 63). 

δδ. Ῥδί  ὅ86εε ὖ. 14; δηὰ σουιραῖο 
2 Μᾶςς. ἰχ. 29. 

56. "7. γεξωγπεί οι 97) Ῥεγεία απά Μεάϊα. 
1... οτα ἴπδ δαϑίογῃ ργονίηςοβ, ἰηῖο ννιϊοῆ 
ἘΡΙΡἤδηθβ δᾶ τωλγοποὰ ἴοσ [6 ρυγροβε οὗ 
ςοἸἸοςϊηξ το ΕΥ̓ (ςἢ.. 111, 21,37). 

ἐδε ἀἰπρΣ δοιέ αἰο ἐδαΐ «υεπὲ «υἱὸ δὶ». 
Ἡαἱὶὲ ἴἴς ἔοσοςβ οὗ ἴδ οηρίσγο, δοοογάϊηρ ἴο 
οἷν, 11. 37. 

δ7. δε «υεπὶ ἱπ αἱ] δασίε, από “αἰά.) ἘἈδίδοΥ, 
46 πδοίοῃοὰ ἴο ἀοραζῖί, διὰ ἴο 88. 
ΗΒ βροςΐδὶ μαϑῖς νγὰ8 ἴο ἀδθρασί, δῃηά δεῖ οιἱἮ 



Ι. ΜΑΟΟΑΒΙΒΕ 5. ΝΙ]. ΝΠ]. 

οὗ τὲ Ποβὲ δηά {6 σοπιραηγ, Ὗνὲε 
ἄξοδγ ἀδιΐγ, δηά οὐγ νἱςτυ4 8 ἀγα Ὀυζ 
πρὶ, ΔΠἀ τῆς ρίαςε ννα [ἂν βίθβρε ὑπο 
18 ϑίγοηρ, ἀπ τῆς Δ21τ8 οὗ τῆς Κίηρ- 
ἄοπι ᾿ἰῈ ὕροη 8 : 

58 Νον τῃεγείογε ἰεῖ υ δε ΠΠεπ 68 
ἢ τΠ656 πιθη, πα πλδίςε ρεᾶςε τ ἢ 
{Πεπὶ, δηὰ ν᾿ ἢ 41} τπεῖγ παίοῃ ; 

59 Απά ςονεηδηΐ ψι ἢ ΤΠ ετ, τπδῖ 
[ΠΟΥ 3411 ᾿νε δίϊεγ {πε ῖγ ἰδνῦβ) 48 
ἴΠΕΥ ἀϊά Ὀείοτα : ἔογ (ΠΟΥ δῖε τῃθγα- 
ἴοτε αἰβρίεαβεά, δπὰ ἤδνεὲ ἄἀοῃς ]] 
[6586 πίηρβ, θασᾶυδα γα δὺο ϑηεά 
{ΠΕῚΓ ἰαννϑ. 

όο δο ἴῃς Κίηρ δηά τῆε ῥγίηςαβ8 
νεῖ ςοηΐεηῖ : ΨΠογθοίοτα ἢθ ϑεηΐ 
ππῖο Πα ἴο πιλκα ρϑᾶςβ ; δηά {Π6Ὺ 
δοςερῖεά τῃεγεοῖ. 

ὅι ΑΪβο τῆς Κίπρ ἂπά {ῃ6 ργίποαϑβ 
πηδάς δὴ οδῖῃ ιηΐο τΠ6 πὶ: Ψν δύο ροη 
{αν νγεηῖ οὐ οὗ τῆς βίγοπρ' ΠοΪά. 

ἷν. 58---ἰ. 

62 ἼΠεη ἐπε Κίηρ δηΐεογεά ἱπῖο ἃ 
ταουπὲ δίοη ; δυῖ νγῆεη ἢε 8407 τῆς ΠΝ 
β[ΓΕΠρτῃ οὗ τῃ6 ρίαςςθ, ἢε δυδίςς δἰς 
οδῖθ τῆλὶ 6 Πδά πιδάβ, δηά φᾶνε 
ςοπηπιδηπιεηῖ ἴο ρΡρ.}}} ἀοννῃ ἴδ ννὯὶ] 
τουηά δροιι. 

62 Αἤεγυγατά ἀεραγίοά ἢς ἴῃ ]} 
Πδϑίθ, δπά τεζυγηθά ιπίο Απαοοβία, 
ΨΏεῖε ἢς ἰουπά ΡΠὮΠΠΡ ἴο δα πηλϑῖεγ 
οὗ τῃῆ6. ΟΕ: 80 Βς ἐουρῇε δρδίποι 
Ὠΐηι, δηά τοοῖκ {Π6 οἸΥ ὉΥ ἴοτοε. 

ΓΗΑΡΤΕΚ Γνἢ. 
1 Απηοελμς ἐς τἰαΐπ, απα Ζδερεεέγες γαρπεὰ 

ἐπ ἀϊς εἰεαά. καὶ Αἰ ἰείνες τοοιεζα ἐφ ἀῆρά ῥγίεί, 
α»πα εογρίαϊείά οὗ εάας 9 ἐδέ ξίηρ. τό Μὲ 
σίαγείλ ἐλγεεσεογε 45: ἴξαρ5. 43. ΛΙΊΓΟΝΟΥ ἐ; 
σἰαΐη, αρμαὶ {ἦε ξίμρ: γος ἄγε αἰγγξαίεά ἐγ 
Ῥμάα:ς. 49 74ε σαν οΥ ἐλὲς υἱείον ἐξ ἔξω 
ἀοΐν εὐέν»}» γέαγ. 

Ν τὰ δΒυηάτεά δηά οπμο δηὰ δὲ. 
4 

τἰετῃ γεαῦ 4 [δε πιδίγ 8 [ἢ 6 τοη οἔ το 

ἴογ Απίϊοοῆ : Ὀυξ το οἤδθοϊ {Π185, ἢ6 δά ἴο 
Ρεγβδυδάθ ἴπ6 Κἰπρ δηά ἴῃ σοϊησηδηάθσθ. 50 
ἣς ““ Ββαδίθηδα " «50 ἴο βρεὰῖκ ἴο πο. ὍΤΠὸ 
Ρονναῦ οὗ ἃ τερεηΐ νου βδϑεθηὶ ἠοΐ ἴο ἢανὸ 
Ὀόθη ὐὈϑοϊιῖο. 

ἤε ἄεεαν «ἀαἰΐν, απά οἱν “ἱείμαὶς ἀγὸ δωΐ 
“για ὙΠ6 Ὀεδβίερογβ, νου] βθεῃ, 5ι}- 
ἔοεγεα δἰπιοϑί 85 σῇ ςἢ δ5 ἴῃς Ὀεδίεροά. ὙΠΕΥ 
αἶϑο ψεσα 1Π]-ρτουϊδιοπεά, δηά σου] οδίδίη 
δαῖ Π||16 ἔγοσα ἴμ6 δάϊαδοθπε σουπίσγγ, Ὡς ἢ 
δὰ ἢῸ οσἴὸρβ οὐ δοςοιιηξ οὗ ἴῃ6 ϑαυθαίϊςαδὶ 
γεαῖ. ΤΠΟΥ, ἴοο, “ ἀδοαγεα," ΟΥ ἰοβῖ τηξῃ, 
“44 ΌΥ σΑ50.41{165. 

ἐῥέὲε αὔαῖγε οΥΓἹ ἐῤὲ ἀδἰησάονι δ πῤοπ τῷ. 
Ἀδίπου, κῬΥΘΒΒ ὕΡὈΟΙ υ.85.᾽ ὉΠ 5ἰζιαίίοη 15 
ΡΓοβϑίηρ, δηἀ ὈγΟΟΪ5 ὯΟ ἀοἸΙδγ. 

Θ0. ῥὲ “επῷὸ μπίο ἐῤοὴῶὲ ο γιᾶαζε ῥϑαξε.) 
ΤΠο δυῖμοῦ οὗ (Π6 ϑεσοοπά Βοοκ ργοίθϑδβοβ ἴο 
εἶνε (Π6 Ἰεϊζογα ΨΏΙΓἢ ραϑϑθαά οἡ ἴῃ ὁσσαβίοη 
(1) Ὀεΐϊννθθη 1 γϑῖα5 δηὰ {Π6 [|ονν5; (2) δε- 
τινε Απτοσθ5 δηὰ 1 γ5.45 ; δηὰ (3) Ὀοζινθθῃ 
Δητκοσλιι5 δηα [16 [ὸνγ5 ((ἢ. χί. 16-3). Βαῖ 
ἢἰ5 ἀοσιπιεπῖθ δθὸπὶ ἴο δὲ ἔογμοῦιθβ. (866 
μυννα]ά, “ Η ᾿5ῖ. οὗ [5γδ6],᾽ νο], ν. Ρ. 118, ποῖ ὅ, 
ἱστῷ οἱ 

ΘΙ. ἐδὸ ἀδίησ απὸ ἐῤὲ ῥγίμοος πιαάε απ οαἱῥ.] 
Τῆς {τεαῖν ννὰ5 σοποϊἀθα νυ} Δ}} τὰς οἰι5- 
[ΟΠΊΔΤΥ ἴογπ8. οὐδ Π5 ψνεῦῈ ἱπιογοΠαημοί. 
Α5 ἴῃς Κιῃξ ννὰβ ἃ ΠΉΙΠΟΥ, “1Π6 Ρυης05᾽-- 
1Ἁ,γϑαϑ δηα {μ6 ΟἴποΥ μοηργαὶϑ---οοκ πὸ οδίῃ 
αἶϑο. 

ἐῤὺγ αὐορὴὶ οὐ ὍὮΙΒ ΤὯΔν Πᾶνα Ὀδρη ἃ 
ςοπάππίοη, τοῦ τη ΠΟηΟΌΓ οἵ ἴπὸ ΓοΥ Δ] ἈΓΠῚ5. 

Θ2. ἐὲ ὀγαζο ῥὶς οαἱῷ ἐφαὶ ῥὲ ῥαά »ιαμάει 
Δὴ ς πλαβῖ ποῖ ᾿πηριἴο τὴς Ροτ}χγ ἴο πὸ Κίηυ, 

ὙἢΟ τνγᾶ5 ἃ ΠΊΕΓΕ ΒΟΥ. Τδο ογάετϑ ἴο ἀδδίΓΟΥ 
[Π6 νν4}} ὑγογε, ηοὸ ἀουδί, σίνθη ΟΥ̓ 1 γ5ι25. 

63. «υϑεγε ῥὲ ωπά Ῥδὶ"ι ΑΑσοογάϊηρ ἴο 
{86 ναοῦ οὗ [86 δεοοημαά Βοοκ, ΡἈΠ]ρ, ἔδατ- 
ἴηξ Ευραΐογ, ΗΠρὰ ἱπίο Εφγρῖ, δηά ἰουνὰ 
ἃ τεῖαρε ψ 1} ῬιοΟΙοαν ῬὨΙΠοπηεῖογ (2 Μδος. 
ἷχ. 29). [1ἰ 15 Ροβϑβίθὶα (Παΐ μὲ ἐβοδροά δῆεγ 
186 5ίθερε οὗ πε ἰΥ ννᾶ5 θαρυῃ. 

ΓσΗΑΡΤΕᾺ. ἹΙ]. 

8 1. ΠΕΜΕΥΕΙΌΒ ΑΒΘΌΜΕΒ ΤῊΕ ΒύΞ ΑΝ 
ΟΒΟΥ͂Ν, ΑΝ ΚΙ..5 ΕΟΡΑΥΤΟΒ ΑΧῸ 
ΓΎΞΙΑΒ. 

1-5. ᾿επιοίγυβ, ἢγϑε σουβίη οὗἁὨ Ευραίογ, 
δηά τῃ6 βοὴ οὗ ἴδε οἱάδσ δγοΐμον, μδὰ δὴ 
υαπάουδίςοά οἰαῖπι ἴο ἴῃ6 ϑυτίδη ἔβγοηθ, ἐϑρὸν 
ΟΠ 845 ἢ6 ννὰβ σσονῆ ὑρ, 8116 ΕἰΌΡρΑΙΟΓ 
ννᾶ5 ἃ Ποῦ, Ηἰς ἔδίμου δὰ ϑοηΐξ ἢἷπι, ψ εη 
ἃ Ομ], το Κοπηθ 85 4 δοβῖδβε ; δηά δε δά 
θέθη τεϊδίπεά ἴμοῦα Ἔσο βίηςα, ἀδϑρίίε δὶ 
ΤΏΔΗΥ ΤΕΟΠΊοηβίγαηςοβ. Αἱ ἰδϑί, ἀδϑραιπης οἱ 
ποϊθηρ [6 ϑοηδίθ᾽ 5 ροστηϊββίοη ἴοὸ 41} Κοιπε, 
ἢδ6 56 ΥΟΙΥ τηδάθ ἢἷβ Ἔβοδρθ, 5416 ἴ0 ϑγὙτί, 
ννὰ5 τεςοῖνθὰ ἢ νου ΕΥ̓ {πῈ πιλ855 οἵ ἴδε 
Ἰπῃμαδιηΐ5, ἀπά Πανίηρ βοΐ [ὑγ5ϊ25 ἀπά Ευρᾶ- 
ἴογ ἰηἴο ἢΠῖ5 ροννοσ, οδυβοά ἔμοπὶ ἴο ὃς ρυϊ ἴ0 
ἀθαῖι (Αρρίδη, “ ϑγτίας. ὃ 47). Ηε ἵβεηῃ 
Τεϊσποὰ ξογ βοὴθ γεᾶγα ϑβουξ 4 σίγαὶ, δυΐ 
ννὰ5 υἱεἰπχαίεϊγ αἰϊδροββεβδθὰ ΟΥ̓ Αἰεχάπαετ 
Βαἰαλβ, Εἰ ραϊογ᾽5 μα] - Ὀγοίδοσ. 

1. 1π δὲ διμιάγεά ἀπά οπε πὰ βίοι γεατ.] 
ΤΠ γεαῦ Β.0. 162--ἰ. 

Τεριοίγίμς ἐδ σοπ 9 ϑείομοις.] Ὁ επιεῖ 5 
ννα5 ἴΠ6 ΟΠΪΥ 50, 50 ἴὩΣ 25 ἀρρβαγβ, οἱ δείευ- 
οὐ ΙΝ. (Ῥμποραῖοτ), ννβο ϑυςοεεάοά δ5 

ας. τὰ 

2 λας 
:. 



γ. 2---8.] Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΒΕ 5. ΥΙ]. 

Φξᾷ ϑαϊδυοσυβ ἀερατιεά ἔοι Ἐοπιο, δηά 
“πο ρϑπ6 ὉΡ τὶ ἃ ἔδυ πιεη υπῖο '8 οἰ 

εΤνιροίἑε, ΚΓ τὴς 868 οοδϑῖ, δπά τγεϊρῃβά ἔδεε. 
ἜΡΗΣ ; τ ποι τ ἢθ επτεγεὰ ἱπίο τῆς 

: ἃἂςς οὗ ἢἰβ Δηοεϑίοσβ, 80 ἰξ υγᾶ8, 
ΠΝ ἴδε ἢἷ8 ἔογοςϑ δά ἰἌκεὴ Απίίοςδιιβ 
“10. πὰ 1 ,γβῖδβ, ἴὸ Ὀτίηρ {Πεπὶ ὑπο Ἠίηι,. 
πον: 4 ὙΥΒετγείοτε, βδη ἢς Κπενν τ, ἢς 

δαί ά. [εἴ πλὸ ποῖ 866 {Πεὶγ δος. 
4 8ο ἢ]8 δοβῖ εν πε. Νον 

ψοη [επηοιγίυβ νγᾶβ δεῖ προ ἴΠα 
τἄγοης οὗ ἢἰ5 Κίηράοη, 

ς ΤΒεΙε ολπὶὲ υπίο ἢΐπὶ Δ] (ῃς 
ϊοκεὰ ἃπὰ ὑπροάϊγ πιεη οὗ [βγδεὶ, 

μανίηρ ΑἸοΐπιυ8. γῆο0 νγᾶβ ἀσβίγουϑ ἴο 
Ὀ6 Πίρῃ ργδϑῖ, ἔογ τῆ εἰγ σαρίδίῃ : 

6 Απά τΠ6Υ δοςσιεά τῇς ρεορὶςε ἴο 
τῆς Κίηρ, βαγίπρ, [048 δηὰ ἢ8 ὕγα- 
(γε ἤν 8ἰδίη 411 (ἢν {τεπά8, δηά 
ἀπνεῦ 8 ουΐ οὗ ουγ οὐγη ἰδπά. 

η Νονν τῃεγείογα β8εηα βοῆς ΠλΔΠ 
ψΒοπὶ ἴδοι! ἰγυκίεβῖ, Δηἃ ἰεξ ἢΪπὶ 
Δηἀ 866 γγβδὶ πανοοῖΐς ἢ ἤδίῃ πιδάς 
Διηοηρ 0.8, Δηἀ ἴῃ ἴῃς Κίπρ᾿8 ἰδπά, 
Ἀπ ἰεῖ Βίπι ρυηΐϑῃ τε ψῖ 4]} 
16 πὶ (πδι δά τῃεηλ. 

8 Ὑ δ εη τῆς Κίηρ οἢοβε Βδεςβι 68, 
ἃ [πΠεηά οὗ τἢς Κίηρ, ψῆο τγυϊεά 

αῖδβοσ, Απηξϊοςῆυβ ἴῃ6 Οτοαδῖ, ἰῃ 8.0. 18γ-6, 
δηᾷ νγὰ5 ἈΠπη56]} ϑυςοεεάεά Ὀγ Απίοσῆυβ Ἐρὶ- 
[).2η68 ἰῃ Β.Ο. 176-5. Αςοογάϊης ἴο [δα δίτγιςϊ 
ἰὰτ οὗ ρεϊμιορεηϊζυσο, 885 υηάἀογϑίοοά ἰῃ τη0- 
ἄσγῃ Ἐπ|65, ἢς νγὰ8 ἴπῸ Τρ] Κιηρ ; δυῖ, 845 
[Π6 Ἤστοννῃ δά, οὔ δοςουπῖ οὗἁ ἢ 15 ΠΟΥ δὲ 
εἷα Δ 1Ποτ᾿ 9 ἀφαῖῃ, ραϑϑεα ἴο ἃ ὑγοίδοσ, ὉῚ τς 
ΜαδοἼοραοηίΐδη ἶδνν ἢὶ5 11|6 τυᾶβ ἀϊβρυϊδθ]δ. 

ἀερβαγίεά ὕγοσι Κορε ΜΜαάδ 5 οδοῦρο 
Υ͂, 85 6 ᾿ἰοαγῃ ἴγοπι Ροϊγυΐυ5 (χχχίῖ. 

19-2} δῃὰ Αρρίδη (. ". ς). Ὑῆς ϑεηδῖε ρσο- 
ξοιτοά τὲ ϑυτίδ 5ϑῃοιυ]ὰ 6 ὑπάδν [πὸ συ] οὗ 
ἃ ὈΟΥ, δηά ἰδηΐ 0 δησουγεαροπιεηΐ ἴο [ἢ 6 οἶΔἰ πη8 
οὗ εμιείσιυ8. ΑΠοΣ σοπϑυϊδιίίοη τ ῬοΟΪγ-ς- 
05, γὙὴ0 ννᾶβ [18 ργίναϊς ἔγεηά, δηὰ σῖἢ 
οἴδοτγβ, ἢς ἀεϊειτηϊηοα ἴο ἀσρατί οἰδηκ 6511 Π6]γ, 
δηὰ βυςςεοάοά ἰη εεςςρ 815 ΡυΓΡοΟϑο. 

ὦ εἶ!» φῇ δε σεα εοας,.}] ετρεῖτίυ5 ἰἸληάεὰ 
αἱ ΤΊ ΡΟΙ5 ἰῃ Βα ηϊςϊα, δοςογάϊην ἴο ἴῃς 
δυῖπογ οἵ ἴπ6 δεοοηά Βοοῖ (ςὮ. χίν. 1), ννῃο 15 
[Ο]ονν δά ΌΥ͂ [οὈβερλι (΄ Αηΐ. [υἀ.᾽ χί!, 1ο, ὶ 1). 

γεϊφποά ἐδεγε 12. ““ννὰβ ὑτοοϊαϊπιοὰ 
κίης. Ηε ἀο658 ποῖ Ἄρρεᾶγῦ ἴο μανὸ σχειηδλιηθά 
δὶ ΤΙ ΥΊΡΟ 5 ποτα ἴΠΔη 84 ΟΥῪ 5ῃογί {{Ππ|6. 

Ὡ. δὲ επίεγεά πο ἐδε βαίαεε 9 δὲς απεοείογ. 
ΤῊΣ τοόγδὶ ραίδος οὗ [ἢ6 ϑγγίδη Κίηρβ ννᾶβ δἵ 
Απητοςἢ. [ἴ νν88 βἰζυδῖοά ἴῃ [ἢ Ὠοσίθοσηῃ ρασί 
οὔ τἢς εἰΐὉ, εἰοβδα ὕροῦ [86 Οτοηία8. 

δὲ ὥόγεσ δαδ ἑαάεη Απέοοῥιω ἀπά 1,γ5.α5.} 
Τεπιοῖσῖιβ ἰδηάοά ἴῃ ϑγγία ἢ Ὀυϊ “4 ἔον 
τηθη" (νυ. 1); δυξ τἴΠ6 ϑγΓίδῃ ΔΙΤΩΥ δἰπιοϑὶ 
ἱπη]ο δίς Υ ἀφοϊαγοὰ ἴῃ ἢ15 νουσ. Επραΐογ 
δηᾷ [,γ5145 ψχεγεὰ ἀγγεϑίθα Όγ (πο ὶγ οὐση σιιδγάς, 
ψο0 νου πᾶν ἀεὶ νογοὰ τὨετ αἰϊνο ἴο {16 
πον ΠΟ άΓΟΒ, Ὀυζ, Οοἡ ἴτε ἱπεϊπιδίίοη οὗ [5 
ΡΙοάϑυσε τεοοσάεά ἴῃ σ. 3, ρυῖ τμ6πηὶ ἴο ἀδδίῃ. 

Δ. ὈΕΜΕΤΕΙ9 ΜΑΚΕῈΒ ΑἸΟΙΜῸ5 ΗΊΟΘΗ 
ῬΒΙΈΕΒΥΤ, ΑΝῸ ΒΕΝ.Β ΒΑΟΘΟΗΙΒΕΒ ΤῸ ΑΒ- 
ΒΑΝΘΕ ΑΕΡΑΙΕΒῚΝ [02 Ὰ. 

4-9. Οη αυϊτην ἢν ας 3 ν Ευραΐογ, 
[,γ5145 πδὰ οσαττιοὰ οὐἵ ἴπ6 Ηρ Ῥυίοβδι, Οηΐδϑ 
οΥ Μεπείδιιϑ, αηὰ μδὰ οδιιδεά δἰπι ἴο θ6 Ρυΐ 

ἴο ἀοδίῖ, [πὺ8 ἰοανίης ἴππ Ιχἢ ρῥγεβιβοοά 
νδοδηῖ. Τε ΣΡ ΒΓ] ϑυςοοββοῦ ἴο ἴῃς ΟΠΓΟ 
νγὰ8 Μεηοίδυθϑ᾽ 50η, Οπίαϑ: δῖ δηοῖμοῦ 
οἰαἰπηδηΐ ἄγοϑο ἰη ἴπ6 ρογβϑοῃ οὗ Α]εΐπηιβ, νυν 
ν8 οὗ ἃ ἀἰβογεηῖ ΔΤ ἔγοιι Μοηοίδυκ, δυΐ 
εἰαϊμηοὰ ἴο Ὀ6 ἀσβοοηάοά ἔτοπιὶ Αδγοη, δηά 
μδὰ μδὰ δηοεβῖοιβ. ἀπο ἴδε Ηἰρ Ῥυιοϑὶβ 
1 Μᾶςο. χίἷν. 7). Ασροοσγαϊΐϊης ἴο [οδερῃυ, 
γϑίδϑ ἰἱηνεβίοα ΑἸοΐπλιβ ἢ ἴδ οὔος (΄ Δηϊ. 

]7υἀ. χίϊ, 9, 89. 7); Ὀυῖϊ οὖν διῖμοσ ον θη} 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ δ]πὶ ἴο πᾶνε ἤἢγβί γεζείϊγεαὰ ἴῃ6 8ρ- 
Ροϊηϊπηοηΐ ἤτοι [ οπιείσυ5. Γεπιοίσι8, δὲ 
ΔΏΥ ταῖο, δοκηονίεάροά πἴπι, δηὰ αἱ 5 ἰη51}- 
εϑϊίοη βεηΐ Βδοςμί 65 νυ ἢ ἃ ἰδγρα ὍΣΙΩΥ ἰηΐο 
]υάπὰ, νι ογάεγβ ἴο οσιι8} [υἀ48 δηὰ ἢἰβ 
ΡΑΤΊΥ, δηὰ ἴο ἰπϑίδὶ ΑἸοίπλιιβ 848 ζόνεσῃοσ οὗ 
[Π6 σΟυΠΌΥ. 

δ. ἐῤὲ «υἱοξεδ σπά ἐσιροά ν »ιεη ὁ Τεγαοὶ, 
1.2. ἴ6 πιοὴ οὗ ἴΠε ἩεἸἸεηἰΖίηρς Ῥασῖγ. (866 
δῦονο, (ἢ. ἱ. 43, 52: ἰἰ. 44; 111. 8, ὅκο.) 
“Δ Ἐναϊὰ ἰάδπεῆοβ [86 πδῖὴς 

ψ (6 Ηροῦτενν “ ΕἸ Κίπι" (( Ηἰδβέ. οὗ 
[ϑγδεῖ,᾽ νοὶ. ν. Ρ. 319, ποῖε ὁ, Ε. Τ.); θυΐϊ [ο56- 
Ῥδυ.8 8475 [δῖ ἴπ6 ΟΥΡΊΠΔ] Ὡδῖὴς οὗ ΑἸςΐπγι8 
νν85 οἵ ΕἸ Δ κῖπι, Ὀυκ [ΔΚίπιὶ οὐ [Θοϊακίπι. [ἢ 
τηοδηίηρ ἴπς ὑνογάβ ἅἄσγὲ δαιϊναϊθηΐβ, Ὀαϊ, 85 
ὨΔΠΊΟ5, ἘΠΕ ΕΓ ςοηϑίἀεγοα ἴο ὃς ἀἰδαπηςεϊ 
δηὰ αἰδεγεηΐ (2 Κίηρβ χχὶ, 34). ΑἸοεΐπ.ι8 
νν25 ἃ ξοοὰ Οτϑοκ ἤδηλθ, τηοϑδηϊηρ “ να] δηΐ," 

«αὐᾶς. .. ἐδεὶν εαρία!»".}] Ἐδῖίδεγ, “ τΠοῖσ 
Ἰοδᾶον"---ἰῃς ομϊεξ πιδη οὗ [86 εἴ θᾶβ5υ, ποῖ 
ἃ ΤΠ ΑΤῪ σοπηπλδηάογ, 

Θ. δὲν αεοισεά δὲ ῥεοῤίε ἴο δὲ ἀἰηρ ΒΥ 
“{ῃ6 ΡεορΪὶΘ᾽ ποῦθε, γγοὸ πηυβὲ πηάἀογοίδηὰ [ἰ6 
ρα ἱοῦ---ἰδαὶ ρατί οὗ {πὸ ηδίϊοη νυν ϊς ἢ οἰπηρ 
ἴο ἴπ6 [,νν, ἀηὰ δοςερίοα [458 ἔογ {Ποῦ 
Ιοδάογ. [ ννᾶβ ἴσυθ [μα [645 δηάὰ ἢ15 ξ0]- 
Ἰοννεῖβ δά ρυγϑυοεά ἴο ἴΠ6 ἀδδῖῃ (ἢοϑοὲ οὗ 
(πεῖν παῦοη ννο ἴοοϊκ [86 ορροϑίῖε νἱονν δηά 
5ἰάεὰ τ [ἢ6 Θγγίδηβ. (866 ΟἈ. 11, 44; 11. 8.) 

8. Βαεοῤίάεν, α δεπά οὗ δὲ δἰηφ. [0ο56- 
Ῥἢυ8 (8}}8 ᾿ϊπὶ “8 ἐγ οηά οὗ ΑηξΠοςῆυβ Ερί- 
Ρβ3η68" (΄ Δηΐ. [υἀ. χί!. το, ὃ 2). Ης ἰ5 ποῖ 
ταοποησα ὉΥ̓ ἴΠ6 οἾΔ4551.8] τυτιο γ8. 
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448 Ι. ΜΑΘΟΟΑΒΕΕΒ. ΡΥ. [ν. 9---:8. 

δῷ, θεγοπά τις ἢοοά, «ἀπά νγὰβ ἃ ργεδὲ ἢγβὲ ἀπιοηρ τῇς οι] άγεπ οὐ ἰβγαεῖ β΄ ̓ς. 
π΄ ἤδη ἴῃ τς Κίπράοπι, ἀπά (ΔΕ ] τὸ 

τῆς Κίπρ. 
9 Απά δΐπι ἢθς 8επὶ νὴ τῃαῖ 

ψοκεὰ ΑἸςοίηχυβ, ῃοαὶ ἢς πηδάςε 
ΠΡἢ ρακί, δΔηά σοπιπηδηάεὰ τῆδῖ ἢα 
8ῃοι ἃ τἀ νϑηρθδηςα οὗ [π6 ἙΒΠάγεη 
οἵ [βγδεὶ. 

Ι0 ὅ0 {ΠΕΥ ἀεραγίεά, δηἀ οδπλε 
ἢ ἃ ργελῖ ρονγεῦ ἰηῖο 186 ἰαπα οὗ 
υάεὰ, ψογα ΤῆῸΥ 8εηϊ ΠΙΘΒΒΘΠΡΈΓΒ 
ἴο [υ͵ἀλ8 δηά ἢἷ8 Ὀγεῖγεη ννἢ ρεᾶοε- 
ΔὉΪῈ νγογάςβ ἀςςει τ ]]γ. 

11 Βυῖ Π6Υ ρᾶνε πο Περά ἴο {πεῖν 
νγογάβ ; ἴογ ΠΟΥ 8ᾷνν τῆι (ΠΟΥ νγεῖς 

ται δουρηῖ ρεᾶςς οὗ τΠ6η1 : 
14 ον 844 τπεγ., πε τἢδὶ ἰβ ἃ 

ΡΓίεδὲ οὗ τῇς βεοςά οἔ Αδίοῃ ἰ8 σοπ)ς 
Ὑντἢ τἢ]15 ἀγγ., δηά ἢθ τ" ]}} ἀο υβ. 20 
ὙΓΟΏΡ. 

Ις ὅὃο ἃς βράᾶΐκε ὑπο [δεπὶ ρεᾶδοε- 
ΔΌΪγ, δηὰ ϑδυγᾶγε ιἱπῖο {ἢ 6ῆλ, βδυίηρ, 
ὟΝ ε νἹ[1 ρσόοσυγε τῆς ἤᾶγπὶ πειῖθοῦ οὗ 
γοιι πογ γουγ ἔπ θη άϑ. 

16 ΜΝ βεγευροη {πε δεϊενεά ἢίμ : 
Βονγθεῖς Βς τοοῖς οὗ ἴπεπὶ τῆγεθβοογε 
ἴδῃ, Δηὰ 51]ἐνν ἴῃςπὶ ἰῃ ομ6 ἀδγ, δο- 
ςοταϊηρ; το τς νγογάβ8 ἢ ἢ ἢς ντοῖς, 

17 ΤἼΠ6 βθε8ῃ οὗ ΤΥ βαδϊηϊβ ἦσῦε ὁ Ῥ-- 79.» 
οοτὰς ἢ ἃ στεδῖ ρονγογ. ἐδέγ εατὲ ομί, δῃὰ τῆεῖγ Ὀοοά δανε " 

1 Ογ, 12 ἼΠεη αἰά {ποτα Ἀ5βοσα]α υπῖο ΠΥ 8η64 τουηά δδουξ ε6γυβαίθπι, 
“ὔίοεν, ΑἸςΪπιυὰ5 ἀπὰ Βδοςῃι ες ἃ σοιραηῦ δηά ἴῆεῖα νγὰϑ8 πος ἴο ὈυΓΥ [Βα πλ. 
λίκνον, ΟὗὨἁ'30 ΓΡε5,) ἴο σαχυΐτε ἠιβιῖςα, 
οἵ, »ιν ἐκ 
απνέλονγέΐ. 12 Νον ἴῆ6 Αϑβϑιάθδῃὴ8 ὑγεγε τῇς 

«υὐδο γεϊεά δεγοπά ἐδε 3οοά. 1.2. ““ Ὀεγοηά 
(ὃς ΕἸὈΡἨἢταῖεβ.") |Ὀϑορυ8 54 ὺ58 ἴπδὶ ἢθ ννᾶβ 
“ ξΟνΟΓΙΟΣ οἵ 11] Μεβοροϊδιηϊδ.᾽ 

,. ΤῊΗΕΞ ΑΥ̓ΤΕΜΡῚ ΟΣ ΒΑΟΟΗΙΌΕΒ ΤῸ ΡΑ- 
ΟΙΕΥ 0234 ΒΥ ΒΑΡ ΑΝῸ ΤΒΕΑΟΗΕΕΥ. 

10-20. Βεαοςδίἀ68 56θπ5 ἴο ανγε ποροά ἴο 
οηά 4]1 ὈΥ ἐπ ςηρ [υἀΔ5 ἴο ἃ σοηίεγεηςε, δηὰ 
{ΠεΓῸ ϑεἰζίηρ δ᾽15 ρεβοη. ὮΝ θη 1815 ῥἱοῖ 
[αἰἸοὰ, Βα δὰ ὯὩο ΠΟΥ Γοϑοῦσοο, οχοορῖ ἴο 
Ἔχογοῖβε ἢ]5 δῦῖβ οὗ ρῬογβιιδϑίοῃ δηὰ {γεδοΠ ΟΤῪ 
ὉΡΟΩ ΡΕΓΒΟΏ58 οὗ ἧ[ε58, ἱπάθεα οὗἁ ΒΟδγο ον ΔΏΥ, 
ἱπηροσγίδηοθ. ὙΜΠαΐ στϑϑι]ῖ ἢὸ ἐχρεςοῖϊθά ἔτομλ 
8 τηλϑβδογοβ, ἰ 18 ματὰ ἴο 5ϑᾶὺ. Ηδ τηυϑῖ 
μαγα ΠΟΙ πλϑιιηἀετειοοα [Π6 ΤπΠδγαςῖοῦ οὗ 
[6 Ηοῦτονβ, ἢ δα τπουρδῖ παῖ δονοσι 65 
σου ὰ τοΥτ  τποπ Ἰηἴο βυι Ὀπλἰϑοίοη. Ατστηθὰ 
ἔογοθ ἣθ ἄρρεᾶσβ ἴο αύθ θθθῃ δίγαϊἀ ἴο τι56 : 
ἢ6 πιδάς ἢο δῖίδοκ ὕροὴ ἴδε ΔΙΤΩΥ οὗ [υἀΔ5 ΟΥ 
ὩΡΟΩ 6 Ὑδηρ]ς ἰοσίγεβο  δηά δῆεγ ἀοίηρ 
[6 ϑγγίδη οδυϑε 85 τυ οἷ ΠΔΥΤΩ 88 ννᾶϑ 
δἰ ἴῃ ἴπο ἘΠῚΊ6, ΘΟΟΙ  ὨΣῚΥ ψνε}] σοηΐοηΐ τὰ 
μ5 ψόοσκ, 6 Ἰεῖ Τογυδλίοηι δηὰ σεϊυγηδὰ ἴο 
Απηιίοςξ, 

10. 2667 “επὶ τοι ΕΓ: 10 ὕμάαι, Ὅ'ε.} 
Το ἰηνϊο ἴο ἃ σοῃίεγεηος δηά ἴδεγα 56126 [Π6 
Ῥεϊβοῦβ οὗ οὐηοχίουβ ᾿ϑδάθτβ 28 Ὀδεῆ ἃ 
ἑλνουγιία ἀονῖςα οὗ Οτίθηϊλ 5 ἰη ἃ]} ἃ 50 
ΤΊ ΒΒΆΡΒΟΓΠ65 561Ζοὰ ἴπΠ6 Οτοϊκς ξϑηογα]β ΔΗΙ͂ΟΓ 
Αὐυπᾶχα; 50 ἴπο Ῥασίδη8 σζοῖ ροβϑβϑεββίοῃ οὗ 
Ογαβϑὺβ δῇζοσ (διτῆδο: 80 ἴῃς ΑἸρἤδη5 δῃ- 
ἰτᾶρρεὰ Μαονδυρμΐθη δηὰ ἢ 18 ϑἰδῆ δἱ {Π6 
Ὀορίπηΐης οὗ ἴδε χτεδῖ ουὐϊδγοαῖς. [0445 ννᾶ5 
τοσο ὑγυάεηϊ δὰ οδυξίουβ [ΠΔη τηοϑῖ σοση- 
ταδηάεῖβ. Ης ἀεο η68} ἃ}} οἴετα οὗ ἃ ρβδγίθυ, 
δηά πιλίηίαηοα ἃ Υυἱρι]δηῖ ἀεξεηεῖνε διζυάς, 
ΡΓΟΡΔΌΪ ἰῃ ἴδε Τεηρὶς ἐοσίγαββ. 

18 ὙΝετγείογε τῆς ἔξαγ δηά ἀγεδλά 
οὗ ἐπεῖὰ [6}] προῦ 41} τῆς ρεορὶς, γγῇο 

12. ἃ εοἴπραη 97 “εγὶδε:.Ὶ ΤὍΤἘς “ ϑοθε5 ᾿"ἢ 
οὗἉἩ [ἢ18 νεῦβα ἅγε ῬγοῦδΟΥ ἴο ὕ6 οοπηεσςοίεά 
νι [δὸς ““ Αϑϑιάθδηῃβ (Χδαςάῖ»ε) οὐ ἴδ6 
ῃσχί. Ὑδουσὴ [υὰλ8 δὰ Ὀδεη ἴοο ὙΥΔΙῪ ἴο 
6 ἀδοοϊνοα, ἃ ρογοη οὗ ἴ6 ““ ΡΑΓΙΥ οἵἉ ἴδ 6 
Ρίουβ᾽ (8ε6. ῃηοΐε οὔ οἷ. ἰΐ, 42) δβυβεγεὰ 
(μοπηβοῖνεβ ἴο ὃ εηἰταρροά. Ετοσι {πεὶγ 
ϑόσυγα Ροϑβίτοη, οἰ Γ ἰῃ 186 Τ τρὶς ἔοσίγεϑϑ, 
ΟΥ ἴῃ ϑ8οπὶα ΟἾΠΟΙ ἐογεδοαά ρῥΐδος, [ΒΕ 8επὶ 
ἃ δίσγοῃς ἀσρυϊαίίζοη οὗὨ “ 5οσιῦε65 ἴο σοηΐεσ 
σ ἢ Βασοδιε5 δηὰ ΑἸἹοΐπηυβ, ἀηὰ “ δάϊυξι 
Θαι140]6 ἴετη5 οὗἨ ρεᾶςβ. [[{ ϑεεοιηθὰ ἴο 
τπ οὶ ἱπιροπβίθὶε [δὲ οἠς οὗ 1Πποῖγ ον ἡδίϊοι, 
ΤΟΙῸ ΘΞΡΟΟΪΔ ΠΥ οὔς “οὗ [Π6 5Ξεεὰ οὗ Αάγοη,ἢ 
8βδοιυ ά δεῖ ᾿τεδοΒβογο 5 }} τονναγάβ ἴποπι. 

186. δὲ “ραΐε ωηο ἐδονε βῥεαεεαόν.ἢ ΤΉῆς 
τηλδὶς νγὰἃ8 ἢοΐ (ἤσονψῃ ΟΥ̓ δ οῆςε. ΑἸείπιυς 
Ὀουπά ἰπι86}} ΟΥ̓ Δὴ οαἴξι ἰπ πὸ τεβρεςῖ ἴο 
Ἰηυγα [86 ἀσρυζίε5, δηὰ [Πδη δυά άθη]γ ἀγτοϑιοά 
ΒΙΧΑ͂ οὗἉ ΤΠ πὶ, ἀπὰ ρυῖ [μετ ἴο ἀεαῖῃ. [ο056- 
Ρῃυβ8 τἴγοννβ ἴα ὈΪαπὶε οὗ ἴῃς ὑεοςθθαϊηρ 
ου Βαοοδίδβ (( Δπί. [υἀ.᾽ χὶϊ, το, ὃ 2): δυὶ 
ἡραω εν Βε δηά Αἰοίπιυκ τεσε ΘΠ Ό Δ} ἴῃ 

, 

16. φερογἰπρ 10 ἐδε «υογες «υδίεϑ᾽ δὲ «υγοέε. 
[ 848 Ὀδοη ρσοροβεά ἴο ΞΌΡΡΙΥ 4 ποηιλϊπδεῖνο, 
85 “Αϑδᾶρῃ," “Πανὶ ά," “πὸ Ῥσορβεῖ".---ὀἠά 
80 βϑο6 Μδ5. δηὰ νογβίοῃβ. Βυΐῖ ἴδ οοῆ- 
βτυςθοη νπουϊ ἃ ποιηϊηδῖνο 18 ποῖ ᾿ποχ- 
διηρὶθά, δηὰ τᾶῪ δα Θχρίδίποά 48 δὴ εἰ]ΐρθο, 
κατὰ τὸν λόγον ὃν ἔγραψεν [ὁ γράψας: ]. 

17. Τὸέ "εὸ οὶ ἐδ ταἰπὲε, ὦ. 8ὲςε 58. 
Ιχχίχ' 2, 3, Ὡς 15 ἰβουρῆϊς ἴο δᾶνο δεεη 
τυτιτῖοἢ ἴῃ 1Π6 δδυΐοσ ρασὲ οὗ ἴςὸ Μδοςλδοο 
Ῥεγὶοά. 

18. ἐδὲ αν απά ἐγεαά 9 δεν.) Α οοσὰ- 



Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. ν]]. 

21 Βιυϊῖ ΑἰΪςοίηλι8 'σοητεηάεά ἴον {π6 
᾿ΒΙρἢ Ργ βεῃοοά. ἘΞ 

22 Απά υπῖο Βίπι τεβογίεά 41] βυςῖ ἐῶ τ αν 
88 (ΓΟΙῸ Ὀ]εἀ [ἢ 6 ρεορίε, νγῆο, δίζεγ ἔμεν ἀγνά μὰ 
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Β. (. ] βαϊά, ΤΠεῖα ἰβ8β ποιῖπεῦ {γὰῖϊῃ ΠΟΥ 
εἷς. σόσ. 

- ἸπΠρῃϊδουβηαβ8 ἴῃ τπεπὶ; ἔογ {ΠῈῪ 
τον αὶ Ἠλνε Ὀγοίκεη τῆς σονεπᾶπε ἀπά οδιὴῇ 

τῆλε [ΠΥ πιδάς. 

ΒΕ 
εἶσ. 16ς. 

ς ]ε:. 4ΑΣ. 

Ι9 Αἴδσ τῃϊ8 τεπιονεὰ Βδςο ἢ 468 
ἔτοπι 7εγιιβαίειη, δηά ρος πε ἢὶ8 
[οηἴ8 ἰπ ΒεζΖείῃ, ψῃείς ἢς βεηΐῖ δηά 
ἴοοΚΚ πιδΥ οὗ [Π6 πηεη (πΐ ᾿δά ἔοτγ- 
βάίκεη ἢΐπι, Δη4 ςετγίδίη οὗ τῃ6 ρεορὶε 
αἶδο, ἀπά ψῆεη ἢε Βιαά 5͵4ἰη τῆςῃι, 
ἦέ ἐστὶ ἐἤδηι ἰηῖο τῆ ρστεδῖ ρἱξ. 

20 ΤΓΒεη οοπηηττεά ἢς ἴῃς Τςουη- 
ἘΥ͂ ἴο ΑἸςΐηγι5, πὰ Ἰεῖς νι ἢ ἢϊπὶ ἃ 
Ῥοῦγεῦ ἴο δἱά ἢϊπὶ : 80ὺ Βδοςβί 468 νγεηΐ 
ἴο ἐδ Κίηρ. 

Πιδά ροζίεη (ῃς ἰλπά οὗ Γάδ ἱπίο ἘδΒεὶγ 
Ροννγογ, ἀϊά πλὰςἢ Παγὶ ἴῃ [5γδε], 

2323 Νον ψῆεη [028 84νν δ] (ἢς 
ΤΑΙΒοἢϊεΓ τπδὲ ΑἸἰςίπλιι8 δηὰ ἢἷβ Ἷοπι- 
ΡΆΠΥ ἢδά ἀἄοπε διιοηρ τε [βγδο  ῖ68. 
Ἔνθ δδονα ἴῃ6 Ὠεδίῃθη, 

ἊΝ 
ἀζρά 

24 Ηε ψεηῖΐ ουΐ ἱπίο 8}} ([ἢς ςοδϑβί κου, χρώ 
οὗ 7υάεα τουπά δϑοιιῖ, ἀπά τοοῖ συνε λέν 
νεηρεϑδηςα οὗ ἴπαηὶ (δῖ Πδά 'Γενο θα δρρρεν. 
ἔτοπλ Ἀΐπι, 80 τῆδϊ ἘΠΕΥ ἀϊιγϑέ ΠΟ πιογὸ  Οτ, ἐπ 
ἴσο ἔοσίἢ ἱπίο ε σου. 

το Ηοῦτγονν ρ]εοπάϑδαι, (866 Οδεῆ. ἰχ, 2; 
Εχ. χν. 16; Πουΐ. ἰϊ. 25, χὶ, 25 ; 188. υἱϊ!. 11.) 

190. 2᾽ἑεῤεά δὲ; ἱεπί: ἐπ Βεχεὶδ Βεζεῖβ 15 
ῬΤΟΘΔΟΪΥ ἴθε 84π|6ὲ 85 ἴῃε Βεζεῖμδ οὗ ἰδίεγ 
ἘΠπ165, τυ ἰο ἢ νγὰ8 16 Ὡδῖὴς οὗ ἴδε ἢ1]} ἀυ6 
ὨοΤ οὗ ἴῃς Τειρὶς-πιουηΐ, οὐ ἩΒΙ ἢ ἃ ρΡΟΓ- 
το οὗ [Π6 δῖον οἰ ΕΥ̓͂ ννᾶ8 θαι. ὅγε Ἰεάγῃ 
ἤτοι [οβερδι5 [μδῖ ἴ[ἢς ννογὰ 18 ἃ οοπίγδοϊῖίοη 
οὗ Βεῖ8-Ζείδ, νοι νου ά τηθᾶι “ (ἢ6 Βουβ6 
οὗ ἴῃς οἶϊνο," δηὰ ννου]Ἱά ἱμιρὶν παὶ [Π6 8}}} 
ὙγᾺ5 ΟΥΚΊΏΔΙΥ ἀενοίεοα ἴο ἴῃς οὐ ναξίοη οὗ 
(Βαῖ ἴτε. Ας [ἴ 158 βογί οὗ σοπιηϊφίοη οὗ ἴδ 
Μουῃΐ οὗ ΟἸνεϑ, {815 τλαῦ νγ6}} ἤᾶνα θεθῃ δ0. 

ἐδὲ "πὴ ἐῥαὶ δαά ζογεαζεη δῥμ Ἐίθοσ, 
“(δῖ μδὰ ἀϑδβοσίϑα ΖΣοτὰ πὲ πι.") Αἢογ ἰἢ 6 
Τρ βϑᾶστο Γεϊδλίο ἰὴ υ. 16, ΤΏΔΗΥ͂ οὗ ἴῃς [δονν8 
0 δὰ τδηροά {πεηηβεῖνοβ οἡ [5 διάθ, 
ὨαϊΌΓΑΙΙΥ δηουρῇ, ἀεϑδεγίεαά τς βιδηάδγαά οὗ 
Βδοςπιά68, δηὰ ἢεά ἴο 5ἴσοηρ οὶ ἀ8. ΟΥ̓ [8656 
νν6 πιυϑῖ ΒΈΡΡοΟΘα “86 νἱ]δρο οὗ Βεῖ!-Ζοίὶ 
([1οβορὶ". " Δηΐ. [1υἀ.᾽ χίϊ, το, ὃ 2) ἴο δᾶνθ 
Ὀδδη οπΘ. 

εεγί αἱ οΥΓ ἐδὲ ῥεοῤίε α᾿ο.1 1. “οἵ ἴῃς 
ΟΥ̓ ΊΏΔ] ἱπηδοϊΔηῖ5 οὗ Βειμ-Ζεῖη, σθοὸ Βαά 
οἰεηάεοά δἰπι ΟΥ Βαγθουτγίης {6 δι ρ  ἴνοβ. 

ἐδεὲ στγεαὶ ῥὶ4.1] Φρέαρ ἰβ ῬΥΤΟΡΕΙΥ “ἃ ν16}}, 
δ ΓΔΥ ἢδνα ἴδ 6 ἘΠΕ ἠς Ἔ 1018 υἷδοθ. ΤΠς 
Τηλββϑάσσα οὗ Οδιννῃροῦο ᾿85 πιδάθ τηούθγῃβ 
ἔτ Αγ τ ἢ ϑαςἢ ἃ ἀϊπροϑαὶ οὗ ἴῃς Ὀοάΐεβ οὗ 
γ᾽ 118. 

4Ο. Τδεη εο»ηρεά δὲ ἐδε σου 1ο “«4{εὲ- 
»5.)] ΑἸοΐπιι5 νν48 Ἰἰεῖ ἴο ὃ6 εἶν! συ ϊεσγ, 85 
ν6}}] ἃ5 Ηἰσὰ Ρυίεβί. [ἴηὐοοά, 48 ἢ6 ν᾽λβ 
Θχοϊυάορα ἔτοπι (6 Τερὶς, ἢ185 ἔπηςοη5 
νου] δ6 οὨεΗῪ ςἰν]]. 

ᾷ 23. ΑἸΟΙΜΌΒ, ΒΕΙΝΟ ΙΝ ὈΙΡΕΙΟΌΣΤΊΕΒ, 
ΑΡΡΙΙΕῈΒ ΕΟΒ ΑἹ. Α ΒΕΟΟΝῸ ΤΙΜΕ ΤῪΟ 
ὈΈΜΕΤΆΙΒ, ΗΟ ΒΕΝ.5 ΝΊΟΑΝΟΒ ὙΊΤΗ 
ΑΝ ΔΛΕΜΥ. 

061-26. Το 5ιἰυδλί᾽οη οὗ ΑἸοΐμλιι5 νν.8 (1]]} 
οὗ ἀϊῆουϊγ. δε οἰαϊπιεὰ ἴἰο θὲ Ηἰφψῇ Ῥυϊαδβί, 

442οε.---- οί, 77. 

γεῖ δὰ πὸ δοςθββ ἴο ἴπ6 Τεηρὶθ, Ηδ νυᾶ8 
ΠΟΙΠΊΪΏΔΙΪΥ οἷν] χόνεγηοσ οὗ [πάπᾶ, δυῖ ἔουπάὰ 
ἢ15 δ [ΠΟΥ ΟΥ̓ ονεγββδάονγεά ὮὉγ τ[Πδί οὗἩ [υἀλ5. 
Βαοςμ 65 Ππδά ἴῃ ἴαςϊ ἰοῖ Ὠἴπὶ ἴῃ τς (ΠγΟδΒ 
οὗ 4 εἰν! ψᾶγ, ἰπ ψὩϊοἢ ἢ6 ἔουπα Πἰπιβοὶξ 
Ἰοβίῃς στουπηά ςοπείηιυδιγ. “ Τυἀδλ5 δηὰ δἰ5 
ΠΟΙΏΡΔΗΥ͂ πὰ κοίίοη ἴδε Ὀρρὲσ παηὰ ἢ (νυ. 25). 
ὕμπαος ἴῃε86 οἰγουπιδίδηοςθ, 6 ὯὨΟ ΙῸ- 
βοῦυγοο δῖ ἴο πιΆΚα ἃ δεοοηά ἄρρϑᾶὶ ἴο [)επιδ- 
{τῖυ.8, ἔῸΓ πιοῦα οβεςζιαὶ αδἰά δραϊηβὲ μἷ8 δάνοσ- 

. οΘΌυ5 προ [15 βδοηΐ ΝίοΔηοΣ δὲ 
[πε Βοδά οὗ ἃ σοῃϑβίθγδθϊα ΔΥΩΊΥ, ἩΓ1ΓῈ ΟΥ̓ΔΟΤΒ 
ἴο “ ἀε5ίγου " [86 ΡῥΑΓΙΥ οὗ [υἀ 45. 

21. “[|ενπῶς εοπίεπάεά γὸν δε δίρό ργὶσ- 
δοοά. Ὅπ|εα!] με οουὰ οδίδίῃ ρῬοβϑοβϑίοη οὗ 
(ἢς Τερῖςο, ΑἸςοΐπγυ5 ἔθ! ἢ 15 σα ῥσοβδιμῃοοὰ 
ἰῃϑθοιγο---ἃ ΤΊΟΓΕ ΠΔΠΊΘ, ποῖ ἃ ΣΘΆ]Πγ. Ηδηος 
[86 πρρά οὗ ἢ15 “ ςοηϊεῃίοη. 

22. αἱϊ τμοῦ α: ἐγομδίρά ἐδ ῥεορί..1 Οοπι- 
1 Κίηρϑ χνῇ!. 18. ὙΠΟ ᾿γγοϊϊσιοιβ δηὰ 

ἸΔοϊδίγουβ ἀγὸ δἰνγαῦβ [πὸ {Γτ[6 “ (ΥΟ 65 οὗ 
ἴ5γ46],} ὄνθῇ γΏΘη Δ ΠΟΥ͂ 15 οἡ τποὶσ βἰάθ, 
Δ [Π6ΙΓ Ορροπθηΐβ ΠΊΔΥῪ 8θθπὶ ἴο δὲ ἴδοβ6 
Ψ 80 οδυ56 ἀϊκίυγθδηςε. 

24. αἱ] ἐδε εοασὲ: οὗ Χ9μάεα.1 ΑἸ] ρατίβ οὗ 
ἴῃε σου θγ. (Οομρατα Πουΐ. χυΐ, ς ; [υάζ. 
Χὶχ, 29, ἄζο.) 

ἔδεσε ἐδα! ῥαά γευοϊοά ἤγοηε δῥρηι. 1 ΛΟ ΓΑΙ], 
“(ῃδλῖ δὰ ἀεβογίεα." Βοῖίῇ 5468 οοηδβιἀεγοά 
[δὶ τοϑα ΒῸ νγεπί ονεσ ἔτοπι 1πεὶγ ΡΑΣΊΥ ἴο 
[Π ΟΥΒΕΙ ψοῦε “ ἀεϑοσίοβ," δηὰ τπογοὰ 
ἀεδῖῃ, (δες υ. 19.) 

ἐδεῦ ἀμγ:! πὸ »ιογὲ 50 ζογὲδ ἱπίο ἐδε φοιΥ. 
“ΦΝοης οὗ [Πδπὶ ἀδγεὰ Δ ἸΟηΡΟΣ ἴο κἰρῶ 
τδοιηϑεῖνεδ ΟΡΘΏΪΥ ἢ (ἔνναιὦ. 

45. “αἱά αἱ ἐδε «υογ εἰ οὗ ἐδενε ἐδαΐ δὲ εομϊά.} 
Τ ἸΤΟΓΔΙ]Υ, “ δοσυϑεά τπεπὶ οὗὨ οὐ] ἀςοά 5.) [Ιἢ 
τῆς ογεβ8 οὗ ΑἸοΐπιι5, δηὰ οὗ Ποπιειγ5 ὯΟ 
1655, 811} [π6 χα ]]δηΐξ δοδηβ οὗ [υἀδ8 δηὰ ἢϊΐβ 
ἔο]Π] ον ΓΒ νοσα “' 6Υ1} ἀοοάς ".---οΐβ οὗ τοδοὶ- 
Ἰοι ἀζαϊηϑι ἰανγ]} δυΐ πο γ. 

2 ἃ 

. ΕΟΜΝέ77. 
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εἶν. τόσ. 
25 Οπ τδε οἵδεῦ 8146, σῆεη ΑΪςϊ- 

Πλι5 δᾶνν τῆς [1|425 Δηα 5 ΠΟΠΊΡΔΠΗΥ͂ 
ἸΟτ, τον ἤῃΔ4 ροίζεη τ[ῆ6 τρρεῦ παπᾶ, δηά 
Ἷ ΟΊΟΝ 

Κηονν ἴηλί ἢ6 ννγᾶβ ποῖ αὖῦ]ς ἔζο δϑϊάβ 
ΤΡ ἀπεῖγ ἔογος, ἢῈ νγεηῖ ἀραῖπ τὸ τῇς 
αὐμά,  Κίηρ, ἀπά 5αἱά 81} τῆς νγοτϑί οὐ {ἢ επὶ 
ἤβακ τῇδ Βα οου]ά. 
ἐ5 Μὰ. 46 4ΤΠεη {πε Κίπρ βεπὶ ΝΙςδποσ, 

ΠΟ Π6 οὔ Βῖ5 Βοπουγδθὶε ργίποαβ, ἃ πΊδῃ 
(παῖ θᾶγε ἀθδάϊγ πίε ὑπο [βγδαὶ, γῇ 
σοπμηδηἀπιοηΐ ἴο ἀεβίγου {Π6 ρβορΐβ. 

εἶτ, τ. 27 50 Νίοδποῦγ ᾿δπῆδ ἴο [Θγιιβα] ἐπ) 
ἢ ἃ ρτοαῖ ἔθος ; δπά βεηΐ υηΐο 
]ιυάα5 δπά ἢἷἰβ Ὀγείῆγεη ἀδοειε 

ΡΩΝ ἢ ΠΠΙ Πα Ϊγ ννογάβ, βαγίπρ, 
8 [εἴ τότ δ6 πο δῖα Ὀοίννθοθη 

26. 26 ζίπρ σε" Νίεαπογ ἢ [τ 5 ἀποογίδιη 
ἱξ 1815 ννὰβ ἴΠ6 ““ ΝΙσΔΠοσ ἢ οὗὨ «ἢ. [1]. 16, ψΜῆο 
νγὰ5 βεϊεςοίθα ἴο σοτητηδηά ἴῃ ἴῃς [Θὐν]5 ἢ ΜνᾺΓ 
ΌῪ 1, γ5ϊ45. Ηδ νν5 ὑυπάοιδίοαϊν (Π6 Ρδϑσβοη 
Γιθηϊοηεα ὈΥ Ῥοϊγθῖι5 (Χχχὶ. 22, ὃ 4) 85 
διηοηρ ἴμ6 ἔτη 5. οὐ Πϑοιμείσιβ δὲ ΒΕ Όσηθ, 
Δηἀ 45 πανιὴρ δοσοπηραηϊ θα ἢϊπὶ ἴῃ ἢ15 ΗἸ ΡΒ. 
(ἢ 7ο5ερμ. "Απί. [υἀ᾿ χιί. το, ὃ 4.) [οβορι5 
0411 ἢἰπὶ “ἴπ6 Ὀδεβι-βδοιί οηθὰ δηά πιοβῖ 
ἔλιΊ δι] οὗ Πϑ οπιθίσ υ5᾽5 ἔΠθηά 5.) ΤΠὸ διιῖῃοῦ 
οὗ ἴη6 ϑεσοηὰά Βοοκ βαγϑβ, ἴ[ῃαξ ἢθ μαά Ὀθθη 
“ἐ γῃρϑῖοσ οὗ {μ6 οἰερῃδηΐβ 7 (2 Μᾶςς. χὶν. 12). 

α πα" ἐδαὶ δαγε ἀεαάδὶν ῥαίς μπὶο 7Ζεγαεὶ ἢ 
ἼΠε656 νογὰβ. ἀγὸ ΘΌΣΙΟΙΒΙΥ δ ναγίδηςθ τυ ἢ 
(ἢ τοργεβθηίϊδιοηβ οὗ ἴπ6 νυ ῖοσ οὗ [6 δοσοπὰ 
Βοοῖκ, ΒΟ τπλακοβ ΝΙΟΔΠΟΥ δἰ οι ϑν τα]Ἱὰ 
ἰονναγάβ [6 [ϑνν8 αἱ ἤγϑί (ςἢ. χῖν. 223-28), 
δΔηᾷ 5Ξᾶγ5 (Πδὶ "6 “Ἰονεὰ [πά45 ἔγοτῃ ἢΪ5 ποτὶ 
(ὁ. ““. 24). [Ιἴ Παᾶ5 Ὀθοη βιυρροβοα {παῖ ἢϊ5 
δαῖγοαά ἀὔοβθ ᾿τΟτὰ ἢἷ5 μανίηρ Ὀθοη ἀοἔραϊοα δὲ 
᾿πηπηδιι5 (ςἢ. ἰν. 14,15). 

«υὐἱἱῤ εον»ιηαηάριοηξ ἐο ἀἰδείγον ἐδὲ ρεορίρ 
Οομραγο ἀρονο, οἷ. 11}.. 2.5, 36. 

8.4. ΤῊΕ ΕΧΡΕΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΝΊΟΘΑΝΟΙΒ ΑΝῸ ΙΥ8 
ΒΕουμγ5--ΤῊ  ΒΑΥΤΙῈ5 ΟΕ ΟΑΡΗΛΕ- 
ΞΑΙΔΜΑ ΑΝ. ΑΡΑΒΑ,Α. 

247-80. ΝΙςσδποΥ, κὸ Βασοῃϊάθϑ, βθοπὶβ ἴο 
πανε {ποιρμξ δὲ ἢγϑῖ, [παΐ Π6 πισμῖ οἴοςξ (6 
ΟὈ]οοῖ οἵ 15 σἜχροσϊτίοη ὈΥ σταῖς ἀπαὰ ρι]]ο. 
Ης φοηίογοα ἰηἴο πορο Δ ]οη5 ἢ [πας, ἀπά 
Ἔνοῃ ΡῬεγϑιδάθα ἢϊπὶ ἴο σοῖηθ ἴο ἃ σοηξογθηςο, 
αἵ ΨὨΪΟΝ Πμ6 ἰηϊοηαοα ἴο 5.116 ἢ]. ρϑύβοῃ 
(νυ. 29) 75, Βοννενοσ, μαά συαγάοὰ 
ραϊηδῖ (Π6 ΓΟΔΟΠΟΥΥ ΟΥ̓ Πανὶηρ 5ο] ϊοῖς δ 
παηΐ (2 δίαςς. χὶν,. 22), ὴο τνοι]ά ἤανθ τὸ- 
ῬΟΙΠοά ἴσος πῇ ἴοτοθ; δηά τῆς διζοιηρί 
1Ππογοίογα ϑἱὰ5. ποῖ ΔΟΙΌΔΠΥ τηα6. ἘδιΠς 
Πογθ, ἴῃς Οὐθοκ ΚΟ ΟΥΑΙ σοπηπιοποοα Ποϑί]]- 
[ἰ65, ἀπ δηραροα τὰς ἔογοοβ οὗ [πάχ5 αἵ (ἀ- 
Ῥ ΑΓ βα απλᾷ Οἡ ἴΠ Βα πη ΓΙ Δ ἐγοπίίοσ, δι νγας 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙ͂Β, 1]. ἷν. 25--Ά1. 

τὰς δηά γοιι; [1 ψ}}} σοπηθ στ ἃ τ 56 
τλξη, τπδῖ 1 ΠΊΔῪ 866 γοι! ἰῃ Ρεᾶςα. 

29 ε ολπης [πεοτγείοτε τὸ [ὺ 
ΔΠᾺ {πεν βαἰυϊεά οὔθ δηῃοίδεγ ρελοο- 
ΔὈ]Υ. Ἠονβεῖς τῆς επαηγῖε8 ὑτεῖς 
ΡΓαραγε 4 ἴο ἴδε δὰ [υἀλ8 ὃγ 
νἹοΐθηςα. 

40 ὟΝ ΏΙςἢ τδίπρ δἴτεγ ἴξ νγᾶ8 πον 
ἴο [τ|445.. 19 τί, τῆαϊ Πα σδῆηε υπηΐο 
δῖηι ἢ ἀεςεῖς, μα νγᾶβ βούὲ αἰγαλιά 
οὗ Πῖπι), δῃὰ ψοι]Ἱὰ 8εεὲ ἢΪ8 ἔδες πὸ 
ΤΊΟΓΟ. 

τ. τόν, 

21 ΝΙοΆΠοΥ 4150. ὑγἤδη ἢα 58νν (Πλί ' τι κατ 
Ὃ Ν τε 

ἢἷς σουηβ6ὶ νγᾶβ ἀϊβεονεγεά, σχεηϊ οὐἵ ἐκεῖν 

δία: ἴο δι ἪΝ ἀρλϊηδὲ [υἀδ5 θεβιἀς ᾿- 10ι, ων 
ΡΠΑΙΒΔΙ ΔΙΆ : ἔαρι 

ἀεξολιοά ψ τ ἢ (ἢ6 ἰο55 οὗὁἨ δοοο πίθῃ (συ. 31). 
Ηε τἤδη θηἀοδνουτγοά ἴο ἰηάϊοο ΠΗ] οντῃ 
ἴο ϑδυγγεηάοσ [υἀδ8 ΟΥ τῆγεδῖβ, τβδῖ, [Ὁ (867 
τρξηβοα, 6 ψουϊὰ ἀεβίγοΥ (ἃς Τεσιρίς 
(υ. 35); δυῖ, Βηάϊηρ (παΐ Πῖ5 πηοηδοεβ δά πὸ 
οβεςί, 6 οποθ πιο γοϑογίθα ἴο ἅστηβ, δὲ 
611] ὉΡΟῚ ἃ 51|8}} ἔοσοθ ννῖς ἢ τγᾶ8 εηολτηροά 
ἢ [υἀὰ5 αἱ Αἄδςᾶ. Ηδστγε δραΐη, μβουύνενεῦ, 
ἢ6 ννᾶ5 ὈΠ5ΠΟΟΘΒ5511) : ἢ15 ΔΥΙΤΗΥ͂ κυδεγοά ἃ οὐπι- 
Ἰεῖς ἀείραϊ : δηὰ ἢδ ννγᾶβ Πἰτηϑοὶῇ 5ἰδίη ἰὴ [δὲ 
δἴι]6. Ιυάκα μαὰ τδδη “ σοϑῖ ἃ {π||6 πιῆ" 

(συ. 50). 

Ω7. αὐἱὴ α ρτγεαὶ ζόγεθ.} ὙὩῆδ ἀπιουπί ἰ5 
πον ΕΓ βίδα. Ασοογάϊηρ ἴο ἴῃς δυΐμογ οἵ 
18ε δεοοπά Βοοκ, {πϊγίγ-ῆνε τποιιδαηὰ Μετε 
βἰδίπ ἰὴ (ῃ6 θφ[116 οὗ Αάδβα (2 Μᾶδςς. χυ. 27); 
δυξ τ[ῃ6 πυμήθεῖβ οὗ [8 νυυϊζεγ σδηηοῖ ὃὲ 
{γυϑῖθοα, 

28. ἐραὶ 1 »ιαν “ἐ6 γομ.} 1 τετα!ἶγ, “ (μΔῖ 1 
ΤΏΔΥ 8566 ΥΟῸΓ ἔδοοβ. Α φοπηπιοη Η οὈγαίβπι, 

29. 2ῤὲ ἐποριὲες αὐεγὸ ῥγεβαγεά 10 αζε αφυα 
ϑμάα.. ]΄οϑορῆιβ βᾶγ5 ἴμδξ ΝΊΟΔΏΟΓ ἴῃ [δὲ 
ται ἀ]ς οὗ τῆς ἰπίεγνιενν ρᾶνε ἃ ϑβίξῃδὶ ἴο 5 
διιθοτάϊηαϊοεβ ἴο 5εἶζε [πᾶἀὰ5 (΄ Δπΐ. [υἀ᾽ χι. 
1ο, ὃ 4). ἀ15, ποννενεγ, ρεγοθινίηρ ΝΙΝ 
ἀπηροῦ, Ἰυπιρεὰ τ ἀπά ἤειν ἴο 5 {πΠεπάβ. 
ΤΠ ντίζοσ οὗ [6 δεσομὰ βοοκ ποῖδθ5 {παῖ πε 
μαά ρῥγοραγθάὰ ἢ15 ἔτ]επαβ ἔοσ {Π16 ΘΠΊΘΓΡΈΠΟΥ 
(ἢ. χίν. 22). 

31. δευϊάε Οαῤῥαγιαίανια. ΓῊΪ5 ΡΪΔΓῸ 15 
ἘΠΚΠΟννῺ ἴο ἴη6 Ηδεῦτενν δοτιρίυγοθ. 11Πι 
ἢγϑί οἰοπιθηΐῖ οὐὗὁἩ ἴῃς τνογὰ πηαῦ σοπιρᾶγα Δι 
(6 “αρεγ" ἴῃ (δρογηδιπλ, Ἐν Ιοῖ ΠπλεΔΠ58 
Ψ]Π].σο,᾽ δηὰ [ἢ 6 βοοοπὰ νυ 1Π6 “ 5416επὶ" 
ἴῃ [ογιιβα] οι, νυ ῃῖς ἢ τηθδηβ “ ροᾶςς." [ἢ [Π6 
ΜΠ Ἰς Αροὸθ ὸ πὰ ἃ “ Ογτνδϑα πὶ" ΠΕᾺΓ 
Β ΔΠΉ]Οἢ, οα ἴπ6 ϑαπηαγίίδη ᾿τοπίίογ, ΝΟΥ. οἵ 
Τογυβαίοσμη, νῃΙοἢ 15. ργοδΌ ἴΠ6 βᾶπιε ρἰΔ06. 
Ετοπὶ 2 Μίαδςς. χν. 1 ψγῈ ἰεᾶγῃ {Παῖ, ἀδουΐ [85 
{ἰπλθ, “ Πιάα5 ἀπὰ μῖ5. Ὀγείβγοη ἡγάγα ἴῃ ἴῃς 
βίγοῃρ ῃίασοβ αὐουΐ ϑαιηδγίδ.᾽ 



εἰν. τός. 

Υ. 32---38.} 

422 ΝΏετΓα ἴδεῖα ἡνεγε ἰδίῃ οὗ Νὶ- 
οΔποΥ β 8:46 ἀδοιξ ἔνε τποιιβδηὰ πγδη. 
δηάἀ ἐἦε γε βΒεὰ ἱπίο ἴδε οἷ οὗ 
δ ανιά, 

32 Αἤεγ {Π|8 ψοϊ ΝΊΟΔΠΟΥ ὉΡ ἴο 
ταοιπὲ δίοῃ, δηά ἔδεε οδληὶς ουὖξ οὗ 
(ες βαΠΟΌΔΙΥ οογίδίῃ οὗ τῆς ρῥγὶεβϑὶβ 
δηὰ ςεγίδίη οὗ της 6] ἀετβ οἵ τῆς ρξορίε, 
ἴο 84 υἷε ᾿ἷπὶ ραΔΟΘΔΌ]Υ, ἀπά ἴο 8Π6 
Ἀἰπὶ τῆς δυπηξς βδοῆςς τα νγᾶβ 
οἤεγεά ἰογ {πὸ Κίηρ. 

34 Βυξὲ πε τποοκεά τἤεηὶ, δηά 
ἰλυρῃβεά δὲ {δεπ, ἀπά ᾿ἰδδυβεά {πεῖ 
ϑῃδιηθῆι γ, δηὰ βρᾶκα ργουαΐγ, 

Ι,͵ ΜΑΟΟΑΒΕΕ 5. νΙ]. 

4ς Απά βσχᾶγα ἴῃ ἢ185 νυγδῖῃ, 840- 
ἱηρ, ἴὕη|ε85 [428 δηἀ ἢΐ8 Ποβὲ 
πον ἀε] νεγεά ἰπῖο ΤΥ Παπάϑ, 1 ὄν 
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εἷς. τόσ: 

Ι ςοπιε ἀραίῃ ἢΐπ βαβεῖγ, 1 ννἢ} Ὀυτα " Οτ. ἐν 
ὉΡ 1ῃ18 Βοιι86 : δῃά στῇ τῆλ Βα σγεηΐ 
ουξ η ἃ ρτεδῖ γᾶρα. 
Υ̓ ΤΠ ἴῃς ῥγεϑίβ επίογεα ἴῃ, 

Δηὰ 8ἰοοά Ὀοίοτς {Π6 δἱΐϊαγ δηά τς 
τοΔρΪς, Μρερίπρ, ΔΠᾺ βαγίηρ, 

272 ΤΒου, Ο Ζογά, ἀϊάδι Ἄοἤοοβα 
1815 ἤουβ8 ἴο δε «οΔ]]16ἀ ὈΥ͂ ΤΏΥ πᾶπις, 
ἃηὰ το δὲ ἃ δοιιδε οὗ ρῥγάγεγ δηά 
ρει: ἄοῃ ἔογ (ΠΥ ρβορὶς : 

248 Βε δνεηρεά οὗ [Π|8 πηδη ἀπά ἢΪ8 

82. ἐδὲγενέ 3εἀ ἐπὲο ἐδε εἰξ ̓ , δαυϊ4.) Τῆς 
ττεβίοσῃη ροσίίοη οὐ [ογυβαϊοη, τ διοὰ μδά 
ἰνγαγβ8 τΤοηδλίηθα ἴῃ ἰοῃ οὗ ιἰἢς 
ϑΥΓίΔΏ8. (8ες οἷ, ἱ, 321-18; ἰν. 41: Υἱ. 18- 
46, ζχο)) 

883. «υεπὸὶ ΝῆεΩπον εὐ 10 γποιρι 8ίοη.} ΝΊςδ- 
ὯΟΣ χηδάς ἃ ἀσηηοηβίγλίίοη δραίηβί ἰῃ6 ΤοΡΙο 
ἔογῖγοβϑϑ. Ηας ἀεσβοοηάοά ἔγοη (ἢ ς ΑΚτα, δηά 
“ λδοεῃάρα "ἢ τς ΤΏΡ 6 81}, ἀῃὰ ΡΓΟΘΔΌΪ δΡ- 
Ῥτοδοδοά {π6 ραῖθϑ, δηά ἀειηδπάθα 4 Ἵοοηξεῖ- 
οηςο ΠῚ [86 δὐϊδογτῖοβ. ΨΥ ΒΟΙΒΟΥ Β6 νγᾶϑ 
δαάτηποὰ τ] [86 Θηοϊοβυσα ἰηΐο π6 στοδὲ 
οὐΐοῦ οουγί, 45 (ἢ διΐποσ οὗ ἴπ6 ϑοοοηά Βοοῖϊς 
ΒΌΡΡοΟΘΟ5 (2 Μᾶσοο. Χὶν. 321-13}, 18. ῬΟΙΒΔΡ8 
ἀουδιῆι!!. ΤῈ πιδίοπηθης ἤογο, ἴπδὲ [(ἰἱὰ 
Ῥτίοϑίϑ “" οᾶτης οι ἴο τηθοῖ Ἦἰπι, σγαῖθοῦ ἱτὰ- 
ΡΙΪ65 ἴῃς σοηίσαυ. Βιιῖ, οη 86 οἴδος μδηά, 
ΜῈ ἅτε ἰοἰὰ (ἴῃ Ὁ. 35) [ΒΔΓ Πε “μψεπηΐ ουἵ,᾽ 
80 παῖ 5ΟΟΠΠΡΙΥ ἢς πηυϑῖ μανο Ρεπείταίοα 
ἰηϑ46. [ἐ 15, δονγουογ, χυϊΐα εἶθᾶγ τμδῖ ἢς 
ὙνΔ5 δὶ ΠΟ {{π|6 τηδϑίοῦ οὗ ἴ6 οσίγεβϑ, πο ἢ 
νγὰ8 Πεϊὰ ἴογ [υἀδλ8 ὉΥ ἴῃς “ ὑχίεϑιβ" δηὰ 
“Ῥϑορίο.» 

ἐδέγε εἄγριε ομὲ οὗΓ ἐδε “αποίμαγ.} “ὍΒΘ 
ΒΑΠΟΙΌΔΙΎ," τὰ ἅγια, ΤΩΔΥ πηοδῃ ΟἸἾἶΟΥ ἴδ 6 
Τορίς, [Δ Κθη δἰορείμεγ, τὸ ἱερόν, οΥ ἴδῃς 
βλοτοὰ ῥυϊάϊης ἴῃ ἴ86 οεπθε οὗ ἴδ6 ἴππὸῦ 
οουγῖί, ὁ ναός. 

ἐδε εἰάεγ: 9 ἐδ ῥεοῤί..ὺὴ Τῆς Τεπρὶς ἔογ- 
[655 5ῃοϊζογοά δὲ [15 {ἰπ|6, ποῖ ΟἿΪΥ 4 ὈΟΑΥ͂ 
οὗἉ ρὑγιοβδίβ, δυῖ 4 “" ρβεορὶθ," τῆς ἕδη! 65 οὗ ἴ[Βο56 
ὙΠῸ γεγε ἰῃ ἴπε βεϊὰ ψἱβ [υ28. [ἰ 4150 
ΘΩ Ἐ ΝΝ ῬτΟ Δ ὈΙΠΥ, 8 χαγτίδοη. (866 οἷ. 
ἦν. ό:. 

10 “ῥοαυ δὲρε ἐδὸ δωγπὲ “αογίβεο ἐδαξ «υαῇ 
οὔεγεά 7ογ ἐδο ἀἰηφ. Τῆς [ετνϑ ἀἰὰ ποῖ 85 γεῖ 
οἰαδίπι δοῖυδὶ ἱηάθρεπάθηοθ. ὙΠΕΡ ἀεπιδηὰ 
γυδϑ ἴο ᾿ἰἴντὸ ὑηάογῦ {Πποὶγ ονσι ἰδννβ δηἀ Θη͵ΟΥ τῆς 

ἐχογοῖβα οὗ τπεοὶῦ οὐγῃ σοὶ ζίοη, νυν ]ς αἵ 
ἘΠ 5216 της [ΠΟΥ σσεσγε διυδ)ες(5 οὗ [πε δγτγίδῃ 
Κίηνρ. ΤΟΥ {ποτεΐοσο, δοοοσγάϊης ἴο τπεὶγ 
ἘΠΊΤΟΓΒΔΙ ργδοίΐος τυ βοη ἘΠᾺΕΡ ἰοσγεί ἢ σου ΓΏ- 
τηθηῖ, οβἤογεοαά βρεςΐδ] βδοσίβοιθβ δηὰ ὑσγάυουϑ οὕ 
τς δγτίδη σηοηδύοῦ. (8εὲ ΕΖγᾷ Υἱ. οὶ |6γ. 

Χχῖχ, 7; ΡῬηΐο, “Ἴορ. δὲ Ομδίυπι,᾽ νοἱ]. 1, 
Ῥ. 592). 

84. δε... αδισεά δένει “ραν. [116- 
ΤΑΪγ, “Ὧδ ρΡο]υϊοά τΠοπὶ. Οογοηϊάεβ 54γ8, 
“ΌγΥ ερτὔης ὕροη ποτὰ Ὁ Ὀυΐϊ [815 σΔη Ὀ6 ὯὨΟ 
ΤΏΟΤΟ (Π4ῃ ἃ σοη͵οσίΓο. 

8956. ὕμπίε.. ὑμάας ἀπά δὲς δοιέ δὲ ποτὺ ἀεἶ- 
σὉεγεά ἱπ!ο »} δαπά:.} ΝΊΟΔΠΟΣ ἈρΡρθᾶγβ ἴο ἢδνδ 
τπουγηξ τὰδῖ [υἀλ8 τᾶ στ η ἴῃς Τορ]α 
ζογίγοβϑ, δηά (ἢδὲ [πε ργίοϑίβ δηά οἱ δὺβ ϊ 
ἴῃ 1θοῖγ ρόονγεγ ἴο ἀοἰνοσ ἢἷπὶ ἃρΡ. ΤῊ5 τνᾶ8 
ποῖ ἴπ6 οδ8ε (2 Μᾶςς, χὶν. 22). [υ)λ58 γυ788 
5111} τ 818 ΔΥΤΩΥ ἴῃ πα δε], 

1 «υἱἱ! δωγπ εἴλίαι δοισε.1Ὶ ὙΠ6 δυΐδογ 
οὗ ἴδε ϑεοοηὰ κ ρῖνεβ ἃ βοπιον δὲ αἰΐ- 
ἔογοηξ δοοουηΐ, Δοςογάϊηρ ἴο πη, ΝΊΟΔΏΟΥ 
“ βἰγείςῃοα ουξ μὶ8Β τιρὰς πδηᾶ ἰονναγά 8 τῆ 6 
ΤεῦρΙο, δὰ τδάς 8ῃ οδῖβ ἰῇ [8 τηδηποι--- 
[ἔ γε νὑ1}} ηοῖ ἀο] νοῦ τὴς [ι|48 85 ἃ ὈΓΒΟΠΘΓ, 
[ν͵1ΠΠΠΔῪ 118 τορ]Ὲ οὗ Οοά ὄνεὴ νἱ τἢς 
ετουηά, δηά 1 νν}}} ὑγεαῖκ ἄονη ἴμ6 αἰΐασ, δπὰ 
ογοςΐ ἃ ποίδοϊθς ἴδηιρὶο ἴο Βαςςδι5᾽ (2 Μᾶος. 
χὶν. 32). Τς τἰγεδῖ, βονονεῦ ὄχργοβϑοί, 
τοιιϊηἀεά ἴδοϑθε ψηΟ Πποαγάὰ ἴ οὗ (6 0]45- 
ῬΒειλουβ τηοῆδοθβ οὗ ϑοπηδοβοσιρ. (86ε νυ. 41, 
δηὰ σοιῃρᾶσγο 2 Κίηρϑ χυῇὶ. 29--1} 5.) 

δε «υεπὶ οἕἑ. Οὐ ἴδε ἴοσγος οὗ 1158 ὄὀχρσεϑ- 
δίοῃ, 566 ἴῃ6 σομηπηεηΐ Ο Ὁ. 33. 

36. ἐῤε ῥγίσεῖς ἐπίεγεά ͵ἐπ.} Ὅ),͵: τοῦγ υῃ- 
ἀογϑϊδηὰ {815 οὗ ἴῃς ῥγίεβίβ αυϊτης (ἢ ουΐογ, 
δηά φδηϊογίης 186 ᾿πηεῦ, σουγῖ, ὙΠΕΥ νου]ὰ 
(θη, πδζυγαι!γ, βίδηαὰ “ θοίοσγε ἴῃς αἰΐασ δηὰ 
τὲ Τειρὶε"--ἰ(Ὠὸ ἃν θείης ἀϊγος!! ἴῃ 
ἔτοπι οὗ [6 ΤορΙο θυ] άϊηρ. 

897. Του, Ο Σονάἀ.}] Τῆς νογὰ Κύριε ἰδ 
Ὑυδηϊτης ἴῃ ΤΔΩΥ Μ595., δηἀ 158 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ποί 
ἔτοτῃ ἴδ δδηά οὗ ἴα δυῖδογ, γῆο δγϑίθμχδιϊ- 
ΟἌΠῪ ἀνοΐϊά8 ἴ6 86 οὗ ἴ86 ΠΟΙΥ Νάπιοθ. (δες 
ποῖα οὐ οἷ. 112, 22.) 

ἀϊ 4: ἐδοοῦε ἐδὲν δοιμε, (σ..1] 866 Ὠουῖ, χίΐ, 
5, 11, 14) ἄεο,; 1 Κὶηρ5 χὶ. 16, χίν. 21, ἄζε. 

1ο δε ἃ δοιμδ ΟΓ᾽ ̓ γαγεγ ἀπά ῥειί οη.} 866 
ϑοϊοιηοπβ ἀεαϊςδίοη βρεοοῖ (1 Κίπηρβ Υἱῖ, 

26 2 
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εἷς. τός. 
Ποϑῖ, δηά ἰεῖ τῆςεπι [8]} δ (ες δυνοτά : 

--- τεθῦο {Πεὶγ Ὀἰδϑρῃεηῖθϑ, δηά 
διε τἤεαὶ ποῖ ἴο ςοηίϊπιξς ΔΠΥ͂ 
Ἰοηρεγ. 

29 80 ΝΙοδποῦ ψεηΐ οὐ οὗ [εγυ- 
8δΐςπι, δπά ριτοἢςἀ ἢ]5 τεπ ἴῃ Βεῖ- 
Πογοη, ΨΏΕΙῈ δὴ Βοβῖ ουἕξ οἵ ϑγτγία 
τηεῖ Πίη1. 

40 Βυι [υάδ8 ρτοπεὰ 'ἰπ Αἀάδλβ8α 
τ τῆτες τπουβαπ τηεη, ἀπὰ {πεγα 
ἢ ῥγδγεά, βαγίηρ, 

“χ, Κίπε 41 “0 Ζογά, Βδη 1ΠΕΥ τΠδὲ ἡγεγε 
τον). 8εηῖ ἔτοπὶ [86 Κίηρ οὗ τῇς Αβϑγγίδῃβ 
ἔζιω ,. δΙδβρμεπιθά, [πα δηρεὶ σψψεηΐ ουῖ, 
ὅτ... ς 30 8πιοίε Δη Πιυιιηάγεα ἐουγβοοσε δηά 
1ο. ἃ 15. ἔἤνε τῃουβδηά οὗ τῃ6η,. 

42 Ἐνεῃ 80 ἀεβϑβίγου ἴδποιι (ἢΐ8 Ποβὲ 
θείοτγε 8 118 ἀδγ, (δὲ τῆς Γεδῖ ΠΊΔΥ 
Κηονν ἴδδὲ ἢε Βδῖῇ βροΐίζεη ὑΪδϑρῆε- 
ΤΔΟΙΒΙΥ Δρδίηδὲ [ΠΥ βαποίιδιγ, ἂπά 

18--52), δΔῃ ςοήρατε 8. ἴχὶ, 7, Μαῖί. χχί. 
11) ἄζε. 

39. ἐπ Βεϊδ-δογοπ ἢ ουἡ ἴδε 5βἰζυδίοη οὗ 
Βειἢ -Ποσοῦ, 866 ηοΐς οὐ «ἢ. 11]. 16. 

40. ἐπ “245“5..1ὺῺ Ασςοογάϊηρ ἴο [Ο5όρἢι8, 
Αἄλϑβα νγᾶβ 30 βίδαδβ (3 π|}}65) ἀϊδίδηϊς ἔτοτῃ 
Βεῖδ-βογσγοῆ. Ευϑθθ 18 ὑἾδοθβ ἰξ ἢθᾶγ ΟΟρἤηδ 
γβηα). Ἀδοεηΐ γοβεασοὶ 888 βδῃονῃ [πδὶ 1 
ἸΔΥῪ δ ἴῃς ὑιποϊίίοη οὗ ἴῃς μνο τηδίῃ [1η638 οὗ 

ΥΔΏΟ6 ΟἹ [ογ 58 6 πὶ ἔγοσῃ ἴδε πουίῃ, ηοΐ ἴῶσ 
ἴοσι Εμυ δ (Οἰδεου). 

αὐὐδὸ ἐδγεο ἐῤδοισαηά νιομ.] "ΓῊΒ 8. ἃ 51- 
ῬΓΙΒΙΠΡῚΥ 5Π|8}} πυτλθογ, βίπος τὰ δάνε ἑουπὰ 
]υάδβ Ῥγου οι δὲ ἴὸ πεδὰ οὗ 4 ὈοαῪ οὗ 
1οίοοο (οἷ. ἱν. 29), δηά οἡ οηδ οσοδϑβίοῃ, 
ψθθη Πα αἰνἀοὰ μἷ5 ἔογοθβϑ ἰηΐο [ἄγϑα ραγίϑ, 
ΠΟΥ οχοθοάοά 13,οοο (ςἢ. ν. 2ο, 6ολ. 8512}} 
85 ἴπ6 ὨυΠΊΌΕΓ 18, πονγονοσ, [οβερῆυς γεάυοος 
[ἴ 51}}} πισίμοσ, τδκιηρ 1 ὯῸ ποτα ΤΠ8η ᾿όοοο 
(Απί. 7υά᾽ χί!, το, ὃ 5). Ὑε ἴοτοεβ οὐ ἴῃ8 
οἴδοῦ 81:46 ἢ6 Ἔϑ ηδίοβ (᾿. ..ὄ ς.) αἴ φοοο. ΤῊΣ 
δυῖμοσγ οὗ ἴῃς δεοοηὰ Βοοῖκ χηᾶῖζοϑ {βοὴ 
35)0οο (2 Μᾷδος. χν. 27). 

41. Ο Ζογ4.) Ἡδετε, αραῖῃ, 85 ἴπ συ. 37, 
τοοϑὲ Μ9558. οὔμῖ Κύριε, ψῃϊοἢ ννᾶ8 ῬγΟΌΔΟΙΥ 
Ὠοΐ οχργοϑϑοά ΟΥ̓ ἴῃς οτἹρίπδὶ τυτὶϊοσ. (866 
Ποῖα οὐ σ΄. 37.) 

δέ ἀΐη οΥΓἹ 1δὲ “γε ἢ 1.2. ϑοηηλ- 
σμοσῖθ. [ΙΕ δὰ8 ὑθθῃ οὐϑεγνυθα δἰ γθδαῦ {παῖ 
ΝΙΟΔΠΟΥ 8 ΠΊΘηΔ065 ΓΟΟΔ]]οα ἴο ἴπ6 τηϊη 5 οἵ 
[ο86 ψῆο ποαγὰ τότ ἴῃο τῆγοαίβ οὗ Β δὸ- 
Βῃ κε. [{ ππλὺ ὃς δαάεὰ, μαι [οννίβῃ υδα]- 
Ὅοῃ τηδῖίζος ἴῃὴ6 ἀοεοίσγυςξίοη οὗἩ ϑοηπδοδοῦδξ 
μοϑὲ ἴο μᾶνβ ἴδίκεη ρίδος ἰπ ἔπε βᾶπὶς στερίοῃ 
Βεγε 145 ννὯ85 δὲ ἴππε ργεβεηξ ἄτης εῃοδιηρθά, 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙΕ5. ΥΙ]. [ν. 39--46. 

)υάρε τῇου ἢΐπι δοοογαΐϊηρ ἴο 18 Β. 6. τός. 
πιεταπεει 

43 80 τς {Πγίθεητἢ ἀδΥ οὗ τῇς 
το οπἢ Αἀδγ ἴἢς Ποβῖβ Ἰοίηβα δδῖιε : 
δυῖ ΝΙςοδποτβ Ποβῖ νγὰβ ἀϊβοοηχβίεοά, 
Δηά Βς Βίπηϑεὶ  νγβ ἢγϑι δἰδίη ἴῃ τῆς 
Ὀδίε]ε. 

44 Νον νψ ἤδη ΝΙςλπογ᾿β ποβῖ 5ᾶνν 
τῃλὲ ἢς νγᾶβ ἰδίῃ, 1Π6Υ οδϑὶ ΔΥΓΔΥ 
τοῖν ννεᾶροηϑβ, δηά 86ά. 

45 ἼΒεη ᾿ΈΒΕΥ Ρυγβυεά δε ἐμ επὶ θὲ 
ἃ ἀΔγ᾽β Ἰοιγπευ, ἴοπὶ Αἄλβα υπῖο 
Οὐάζεγα, ϑβοιπάϊηρ δἃη δἰδιπὶ δίϊεσ 
(ἢεαὶ τ ἘΠ εῖγ ἐγαπηρεῦ. 

46 νΒεζευροη {πὲ οᾶπις ἰοτ ἢ 
οιικ οἵ 4}} τὰς τοννῃβ οὗ [υἀδᾶ τουπά 
Δρουῖ, Δηἀ οἰοθοά τἤδπ ἴῃ ; 50 τῃδῖ 
τη 6γ, τυγηΐπρ Ὀλοῖ ὑὕὑροη τΠδπὶ τἢδὶ 
Ρυγβοιεα τδεπ. τνεγα 411 514η τῇ τδὲ 
βύγογά, δηά ποῖ οπὲ οὗ [Βςπὶ νγ83 ἰεξ. 

ΤὨ8 νἱενν, Βονγευεσ, 8 ποῖ Ὀοσῆθ ουΐ Ὁγ 
δογρίυσοε. 
5 ῥιεπάγεά ζουγηεογε απ ἥυε ἐδομσαπμά, 

866 2 ΚΙΏρϑ χίχ. 15. 
42. ἰδὲ γε". 1.2. “ ΟΌΤ οἴδοῦ Θηδηι 165 "-- 

δυβάρσς δροβίδίς [ἐτγϑ, Εσουἶο5, Αὐππλοπῖῖεβ, 
ὸ 
48. ἐδὲ ἐδίγίεεη!δ αν 9 ἐδε πιομὲδ “4αΓ. 

“Αὐδγ" οοττοβροηδδά ἴο δε ἰδέϊου. ρατί 
ἘΦΌΓΟΔΙΥ δηὰ (᾿ς τϑί ἴΓΟς γεοκβ οὗ ΜδγοΒ. 
ΤΠ {διγίθθηιἢ ἀΔΥ οἵ Αἀδγ νγᾶ8 ἴδε ἀΔΥ ᾿τηπλ6- 
ἀϊδίου ρῥγεοεάϊηρ ἴῃς ἔνο ἀδγϑ ἔεαϑεῖ οὗ 
Ῥυσίγα, ψ ΠΟ ννὰ5 Κορὲ οὐ ἴπε ἰοιγίθθητῃ 
δηᾶ δῆδοηία οὗ Αὐδγ (βίον Ὑἱ}}. 21-2), [86 
ἔουσίεεπι ΟΔΥ Ὀεΐηρ Κποννῃ 85 “ [ἢ6 ἀδὺ οὗ 
Μογτάξςορὶ ̓᾽ (2 Μᾶςς. χνυ. 36). Ηξεηοείοσίἢ 
ἴγος ἀδγ8 ψογὸ οὐβεγνυθά, (Π6 ἤτϑὶ οὗ ἴδεπὶ 
Ὀοΐηρς οΔ]]οά ““ ΝΙςΔ ΠΟΥ 5 ἀδγ." 

456. α Ἅαγ᾽: ἠοιγπεν, 3ογα “άαηα ὠπῖο Οα- 
πεγα. οἡ ἴϊε ροβιίοη οὗ ΟδΖοσὰ δηὰ [5 
ἰἀοπ ΠΥ στὰ της τηοάογῃ ΤΕ]- [εξοτ, 866. ἴῃς 
ςοπηηδηξ οὔ οἷ. ἷν. 1ς. ὉΠ αἱ ἀϊδίδηοα 
ἔγοη Αἀλϑδὰ ἰ5 δῦοιιξ 15 πλ}165, πο ἢ ἴδ 
ἴυΓΠ5 δηὰ {υγ15ἰ5 οὗ [6 ρᾶ5565 ᾿νου]Ἱὰ Ἰστθδθα 
ἴο ἀδουῖ 2ο---ἃ ξοοά “ ἀΔγ᾽8 Ἰουγπευ." 

“ομπάδπς απ αἰαγηι, (9 6.71 1, 1τογα] γ, “ δηὰ 
{Π6Υ ἰγυτηρεϊεὰ Δἴεσ ἴπεπὶ ΠῚ (ἢ οΙΓ κι χηδὶ 
αὐυτϊηρεῖβ8." ΤῊΣ ποῖο8 οὗ ἴῃς {Γυπχροῖθ δη- 
ποιιηςοὰ Υἱοΐοσυ, δηὰ γᾶνο ἃ εἰρῃαὶ ἴο ἴδε ν]}-- 
Ἰαροῖβ δηά οἴμοιβ ἴο ἱπίεσοερὶ [ῃς ραϑϑεβ δηὰ 
ουΐ οἵ [6 τείσεαῖ. (δες [Π6 ποχί νϑῦϑε.) 

46. ἐδὲγ εανι ζογδ᾽ ομδ οὶ αἱ ἐδὲ ἰοαυης.} 
Ἀδίδμοσ, κὙΣ 116 6968" (κωμῶν). 

εἰοσεά ἐδοη; ἐπ ὀ [Ϊ ἰΐογα γ, “ ουὐϊ-Πδηκεά 
1πεπι.7 (δὲς ῬΟΪΥΌ. χὶ. 23, 8 5; Ρ]υΐαγοϊ, 
“γῖ, Βευῦ ὃ 23.) 



Ι. ΜΑΟΓΟΑΒΕΕ5. 1]. ΝἿΠ. 

47 ΑΠβεγναγάβ ΓΠ6Υ ἴοοῖ [ἢ 5ρ0]18, 
ἈΠῸ (ἢε ΡΓΕΥ͂, δπὰ β8πιοῖε οἵ᾽ Νίςδ- 
ΠοΙ᾿8 Βελά, δηὰά ἢϊ5 γρῃς μδηά, ψνῃῖς ἢ 

ν. 47---ἰ. 453 

50 ΤῊ ἐτῃε ἸΔηά οὗἉ 7υλ νγᾶβ ἱπ 8. 
Ιοϑῖ ἃ {ππ|ὲ ψ ἢ 116. : 

ἡ ΕΑ σός. ς. 
τός. 

4 λ[2ς. 
5 38. 

ἣς ϑδἰγοίςμβεὰ οὐυδ 80 ρῥτγοιάϊγ, δηά 
δγουρμε τπδπὶ ἀννᾶν, ἀπά ἤδηρεά {Πεπὶ 
ὉΡ τονναγὰ [6γιιβα  επλ. 

48 Εογ τηϊ5. σδιιδε τῇς ρεορὶς τε- 
)οϊσθά ργεδῖίγ, δπὰ {πὲ} Κερὶ τπδὶ 
ΑΔΥ 4 ἀδγ οἵ ρτεδῖ Ἔπιε 

49 Μοτγεβονοεῦ “τπον οτάδί πο ἴο 
Κεερ Ὑϑδγὶν τἢ}8 ἄδγ, Ὀείῃρ {πὲ 
τὨϊγιεθητῃ οὗ Αἀδγ. 

ΟΠΑΡΤΕῈΚ ΥΠἼ|. 
Ι γειάας ἐς ἐκ ογνισά οΥ ἐἦε 2οτυεν' α»α ῥοδον οὗ 

2.6 Αογπαρς, 20 αια »παξείά α ἑκασμέ τοῖα 
ἦεν. 24 722 αγίϊεζξεε οὗ ἐλαέ ζξαρμε. 

ΟΥ Τ1υάδ5 μαὰ Βεαιὰ οὗ τῇς 
ἔλγτηε οἔτῃς οχηδηβ, [ἢ δί {ΠῸ Ὺ 

να ΠΙΡΉ ἀπά να]δηξ πηθη, δηά 
ΒΓ ἢ 845 νοι Ἰονίηρὶν δοςαρὶ 4]} 
(δε Ἰοϊπεὰ τῃδιηβεῖνοβ ὑπῖο {ἢεπὶ, 

47. ἐδεν ἰοοῦ ἐδὲ τροῖδε, απά ἐδὲ γεν ἢ ὍΠΘ 
᾿πδηϊσηδίς ἀπά δηἰϊπιαῖο οδ)θςῖϑ5--- ννοπίθη, Οἢ]]- 
ἄγε, δηὰ 5ἴανϑϑβ---ἰΠαὶ [Π6 δηθιῖν Πδὰ Ἰοῆ θὲ- 
δ ηα Ὠϊπι, Εογ [8 ϑθῆβ6 οὗ προνομὴ 566 πε 
ϑορἕυδριηϊ νογϑίοη οἵ Π ευῖ. χχὶ. το. 

“γποΐίς ΟἿ Νιίεαπογ: ῥεαά.] ΤὨΪϊ5 Ῥαγθδσοιιβ 
ῬΓΔΟΙΊΟΟ νγὋδϑ Ἴοπηοη ἰῇ δηταυγ. ὙΠῸ 
Εεγρίδῃ Κίηρβ γεργοβθηΐ {πϑηλβοὶνοϑ 45 ὑσίηρ- 
ἰῃρ ποθ ἴπΠ6 μοδὰβ οὗ γεῦθὶ δῃθη 68, 50.5- 
Ῥεπάςα ἴο {ΠΕΡ σῃαγοῖβ ([ ορϑβίι8, " ᾿ϑηκιηᾶ- 
ἰεγ,᾽ ραγί 111. ἢ]. 128 4) δηά Ἔνεη 85 ϑυλτην ΟΗ͂ 
(μεν ποδαβ νὰ Ἐπεὶ οννῃ μδηάϑ (ἐό. Ρ]. 61). 
ΤΒο Ρἢ]15[1η65 οὐδ οΥ᾽ 541}}᾽5 ποαά, δηὰ “ ϑεηΐῖ 
1 πο {86 ῖγ Ιδπὰ γουηά δδϑουΐ" (1 88π|ι. χχχί. 
9). [6 15 σοργεβεηίθα 45 ουὐἰϊηρ ΟἹ τΠ6 
μοδά οὗ Ηο]Ἱοΐεσηδβ ἰῃ 5 ἴθηΐ δηά σδσυγίηρ 
ἴξ ἀνὰ 8 μοῦ ([υἀ. ΧΙ. 8-1..5). ΧΕΥΧΟΒ 
μδά [86 σοῦρβϑὲ οἵ [,δοπίάα5 θεπμοδάθα δῇογ 
ὙΒασΏΟΡΥΪΔ. (ΗΠετγοά. υἱ!. 238). Ὁ 5: Π}18Γ 
ἹΠΟ ΡΥ οὔεγεά ἴο ἴπ6 Ὀοάγ οὗ ῬοπΠΊΡΕΥ ὈΥ 
16 5ϑῦγ}- δαγθαγοιιβ Ερυριδηβ οὗ ἴῃ6 {|π|6ὲ 8 
ἴοο νν6}} Κηον ἴο πϑεὰ σπλοσγο 18ΔΠ 5: ΠΊρ]8 
τη! οη. 

απά ῥὶς τίσ ῥαπά ΤῊ5 νὰ υηϊϑυδὶ. 
ΕἸΡΗΕ Βαπάβ ννοῦο ϑδοιηδιϊ πε οὐδ ΟΥ̓ 45 ἃ 
Τῇ 645 οὗ σοιπηίηρ {Π6 δἰδίη ; Ὀὰϊ [Π6 ῥγοβεηΐ 
ἰηβίδηςε ἀἄοεθβϑ ἢοΐ σοπὶο ππάρθγ [Π]5 σδίθροῦγ. 
[τς ταυκὶ δὲ δου θεὰ ΠΟΙΥ ἴο {ΠῸ δαοίίοη οὗ 
ΝΙΓΔΠΟΥ ἴῃ {πγοδίθηϊηρ [86 Τορὶθ ἢ ἃ 
ξεβίισο οὗ Πὶβ σρῃς μαπά (2 Νίδος. χυὶϊ. 33). 
ΤΠ ΚΌΠ τῖσῃς Ὠδηά ννὰ5 οἰ οὔ ἴῃ [Π6 ννὰγ 
οὗ Ριυιπἰϑῃτηθηῖ. 

δαπρεά ἐῤενι μῤ ἰοαυαγά εγιαἰονι.) ΤὙΠΟΥ 
ἍΟΓΟ ὑΓΟΌΔΟΪΥ Πυηρ ΠΡ οἡ οπό οὗ ἴπ6 Τρ] 
ξϑῖεβ Ἰοοκίηρ ννεδίνναγά, τονναγά (6 ἐογίγοϑϑ 
δηᾶ οἰ οσςσυρίεα ΟΥ̓ ἴπ6 ϑγτίδηβ. ὍΠ6 ἰαΐογ 
{τλάϊτοηβ, αηὰ ὄνθη ἴθ ἀεἴα}}8 οὗ 2 Νίδος. χνυ. 
32--: 5), ἅΓ6 ΒΟΔΓΟΕΙΥ {Γυσίνοσγίθγ. ὅδ.ςἢ εχ- 
ῬΟΒΌΓΣΟΒ ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ ἔΟ]]οννθὰ οἡ [6 ΑΓΑΓ 65 
ργας 5 ὑροη ἴδ6 σοῦρβοβ. οὗ βῃθπΊ 65 ἴῃ (ἢ 6 
δποίθης ὑγου] α ροηοσα γ. (66 [Π6 διυΐμοτ᾿ 5 
“Ἡ5ῖ. οὗ Εργρῖ, νοἱ. 11. Ρ.. 255; 1 88π|. ΧΧΧΧί. 
12; " ΒΕ δέ. [πβ0γ.᾽ 60]. 11. ΡΑΓ, 13, ὃ 71 ΡΑΓ. 
14: ϑι6; ὅτ.) 

50. ἐῥὲ ἰαπά ὁ μά «υας ἰπ γολ αὶ Πε ρ 
αυὐδὲϊ. Α ἴεν εκ ΟὨΪγ. ὙΤῃῈ ϑβεςοηά 

οχρθαϊίοη οὗ ΒδἼοςοδίἀθς ἔοϊὶοννεὰ οἡ (πὸ 
ἀείεαὶ οὗ Νίσδηοσ ψ 1 4 τοί αἱ [86 
αἰπηοσῖ. ((οσρασγα οἰ. Υἱ]. 1, 41 1} ςἢ. ἰχ. 
1-3.) 

ΠσΗΑΡΤΈΕΚΒ ΜΠ. 

δ τ. ἴὕῦ0κ8 ΒΕΟΕΙΝΕΒ ΓΝΕΟΚΜΑΤΙΟΝ ΟΟΝ- 
ΟΕΒΝΙΝῈ ΤῊΕ ῬΟΝΕΒ ΑΝ ΟΕΕΑΤΝΕΞΒ 
ΟΕ ΤΗΕ ΕΟΜΑΝΞ. 

1-16. ΤΟ δοοουηΐῖ οὗ (δες Κοχηδηβ οοη- 
ταἰηθά ἴῃ 15 Ῥᾶββᾶρθ 15 ᾿πιθγοβδίίηρ, 45 βδῆσν- 
ἴῃς, Ποῖ 50 της ἢ ἴΠ6 διπουηΐ οὗ Κηον]θάρο 
ψσἢ [υἀΔ5 Μασσαῦοι5 ροβϑοϑϑοά οὗ {Π6Πὶ, 
ἃ5 ἴῃς διῃουπί ροβϑεϑϑοὰ ΟΥ̓ ἴῃς ντῖοσ οὗ (ἢ6 
ΒοοΚ, βδοπὶθ {ΠΙΓΓΥ ΟΥ̓ ΤΟΓΓΥ͂ γελῦβ διήθσ 186 
ἀθδίῃ οὗ [445. ΤΠ ρΡἱεΐαγα 15 σσάρῆιϊς, δηά, 
ἀεβριῖε 115 ἰπασουγαςῖο5 (υν. 8, 1ς, 16), ποῖ 
ὉΠ. Π Ὁ], ργοϑοητηρ ἴο τ1ι5 ΙΓ ἐπουρῇ ἴἢ6 
δθηθγαὶ Οὐ ]1π65, δὲ οὴςθ οὗ {πε ὶΓ πδιϊοῃδὶ 
ομαγαςῖοσ, οὐ {Π6ῖγ τα] ΥῪ ὨΙβίοσυ, δηά οἵ 
{Ποῖγ ἰηϑεϊτοη5. ΤῊ το ον ἀθητ]Υ ΠΟ] 8 
{86 παίίοη ἴῃ Πρ τεβροςΐ δηα δϑίσεσῃ. Ης 
ΤΟΟΟΡΉΪ565 81} 115 βοοα αι4}}{165; ἢ6 15 ἃρρᾶ- 
ΤΟΠΕΪΥ ποῖ ἀνγάγα οὗ 115 θὰ οὔθβ. ὙῈῈ ῬΟΠΟΥ͂ 
οὔ [1.45 ἴπ ορεηΐηρ σοπΊπιιηϊοδίϊοη8. υνἱῖ 
1π6 ΚοπΊδηβ μᾶ5 5 ἀρροναὶ. ΗὌ οὀχρεοῖβ 
ποίῃιηρ δυΐ ρΡοοά ἴο τϑϑι]ῖ το ἰἴἴ ; Π6 5665 
ὯΟ ῬΘΙ] 45 τῃγθαϊθηϊηρ Εἰ ΠοῚ τῃς ταὶ ρίοιβ 
{π|ὸ οσ [6 ρο οὶ ᾿μἀοροηάθηςε οὗἉ ἢϊ5 ρθορίθ. 
Υεῖ {6 ἔαοῖϊβ σἰδίθα ἴῇὴ Ὁ. 13 πρῆϊς ννο]] 
Πᾶνα 5ιιγγθα βοῦηθ ἔθ] ηρ5 οὗ ἀϊδίγισι δηά 505" 
Ρἰεΐοη. 

1. ψκάα:ς ῥαά ῥεαγά ο7 ἐδε ζαγηε οΚὶ ἐδε Κο- 
»αη5.1 ΤῊΣ ΚΕ πηδῃ5 ἢγϑί θεσατης Κηοννη ἴπ [ἢ 6 
Ἐπὶ 858 ρτεδῖ γλ]]ΠΠΑΓΥ Ροννοῦ αἵ [μ6 δε ηηϊης 
οἵ ἴδ βϑθοοπά σδηΐϊυσγ Β.Ο., ὈΥ [6 ννὰσ ψῃϊςἢ 
{πεν νναξεα ψ ἢ Απίοςσῆιβ 6 Οτοαῖ. ΤῈ 
θαῖτ]ο οἵ ΔΙαρποϑβία, Β.Ο. 190, 6Θϑδ Ὁ Π5ῃ 6 ἘΠΟΙΓ 
τοριιαῖίοη. ὙΠῸ ἵγοαῖν νΠ]σἢ ΤΟ] ονγοα ράνα 
{μο6πὶ 4 τὶρμῖ, ΒΟ ΠΟΥ νογΘ ποῖ 5ονν ἴο 
1.156, οὗ Ρογρθέμαὶ ἰηζογίογοηςθ ἴῃ ἴμ6 ΔΕαι!γβ οὗ 
Αϑ5ῖὰ. ὙΠΕΙ͂Ρ “’ ΠΟΙΆ ΠῚ 55] ΟΏΘΓ5 ἢ (ἰχσαῖ) ννεγα 
ΠΟΠΒΙΔΠΙΙΥ νἱϑιτηρ [Π6 αΙ  γοπί σουγίβ, πηακίην 
ἀεπιαηάβ δηα ἱπιροϑίηρ σοποη5. [{ ννᾶ5 ἃ 
ρΡαγί οὗ ΤΠῸῚΓ ΡΟΙΙΟΥ ἴο βιιρροτῖ 411 ἴῃ 6 ψϑαῖς 
ϑίαϊεβ αραϊπϑί ἴΠ6 βἴγοῃρ σ οὔθβ, 'ῃ ογάοσ {μαῖ 
ΠΟ ΟΘ ΡΟΨΕΓ ταϊρἢϊ βυνϑιϊονν ὉΡ [Π6 γαβῖ. 
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Β.(. 
ΕἰΣ. σός. 

1 ον, 
νοηο» 
νέφη. 

4 

δηὰ τηᾶκα ἃ ἰεᾶριια οὗ δηλ νἸἢ 4]]} 
τῆδί σδηὴθ τπηῖο τῃ δηλ; 

2 Απά (παῖ ΤΠῈὺ ψαγα τηθη οὗ 
στεαῖ νᾶΐουγ. [τ νγῶᾶβ το] 4 ἢϊπὶ 50 
οὗ τῆεῖγ ννᾶγβ δῃά ποῦ] δοῖβ ψῇῃὶςοῇ 
{πεν πδὰ ἀοπα δπιοηρ ἴῃς ' (σδἷα- 
τἰ4Πη8, Δπα ἤον {ΠῈΥ δά ςοπαφιετγεά 

Β. Ο. «80. ἴῃςπ|, δηά Ὀὑγοῦρῃῆε πε υὑπάεΓ 
ἀαδαῖδ ; 

2 Απά νψῇδῖ {ΠΕῪΥ Παὰ ἄοης ἴῃ (Πα 
σου πίΓΥ οὗ ϑρδίῃ, ἔογ τῇς νυἱπηίηρ οὗ 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙ͂5. ΜΠ]. ἷν. 2--. 

τῆς πιῖπε8 οὗ τῃς 5ἰΪνεγ δηά ροὶ ἀ ψῆϊοὴ ΒΟ 
15. ἴῇογα : ἀ τὰ 

4 Απά τῆλε Ὀγ τπεῖγ ρος 4 
Ρδῖίεμος ΠΥ μδά σοπααογοά ἽΠ ἴδε ἐν 
Ρίδοθ, [ΠοῸρΡἢ τ να γε [ΔΓ ἤοπὶ 
τΠ6πὶ; δηά τῆς Κίηρϑ αἷςο [Πδῖ σδηης 
ἀραϊηβῖ τῆδπὶ ἔτοπι τἢ6 υζζεγηλοβῖ ρα 
οἵ τῆς βδαγίῃ, {11 τ ΕΥ δά ἀϊδοοπιβιεά 
(Π6π|, ἀπά ρίνοη ΓΠ6 πὶ Δ ρτολῖ ὀγεῖ- 
(ἤγονν, 80 ἴηι τῆς ταϑῖ ἀϊὰ ρῖνε {δεπὶ 
ἀραῖς ΘΥΘΓΥ ὙΘΆΓ: 

»ηδ απὐ ταίαηλ ν»ιοπ [{ἸΈΘΓΔΑΙΙΥ, 
“ΤῊ ΡΠ ἴῃ ΘΕ θηρίῃ,᾽" ἃ ριγαϑθε οαυϊναϊθηΐ ἴο 
[Π6 “τ ΡὮ Υ τλεη οὗἉἨ νδϊουγ" οἵ ἴῃς (σδῃοηϊοδὶ 
ΒοοΚκβ ([π|6ρ. νἱ. 12, ΧΙ; 1 Κίηρβ χίὶ. 8; 
24 (γ΄. χυϊ 17, ἄς.). 

σμο ἂς «υομί ἰουϊησὶν ἀεζορί, Φ 6 ΤΒε 
ἘοπΊδηβ Πδα τεςοϊνοα Ἰηἴο 8] }]1Δηςὸ Ατἰίδ]υβ οὗ 
Ῥεγρδῖηυ5, Αὐγαῖῃ 65 οὗ Οδρρδάοςϊα, Ρ(ΟΪ ΠῚ 
ΡΙΗΠ]οπιοῖοσ, δηά ἴῃ Ἐποάϊαηβ8. ΤΉΘΥ ψγογῈ 
Οἢ 5:0 ἢ [οπῺ5 ἢ Π Ἔπγοίσγι5 ϑοῖου 85 τοδάθ 
1 ργοῦδο]ς τηαΐ {ΠΟΥ ννου]ὰ δοςερὶ δ οεσ 
οὗ ΠΕ ΤΘΕΠΙ ἔγοπι ΔΩΥ δίδϊε Ππαΐ ννὰ5 Ποϑί!α 
ἴο Βίτη. 

Ω. ἐῤὲγ τὐέγο πὴ Γ᾽ στεαὶ υαἱοωγἢ ΤὮΙ5 
αἴδιιβο 15 γερεαϊεα ἔγοτῃ στ. ἵ, δἰ μου ΟΥ̓ ᾶςςὶ- 
ἀεηῖ, ΟΓ ἔογ {Π6 5αΚε οὗ διιρμαβίϑίης 1. 

ἐδεὶγ α«ὐαῇξ. .. ἀπιοπῷ ἐδε Οαϊαϊία»ς 
Τῆς Οδ]αϊιδηβ οὗ Αϑίαὰ Μίποσ ψεγα [Π6 σϑηι- 
πδηΐῖ οὗ ἴπμαὶ ναϑσὶ ὈοαῪ οὗ δπλρτδηῖβ Β] ἢ 
επίεσοδ ΜαἼοθάοηϊδ:: πῸπὶ ἴῃ6 νυδ]εὺ οὗ 
(Π6 Ὁδπυῦδε ἴῃ Β.Ο. 279, ἀπά [ὉΣ ἃ {ϊπιὸ 
τῆχοαϊοηθα ἴο ονεγννῃεὶπὶ Μδοράοπίδη δηά 
Οτεεκ οἰν]βαϊΐοη. ἘἈδρυϊδοά δι ἰαϑέ, {ΠῸῪ 
τηδάς {ΠΕΣ ΨΑΥ ᾿ηἴο ΤὭγδςε, δηα τἤδηςς ραβϑοά 
ΟΥ̓ΘΓ Ιηΐο Α51|4 ΜΙΠΟΣσ, σδοπιθ οὗ ἴθι οὐ ἴπ6 
ἰην!ταἴίοη οὗ Νἰςοπηθάθβ (Β.0. 277), οἴμοιβ οὗ 
ἘΠΕΙΓ οὐ δοσοσά, Ηδγο [ΠΟΥ δοιὰ ἴῃ 
Νοσγίδβεγῃ Ῥηγγρα ( ]οἢ Ὀδοδπλα “ Οδ]αῖα ἢ) 
Δηά ςοπεϊημεα ΓῸΓ ΠΟΑΙΥ ἃ σΘΠΓΙΓΥ Δῃ ΔΠΠΟΥ- 
ΔΠ0ῸΘ δῃὰ ἃ ἴογσγοῦ ἴο {ΠῸῚΓ περῆθουτθ. Αἵ 
ἰλϑσῖ, ἰη Β.Ο. 189, ἴπΠ6 Ὑδᾶὰγ αἴογ Μαρποβία, 
Οη. Μδη]β Ν ιϊσο υὑπάοτγίοοκ δὴ ὀχρθάϊποη 
ἀραϊηδὲ {πόπὶ, Π]σ ἢ ννὰ5. σοπηρίοἴοὶν βιισσθβ5- 
ἔμ}, ἀπά ἴῃ ἃ ρτοδῖ τραϑυγε ρυΐϊ ἃ βῖορ ἴο {ΠΕ} Γ 
Γάναροβ, (8δεὲ 1ἷν. Χχχυπ!. 27; Ρο)ΪγΌ. χχί. 
38, ο.) 

ὀγομσῥὲ ἐρεγι ὠπάφγ ἐγ δι 1 ΤῊ Ϊ5 15, ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ, 4η ᾿πασσιγαογ. Τῆς ΚοπΊδηβ ἘΠ άγενν 
ἔγοπι Αϑία αἰϊοροῖμοσ αὐζοσ [Π6 σδιηραίμῃ οὗ 
Β.Ο. 189, Δηἀ4 ἰεῖξ (ῃ6 (σα αἰίαη5. ἴο {Ποπγβοῖνοσ, 
ΤΛΟΥΘΙ͂Υ ὁη]οϊπηρ ἀροη {{|6πὶ πε ἀἰἸδοοηζηα- 
δηςο Οὗ ΤΠ οῖγ σοηβίδηξ γαϊά5 (1εἰν. ΧΧΧΥΙΙ. 40). 

3. «αὐραὶ ἐῤὸγν ῥᾳάδ ἐοπὸ ἐπ ἐρὸ κομγν οὗ 
δρα!π.1] Τα σοπαιιοβί οὗ ϑραΐη ννὰβ οβοοίοί, 
ΠοχλίΠ4}}Υ, ἴπ (Π 6 σουγϑὸ οὗ ἴπὸ δοοοηά ΡῬαηῖς 
Ἄν αγ (Β.0. 218-201); Δη4 15 σοβϑίοῃ ννὰβ8 οπὸ 
οὗ ἴῃς ςοηπάϊτοδ ὀηΐογοοὰ οὐ 16 Οδγα- 

δἰηϊδη5 ἴὴ ἴδε ἰαϑί-πατηθά γεασ. βΒυΐ (ὃς 
(εἰς ἀηὰ [δογίδη {π10 68 ὑγόγα ποῖ ΓΔ Ϊγ 5ουδ- 
ἀυσά {1} ταυςὶ Ἰαῖοσ, σοϑιϑσίδηςε δαεὶηρ Οἱ 
[εστηϊπδῖθα ὈΥ [6 σδιρδῖρτιϑ οἵ Ακτίρρὰ δηά 
Οὐ ΓΙ 511}5 ἴῃ Β.0. 27--19. 

7 γ δὲ «υἱηπῖπρ ΟἹ δὲ »εῖπος ΟΥΓ δὲ οἰδυεν ἀπά 
βοίά.} ΤὨε ψεδι ἢ οὗ ϑραΐίῃ ἴῃ [86 ῥγθοίουβ 
τηοῖδὶ5 νγὰβ ηἢ0 ἀουδί ἴΠ6 πιδίῃ σϑᾶϑοῃ οἱ [5 
Ῥοβϑβεβϑίοῃ δείηρ Ἴονεῖοα, αἰἶκο ΟΥ̓ [ΠππῸ Ἀοπιδηβ 
δηά {86 Οδγίβαριηΐδηβ. 51: ΥῈΓ νγᾶ5 Θϑροο δ] 
ΡΙ ΘΠ] (ΡοΪγΌ. χχχιν. 9, ὃ 8); δηὰ ἴδε 5ἶνεῖ- 
τ Ϊη65 οὗ Νενν Οδγίμαρα ((αγίδαρθηδ) απο 
16 ρτοαῖ δίγδοιοη νοΐ ΟΥ̓ ΡΊΠΔΠΥ ἄγον ἰδὲ 
(γί μαρίηΐδῃς ἴο ἴῃς ϑΡδῃιϑἢ δῇοσεβ. Οοϊὰ 
νγ85 4150 οδίδἰηθά ἴῃ σοηβι ἀθγδῦϊα φυληθθδ; 
δηὰ " δΟ68 50 δσ 88 ἴο 54Υ, [πδἰ “αὐποῖ 
ἐδὲ «υδοίε οἵ ϑραίη δϑουηᾶβ νυ] τοΐηε5 οἱ 
Ιεδά, 'γοῃ, σορρϑγ, ϑίἱνεσ, δηὰ οὶ " (Ἢ. Ν᾿ 
χΧχχὶϊ, 21), ΤΠ6 ἰηῆυχ οὗ [Βα μεδοίουϑ πιοίλ!5 
Ἰηἴο ΠΔΪΥ, σΒοΗγ ἔτοπὶ ϑραίῃ, αἴογ ἴὰς οἷοθε 
οἵ [δὲ δεοοηά Ῥυηῖς Νν Αύ, νγᾶϑ ὙῪ ξτελί, 
δηά οδυκεά ἃ πιατῖκοα ἀδο]ης ἰη {Πεἰγ τὰ]υδ. 

4. ὃν ἐδεὶν ῥοϊΐεγ απᾶ βαΐίεπος ἐδεν δα (δη- 
φιογεά αἱ ἐδε ρίας. ΤῊ5. νγᾶβ σοΓΙΔΙΩΪΥ ποῖ 
ἴσας αἵ ἴδε {πο  ν Βθὴ [υἀδς5 5εηΐ Ὠἰβ ἐπιθ8557. 
ΤἼδ πΔΠ16 “ ϑραΐῃ " δρρὶἰϑὰ ἴο τῆς πβοῖε οἵ 
(ῃ6 ρθηΐηβυΐα, ψν Βῖ ἢ γᾶ ποῖ ἐπΕΓεὶγ τὸς 
ἀυςεά, 45 Δἰγεδαυ οὐϑογνεα, ὑπ] ΒΟ. 19. 
Βυῖ της τοαπςζίοη οὗ [Π6 [,υ5]14Πη]| ἴῃ Β.Ο. 140, 
δηά οὗ Νιυπιδηῖία ἴῃ Β.Ο. 133, μβδὰ ργοάυορά 
ἃ (ςοβϑαϊΐοη οὗ ορϑῃ χσοβϑίϑίδηςς δ 186 {π|ὲ 
ὑνῆδη οὐγ δυῖδογ ντοῖσ. 

ἔροιο 1 «ὐεγε ὍεΓ᾽ 7αγ ον ἐδεηι.} [ἰ ἰδ 
το ΥΚΔΌ]Ὲ Βαῖ ἴπ6 ἀϊδίδηϊ ϑρδίῃ νγᾶϑ οὐῆ- 
αυδγοά, 116 [6 πεάγοσ Οδὺὶ] γεμηδίηθα ἰηάθς 
Ροηάρηϊ, δΔηά ἱπάφοά υπαϊίαοκοά, πο Ἀοπιδη 
ἈΓΤΊΪ65 Ὀεὶπρ 5σεηΐ ἴο δραΐῃ ὉΥ͂ 568. 

ἀϊησε. .. ϑορι 1δὲ εὐϊεγηπιοσὶ ῥατ οὗ δὲ 
εαγίδ ΤΠδ διιΐθοσ μᾶ5 ρογμᾶρβ 'π ἢΐ5 πιϊρά 
[ῃ6 ἰπναβίοῃβ οὗ ΠΔΙῪ ΟΥ̓ Ργττῆυβ (8.0. 280) 
«πὰ Ηδηη δαὶ (Β.Ο. 218), νοπὶ ἢΘ ΠΥ 
45 ἃ Κίηρ, τπουρῆ, 5. ΠΟΕΥ ϑροδκίηρ, ἢῈ γ785 
ΟἿΪΥ ἃ σεηθσαὶ. Βυΐζ δ ὨΔ5 δου ἘΠ} 20 ΠιΟΓὲ 
{πη 4 νᾶρς δοαᾳυδίπίδηςο νυ ἴῃς Ἀοπιδῆ 
ΤΑΙ ΑΓΥ͂ ἢ ϑἴογυ. 

4 5γεαὶ ουεγίδγοαυ.] Νο ραγισυϊλτ δας 
ἰ5 ἱπίεπάβά, δυξΐ ταῖμβεγ μα ψίοὶε οουγϑὲ οἱ 



Υ. 5---.]} Ι. ΜΑΟΟΑΒΡΒΈΕ, ΝΠ]. 

Πα 5. Βεβίάς τῃ 15. πον {ΠῈῪ Παὰ ἀϊ58- 
οι, δοαῆτεά ἴῃ δαζὶε ΡὨΠ]Πρ, ἀπά Ρετγ- 
κεν; 568.8) Κίηρ οὗ τῆς ' ΟἸτίπι5, γι οἵ ΕΓ8 
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ταῖν αἰθρηδηΐβ, νὴ ἢ Βοτγβεπίδη, 8. . τοο. 
Δη4 ἌσΠδγίοίϊβ, ἀπά ἃ νεῖῦ ργεδῖ ἅγηγ ὁ 
νγ»45 ἀϊδβοοπηβιεα ὈΥ τΠεπὶ ; 

Ὁ 197. 

τῆλ [᾿πεὰ ὺρ {Παηλβεῖνεβ ἂρδίηβι 
ἴδηι, ἀπά Πδά ονετοοπης (πε : 

6 Ηον Ἂ4͵Ξ3ο Απιείοομιυιβ ([ἢς ρτααΐῖ 
Κιηρ οὗ Αϑἴ, τῃδξ σδπια δραίηϑῖ τ πὶ 
Ϊῃ Ἡλίης, Βανίπρ δὴ δυπάγτεα δηά 

Ἐοπηδη νυἱοΐοσυ, [6 ννογά πληγὴ Ὀεΐηρ; υβοὰ 
“ἀιπισιθυξνοὶν " (ΟΥ̓ πλη1). 

5. δοαυ ἐδεν δαά ἀϊεεο»ιβεά ἐπ δα! ΡΡΙ .} 
ῬΏΠΙΡ 1Π1., Κιῃρ οἵ Μαςβάοηῃ, τηδάς 4]]δῆςς 
σὰ Ηδηηῖθα) ἴῃ [6 γοᾶΣ Β.Ο, 215, δΔηά νγϑηΐ 
ἴο νγᾶγ ψ} (ἴῃς Ε οτηδηβ πη ἴῃ 6 γεαγ [Ὁ] οσίηρ. 
Αἢογ ϑϑύθη γεᾶγβ οὗ ποῖ ΥὙΘΓῪ 50 σΟΟ 551] νγᾶΓ- 
ἔλατο, ἢ6 ννα5 γἰδὰ ἴο σοπο]ιιάθ ἃ βεραγαῖθ βϑᾶςθ 
ἴῃ ΒΟ. 2ο7. [πῃ Β.0. 2οο, μβονγονοῦ, μα νο]υῃ- 
ΚΑΥΥ τοποννεὰ {πὸ ννᾶῦ, θυῖϊ αἴἴοῦ ἃ 5ἰιοσῖ 
ϑἰγσυρεῖὶς ννὰβ σομιρ]εῖο Υ ἀοίεαϊεά Ὁγ (δα 
Ἀοσηδη βόπεγαὶ, ΕἸαπληἸηι15, δὲ ΟΥ̓ποσερβμαίς, 
ἰῃ ὙΠΕΞΘΔΙΥ, Β.Ο. 197. ΤῊ 185 πὸ ἀουδί [68 
“ ἀϊξοοπιβίυγο ᾿ νΒογεῖο οὐγ δι ΠΟΥ 411.468. 

απ Ῥεγιει.. Ῥογϑευβ, 580η 8Δη4 500 6 550ΓὙ 
οὗ ΡΒΠΙΡ 1Π|., ἀπά ἰαϑῖ Κίηρ οὗ Μαςβάοη, ννᾶ5 
ἔοσοθὰ ᾿ἰηΐο ἃ ννὰσ ψ ἢ Ἀοπὶθ δραίηϑσί ἢ 15 νν}}]} 
ἴῃ ΒΟ. 171, δηά, ΔΕ’οΥ [Ὦγδα γεᾶτϑ οὗ ἀθϑυ ΟΥΎ 
Βρβείηρ, βυβεγεαὰ οοπιρὶοῖε ἀείεαϊ δ [6 ἢδηα5 
οὗ ],. Ἰμ]υ5 ΡΔ0}}5 ἴῃ (ῃ6 ρστοαῖ Ὀδί(]6 οὗ 
Ῥγάπα, ψμ οὶ εχεϊηρυϊθηθα ἴῃ6 Μδοράοηίδη 
ΤΠΟΠΔΤΟΌΥ. (ΡοΪγὉ. χχίχ. 17; [ἱἱν. χήν, 40, 
εἰ “ἐᾳ4.) 

ἀϊπσ 9 1δε Ομἐ»ι Τῆς Οἴπα, ΟΠ πὶ, 
οΥ (Ιἴκδπϑ, ννοῦθ, ργορθυνγ, ἴπε ᾿πῃ4θι1Ππἴ5 οὗ 
τῆς ἴοννῃ οαἰοὰ Οἰαμι (Κίτιον), ἴῃ Ογρτιϑ; 
Ὀυϊ (8. Ἡεῦγονν νυγιϊογα μδὰ ἔτοτῃ ἴπε {|π|6 
οἵ Μοβεβ (Οξεη. χ. 4; Νυχῇ. χχίν. 24) Ὀθθη 
δοσιίοχηεά ἴο τι56 ἴῃ ἴογπὶ ἰῇ ἃ ν 6 Γ 56η56, 
Εἴ ΒοΥ ἴον ἴπὸ ΟΥρυγίδηβ, ΟΥ ὄἜύθη ἕου ἴμ:6 1η}Π8- 
Ὀηδηΐ5 οὗ [Π6 5165 δηά ςοδϑίβ οἵ σσθεοα βεηθ- 
ΤΑΙ (15. ΧΧὶ. 1,12; [6Γ΄ 11, το; Εεκ, χχυὶϊ. 
6; Ὦδῃ. χὶ. 30; οβορῇ. "Απί. [υἀ.᾽ 1. 6, ὃ τ, 
ὅἄς.). Οοιηραγε αὔονες οἰ. 1. τ, δηά ἴδε 
σοτηποηΐ δά ἰος. 

Θ. “25π͵ηοοῤες, ἐδε φσγεαὶ δἰπς ο7 4:14.] Δη- 
[ἰοοῆυ5 {Π{., 5δοὴ οὔ δοϊοιισβ Οδ]]Πηϊςιι5, 
αϑοοηάθα ἴπΠῸ ϑγτγίδη ἴἤτοης ἰῃ Β.Ο. 2232, δηὰ 
τοισηοα {Πἰγῖγ-ϑιὶχ γεᾶγϑ, ἀγιηρ ΒΟ. 187. Ηε 
ἰ5 ςα]οὰ “16 Οτοαῖ Κίηρ οὗ Αϑία, ἃ5 γερτο- 
βοηζίης ἴῃ ἴπε οχίςηϊ ἀπά βεορσδρμίςαὶ ροϑβιτίοη 
οὗ Πἰ5 ἀοπιϊπίοηβ ἴῃ 6 οἱά Ῥογβίδη πποπάγοῇϑ5, ἴο 
ψθοτὶ ἴπ6 {{|6 οὗ “ Οτοαῖ Κιπρ "ἢ δὰ δ[ἰδοοά 
ἔογ τῦογο ἴδῃ ἴννο σοπίιγιθ5. Ηδ δϑϑιπιθα δ5 
ἢἰ5 ἀϊδιϊπςοῖὶνς ἐρεῖ [Π6 ἴεπηι ὁ Μέγας ---΄ {16 
Οτεαῖ," δῃά ἰ5 σοῃογα!ῦ 50. ἀεϑιρηηϊοα ΟΥ̓ τ[ῃ6 
οἰαβϑῖςαὶ ᾿ἰδίογίδηβ (Ροῖνθ. χχ. 8; ἀρρίδῃη, 
ἐδγτίδς.᾽ ὃ 66; (Οἷς. "Οταῖ. ρίοὸ δεχίο;, 
ὃ 27, ἄχο.). 

ἐδαὶ εανιὸ ἀσαϊποὶ ἐῤοηι πὶ δαϊ ἦς, ῥαυΐησ απ 
ῥωπάγεά απά ἰαυεηπῖν εἰερῥαπ..} ᾿Ἀπῇοοδαθ 111. 

7 Απά πον {ΠῈγ ἴοοκ Πἰπι δἷΐνε, 
Δπά σονεηδηϊεά τηδλὶ ἢῈ δηά βϑ0ς ἢ 88 
τεϊρῃεα δίζεγ ἢϊπὶ 5ῃουϊά ΡΑΥ ἃ ργϑαῖ 
τῆθυΐε, δΔηὰ ρῖνα Ὠοβίαρεβ, δηά παῖ 
ὙΠ] ἢ ννᾶ5 ἀργεθά τὑροης 

ἢγϑῖ οηραρϑά {πὸ ἈοπΊδηβ ΜΠ ἃ 514}} ἔοσο αἵ 
ὙΠΟΓΙΠΟΡΥΪ ἴῃ Β.Ο. 192 (Αρρίδη, “ ϑγτγίας. 
δ 18--2:2ο), ἀπά 5ιιβεγθα ἃ ϑενεσε ἀοίοδῖ  δυῖ 
[86 ργδοβεηῖΐ σείεγθηςσθ 15 ποῖ ἴο [ἢϊ8 Ἴομῃῆϊςϊ, 
ὙΠΘΓΟ ΟἿΪΥ ἃ ἔδνν οἰθρῃδηϊβ ψογα ργθϑθηΐ, δυῖζ 
ἴο ἴῃ ἔδσ τθογα ἱπηρογίδης αὶ οὗ Μαρηοβία 
-οπθ οὗ ἴΠ6 “ ἀδοϊσῖνε Ὀφι|65 οὗ [6 ννογ] ἀ"--- 
ἴῃ ψ ΠΟ ἢ (6 ννμο]6 βίσγεηρτηῃ οὗ ἴμ6 ϑδγτγίδη 
Κιπράοπι νγὰ5 μι {{εἀ ἀραϊηβδὶ πιο, ἀπά ργονθὰ 
Ὀηθηυ4] ἴο ἴδε δποοιιηῖοσ. ὙΠῈ οἰθρηδηῖϑθ 
Ὀγουρῇξ ἰηῖο ἴπ6 Προ οἡ [Π]5 οσοδβίοη νοῦ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 41} {παῖ νγεσα ἀνδ]δῦϊςε, δηὰ ἔοστηθά ἃ 
ςοπβρίςσιυουβ ἔοδῖισγε οὗ ἴῃς δηραροπιθηΐ ([{ν. 
ΧΧΧΥΙΣ 39; ΔρΡρίδῃ, " δυγίας, ὃ. 32); Ὀυΐ {πεὶγ 
ὨυΠΆΟΣ, δοςοσγαϊηρ ἴο Εὡἰἰνγ, ἀϊὰ ποῖ δχοθοὰ 
ΠΗ͂γ-ἴουΓ, 

«υἱἱδ᾽ δογσόπιοη, ἀπά ἐραγίο.] ὙΠ “ Βοῦβ6- 
ΤηΘΏ " Ϊ1ὴ {Ππ6 ΔΓ οὗ Αηξζοςσδι5 ἀγὸ βαιά ὉγῪ 
Γἰνγ (Χχχίχ, 40) ἴο βανα ἜὌχοθθαβά 11,700, οὗ 
ὙΠοΠπὶ ὄοοο ψγεγα οἱοίῃοά ἰῇ ΠΟΑΥΥ ΔΥΙΠΔΟΌΓ, 
Δηα πηοιηϊοα οἡ διτηοιιγεά ἤοσβοβ. ὍΘ οδΠδΔ- 
τιοῖβ σαγγ θα βογίῃοϑ αἵ {πεῖσγ ἄχ σβ, δηἃ νν γα 
Ἐτοδῖὶγ ἔδαγοά ὃγ ἴῃμε δάνεγβαγι 5 οὗ [πὸ ϑγσγίδῃϑ, 
Ὀυϊ δοΐιδ!!  σαιιϑοὰ τηοσὲ ἀδαρο ἴο {μοὶ 
οὐ 5146 (ἄρρ. "ϑγγίδς. ὃ 33). 

α Ὅενγ σγεαί αγηιν.] Ατλουπίπρ ἴο 17ο,οοο 
τάθη, δοσοτάϊηρ ἴο Αρρίδη (΄ ϑγτγίας.᾽ 8. 12, σά 
1π1}.). 

7. δὲν ἰοοῖ ῥίνι αἴθε.) ὙΠ 18 σΟΠΙΓΑΓΣΥ 
ἴο {πῸ ἕαςῖ, Απίϊοσμυβ Ποὰ ἴτοπιὶ [Π6 ΠοΙά 
οὗ Ὀδαῖιῖα ἴο ϑαγαάϊ5, πες ἴο (εἴξπα, δηά 
ἴοπος ἴο Απίϊοσι (ἰό. ὃ 36). Ηἰ5 ἀπιρᾶ5- 
βδουβ σοῃοϊπάςα ροᾶοθ ἢ Κοπιὶς ἰῇ [Π6 
οοιγβο οὗ [ῃ6 54π|6 γεαῦ (8.0. 190). 
αν εουοπαμίεά ἐῥαὲ ῥὲ . .. «ρομίά ῥα ἃ 

27εαὶ ἐγί διε.) ΑἸ ΟΟΒ 5 ἀρτοεά ἴο ρὰνὺ ἀονγη 
δοο Ευδαὶς ταἸεηΐδ, ἴο ΡᾺν 2ξφοο πῆογε οὐ [ἢ6 
ται ῇσαίίοη οὗ ἴῃ6 ἰχεδίῦ ὈΥ πὸ βοπαῖο, δηά 
Βιγῖμογ ἴο ϑδεπάὰ ἴο Ἀοηλς τοοο [δ]επῖβ ὙθΑΙ]Υ 
ἔογ ἴπ6 ποχῖ ἴνγοϊνε γθαῖβ (1μἷν. ΧΧΧΥΙΪ. 10 ; 
Αρρίδι,, ὃ 38). ΤΠΐ5 ἀπηυδὶ ραγτηθηΐ ταϊρῃῖ 
δὲ νυἱουνθα 45 ἃ ([ἘἸρογαγυ) “ {τὶ υἷε." 

σμορ ἂν γεϊσποα αὔορ ῥρμ] Απίοςσῆυ5 [ἢ 6 
Οτοδῖ οὐινοα [ῃς6 δαῖι|6 οὗ Μαρπηοβία ΕΥ̓ ΟἿΪΥ 
ἴπγθὲ γόατθ. Ηἰ5 οὐ] καϊίοηθ, σοηβθα ΠΟ ΠΙΪΥ, 
μαὰ ἴο θὲ εἰἰδομαγμθα Ὀγ ἢΪ5 βιισσθϑβοῦϑ, 5616." 
ςι5 ΡΠιοραΐῖογ, δηὰ Δηϊζίοσῃιιβ ΕΡΙρἤδΔη65. 
ΤΠ6 ραγπλοηΐϊθ ΕΓῈ ποῖ τλλάθ ἢ τορι" 
Ἰαγιτν, δηὰ ννὲὸ Ππὰ ἴδπεπι γυπηϊηρ οἡ Ἰηῖο ἴΠ6 
τοίρῃ οὗ Εριρῆδπεβ, 80 πηγαί [Π6 ἰαϑὲ γοπιῖῖ- 
ἴδησο ὑπάογ {πὸ {γοδῖν ἴῃ Β.Ο. 173, δονθηΐθθη 
ΥΘαΥ5 αἴζεῦ ΔΙαρηοϑία ([υἱν. ΧΙ. 6). 



456 Ι. ΜΑΟΟΆΒΕΕΡ. 11]. 

Β. 6. το. 8. Απά τε σουπίυ οὗ [πάϊΔ. ἀπά ςεγίδίηῃ σδρίδίη, δπά δἢρμτπρ στ δ.0 
Μεάϊα, πὰ 1,γάϊα, ἀπά οἵ τμε ροοά-ὀ τἢεπὶ 816 Ὁ] πηδηγ οὗ ἴΠεπι, ἀπ οδιτιεὰ Ἐς 

ἷν. 8---ἰο. 

το πων τῆ πα παν παπνπαναπηπηνμνν-- --ςο- ς΄ τ -πτἝὡ-- ͵ἅ[ἅ͵5.- 

᾿ΙΙδεϑὲ σουηιγῖοβθ, ννἈ] ἢ ἘΠΟΥ ἴοοκ οὗ 
ἢϊπ|, δἀηἀ ρσᾶνε ἴο Κίῃρ Ευπιεηα8 : 

9 Μοτεονεῦ μον τε Οστεςίδηβ δά 
ἀεξεγπλπαά ἴο σοπηδ δηά ἀββίγου τΠ 611; 

ΙΟ Απά τῆδϊ τῃεν, Πανίπρ' Κπον- 
ἰεάρε τμεγεοῦ, βεηῖ δρδίηβδε τμεπὶ ἃ 

ΑΥΨΑΥ Τσδρίϊναβ 1Παῖγ νγῖνεβ δηὰ {τῇεὶγ 
σὨΠ]άγεπ, ἀπά 5ρο]] 6 τ δπὶ, δηά τοοκ 
Ροβϑεβδίοη οὐ τπεῖγ ἰδπ 5, δηὰ μι ]]οὰ 
ἄοννῃ τΠεὶγ βίγοηρ μοὶ 5, ἀπὰ Ὀγουρῃῖ ΒΟ τῷ 
τΠδπὶ ἴο Ὀ6 ΤΠΟΙΓ βογνδηῖ τπηῖο τῆς 
ἀαγ:. 

απὰ κῖυε δοσίασε.. ὙΤΥΘΠΕΥ Ποβίαρεβ να 
τοαυϊγοά, ν τ ΠὈογΥ ἴο {πὸ Ἀπηδηβ ἴο 5εϊεςῖ 
ὙΠοτὰ που ρθαϑοά (Αρρίδῃ, ὃ 38). Απιοηρ 
ἴποβε σβόβθὴ νγ5 ΕΡΙρῆδηθδϑ, ἴ! 6 γου Προ 850η 
οὗ Απίοολι5 (6 Οτοαῖ, ννῆο ννὰβ5 δἴϊογνναγάβ 
ἐχοπαηροα ἔοῦ ΠειηἜΕἼ115, 15 πορἤῆονν. 

απά ἐῤαὶ τυδίωρ «υαΓῷ' αργεεά ῤοη.] ΤΣ 
ψογὰ ἴἢι|5 ἰγδηϑαιοα (διαστολῇ) 5 ΤΑΥΘ ἴῃ 
Ἡ εἸ]οπιβίϊς, δηά ποῖ ὑθγῪ σοιηπηοη ἴῃ οἶδ55]- 
(Δ], Οτοοκ. [ΙἾἢ ΕΧ. Υ1}}. 23, 1ἴ 9 1865 “ αἰν!- 
βίοη," οὗ “ ἀϊδεγθηςε :᾽ Ὀυϊ [παῖ 5εῆβϑε ν]}]} 
ποῖ δ Πογθ. ϑοῦὴθ βιιρροθο ἴΠ6 τ ΘΔΠΙΩΡ 
Ποῖα ἴο ὃ6 “Θχοδδηρθ," δίηοα ἴΠ6 Ποβίδρϑθϑβ 
ταῖς θ6 ὀχομδηρεά (ὸσ ἔγεϑἢ ομθϑβ ἔγοτῃ {{π|ὲ 
ἴο ἴππὸ (ΑρΡρίδη, Ἢ. «. ς.). ΟἸΒΟΙΒ διυιρροβῖ [ἢ 6 
τοηάθγιηρ, “ ἃ ρογίίοη οἵ ἢἰ5 κΚιηράοπι." Βιιῖ 
(86 νογὰ δαᾶ5 ἤονῆοσγο οἶδ ἜΠοΥ οὗ {Π658 
56 η568. 

8. 1πάϊα, απά Μεάϊα, απ 1, γα. Ιπάϊᾶ 
ῬΓΌΡΟΙ νγ»5 δἴ ΠΟ [{τπ|Ὲ ἱπο] θα νη τῃ 6 
ἀοπιϊηίοηβ οὔ Απηκοοῆυβ ἴπΠ6 Οτεαῖ, δπά 
τπεγεΐοτς οουϊὰ ποῖ πᾶνα θδθη σθάθα Ὀν Πἰπὶ 
ἴο Ἀοπιθ. Ηἰ5 διγίμεδξ εβαβίθγη ροϑββοββίοη 
νν8 Ασγδοῆοβία, ἃ ρογίίΐοη οἵ Απἢμπηδηϊβίδη, 
Μεάϊα δηά 1γάϊα ννοσ ὑηάογ Π]5 τυϊθ, {μ6 
ΤΟΥΙΆΘΥ ΡΟΙΓΤΏΔΠΘΠΆΥ, ἴΠ6 Ἰδοῦ ἔγοπι Β.Ο. 221 
ἴο 214. Βυῖ Μραϊᾳ ᾿5 ποῖ τηθηζοποὰ 45 ςοά ρα 
ὈΥ δὴν οἴμοι νυγιῖεῦ, δηὰ ἰαὺ ἴοο ἔδυ ἴο ἴΠ6 ὁδί 
ἴο αν Ὀδθη πηδάθ ονεσ ἴο Ευσπθηθ5. Αἰεπιρίβ 
ἤανθ Ὀδθη τηδάς ἴο βσᾶνὲ ΟἿἹΓ διιίμοῦβ σγοάϊ 
Ὀγ τυγηΐϊης “ [πα ϊ4" ἱπῖο “[οηϊα," αηὰ “Με- 
ἀϊα᾽ ᾿πῖο “Μγϑιία; διιῖ ἴῃ δἰπιρὶε ἕαςϊ 566 ΠῚ5 
ἴο ὃ6 {παῖ μὲ δὰ πὸ δοσιγαῖο Κπονυοάρο οἔὗ 
ΔΩΥ ΠΙΒΙΟΤΥ ΠΟ ν 5. ποῖ πη]  Ἰίε]ν σοη- 
ῃεεῖοα ψν ἢ} τΠδὲ οὗ ἴΠπ6 [ἰὸ5. Ηδ ἰ5. σογτϑοῖ 
ἴῃ δαγίηρ παῖ {πΠ6 Ἀ οπλὰπβ σοτηρε] οὶ Απίο- 
σἢι5 ἴο σοάθ ἴο [ἢδπὶ ἃ Ρογίίοη οὗ ἢϊ5 ἀο- 
ταϊπίοηϑ, αηἀ παῖ (6 σουπίγιο5 σοάθα γΟΓΟ 
αἰϊαοπμοιὶ ὈγΥ Κοπιὸ ἴο {Π6 Κιηράοιῃ οὗ Εδιιπλ6- 
πόδ; ἢὸ 15 Πηιϑίαοη 45 ἴο {Π6 ΤΟΥ [ΟΥ65 νυ ΠΙ ἢ 
15 σπαηρεοὰ τηαϑίοῦβ Δ Παΐ Απίόοςθι5 σε ρα 
νγὰ5 }} Αϑ14 πογίῃ οὗ (ῃς δυγιιβ (1 ϊν. ΧΧΧΥΊΙ. 
44). Το ρσθαῖου ρατί οἵ {Π15 ἴσας Β οπλΘ 
ξανε ἴο Επιπλὸπο5 (ὁ, 56). 

ΟΓ, 1δὲ φοοάϊεσὶ κοι γα. 1 1 ΓΑ} ν, “ οὗ 
ἐῤεὶν βοοά!οβὲ σοιπίγιε5 "(ἀπὸ τῶν καλλίστων 
χωρῶν αὐτῶν). [ἴ 5 ΡΓΟΡΟΞΒΟΩ ἴο τοδα αὐτοῦ 
(5) ἴῸὉΓ αὐτῶν; δυΐῖ {πὸ σἤδηξε 15 τη- 
Ὠοούβδαῦν. “ὙΠΕΙγ "ἡ τοίογθ ἴο {πὸ ΘΓ, 5. 
Οη πὸ μοοά]ϊηθ85 οὗ [Π6 σοιπίγιοθ. γἹο  ἀδα, 
566. Ηετοά. 1. 142; απάὲ σοιήραο 81. (, 
ἘΘΊ]Ονν θ᾽ 5 Αδϑια ΔΙ Ποσ, ̓ ΡΡ. τό, 22, 27, ἄζε. 

ἀϊπςσ Ἑμριοπ ] ΤῊ νγὰβ Ευπιοπος 11. 
[186 οἰάοοι βοῇ δηά βυσοόϑϑοῦ οὗ ΑΠᾺΔΊὺς ἴ,, 
ἔουγίΒ Κιπρ οὗ Ῥεγρδΐηιβ, οἠθ οὗ [ἢ ᾿6ββογ 
κΚιηράοπηβ ἔοσιηθαὰ ουἍἱν οὐ (8ε ἀοπιηίοης οὗ 
ΑΙοχαηάοσ ἴῃ Οτγεαῖ. ΕΣῸΠι ἃ 518}} ῥγϊηςὶ- 
ΡΔΙΠΥ τπ15 Κκἰηράοπι Βεσδηθ υὑπάογ ΕΛ ΠηοΠοδ 
1. [πΠ6 ριηςῖραὶ ρονοῦ ἴῃ Α51|4 Μίμποσγ, Κοπὶε 
Του ηρ Π15 δογνιοο5 δ Μαρηοθϑὶδ δηά οἾ536- 
ννπογο Ψ Π τὰς ΡΝ οὗ 811] τῆς ογητοΙν [δαὶ 
δι!6 Παᾶά ἴακοη ἔγοπι Απίϊοςδῃιιϑ ἴῃς Οταλῖ, 
εχοορί ἃ γοῖα δηὰ Ῥατί οὗ (γί, ΒΟ πεῖς 
δϑϑιρηθα ἴο ἴῃς ἈΒοα!δηβ. 

Θ. ῥοαυ ἐδε Ογεείαης βαάδ }᾿ἀἰείεγηπεά ἰὸ 
εογι ἀπά ἀεείγον ἐδοριἢ 5 ΓΟΡΓΟϑαπίΔς 
τἰοη οὗ ἴπε στουπάς οὗ ΄υάᾶττοὶ Ὀεΐνεεη ἰῃς 
Κοπιδῃβ8 ἀπά ἴῃς Οτεοῖκ Ὀγθδῖμοθϑ ἴὴἢς 5ριπὶ 
οὗ 4 τπογουρῃροίηρ ραγίίβαη οὗ [Π6 ΤΌΓΠΊΕΓ, 
Ιῃ σγϑδ! νυ, ἴ ννγὰ5 Ἀόπια ἢ αἰπιοὰ αἵ ἀθ- 
βίγογίηῃς Οτεεςθ, θοΐ Ογεεςθ ψῃϊοδ ὀνεῦ 
ἀαγοὰ ἴο (Ἀῖηκ οὗ ἀεϑίγογϊηρ Κοπιθ. Τῆς 
ΤΕ κοϊδη5 ᾿πάσοά, οη οπο οσσδϑίοῃ, [Ὠγεαϊοποὰ 
ἴο ἰηναάς [(Δ]Υ, δπὰ γῖνε ἃῃ δυο ἴὸ [ἢς 
Κοπιδη ἀεπηαηάβ οἡ ἴῃθ δ κΚε οὗ ἴδε ΤΊθΕΣ 
({μἰνην. χχχν. 33); δῖ [86 ΓΘΔ] ἀρ ΤΕβϑΟγ ἴῃ ἴδε 
σοηΐοϑὶ νγὰ5 Κοπιθ, ἀπά ἰξ ννᾶ5 Κοπιὸ ψϑοὰ 
ἰηϑἰϑῖθα ΟἹ ΟΔΙΤΥΎΏΡ τηδίζε ἴο ἴδε ἰαϑὶ ἐχ- 
{ΓΘ γ. 

10. α εὐγίαὶπ εαρίαἰπ.}] Μαπίυβ Αςϊι 
ΟἸαθτῖο, γῆ ννᾶ5 δϑηΐ δραϊηβί 186 “ΕΟ δηβ 
ἴῃ Β.Ο. 191, ἢ45 Ὀδδη Ἰοοκδϑά τροῇ 85 ἴδῃς “"οἂρ- 
ταῖη " ἤόγ6 βρόκθὴ οὗ: Ὀυῖ {πὸ γοβὶ οὗ [86 νεγβε 
Ροϊηΐβ, ποῖ ἴο 186 “το ΙΔ ννὰσ οὗ Β.6. 194- 
190, δυῖ ἴο ἴῃς ἤπα] βἴσυρε!α οὔ ἴῃε Αοξιζδης 
ἰη ΒΟ. 146. [ἢ νὰ υηάἀογοίδηα [ἢ ράᾶϑϑᾶρε ἱπ 
τηἷ5 5βθηβ, [86 “ σαρίδίη "ἢ νν}}} αν ἴο ὃς τὸ» 
βαγάοα 851,. Μυτηταὶυ5, νῆο σγυπῃραά Οτϑοίδη 
ἱπάοροπάρηςθ δ 1 οπσορεῖγα ; ἀπά (δ δυῖδβοῦ 
ΜΠ παν θθθη ΡΌΠΥ οὗ ἂἃπ δηδοῆγοηϊβηι. 

εἐαγγίιοὶ ἀαυαᾶν εαρῤίτυες ἰδεῖν τυῖυες ἀπά ἐδεὶγ 
εὐ γεπ. Οπ πὸ σδρίιγε οὗ (σογιητ}, 4}} ἴῃς 
ἔα] τ ρτοῦνῃ πΊθη γεγο ρὰΐ ἴο ἀφαῖῃ, ψ}}16 (δε 
ψνΟπΊοη δηα ΤΠ] άγοη ὑνόγα δοϊὰ ἴο ὃδ6 54γῈ5 
([υβεϊη, χχχίν. 2). Αςθαα νγὰ5 γεάδυσδά Ἰηἴ0 
{δε ἴοπὴ οὗ ἃ Κοϊηδῃ ρσγονίηςθ, δά [δὲ ἰαϑὶ 
τειηηδηΐ οὗ Οτεσίδη ἱπάθροπάθηςε ν᾽ᾶ5 ϑϑτερὶ 
ἈΥΑΥ͂. 

}ηἠεαά ἄοτυπ ἐρεὶν σἰγοπσ δοίά. ὙὍῈε [Ὁ Π- 
Ποαίίΐοπβ οἵ Τμοθο5 ἀπά ΟΠαϊςῖβ ψμεγε ἀδ- 
βίγογϑα ἴῃ {π6 Ἰαϑὲ Ασα ϑη νγᾺΓ ; ΟΟΓΙΠΙΝ νγΔ8 
δυγηΐ; ἀπά ἴΠ6 οΟἴΠο βίο ρῃοΪ ἀ5 ΡΕηΟΓΑΙΥ 
ΔΈΓΟ ἀἰἸδιηδης]οά, 



Β.(. 

ν. 11---ἰπ.] 

11 7ὲ τυαᾶς ἰοἰά ἀϊπι Ὀε5814ε5, ον 
ἜΦΡ {δαγ ἀεβιγογεά ἀπά Ὀγουρῃς ὑπάεγ 

τμεῖγ ἀοπηίηϊοη 411 οἵπογ Κίηράοῃιῃϑβ 
πὰ [5168 τῇαϊ δἴ ΔΠῪ τίπτε γεβιϑια 
τ θπὶ ; 

12 Βυῖ ν ἢ τῃεῖγ ἐπ εηά8 δηά βυςῇ 
ἃ5 γα θἀ ἀροη τἢετὴ ΤΠ6Υ Κερὶ ἀπλγ : 
Δηὰ τπδῖ ΤῆοΥ πδά Ἴσοπαιεγεα Κίηρ- 
ἀοπηβ Ῥοιὴ ἔδγ δηά πίρῇ, ᾿πϑοπλιοῇ 48 
411 τῆαλι μεαγὰ οὗ τπεῖὶγ πᾶπλθ ναῖε 
αἰτδιὰ οἵ τῆσδ : 

11. αἱ οἱδὲν ἀὶπράονἢ Α5 (μαἱ οἵ  ε- 
ΤῊΘΓΓ15 οὗ ῬΠΑΓΟΒ, σοπαυοῖοα ἴῃ Β.Ο. 219: 
Οἰ5- ΑἸρίπα Οδι}, Ἴσοπαυεγοὰ ἰῇ Β.0. 191; 
ξυγίδ, σοπημοσγοα ἴῃ ΒΟ. 154; [,υϑἰϊδηίΐδ, 
ςΠοπηυοχγοα ἴῃ ΒΟ. 140, ἄζο. 

απᾶ μεἰε.} Θ᾽ΟΙΥ ννὰ8 σρἀδά ἴο βοπὶα ΌΥ͂ 
[δε (Αγ Δριπίδηβ δ ἴῃ6 οἷοβο οὗ ἴῃ Εἰγϑῖ 
Ῥυπὶς Νναγ, Β.Ο. 241. ϑαγάϊηια νγὰβ βεἰζϑα 
ἴῃ ΒΟ. 228, δΔηά ςεαἀοὰ τΠ6 ποχί γοασ. ΟἋὐοΥ- 
βίος νγὰβ8 δηπεχεά ἰῇ Β... 226. (ογογτὰ δε- 
οδπηε Ἀοπιδη δρουΐ Β.Ο. 228. 

12. «υἱὴ ἐδεὶγ ,γηϊεηάς ἀπά σμῶρ ὦ. γειά 
ὠβοη ἐδερι ἐδὲγ ἀορὲ αηι γ.) ΤὨϊβ, ἀραΐη, 15 
ἴδε ἐσ! πιαῖς οὗ ἃ ραγίϑαη. Ἐ οπιθ᾿ 5 ργΙΠΟΙρὶῈ 
ὙΑ8 ἴο ἔδνοι}γ ΠΟΙ ἔγιθηάβ, 50 ἰοὴρ 8ἃ5 586 
ποεάςά ἔποπα; ἴο σαϑῖ {Ποῖ Αϑίθ, 580 ϑοοῦ 85 
8:6 οοι]Ἱά ἀἴβρθηβα νν ἢ ΓΠΘΙΓ δουνίοθβ. Εδοὴ 
Πεπα ἴῃ ΤΣ ὈΘΟΟΙΊ65 Δἢ ΘΠΘΠΊΥ, ΠΘη π6 Πὰ5 
οεαϑοὰ ἴο θὲ νδὶυδῦ]θ, δηὰ 15 ϑυνδοννοὰ ὰρ 
ἃ5 ἴ]γ8565 νουὰ πᾶν θθθη ΌΥ ΡΟΪΥΡΠΘΠΊΙ5, 
1 ἢς δὰ ποῖ πιδάάθ ἢ]5 ὄβοᾶρε. Βυϊ δῖ [Π6 
πιὸ ΒΘ ΟἿΣ Δ ΠΟΥ ψτοῖορ, [Π|5 ννὰϑ ποῖ 
ΒΕΠΟΓΔΪΙΥ͂ γεσορηϊδεα. Ὅλα ἀρρτδηάιζογηθηῖ 
οὗ Ευπλοηθβ δη ἴῃ6 ἈΠοάϊδηβ ΔΗ͂ΟΥ Μαρηθϑίᾷ 
Ῥίδοεὰ (6 σοπάιαςξ οὗ Κοπιο ἴονναγαὰς ΠΟΥ 
411165 ἴῃ ἃ γετῪ ἔανουγδθϊςε ᾿ἰρἢϊ. 

αἰ] ἐραὶ δεαγά 977 ἐῤεὶγ παριὸ αὐεγε αῇαϊά ΟΣ 
ἐδεγι. δῖρῃαὶ ᾿ηάϊοβίίοης οὗ τῆς ἰασγτὴ ἔοϊξ, 
Ἔσθη ΟΥ̓ {Π6 πιοϑῖ ρονογῆι! Κίηρμϑ, ἀγὸ δόθῇ ἴῃ 
1Π6 βιιθπηϑϑίοη οὗ ΕρΙρῃδηθβ ἴο {πὸ ἀϊοϊδιίοη 
οὗ Ρορ!]ἶι5 ([υἱν. χὶν, 12) ἀπά {πὸ τηυγάοσ οὗ 
Ηδηηῖθαὶ ὈΥ Ῥγυία5 δἱ ἴῃ6 ἢγϑί πἰπί τμαῖ 
Κοπιο ννὰ8 αἰβρὶοδδθὰ δ ἢ18 παυθοιυγίηρ ΠΟΓ 
ΠΟΥ (ὁ. ΧΧΧΙχ. 51). 

13. «υδον»» δον «υοἱά ῥεῖ ἰο α ζὶηφάζονη, ἐῤους 
γεὶφπ.] Ἐτοτὴ δῦοιιϊ ἴῃ Υδᾶγ Β.Ο. τό Κοιης 
δεοῖρα 45 δύθίῖοῦ ἀπιλοηρ ἴδ τίνα] οἰ πιαηῖβ οὗ 
[πε Εδυγρίίδη τἤγοηθ. [!}ἢ Αϑίᾳ Δϊηοσ, ἔγοπη 
(δὲ ἀαῖε οὗ ἴπΠ6 Ὀαίτ|6 οὗ Μαρηρβία (Β.Ο. 190) 
ΕΓ ἰηἤισηςε ν᾽ ὰ5 “ΓΈ ΠΕ επιρί γε ἴο 
ΘϑδὈ ] 58} ΟΥ̓ ἀΐβρίδσα πποπάγο 8. ΑἰἸεχαπογ 
ΒΑ1]45 ονγθὰ ἢἰβ [σοὺ ἰῇ ἃ γύδαῖ πηθάϑιιγὸ ἴο 
106 ΠοΒ. ΠΥ οὗ ομὴς τοννασγάβ Τλουη ΓΙ 15. 
ΝΙσοιηθαςθβ 1. οὗ ΒΙΓΠγ Ια, ΑὙαγαῖμοβ Ν. οὗ 
Οδρρδάοεσία, απά οἴδογβ, βιισσθοθα ἴῃ δϑῖδὺ- 
᾿Ιδῃϊηρ {πειηβεῖνοβ, ὑθοδιβα Κοπις ἔανοιγεοά 
{πεῖν αἰαὶ ΠΊ5. 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΡΒΕΝ. ὙΠ. 

152 ΑΪβο τί, ψψῃοπὶ τον νου]ὰ 
Παὶρ ἴο 4 Κίηράοπιμ, ἴποβα γείρῃ ; δηά 
γνΠοΠὶ ἀρδίη ΠΟΥ ψνοι]ά, τῆοΥ ἀϊ5- 
Ρίαςε : πᾶν, τῆλ ΓΠΘΥ γαῖα ρυθδον 
ΕΧΑΪτεά: 

14 Ὑεῖ ογ 41} τῇ 18 ποπε οὗ τῆεπὶ 
ἍΟΙΕ ἃ οἴου, ΟΓ ννᾶ5 οἰοϊῃεὰ ἴῃ 
ΡυΓρΙς, ἴο 6 πιδρηϊῆεά {Πογεῦγ : 

Ις Μοτγβονογ ἤονν [ΠΥ [δά πιδάς 
ἴογ τπεπιβϑεῖνεβ ἃ ϑβεηδῖα ἤουβε. νν μεῖε- 
ἴῃ τἴἄγες Ἠυπάγοά δηὰ τννεπίν πηεη 8αῖ 

14. γεῖί ῶῶὼγ αἱ] ἐδὲε ποπδ οἱ ἐδενρε αὐογέ ὦ 
εγοαυη.}] Το δὴ Οσίθηϊαὶ {ῃἰ58 ϑεοηθα (δὲ 
τοδί ΘΧ γδογΓ ΠΔΥῪ ἕδοϊ οὗὨ 4]}---τογ 4] ροννεῦ 
Ἔχογοῖβοα, γεῖ ἴῃς ᾿ηϑίρηϊα οὗ ΓΟγΑΙΥ σΑΓΘ ΠΥ 
ἐϑοβονοά--(ῃ6 δῖἴδϊθ δνευυτηρ, 186 ἱπάϊ- 
νυ] ποίδίπρ. Ογοόονῃ5 οὗ σοϊἀ ψεγα ᾿οη- 
ἘΠΌΔΙΥ βεηῖ ἴο Ἀοτμε 88 δοκηον)εάρτηθηϊβ οὗ 
βουδγειπῖν ΟΥ̓ ἴδε Ἐδδϑίοσῃ σοιηπλιη 168 
(ΡοΪγ}. χχίὶϊ!. 17, ὃ 4; ΧΧΙΝν. 1, 87; ΧΧΡΠΙ, 18, 
8.3, ἄς.). ὍΠόβο, ΒΟΜΕΥΟΣ, ΨΟΤΟ ποῖ ἄρρτο- 
Ργαϊεαὰ ὈΥ̓͂ ΔΩῪ ἱπάϊν!ἀ.415, θυϊ νγεηΐ ἰηῖο {116 
ΡΟὈ]}ς Ὁ δᾶϑυγυ. 

ΟΥ̓́ «υα-ς εἰοιῥεά ἐπ εν}... ῬύΓΡΙς ἤγβε ρροαΥ5 
85 ἃ ΒΡΘΟΙΔΠΥ γογαί ΠΟ]ΟῺΓ ἴῃ ἴπε ΒοΟΚ οὗ 1 υάρὸ5, 
γΕγα ΜῈ ἤεὰγ οὗ [86 “ρυγρὶε ταϊπιεπὶ ἴΠδΐ 
ννὰ5 οἡ ἴμε Κίηρβ8 οὗ Μιίάιδη " ψῇοπι Οἰάθοη 
δίενν (Τα. ν}}. 26). [{ ἀοεος ποῖ ἄρρθᾶγ ἴο 
ἢᾶνα Ὀδθὴ ΟγΏ ΟΥ̓ ἴπ6 Αϑϑυσγίδη τη ΟΠΔΥΟ 5, 
δυῖ ννᾶ5 ἤγϑί ὑγουρῃῖ ἰηΐο ρέπογαὶ σοριιῖθ ΟΥ̓ 
Ὀοίηρ 5οἰθοϊθα ἔον {ΠῸῚΓ ννθᾶγ ὉῪ τῃ6 Μοράϊλη 
Κίηρ5 (Χεη.  Ογγορ. 1. 3, ὃ 2). Εσοπὶ {ΠῸ6 
Μεάθβ τῆς Ῥεγϑίδηβ δάοριθα [τ (ἐ]ά. νι. 3, 
δ΄ 13); δηά ΠῸμ {Πρ ᾿ἰ ρα55θα ἴο {πΠ6 Οτεςο- 
Μαςεαοηΐδης (9. Οπγῖ. “Νιῖ. ΑἸεχ. Μαρῃ. 
γ]. 6), «ῃηὰ υἱζπιαίοὶν ἴο ἴῆε ἘΚ Οπιδη8. 
ΤΠοιρ ηὸ Ἀοπίδη οὗ τῃς {ἰπ|6ὸ5 οὗ ἴπ6 τὸ- 
Ρυδ]ῖς οἸοῖ δα ΠΙΠΊ 561 1ὴ ΡΌΓΡΙς Δ Ι τι}, 1ἰ 
ννὰ5 8ῃ ΟΥΓΑΙΠΔΙΎ σΟΙΟυΓ οὗ ἴπὸ ρα ϊμώκαριεηίρς 
ΟΥ̓ ΒΈΠΟΓΑ] 5. οἱοαῖϊς, ἴΠ6 ἐπ] οὗ Βυργες 
σοπηπηδηά, 

15. α «ἐπαΐες ῥοιῶς, «υδεγεὶπ ἐὄγες ῥιριάγεά ἀπά 
ἐτυεηΐν γπεπ “αἰ. ΤΠ πυπδεῦ οὗ ἴῃς Κὶ οπηδη 
ϑρηδίθ 'Ψνὰ8 δ ΠῸ ἔϊπι6ὲ ἰθραγ ἤχοαὰ δ τῆγοθ 
μυπαγοά ἀπά ξαυεηὴν ταθῦθγβ. ὙΠΟ οτὶρίηαὶ 
ΠΟΠΊῦΟΓ ννὰ5 οὸ (1ω|ν. 1. 8)--ἰῃῈ σοιηρίεῖο 
ΠΌΘΟΥ ὑπάθγ ἴΠ6 ΤΠΟΠΆΓΟΠΥ, 100 (1 ΟΏγΥ5. 
ΗΔ]. 111. 6γ; 1,ἱν. 1.1). Νὸὼὸ ἔιγίποῦ διιμιιθη- 
τατίοη ννᾶ5. ἔοσγτῃδ! πιδθ ππ|}} ἴ[ῃ6 ἀϊοϊαϊοτ- 
581}0 οὗ 5011, ἤθη ἰῈ ΡΠ ΓΑΓΠΥ ἱπογοδϑοα 
[ηὴ6 ϑοηαῖθα ἴο δείννοθη φοὸο δπά όοο. Ουζγ 
ΔΙ ΠΟΥ 5 Θϑιπιαῖθ οὔ 320 ΤΠΔΥ δὲ ἃ 5 ρα 
ταϊϑῖα ΚΘ, ΟΥ [ἴ ΠΊΑΥ πάνὸ ἀγίδοη ἔγοπι ἴπ6 ἕλε 
τα 1π Η15 {{π|6 1Π6 δοῖια]! παπλθ τ, Ἱποϊιαϊπρ 
(ῃς ἴννο οἰα5βδθβ οὗ δ1] βθηδΐοτβ «πᾶ ρϑυύβοῃβ 
πανῖης ἃ τῆρῃξ ἴο ἃ βεδῖ ἔγοτῃ {πεὶγ πανίης 
βογνοα σογίδίη οβῆοεβθ, ννᾶ8 σου ΠΊΟΠΙΥ δθοιιῖ 
320. (δες Ὀγτ. ὟΝ. δι} 5" Ὀ1οῖ. οὗ ΟΚ. δηά 
ΕΚ οτ. Δπίη.᾽ Ρ. τοι; 2η4 εἀϊ.) 



πη σουης!] ἀδι]γ, σοπϑυϊείηρ ἀἰνγαν ἔργ 
--- τε ρεορῖθ, ἴο τε οπά {ῆεῪ ταῖρῃς 6 

νν6}] ογάεγεά : 
16 Απά τῃδῖ {ΠΕΥ σοπιπιτιεἀ {Πεὶγ 

θονεγηπηθηΐ ἴο Οἠδ ΠΊΔΠ ΘΥΘΓΥ ΥΕΆΓ, 
γν ΠΟ τυ]εά ονοῖ }1} {Ππεῖγ σουπίγ, δηά 
ταὶ 41} ννεγε οδεάϊεης ἴο τῆδλϊ οπδ, 
Δη4 τἢδξ τῇεγα νγᾶβ ΠΕΙΓΠΕΓ ΘΩΥΥ͂ ΠΟΓ 
Θηγυϊδτίοη Διηοηρ {ΠεΠ1. 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΕΒ. ΝΠΙ|Ι. ἰν. τ6---ἰϑ, 

17 ἴῃ ςοπβίἀδγδίίοη οἔτμαβθς τὨΐηρε, δ ς. ! 
7υ4258 οἢοβε Εμροϊεπυιβ τῆς βοὴ οἱ ππὸ, 
7οδη, “ἦς το οὗ Αςςοβ, δπὰ [δβοη ἴῃ ε 
80η οὗ ΕἸεοαΖαῖ, δηά επί {ἢεπὶ ἴο 
Εσοπια, ἴο παῖζε ἃ ἴδρις οὗὨ δι} ἀπὰ 
οοηπέεάεγδου νυ τ εηὶ, 

18 “πώ ἰο ἱπίγεαὶ ἐἦσπι τμαὶ {8 ε 
νου τακε τῆ6 γοκε ἔτοπι ἴδεπι; 
ἴογ ΠΟΥ ϑ8ἂνν τῃλι τῆς Κίπράοπι οἵ 

ἀκα! ΤὌΪ58 βἰδϊθπγεπί 15 4150 ἱπδοσυγαῖα. 
ΤΠο ϑεηδῖθ ϑαΐ γαρ!]ΑΓΎ, ΟὨΪΥ οἡ ἴΠ6 (δ] 6 πάϑ5, 
Νοηθβ, ἀπά [Ἃἀδ5 οὗ θδςῇβ τηοηῖ ((ἰς. “Αἀ 
Ω. Ετγδίγειῃ, 11. 132}; 1δουρῃ εχισγδοσγαϊ αΓῪ 
ταθοῖίηρβ8 τπῖρϊ Ὀ6 σοηνοϊαά, Οἡ ΔΩΥ͂ ΑΥ̓ (Πδῖ 
ννὰ8 ποῖ πείασίμς, Ὁ ἴΠ6 ΡῬΥΓΌΡΟΙ τηδριϑίγαῖο. 
(οηίϊηυου5 5:{{πὦὀᾧ98Ξ Τσσυγγοα ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃς 
τιοηίῃ οὗ ΒΕ ΌγιαγΥ, ἤθη διιάϊθηςα ννὰ5 ρίνεη 
ἴο ἔογειρῃ διηθαβϑδάογϑα ἐς ας ἐπ ἶφι; Ὀσΐ 
115 ργαςίίςθ θο]οηρ5. ΟἿΪΥ ἴο (ἢς ἰαϑῖ ροσγίοά 
οὔ ἴπ6 Ἀδρυθ]ὶς. [{ πιᾶγ, μοννονεῦ, ἤᾶύθ τα 5- 
Ιεαὰ τῆς ννυιῖεγ. 

16. ἐδεν τονε» τα ἐρεῖν σου ΓΙ Θπὶ 10 06 
γα ΦΌΦ γεαγ. ΑποΙΠοΓ πιϊσίακε, Ὀὰϊ οης 
ὙΥΠΙΟΝ ΓΟΥοΙ ρΠΕΓ5 ΈΓῈ ἢοΐῖ ὉΠΙΙΚΟΙΥ ἴο πλΆΚ6. 
ΤΗΘ ἴννο σοηϑι}}5 ΜΌΓΘ ΟΓΟΪΠΑΓΠΥ ΓΕσ]υΓοά 
“ΟΡΗΡῚ ῥχγουϊπείας, “'ἴο ᾿αϑῖ Ἰοΐβ. ἔογ {πεῖ γ σὸ- 
βρϑοῖϊνε ρσγονίησθϑ ; ἢ δηά ἴΠΕῚΓ ϑρῇθγοθ ννΈ ΓΘ 
ἔογ ἴῃ πιοβῖ ραγί ποῖ οἱ αἰδεηςϊ, θυῖ ἀϊπίαηϊξ 
οὔθ ἔσοιῃ ἴπε οἴποσ. Ὑπὸ Οτιεηΐδὶς νου] ά 
ΠετοΥ Ὀ6 Ὀτγοινῆΐ ᾿ηΐο σοηΐδοῖ ΨἹΠ πόσο ἴδη 
ΟΠ ζΟΠ51}} δῖ ἃ {{π|6δ. [{ 5 ἘΠΠΘΟΕΒΒΑΥΎ ἴο 
ΒΊΡΡΟΘΘ ἃ τοίεσοποθ ἴο ἴῃς [δ ΡΟΓΑΥῪ δηὰ 
ΟΟΟΔ5ΙΟΠΔ] αἰ! οἰδίοΥ ἢ. 

ἐρεγε αυὐας πεὶδοῦ ἐπν ΜΟΡ εηρημΐαίϊοῦ αΡΙΟ σ᾽ 
ἐδε»ι.} ΤῊΙ5 νῖονν οὕς Ἐοπίδη ΡΟ] Υ͂ 15 ὩΣ ἴοο 
τοβο-ςοοιιγοα. [ἢ δἀάϊιίοη ἴο ἴῃ οἹ ΓΙ νΑΙΓΥ 
οἵ ραϊγοἴδη δηὰ ρ]οθείαη, δηά ἴπε ςοπϑίδηϊ 
δίσισ ρίας Ὀεΐννεθη σοηδι}}5 αηὰ {ΓΙ θΠ65, Πα τὸ 
ννᾶ5 ποῖ ᾿Πέγο ΘΠ ἃ ΘΔ] οσΥ ἔθ! ὈΥ {πὸ 
ΠΟΙ 511}15 οπο ἴονναγ5 [ἢ 6 ΟΠΘΓ, νυ Π]οἢ ΒΘ ΠΟΙΒΙΥ 
᾿ητογέογοα } τὸ τῖρῃξ σοπάιςοῖ οὗ «ῇδίγϑ. 
Ι͂η {6 ΘΑΥΙΥ ραγὶ οὗ τπ6Ὸ ϑοςοπά Ριιπὶς ὅγασ, 
(86 τίν ΓΥ Ὀδίννοθη ϑογνη 5 δηὰ ΕἸαπληϊυ5, 
βλ 5 Ῥαι}}ι5 δηὰ Τοχεπίι5 Νάῖτο, πδά 
ὙΟΙῪ εἰἰδαδῖσγοιϑ Ἴοηβθοηιθῆσθθ. ἔνθ ἃ 
“ Μδβίοσ οὗ ἴῃ. ΚΊ ΚΠ 15 ̓ ννα5 ΟσσδϑΙ ΟΠ Υ ἃ 
{πογῃ ἴῃ {πε 5ἰάς οἵ 4 ἀϊεϊαΐογ ({μἶν. χχίῖ, 14, 
27--29). 

δ. 2. ἘΜΒΑΒΘΥῪ ΒΕΝΤ ΒΥ ΙΡΑ5 ΤῸ ΤῊΕΒ 
ἜΟΜΑΝΘ, ΑΝ ΤΈΆΞΑΤΥ ΟΟΝΟΚΌΡΕΡ 
ΒΕΥΝΝΕΕΝ ΤΗΕ ΤΟ ΝΑΤΙΟΝ5. 

17-80. ΤῊς ἀοτογπιπαίίοη οὗ [1445 ἴο ἀϑὶς 
[πὲ αἱά οὗ Κοιηὸ ν'85 ἃ ρίεσε οὗ νου] αἱγ ΡΟ] οΥ 
ὙΠΙΟΝ σθοιηοὰ ρῥγιάοπί αἵ ἴῃς {{π|6, Δηα ννῆϊοἢ 
ῸΓ ΠΊΔΗΥ γοαγ5. Πα πὸ 1}] σοηβθηθηςοβ, διῖ 
ὙγὨϊο πη ρ] 1 ἃ Ἰὰς Κ οὗ ϑἰπιρὶθ εαγηοϑὶ 3 ἢ, 
8η1 ψΠῖσ ἢ υἱτὶπγαΐοὶν Ἰοὶ τὸ τῃ6 ἀσοιγιςίίοη 
οὔ πὸ [εν 5ῃ δίαϊθ. Η την ϑροδκίηρ, ἀπά 

ἀραγῖ ἤτοπὶ ἃ πηϊγδουΐϊουβ ἀεἰ᾿νοσγᾶῆοθ, Ἀ πὶ 
πλδῖ πὸ ἀουδί πᾶνὰ ἴῃ ἴῃ6 εηὰ δϑβογυθά (δ 
᾿ϑγδοὶῖα σοσηπλιη {Υ: δὰ [ἴ 15 ἴο θὲ τορτείιεά, 
ἴον ἴῃ6 βακε οὗ [υἀ85 Β᾽ πη56 1, ΥἹ ἢ 15 ξεηεσαὶ 
ΠΟΌΙΠῪ οὗ σπαγαοῖεσ, {πΠδΐ μ6 νγὰ8 ποῖ δῦοτε 
“ {γι ϑῖηρ ἴο 8η διπὶ οὗ ἤδ5ἢ,᾽ δηὰ οδι]ηρ ἰῇ ἃ 
ἔογεῖρηι βοννεσ ἴο γίνε ἴῃ6 μεὶρ ψβιςὴ οου]ά 
ΟὨΪ ᾶγα Ὀδοη ρίνοη εβδοίι δ] ὉΥ [οἰοναὶ. 
ΤΠῈ Πἰβίουσυ οὗ ἢἰὶβ ονγὴ Ὡδιίοη ταὶ σιν ἰᾶτ 
ννασηθα πὶ ἢονν δῖ] νγαβ ἴῃ: ϑἴερ δὲ ἴοοξ. 
ΤῈ ἄρρϑαὶϊς οὗ Αμὰζ ἴο Τίς δ: οθεῦ 
ι ΚΙηρβ χυῖΐ. 7), ἀπά οἵ ΗδοζΖοκίδῃ ἴο Μετο- 
ΔΕΒ -Βαϊδάδη (ἰδ. χχ. 13), μδὰ ργοάυοσεά [δε 

τοοβῖ υηΐοστυηδίθ γοϑυ 5. Α ὑγοϊδοϊοσ υδίυ- 
ΓΑΙ ὈδοοπΊεβ ἃ δονογεῖρῃ. Ηδά [1425 Κπονπὶ 
ἃ {π||6 πιοσὲ οὗ [ἢς γϑαὶ Βἰβίογυ οὗ ἴῃς Ἀσπδη 
ϑίδῖε, Βα ννουϊὰ πᾶνε γσεσορηϊβοά [ῆς ἔδοῖ, [Βαϊ 
ἢδ ν 85 δ] ηρ ἴῃ [ῃ6 νοὶ ἴο πιουπίὶ φυλγὰ 
οΥ̓ΘΓ ἴῃ ϑσῆθερ. Αϑ 1ἴ νυᾶϑ, 6 Ἀρρθᾶδγβ ἴο ̓ ιᾶνε 
Ὀδεη ἀεςοεϊνεά ΒΥ ἴῃς σοπάυςξ οὗ Ἀσπιε ἴο-» 
ννατὰς. Ελππηθη65, νυν ίοῖ σεεριεα ἀϊδιηςογεοίοα, 
δΔηἀ ψἢἰςἢ δὰ νδϑι]Υ ἀρρταηάϊΖοα (δε ἰηράοπι 
οὗ Ρεγρδάηιβ. (ὅ8εε υ. 8.) 

17. 1. εοπείεγαλίου ΟΣ ἐῤειε ἐδίηρ,. Τῆκϑε 
τνογάς ἃγὸ ἱητεγροϊαίϊθα ΟΥ̓ ΟἿΓ ἰγδηϑίδίουβ, 
Τῆο Οτεεὶ μᾶ5 5 ΠΊΡΙῚῪ καί---Ὲ οτἱρίηδὶ [δὰ 
ἀου 11655 [86 πλογο. ὕω σΟΠηΘΟΌνΥΘΕ. 

μάα: εὗοσς Ἐωροίονημς . . . «πᾶ «15:05. 
[ Πᾶ5 θδθὴ σεδγκοα (δίδηϊθυ) τμαὶ ἴδεθς 
ΠδΙ.65 ἅτ Οὐσεοκ, δηά ἰηΐογσεά [δὲ “" [υ(25, 
ὙΠ Η15 δ] ϑαρδοῖ Υ, σμοϑο ἢϊ8 ΘηγΟΥ͂Κ5, ποῖ 
ἔγτοτη ἴπ6 δι γιοίοσ, θυ οπὶ [ἢς ἔγες-πὐπάοὰ 
βοοῖοη οὗ ἢϊ5 ἠδιοῃ.᾽ 

ἐδε σον ῳΚὶ σοδη. τΤτῊϊς ]οἤη 5 τηθποηοα 
ἴη 2 Μδος. ἱν. 11, 85 μανίηρ θθθη 186 ἰπίοττηο- 
ἀϊασγ ΌΥ πιθδη8 οὗ νῃουΩ 5Ρ6Οῖ8] ρΓ] Θ 65 
δά Ὀεοη οδιδϊποά ἔογ ἴπῈ [ἐν ἔγοπι ἀπῦ- 
οσδι5 ἴπμ6 Οτεαῖ. Ηἰβ ϑοη, ΕἸΡοϊοπιυβ, ἰ5 
Ἰἀφης ρα ὈΥ δοπὶθ τ {[Π6 νυτιζεῦ οἡ [6π]ϑἢ 
ἢἰδίοσυ, 80 ἰδγβ ον ηυοϊεά ὈΥ̓͂ ΑΙΕχαηάογ ΡοΪγ- 
Ὠἰδῖοσ. (δες 1μ6 ἔγαρτηθηῖβ οὗ Ῥο)γυβιϑῖου ἰ8 
α. Μύ]ογ 5 Εσ. Ηἰἴβι. σσαος. τοὶ. 11.) 

“εο. ὙΠΪ5 ἰ5 ἴ[ῇς Οστεοκ δαυϊναϊθηΐ οἵ 
[6 Ηοῦτονν ΗδκκοζΖ, οὐ ΗἩδκκοῖϑ, ἃ ςοπηπιοη 
ῬΓΙΟΘΕΥ παπὶς (1 ΟἾγ. χχὶν. το; ΕΖγὰ ἰϊ, 61; 
ΝΕἢ. πὶ. 4,21). 

18. 1ο ἱπίγοα! ἐῤενε ἐραὶ {φε7 «υομΐά ἑαξε 
δε γοάε ἥονε ἐφε.] ὙὝΠΕῈ ΘΠ θασϑῚ νὴᾶ5 
ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ σεπὶ δεΐοτο {μῈ ἀείοδξ οἵ ΝΙ.ᾶπογ, 



ν. 19--4.] 

τ(ἢς Οτεοίδηβ ἀϊά ὀρργεββ 18γδεὶ ἢ 
βαγνίταάς, 

19 ΤΕΥ νεῖ (πεγεΐογε ἴο Ἐοπηα, 
ὙΠΟ νγᾶβ ἃ νΘΥΥ ρτοδῖ ᾿ουγησγ, δηὰ 
σΑπθ ἱπίο τῃς βθηδίθ, ψγ μοῦ {ΠΟῪ 
ΒρΆΚε δηά 8414, 

20 [7υἱλ5 Μδοοδδευβ στῆ ἢΪ5 Ὁγε- 
τἤγεη, δηά τῃς ρεορὶε οὗ ἴπε [ενν8, 
ἢᾶνε ϑ6ηΐ 08 υπηἴο γου, ἴο 2 Κ6 ἃ 
οοηξεάογαου δηὰ ρϑᾶσα ὙῈ γου, δηά 
τῆλε ννα πιρῃς δὲ τερίϑίαγεὰ γόοῖι 
οοηΐξεάετγαζεβ δηά ἔτ πάϑ. 

21 ὅδο ἴδμαϊ πηδίϊεσ ρἰεδϑβεά τῇς 
Ἐοπηδη8 Με]. 

σι δη [ἢς οσάυ5ε οἵ [Π6 ρῬαϊσ οἷς ῬΑ ΤΥ βεοιγοὰ 
Ὑ6}1-η]Ρ ἢ ἀσδρογαῖο. 

ἐδε ἀἰηράογε οΚ,Ἱ δὲ Ογεεία.ἢ 1... ἴδ6 
Οτεςοο- Μαοεάοηΐδῃ Κίηράομῃ δΘϑι 5π6 ἴῃ 
δγτίδ ὑυπάοῦ ἴῃς δοϊςις 2. 

10. 12εγ «υεπὲ ἐδέγεζογε ἰο ο»πο, «υδίοϑ 
φυῶ: ἃ ὍΕΥ 5γεαΐ 1ομγπ7.} Ὅμὲ ἸΟΌΓΣΠΟΥ 
δά ἴο Ὀς “ΙΕ. (ἃ ὈγΥ ̓ δῇ δηά οπονικα της Ἰἴη6 
οὗ ἴῃς οοαϑβῖ, ἐχοορὲ ἴμαΐ ἴῃς ὔξεοδῃ δηὰ [6 
Αἀγτίαϊῖίς τῖρῆϊ Ὀ6 ογοβϑοᾶ δἱ ποῦ στουτῃ, 
(8ε. ἔοστῃοῦ ΟΥ̓Ὁ ΜΑΥ οὗ τς Ογοϊλάεβ, οσ οὗ 
Οπϊάυ5, (Αγρδίμιβ, πὰ Οτείο, ἔπ Ἰατῖοσ στη 
(ὐογογτα ἴο ἰαργυίδ. ὙΠπὲ νόογασα οὗ ϑ8ῖ, 
Ῥδὺυὶ ἤοσ (ξβᾶγολ ἴο Ριυΐθοῖ! β6επὶ8 ἴο δᾶνα 
ΔΚοη δρουΐ 5χ τηοητῃ8:; Ὀυΐϊ ΠΑ] οὗ [15 {{π|Ὸ 
γγὼ5 δρεηὶ αἵ Μεῖϊϊῖβ.0 Τῆγεα σποῃ 5 νγᾶϑ8 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ δϑουΐ [ἂς υδυλὶ {{π͵ὸ βρεηΐ 'π [ἴῃς 
Ῥᾶββδξε. 

αηπαΔ οαη6 ἑπίο ἐδε “επαϊ..1 ὙὍὌδα ὑγδοῖίοθ 
οὗ ἱπισοάυςίηρ ἴογοίση δπιραββδάουβ ἱπῖο [ἢ 6 
ϑοῃαῖο, δηά δοίης [μοηὶ ἴο ἴοσ 16 π|» 
δεῖνεϑβ, 15 γ06}} δἰζεϑίθαά ὈΥ [Π6 οἰλϑϑίςδὶ ὙυτεὙ5 
([ν. νἱῖ. 20; υἱῖϊ. 1, 5, ἅζε. ; ῬοΪγὉ. χχχὶ. ὅό, 
141 ΧΧΧΙΙΟΙ, 7, 24, ἄζε.; Εἷς. “Αἀ Ω. Ετ2- 
ἰτοηγ", 11, 13, ἄς.). [Ι{ ψὰ8 ἴδε εϑιδὈ βιὰ 
ϑᾶξε ἀυγίηρ ἴῃς οηΐγε ρεοὰ οὗ ἴῃς Κθδ- 
Ρυδὶὶς. 

αυδέγε {δὲν «ραζό «πᾶ υβαῦ 1 Ἰζογα γ, 
“ΠΟΙ ΠΟῪ ἀηπεευεγεά δὰ κα. Βυῖ οὔὐγ 
ὈΓΔΗΒΙΔΙΟΙΒ ἃσὸ ῬγΟΌΔΟΙΥ τὶρῃΐ 485 ἴο ἴπ6 
Τηοδηΐηρ. 866 [86 οοπιηηοηῖ οὐ ΟἿ. ἱΪ. 17. 

20. “ἠωάα: Μαεεαδειι, 45 ..2ὼ Ιἰταυκῖ ποῖ Ὀ6 
δι (δῖ [15 15 411 τῃδὲ (6 δπιθδϑβδάοσβ 
δαϊὰ. Νο ἀουβδῖ, {Π6Ὺ ΓᾺΠΥ 5ἰδίθα τοῖν οᾶθ6, 
ἃιὰ τχοοοιιηοηάθοαὰ [86 4} Ἶδῆοθ ὈΥ 411 [ἴῃ 
ΠΕΘΘΣΩΝ γνΒ ἢ ΤΠῸῪ Τπουγπῖ ΚΟΥ ἴο ὈἋ 

δοΐυΔ]. Βιιῖ [ες βὺχὰ οὗἉ 411} ννδ5 ἴῃς γτοαυεϑὶ 
ἴο ὃε ᾿ηϑοτ θεὰ οὐ ἴπα δῖ οὗ Ἐοιιο᾿β 1165. 
Ὗνε δὅἵὰ ποῖ ἴο βϑιρροβε (μδί ἔπεα νγὰ8 δῆ 
ΟΠςοΪΔ] “ τερίϑίεσ ;᾽ [δ παπιθβ δῃὰ ἡυσηῦοῦ οὗ 
ἴῃς 411165 νγοσὰ Κηοννῃ ΌΥ τηολη5 οὗ [86 γοδἴ168 
ῬΓεβεγνυεὰ ἰῃ [π6 Ταῦδυϊλτίιπι οὗ [Π6 Οδρίτοὶ. 

Δ, ἐδὲς ἐξ ἐδὲ κοῦ 9, ἐδεὲ ορίμε «υδίεῦ 

Ι. ΜΑσΟΑΒΡΒΕ 5. ΝΠ. 

22 Απά τΠΐ8 ἰ8 τῆς σορΥ οὗ τπε Βι( 
αρίϑιῖα ψῖςῇ 266 τεπαίφ τοῖς Ὀδοὶς 
ἀραΐῃ ἰῃ τΑῦ]65 οὗ Ὀγδβ8, δηά 8εηΐϊ ἴο 
]εγυβαίεπι, [μδὲ τπεγα {ΠεῪ πιίρῃῖ πᾶνε 
ΌΥ τπδπὶ ἃ πιεπιοῦδὶ οὗ ρεᾶςα δηά 
Ποηΐξασγδογ : 

23 (ὐοοά 5υιςςεβ5 θὲ ἴο ες Βοπίδη8, 
δηά ἴο {πε ρεορὶε οὗ [ες [ενν8, ΌῪ 568 
δηά Ὀγ ἰαπὰ ἔογ ὄνεγ: με βυνογά 4]80 
Δα ΘΏΘΙΏΥ ὃς ἔδγ ἔγτοηι ἢ 6]. 

24. 1 τῇεγε Ἴοοπια ἢῖβϑὲ ΔΠΥ νγᾶὺ 
Ἴροη ἴῃς Ἐοιμδῃβ ΟΥ̓ ΔηΥ οἵ {Πεῖγ 
ςοηέεδαἀογαῖεβ τῆγοιρῃουϊ 411] τῃ6]Γ 
ἀοπμ!πίοῃ, 

ἐδε “επαΐς «αυγοίς ὁσοξ αραἱπ.}] ὍΤΠα τορὶγ οὗ 
[ῃ6 ϑεηδία τγᾶϑ ἴο βεηά ὑδοῖς ἃ ἀτπρ] οἴ ΓΟΡΥ 
οὗ [δε {τεδίγ, νος [ΠΟῪ ΤΌΣΤΩΔΙΠΥ σςοποϊυάοά 
σὰ [6 [ενν]ϑἢ δι θαςβδάοῦϑ, ἴοσ [ἢς [οὖν ἴο 
Ρτόβοσνυς ἰῇ ΠΣ ΟΥ̓ ἃσομίγοθ, 16 ΓΙΟΥ͂ 
τοϊδ θὰ δηοίμοῦ ϑίμλασ ἀοςυτηθηΐ [Πδιβοῖναϑ. 
Βυρ!ιοδῖο ἰγοδίθβ οὐ ρῥἰδίεβϑ οὗ πιεῖδὶ νεσε 85 
οἰά 88 ἴ)ς ἔπιθ οὗ Ἀδπιοθος (ἢς Οτοδῖ 
(8.0. 1350), ψο56 {ΓΔ ψΠΒ ἴδ ΗΕ 5 ἴῃ 
.18 Ὀεηιγ -ἢγϑὶ γϑῶσ νγὰ8 ἰηδου θὰ οὐ ἴνο 
(Δ0]εἰ8 οἵ 5ϊνεσ (΄ Ἀεοογάβ οὗ τς Ραβϑῖ, 
νοΐ. ἵν. ρΡ. 27--32). 

ἐπ αὐίες 97, ὁγασ..} Ἀδίδοσ, κ οπ ΓΔ 16:8 οὗ 
Ῥτοπκο." Το οσυβίοπι οὗ 1ηϑοΥἹ δίηρ ἘΓΟΔ 65 Οἢ 
Ὀγοῦζο [Δ ]εΓ5 ννᾶ8 δηςίοηϊ δ Κοπια. ῬοΪγθιι8 
5Δγ8 ἴπδί (ῃ6 νασγίοιιβ ἰγοδίϊθοϑ. Ὀεϊνσθεη βοιης 
δηὰ (δγίδαζο, σοτηπηεηςίηρ ν᾿ [Π6 ομα ςοῦ- 
οἰυάκά ἴῃ [π6 πγϑί γεὰγ οὔἴδε Ἀδρυδ]ῖς, ψοσα 
Ρτεβεσυθὰ ἴο [15 Οἷδὺ ἴῃ ἴῃς (δρίίοὶ ἐν 
αλκώμασι (Ἰ1]. 26, ὃ 1), Τοηγπίιβ 5.468 

ἥϊαι [ὸ αν οὗ ἴῃς Ὑ πεῖνα 1 δὺΐθβ γσεγα 
οηρταντοὰ οὐ Ὀγάζεῃ Ὀὲ] τ (στήλαις χαλκαῖς, 
Χ, 57); δηὰ ΡΟΪΊῸΧ 5478 [δῖ ἰαννϑ οὗ 4}} κί ἀ5, 
θοῖ βδογεὰ δηά ῥσγοΐδῃθ, νγεσὲ 1ηβϑοσι θα δ τη - 
ἸΔΕῚΥ (ΥἹ11. 128). 

48. Οοοά τὠεοφις δφ 1ο ἐδε Κοριαη:, απά ἐοὸ 
ἦρε ῥεοῤίε οΓ δὲ Ψ2ε«υ5ς] ΑΑ {ὐδηβἰαιίοη, 85 
489 θεθη νν6}} ποϊοα (Οτμηπ), οὗ ἴῃς οἱὰ 
Ἀοιηδη ἔοττηυϊα, ““ Οὐυοά Ὀοηυπι, ἔδυβῖίυπι, 
ξεϊίχαυς δἰ ρορυΐϊο Ἀοπιιηο εἴ σεηῖϊὶ [υὰπ- 
ΟΥΌ.," Ὑ [ἢ ὙνὨῖς ἢ [86 ἔγεαῖγ πνουϊὰ ηδίυγα! 

424-80. ν»ε δᾶνς ΠεΙδῸ ἃ βρϑοϊπηδοη οὐ [6 
ϑοῖΐ οἵ τοδί δῖοι Ἐοπια νγὰ8 δί 411 {1Π|68 
ΤΟΔΟΥ ἴο σοῃοϊυάς π|ῖῖϊὰ Δὴγ ἱπάεροηάοης 
Ῥονγοῦ, Ὀεγοηά ἴδ6 ᾿ἴης οὗΒεΥ ἐγοηίίοσθ, Ὀυζ 
νη [6 σρῆεῦε οὗ Ποὺ δεῖν. Τὸ 8ιυςὰ 
ῬΟΥΨΕΙΒ 5Π6 νγῶ8 δἰ ννΑΥ5 ΓΟΔΟΥ ἴο ργοπιΐϑ6 ΡΓῸ- 
τεςοη δηἀ ἀ58|5Ξἴδηςθσ, ἴῃ ΤεϊυΓη [ὉΓ δὴ δηρᾶρο- 
τηθηῖ ΟἹ {πεῖν ρατγί, ἴο Βοῖὶρ δοὺῦ ὙΠ ἃ σοη- 
τἰηρεπῖ  Βεη τεαυϊγεά (νυ. 25), δηά ἴο τεῦ- 
ἄοῦ πο οἷά ἴο ΠΟΙ Θῃοση65 (νυν. 26). Α δίυ- 
ἀΐουβ ἀρρεάγάᾶπος οὗ δα} δηὰ τηοάογαϊίοῃ 
ἰ58 οὐϑεγυδῦϊε ἴῃ διοδΒ ἀοςιυπιοηίβ. 866 ἴὰς 

459 

Ω τός. 



46ο 

Β. (. 
ἡ ΣόΣ. 

2ς ΤῊς ρεορῖὶε οὗ {πὲ 7ενν8 584]]} 
περ τΠεπ], 45 ἴῃς τἰπχα 5}4}} δὲ δρ- 
Ῥοϊηξεά, νυν ἢ 411 (πεῖν ἤθατῖ : 

26 Νεῖῖμογ 5}2}1 τπὲὺ ρίῖίνε ΔΥ 
τῆϊηρ υηἴο (Πεπ τἢδὶ πλᾶκα νγὰγ ὑροη 
τΠ6πὶ, οΥἿ δἱά {τε ψν ἢ νἱιοζυλ]8, 
ὙνΕΔΡΟΠ 8.) ΠΊΟΠΕΥ, ΟΥ 5Π1ρ5, 45 ἴξ Ὠδίῃ 
βοομιθά ροοὰ ιπῖο ἴῃῆ6 ἘοπΊΔΠΒ8 ; 
δυῖ ΤΠΕΥ 514}} Κεερ τῆεὶγ σονεηδηῖϑ 
νους ταἰκίπρ ΔΠΥ τπΐηρ τΠοτγε- 
ἴογα. 

27 ἴῃ τῆς βᾶπιῈὲ ΠΊΔΠΠΕΓ 84]50, ἰξ 
ΑΓ σοπης ἢγοῖ ὑροὴ τῆς παίίοη οὗ 
ἴηε εννβ. ἴτῆε ΕοπΊδηβ 3}4]} Βεῖρ 
1πεπὶ νγἢ 4}} τῆεῖγ ἤεᾶγῖ, δοςογά- 
ἴῃρ 25 ἴῃς τἰπ|ὲὸ 54}} δὲ δρροϊητεά 
{Πεαὶ: 

28 Νειμεσ 5}8}] νἱστια]β ὃς ρίνεη 
ἴο τῆεπὶ τΠδῖ ἴᾶκα ραγῖ ἀρδίπϑῖ [ἢ 6π], 
ΟΥ ῬΕΔΡΟΙ8,) ΟΥ̓ ΠΊΟΠΕΥ͂, ΟΥ 5108) 85.1ἴ 
Ὠδίῆ ββεπηβὰ ροοά ἴο τῃῆ6 Ἐοπιδῃϑβ ; 

ἴηγος ἰγθαῖϊθ5. ἢ Οαγίπαρε ρίνεη ὉΥ ῬοΪὶγ- 
Ὀ1υ5 (111. 22, 24) 8πἀ 25). 

25. α΄ ἐδε {γι “ῥα! δέ αρῥοϊπ!)ο4.ἢ 1.4. οἡ 
1η6 ἀδΔΥ, δηα ἴῃ ἴΠ6 τηδηηεγ πα Ἀοπλδ 5}4]] 
ΔρΡροϊηῖ. Ἀοπια νου] ποῖ αἰννᾶγϑ, ποῦ ἱπάθθα 
ΥΟΓΥ οἴζεη, 5 αἱά. 

«υἱὴ αἰ ἐῤεὶν ῥεαγ ἢ 1 1| γα γ, ΚΠ ἃ 
{01} πεατί "δ, ΠΘΑΓΕΠΥ ἃηα ΖΟΔΙΟΙΒΙΥ. 

26. Νιείέδεν “ῥα! ἐδὲν γίυε αην ἐῤίηφἢ Α 
ΠΟΠΊΤΩΟΗ 5110 0] ΔΈ] 0Π, ΚΟ ΠΟΥ ΠΥ ΘΧΡΓΟσϑθα στηοσὸ 
ὈγΟΗΥ ΟΥ̓ ἴμ6 ρῇγαβο, “" π1}14 ορὲ ἡυναῖο,᾽ οἵ 
κἰθι σοϊῃηπιοδίι, πεῖ 4114 4116 ορὲ }ιναῖο.᾽ 
(866 [ἱν. χχχνη αι, 38, ἄς.) 

αΦ ἐΐ ῥαΐδ τεργιοάί σοοά τοιίο ἐδ Κοριαη..} 
ΤἼΘθ56 ννογάβ βοὸπὶ ἴο ἱπιρὶν {πᾶὶ ἈΚ οπιο ἢδά ἃ 
ἰ|5ὲ οὗ “ σοπίγασδηά οἵ νναγ᾿" ἐχιοπάϊηρ θογοηΐ 
[πὸ ἔοτγ [[6Π|5 Ἐπ πιεγδίθα, λν 1 ἢ ΓΟ δίνη ἃ5 
διιμεοϑίνο, ἢοΐ 85 Ἐχῇἢδιιβιίνο. 1716 ὲνν5 
ἍΝ ΌΓΟ ποῖ ἴο 5ΌΡΡΪΙν ἴο πδλίίοηβ δὲ ὑνᾶσγ νὰ 
Ἐοιης ΔΩΥ͂ Οὔ Πὸ γί ]ο]65 οἡ ἴπ6 Κουηδῃ ἰ15ἴ. 

«οἱῥομέ ἱσάίησ ἀπ ἰδίην ἐδεγοζογο ἊΝ ἢ- 
οι οχρθοίης ἴο Ὀὲ ραϊάὰ ἕοτ ἰΐ. 

28. «υἱπδομέ ἐνεο! } ΤὌνῈ Ἰνατη ἔοστη νυ 45, 
Ὧο ἀοιθῖ, “5ἰπες ἄοϊο τηδ]ο." (ἀομρ. 1ὲἱν. 
ΧΧΧΥ. 11.) 

380. Ηοαυδοὶ, Θ᾽. ὝὍὝΠὶθ ννᾶβ ἃ ΞΌΡΡΙἰο- 
τθηΐδ] οἰδιιδο, δηὰ 15 Τποσοίογο βοραγαῖθα οὔ 
ὈΥῚ {πὸ ραγοπίπεῖς α᾿. 29 ἔτοπη ἴμ6 τοϑῖ οὗ 
{πὸ (τοαῖγ. δύοῖ ἃ ρόνοῦ ἴο δἀά ἴο, ΟΥ̓ ἴχΚ6 
ἔγοτα, ἴῃ ῥγονιϑίοηβ οὐ ἴγϑαῖιοβ ὈΥ τυτιδὶ 
Δεογοσπιθηΐ νια5. οἴἴζοῃ ῥγονοα, τποῦρῇ οςοδ- 
51 ΟΠΑΠΠΥ 1ἴ κάνο ΓΙ56 ἴο διιϑρίςῖοη δηὰ σοιηρ] απ 
(ΤὨιογά. ν. 232, 29), ἃ5 ἀο “δϑθοζοῖ οἸλιβοβ ἢ 
ἰη τηούσγη {Γοδί]ο65. 

Ι. ΜΑΟΘΟΑΒΒΕΙΕ5. ΜΠΙ|Ι. ν. 25--χ42, 

δυῖ ΠΟῪ 512}} Κοαρ τΠεῖγ σονεηδλης, δ. 
δά τηδὲ νυἱτμους ἀεςεῖξ. δ οα 

29 Ασοοκγάϊηρ; ἴο (656 δγίίοἶες ἀϊὰ 
τῃε6 Κοπιδη8 τηλίζε ἃ σονεθηδηῖ σἱὰ 
τὰς ρεορὶςε οἵ [δε [ενν8. 

20 Ἡονψθεῖε 1 Βογεδίτοσ ἴῃδ ους 
ΡΑΓΟ οἵ ἴῃς οΥ̓ΕΥ 58}4}1 τἈῖηΚ πιοεὶ 
ἴο δᾳὰ οἵ αἰπλη!8} ΔΠΥ τὨΐηρ, ΠΕ} 
ΙΔΔΥ ἀο ἴξ δὲ τῃεὶγ ρ]6λ5 δηά 
ννΠδίθοενεσ ΤΕΥ 8}4}1} δἀά οἵγ ἴδε 
ΑΥΔΥ 58)8]} θὲ γδιῆεα, 

41 Απᾶ 45 τουςῆιηρ ἴῃς ενῖις 
τη επιεῖγ8 ἀοεῖῃ τὸ τῆς εν, 
να πᾶνε νυυτθη υὑπῖο ἢ ϊπι, βϑγίηρ, 
ὙνΒεγείογε μαϑὲ τῆου πηδάς (ὮΥ γος 
ὨεάνΥ ἀρὸῃ οὖ ἔπεηάβ δπηα ςοη[εάε- 
γαῖεβ (ἢε [εν ὴ 

42 {τῃεγείοτα ΠΥ σοπιρἰ δίῃ ΔηΥ 
τλογα δρδίηβε ἴῃς, νγε Ψ1}]} ἀο (ἢεηὶ 
Ἰυβῖῖςε, δἀπὰ ἄρῃς στ τες ὈΥ ὅεᾶ 
Δπά ὃγ ἸΔπά. 

3. ΤΗΒΕΑΤΕΝΙΝΟ ΜΈΒΒΑΘΕ ΒΕΝῚ Εἴ 
ΕΟΜΕ ΤΟ ΕΜΕΤΒΙΌΒ. 

391-32. 1 [16 ἘΓΕΔΙΥ νγᾶβ ἴο ρῖνθ Δηγ Π|» 
τηδαϊδίς σοὶ] οῖ ἴο ἴῃ6 [εὐν8, 18 ττὰ5 ἢ 
παῖ τῆς ἔδεϊ οὗ ἰ[5 ςοποϊυπίοη 5βου]ά θῈ ποῦ- 
ἢρὰ ἴο επιείτ5. Ἐοπια ρᾶνε (ἢ 6 ἠοςῇολ- 
τἰοη ἴπ ἴπο τυάοϑί δηά δ] υηΐεδξ νναῦ. το 
βίης Μαρῃποϑβία, 58η6 ἢδὰ ἀοηπιηθογθα οσὐογ [ἢ ς 
ϑυστίδη Κιίηρβ; δπὰ ᾿επηείσίυ5 τνᾶϑ Θβροο δ! ῦ 
οὐϊουβ ἴο ΠΟΙ, 5δίποθ [6 διδάὰ δεοϑυπηθὰ ἰδὲ 
σὕοννῃ του ΒοΥ δυϊμογιβδίίοη, δηά δρδιηοὶ 
ΠΕΡ ψν]5ὴ65 (ΒΟΪΥΌ. χχχὶ. 19--23). 

31. «υε ῥαυε «υγλέΐοπ σεῖο ῥίγει, “αγίπρ.] Ἦετε 
δραϊῃ νὰ ἅτ ποῖ ἴο ΒΌΡροΞβἝ (ἢαϊ [6 ὑτιτεῦ 
δῖνο5. ἴῃς ΘηΓ γα σοϑοσὶρῖ, ὙΠουρὰ ἴῃς ἔοπη5 
οὗἩ ἀποϊοθηΐ αἰρ)οτηδοΥ ννῈΓῈ 5ἰ ΠΡ οΓ δηά ποτε 
ἀϊγοοῖ (δη ἔμποβα μι ἢ ῥσουδὶὶ αἱ [ἢ 6 ργεϑεῦῖ 
Αγ, 51}}} ἔοσ τπ6 πιοβδὲ ραγὲ ργοροϑβαὶβ, ἀπά 
δύ θη Τομητηδηάβ, νογα νγαρί ὉΡ ᾿ἰπ ἃ πυπΊθοῦ 
οὗ υππιεδηῖηρ ΡἤγΓ565, νυ ἰσἢ βοῆεηδα ἴδ οηὶ ἴῸ 
τη6 τεαϊρίεηῖ. Ηδγε, [ἢ τρδίη [Ὠϊπρ νγὰ5 ἴ0 
ἱπτπιαῖο ἰΠ4ξ [π6 5ἰδίις οὗ [86 [68 νγϑ 
σμδηρθά-- ΠΕΥ Πδα Ὀδοοχηο “ ἔθη 5 δηά οοη- 
οάογαῖοβ" οὗ (ἢς Ἐοπιδηβ. Ἐοπης Πογείοτε 
ςου]ά ποῖ 5ι8πεν τπεπὶ ἴο Ὀ6 ορργεβϑϑθά. βΒιΐ 
τῃ6 φιυρσϑίίοῃ, “ Δ Βετοίοσε μβαϑὶ ἔποι πιδάθ (ὮΥ 
γόοκα ἤϑανΥ 3" ἄζε., οΔῃ δοδγοοὶυ βᾶνα θέε ρυΐ 
80 ὈΑΙΘΙΥ 45 1ἴ 15 ἐχργεϑϑαά 1 86 ἴοχί, 

382. 1 ἐϑεγεζογε δὲν εοπιῤίαὶπ ἀη7 σπιογε.] 
Ἀδίποῦ, “1 ΤΟΥ ΔΡΡΙΥ ἴο π8 ΔΗΥ͂ ΠπΊΟΓΕ." 
ΤῊΘ δρρ]ἰςαιίοη τνου]ά, οὗὨ σουγδθ, ἰηνοῖνε ἃ 
σοπρ διηΐ. 

αὐε «υὐἱδ. .. ἤοδὲέ «υἱὲ δες ὃγ “εα ἀπά ὃ) 
ἐα 7 “Τοῦτα πιλυίηδ ΡαρπδΌϊπιι18 οΟηϊτᾶ 
ἴε.᾽ ΓΠΙ5 ν᾽ 45 αἵ Ἰθαϑῖ θχυρ]οῖῖ, ᾿λετλε 5 νγὰ5 



Ι. ΜΑΟΟΑΒΡΙΒ 5. ΙΧ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΚ ΙΧ. 
1: Αζεέμμ: αμπα Βακιλίαες οογι5 ἀγσαΐγ τοῦδ ρσιῦ 
)Ργεες ἱμίο γμάφα. ἢ 736 αγην οΥ ὅ'μάσ: ὦ 
,,ηγῸ»; λένε, 17 αμα ἀφ 1: «ἰαΐμ. 30 ϑοπαίλα» 
45 15, ἀξ: ῥίαξε, 40 α»α γευερισείΛ ἀὲς ὁγοίδέν 

ν. 1--] 46: 

86ηἴ Βδςος 468 Δηὰ ΑἸΪςΐπιι5 ἰηῖο τῆς Βις 
Ϊαπὰ οὗ [πάεα {πε βϑεσοπά τἰπι6, δηὰ “---᾿ 
νὴ ταὶ πἢς ΓΤἢΐεΓ δίγθηρίῇ οὗ Π18 εἰμὴ ὅς 
Βοβῖ: τυ. 

. 
αἐ. τόσ. 

φολ»ἣε φμαγτεῖ. 55 Αἰκεήνμας ἐς διαρωφά, 2 Ὗο ψεηῖΐῖ οστἢ ὃγ τῆς νγχᾶν τῃδὶ 
απῷ ϑεῖῆν, ΠΟ. ΒΔ, ΒΥΘΗ ΜΘΘΈΟΙΝ Φυσαα ὉῊΣ Ἰεδάει το "Αραδ, δπά ρἰτομεά {πεῖν "Ὸτ κα 
7οηῶζλο». τοηἴ58 δείογε Μδϑβαίοιῃ, γῇ ὶο ἢ 18. ἰῃ 

Ατὔϑεΐδ, ἀπά δίεγ {πεὺ μδά ψοη ἴϊ, 
ΓΠΘΥ 516νν πλυςἢ ρεορῖα. τον ἐν τηοῖτιι5 Ππολγά τ[Πλὲ ΝΊςλποῦ δηά 

νεν. ΠΠῚ8 Ποβῖ Ὑγεῖα δἰδίη ἴῃ δδίι]ςε, ᾿ΒῈ 3. ΑἸβο τῆε ἤτγβε πιοητῃ οὗ τς μυη- 

το]ὰ τυβαῖ Βε μδά ἴο ἐχρεςῖ. Ἐουηθ, ΒΟΥΤΘΥΟΓ, 
25 ἴῃ 20 ΒΙΙΓΙΥ ἴ0 ΟΔΙΙΥ͂ οὐ Βοσ [ἢγοδῖθ. 586 
ἢδα Πυπηογοι 5 νγ818 Οἡ ΠΟΙ Πδηάϑ, δηὰ νγαϊϊεὰ 
ΠῚ} τοοσε ργυάθησε ἴπδη ὈοΪάπ655 ὑπ{}]} 1ῃ6 
Δρροάσγαηῃος οἱ 4 ργεΐοπάθσ. ἴο [86 ϑγγίδη 
ΓΟ ΘΏΔΟΌΪοα ποῦ ἴο Ψ ΤΟ ΠΟΙ γοηρθδηςα 
οὐ [1 επιείσίυ8 νψιβοιΐῖ γιϑκίηρ ἴοο πιυςῇ, 
ἐὐβῷ ΓΒ. Χ. 1--50.) Μεδηννῃῖ]α [86 [ενν5 5πυΐ- 
ἐγοὰ δ {πε μδηάβ οὗ ἴπΠῸ ϑυγίδῃ8 85 τς ἢ 88 
ΟΥΟΙ, ΟΥὁ ΘΕ Θἢ ΠΊΟΓΟ ΤΙ ΘΥΟΙΒΙΥ ((ἢ, ἰχ, 1--66). 

ΓΠΗΑΡΤῈΚᾺΒ ΙΧ. 

8 1. ΚΕΝΕΜΨΕΡ ΑΤΤΑΟΚ ΡΟΝ ΙΑ ΒΥ 
ΒΑΟΘΟΘΗΙΡΕΒ ΑΝῸ ΑΙΚΟΙΜΌϑ --- Ὁ ΕΡΕΑΥ ΟΕ 
Ιῦραβ ΑΥ ΕΨΕΑΒΑ --ΗἰβΒ ὈΈΑΤΗ ΑΝῸ 
ΒΌΒΙΑΙ.. 

1-λὰ. Το δρρ)]οδίϊοη ἴο Ἀοσηθ νγᾶ5 τηδάθ 
ἴοο Ϊαῖε ἴο Ὀ6 οὗ ΔΗΥ͂ Ξεῖνίςο ἴο [ἀ45. ΔΝ ΉΪ6 

, [8 δι θαβθδάοῦβ ὕγεσα οὐ {Πεῖγ ννὰῪ ἴο [04], 
Βεσηθίσυβ πηδάθ ἃ ἴτγεβῃ οῇογί. ΝΊΟΔΠΟΥ 
θείης ἀεδά, Βδοςῃ θα ννᾶ5 ἃ βϑσοῃά {{πῚῸ 
ἱπισυϑίοα ΠῚ τΠ6 σοπιπιαηά, πὰ Αἰςίτπλι5, 
ψΒοπὶ ἴῃς ΗΕ] ]ΘΠἸΖΙηρ ΡΑΓΙΥ ἀπιοπρ [6 [θνν5 
δοκηον)]αροά 45 ΗἸρῃ Ῥυίθϑί, δοσοτηρδηϊθα 
πηι, ὙΠ “βίγοηρίῃ" οὗ ἴῃς ϑυγίδῃ ἃγπὶν 
(υ. 1) -- ο τποιβαπὰ ἴοοΐ δπὰ ἵνο 
[πουβαηδ ἤοῖβα (Ὁ. 4) --- ννὰβ δϑηΐ [πο 
Ραᾳϊοϑῖῖπθ, Μδϑαίοϊῃ ννᾶβ δκεὴ (νυ. 2), ἀδπά 
]ιάδ5 σἢδ]οηροα ἴο 84η δηραρεηθηῖ. 45 δἵ 
Αάλβα δραϊηϑδὶ ΝΊσδποσ (οἰ. Υἱ]. 40), 80 πονν, 
[8 νὰ υὑπαῦϊα ἴο ταιβῖοσ τλοσ ἴδῃ 
Ἴοοο ΤΙ (σ. 5); δηά {π656 νοῦ 580 ἔμιηῖ- 
᾿ρατίεα {παῖ ΠΕΙΓ ὨΌΠΊΡΕΙ σοπίΠι14}}}0 ἀϊ- 
τιϊηϊσμοαὰ ΟΥ̓ ἀφδεγίίοηβ, πη] πὸ τοτγὸ {μη 
8οο ΜΈΓ ἰε. ὙὍὙΠ6 ᾿πο]ηαϊίοη οὗ {Π656 8οο 
γγὼ5 ἴο ΓΕΙΓΕ (υ. 9), ἀπά ργοῦδοὶυ ἴο ἀϊ5- 
ΡΈΓΘα ; δυξ Τιυἀδ5 ννοι]ὰ ποῖ ἤθαγ οὗἩ βιις ἢ δη 
πὰ ἴο 4}1 5 οῇογίβ, ἀπά ῥγείογγεά ἴο γοϑὶϑί 
ἴο ἴο ἰαδ. ΨΜΊΠ Π15 5π|4}} θαηά π6 δησασοά 
τῆς Ποβῖβ οὗ ϑδυγιὰ δ Ε]Ἰοαθα, ποῖ ἔαγ το σὰ 
Τογβαὶθπὶ, δηά, αἰτοῦ 4 ὑδίτ!6 νη οἢ ᾿ἰαϑίοα ἃ]] 
αν, δηά νυηϊοῖ δοοπηθά αἵ οπὸ {ἰπ6 αροιι ἴο 
τοτιηϊηδῖα ἴῃ ἢ]5 ἔυΟῸΓ (Ὁ. 15), 6 βιιβδογοά 
σοτηρ]οῖθ ἀείοαϊ, δηά ἢ [Π6 σγθαῖογ ρατγὶ 
οὗ Π]5 ἴτοορβ νγὰ5 δἰδίη (συ. 18). Ηἰς ἵψῸ 
πιοϑδί ἕδπλοι5 ὈγοΐΠοΥβ, [οηδίῆαη δηὰ ϑἸπλοη, 
οδίαϊηθα ροβϑϑϑϑίοῃ οὗ ᾿ἷἰβδ θοάυ, απὰ διτο 
᾿πὶ ἴῃ ΠῚ5 δησοϑίσγαὶ δορὶ σῆτο αἱ ΔΙοάοΐῃ, 
ΜΙ ἃ ΓΠΏΘΓΑ] σΕΓΘΙΠΟΩΥ νν ΐοἢ Ἰαβίθα “ ἸΠΔΩΥ 

ἀαγ5" (τσ. 20). ὅδ. νγαβ8 ἴῃς πογοῖς οπά 
οἵ ἴῃς ἢγβῖ δηά ρτοδίεξί οὗ [6 Μδοςοδῦθοδβ, [ῃς 
Πρ δηὰ 580}} οὗ ἴπ6 ᾿πϑυγγοσοη ἀυγίηρ (ἢ 6 
βρᾶςε οἵ 5εύθῃ Ὑγ6δγ5. 

1. Νιεαπον απ ῥὲς δοιῖ «ὐεγὸ «ἰαιπ ἐπ δα 6. 
ΟοΙΡΑΓΘ οἷ. Υἱῖ. 43, 44, ΒΘΓΘ ννὸ ἰϑράσῃ [παῖ 
[86 στεαῖογ ρατί οὗ ἴῆς ἢοβί δϑοδρεά. 

ῥὸ «εὖὸ Βαεοῤίώες απ Αἰεπς .. ., ἐδέ 
“εεομαῖ ἐδηε. Οἡ [πε6 ρῥγενίοιιβ βοηάϊηρ οἵ 
Βδςς 65 δηὰ Αἰςοίπιι5, δηὰ {86 }Γ τεβρεςενα 
Ροϑίτἰοη8, 866 οἷ. Υἱῖ, 8, 9, ἀηάὰ ἴδ σοταπηδηῖ 
αά Ἴοε. 

ἐῤε δίς οἰγοησὶδ οΥ ῥὶς ῥοεί. ΤΙ ΛἴοΓΑΙΥ, 
“ἢ τρῆϊ νηρ." ὙΠ15 15 ἐχρ]αἰηθα ἴο πλθδη 
ἴῃ μα] οὗ [δὲ ϑυγίδῃ ἈΥΤΩΥ ΓΒ συάγάεα [ἢ ς 
σουπηίγίθ8 οἡ [6 στρμῖ θδηκ οὗ ἴῃ ΕΡΓαῖθ8. 
((οιηραγε οἢ. 111. 322-27.) ΤῊΘ 5ίγεηριῃ' οὗἉ 
ταὶ ἀϊνιϑίοη μά, Βονγνουθυ, θθθη «ευεπ Ποιὰ" 
βαηά ἤοῖβθο δηὰ ἥὥῶογέν τἱποιιβαπαᾶ ἴοοϊ ἃ ἔον 
γεαῦβ Ῥγου οι Υ ((ἢ. 11. 39)). 

2. ὃν ἐδὲ «αὐαν ἐῥαὶ ἱεαώεὶ 1ο σαΐσα]α.} 
δ ]ρα]4 "ἢ βθεῖηβ ἴο Ὀεὲ ἴΠ6 588Π16 ἃ5 “ ΟΔ4]}1166 ᾿᾿ 
([οβερὶι. "Απῆ. 4. ὄ ΧΙ. αι}; δῃὰ πὸ τρθδηῃ- 
ἴῃ 15, [παῖ (π6 ἐχρθαϊτοη ννᾶ58. βθπί ΟΥ̓ ἰδηΐ, 
δα οηϊεγεαὰ Ῥαϊοδῖίπα οἡ {Π6 πογίῃ, ποῖ (45 
ἤοτμοΥ Οὔδ5) ὈΥ 564 ἴο 6 ννεβίθσῃ Ἴοδϑῖ. 
(ϑεε οἰ. 1. 4«ος νἱ. 31. ἄς.) 

ΔΙασα οι! . [1 5 σοη]οοῖυγεα {παῖ “ Μα58- 
Ἰοῖι ᾿ τοργοβοηΐβ {πΠ6 σανθ-σορίοη ΟἿΪΥ ἴο ὃς 
τοδομοδα ὈΥ 5ἴορ5 ("ἢ ἢ) οἡ {πὸ ποσίῃ 5146 
οἵ ἴῃς Ἂν ολάγ-Ἔἰ-Ηἰυτηᾶτη, πθαγ [Γ0}] (Ασθε]α), 
ΒΙΟὮ ννᾶϑ ΔΠΟΙΟΠΤΙΥ 5664] 45 ἃ 5οζί οἵ [οσίγεϑϑ, 
απ ψῃῖςἢ ἴῃ τ 6 τἰπλὸ οὗ Ηετοά 5ἴοοά ἃ ἰοῃς 
δίομε (7]΄βερῃ. “ Βε}]. }ιι4.᾿ 1. τό, ὃ 4). δ6ε6 
δίῃ] 5. " [ονν]5ϑ. ΟΒΌΓΟΙ,᾿ γο]. Πἰ. Ρ. 324, 
ποῖ 2, (Οεγίδιηὶγ ἴλ6 σατηραίση ἀοδοσγιυθα ἴῃ 
115 νϑῦβὸ, Ψ ΏΙΟΝ τηϊϑὲ παν Ὀοϊοημοά ἴο [Π6 
οἴοβο οὗ ἴῃς 1 ς 151 γοαῦ, ἀρρόαγβ ἴο πᾶν ὈδΘδη 
αιϊῖο ἀϊδεηοῖ ἔτοπὶ ὑπαὶ οὗ (Π6 15 2πα γὙδδγ, 
Ἁ ΙΟΘΒ νναβ ἴῃ ἴῃς νἱοϊηγ οὗ [6 Γι Βα 16 Π|. 

:π “γὐοα ἢ ΑὙΌοΪὰ 5. πΒ ΑΙ σροκθη οὗ 85 
ἃ ὙΠ]Π]ασὸ, οὐ τον; διιῖ μεσ ἴῃς πᾶπλὸ τυβῖ 
ἀοσισπαῖθ ἃ ἰγαςῖ. ((οτήραγα ἴῃ6 ἀοιδ]ε π56 
οἵ το ψνοσγὰ “ δαπιαγια. Ὁ) ὍΠὸ ταςῖ τνου]Ἱά 
βθοὰ ἴο ὕῸ παῖ ἱππιπθ ἸδίοὶΥ δου οὗ {Π6 
Δ δὐν-ο]- Ητιπχάτη, οὐ ἴΠπὸ ννοβϑῖ σοαϑὲ οὔ {πΠ6 
φρᾳ οἵ Οαλοο, νυ όγο τὰς παπλὸ ΔΥύθο]α 51}}} 
Ἰΐπσοῦβ ἴῃ ἴπς πηοάοτγῃ “ [ΓὈ1 ἢ οΥγ “ [τΌ}.» 
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8. ΓΟ. τόο. ἀγεὰ ΒΗ͂Υ Δπὰ βεσοπὰ γεαγ {ΠῈΥ επ- [8 ἤοβὲ 8]1ρὲ ἀνγᾶυ, ἂδηά τπὲ {ῃε Β. Ο. τόο 
ςαιρεά Ὀείοτε [εγυβαὶ θη : 

4 Ἐτοηι ψψἤδηςε [ΠΟΥ τεπιονεά, δηά 
θδῖι]6 ργεβϑϑεά ὕροη ἢϊτη, ἢς νγᾶβ ϑοῖξ 
του δ] ἃ ἴῃ ταϊπά, δηἀ ταις ἢ ἀϊϑεγεβϑεά, 

νον, ΕΠ ἴο ἐΒεγεα, νγτα τυγεπεῦ τπου- ἰογ ἐπδῖ ἢῈ μδά πὸ {πια ἴο βδίβεγ 
Ἴοδερῃ. δαπά ἰοοίπηθδῃ ἂἀηῃά ἴψο τῃοιβαηά τΠπεπὶ τορεῖδεγ. 

ΒογβεπΊδῃ. 
5. Νον 7028 Βαά ριτοΠεά ἢϊ8 ἴεπ8 

αἱ ΕἸεαβ84, δηά τῆγες τηοιυβαπα σἤοβεη 
τλθη ὙΠ ἢ Ἦ]ΠῚ : 

6 ὟΠο δβεείηρ τῆς ταυϊτυάα οὗ 
τῆς οἵδε ἈΓΠῚΥ ἴο 6 80 ρστγϑᾶῖ ὑγχεῦα 

8 Νενεγῃε ε88 υπῖο {πεῖ [Βδῖ τὸ- 
τηλ πο ἢς 8αἰά, [,εξ ι.8 ἀγίϑε πὰ ρῸ 
ὉΡ ἀραίηδξ οὐγ δποηϊίεβ, ἰΓ ρεγδάνεη- 
ἴα νγ͵ὴὰ ΙΔΥ δὲ 40]6 ἴο ἄρῃς ἢ 
(ἢ επι. 

9 Βυὲ {πεν ἀςμογίεά Βΐπὶ, βαγίηρ, 
Ἦν ε 518}1} πονοσ δὲ αὖϊΪο : "Ϊεῖ τις πον ᾿μμά ἐὐτ 
ΓΑΊΠΕΓ βᾶνε ΟἱἱῪ Ἰἴνεβ, Δη4 Πεγεδίξεγ ἴὰς 
τε Ὑ71}} γεζαγηῃ τυ οὐὖν Ὀγείδγεη, δη ἃ οργ. 

8βοῖ6 δίζγαϊἀ ; Ὑυβεγειροη ἸΔΩ͂ οοη- 
νεγεὰ τῃαιηβεῖνε οὐυΐ οὗ τῆς Βοβῖ, 
᾿ΠϑΟΠΊΟἢ 45 ἴπεγε δροάς οὗ 1ῃθ 0 
τλογα ὃυῖ εἰρῃς πυπάγοα πγδη. 

η ὝΝΒεη Τυ.ἀλ5 τῃοτεΐογε βὰν (παῖ 
ἄρῃς δραϊηβέ τΠεπὶ: [ογ χὰ γε θυΐ 
ἔενγ. 

8. δὲ 3γε1 »᾽ιοπῖδ οὗ 1δὲ δισιάγεά ΚΞ Ὺ απά 
“δεοηά γεαγ.}] ΤΏ 1ς2η6α ΥΕΑΓ οὗ [6 δεῖδυ" 
εἰς ἴῃ Οὐαἴοδεσ Β.σ. 1όϊ, δοοογάϊης 
ἴο ΟἸΙπίοη. Το “ ἔγβί τῃοητἢ " 15, ονευεσ, 
ἴ} 411 ὑγο Δ Ὁ} 1Υ, τα τοι τοητ 97, ἐδε «εευ- 
--ΑΡΠῚ 8.0. τόο. 

ἐδεν ἐπεαριῤεά δεΐογε εν σαί. ΜΙ Βουΐ, 
ἴ νου] 5θοπὶ, σῃσουπίουϊηρ, ΔΩΥ͂ τεβἰϑίδηςα. 
Εν δ] ἃ βιρροϑαβ [Πδὲ ἴῃ 6 [ονὺϑ εγα βυγργιβοὰ 
85 {μεῪ ψΟΓῈ Κοορίηρ ἴπ6 Ῥάβϑουοσ (΄ Η!βῖ. οὗ 
5γδϑὶ,᾿ νοΐ. ν. Ρ. 323); δυῖ Οτίγηπι ροϊηΐβ οὐΐ 
ται Ἑγοηοϊορῖςδὶ σοηϑί ἀογδ!οη5 (566 οἰ. Υἱῖ. 
49) τῖδᾶκὸ ἴἴ ᾿Ἰστηροβϑῖθϊο [δὲ ἴΠ6 ἀρρεάγδηςς 
Ὀεΐογε [ογυβαίθπὶ σὴ πᾶν [Δ Κεη ρῥἷδοα 1πῈ} 
[86 Ἰαΐετ ρασγί οὗ [6 πιοηῖι Νίϑαη, τῇδ [86 
Ῥάβϑονεσ ψουϊὰ πᾶνς δε οοτηρ[εἰθαὰ βοπλα 
Ὑ6 ΚΒ, Τυδ8 566ΠῚ5 ΠΟΓΔΙΠΪΥ ἴο δᾶτε Ὀδοη 
ἴἀκθῃ ΟἹ μὶ5 ριλά. Ῥογῆδρβ 6 βιρροβοά 
[Αἱ τῆς ἀοῖδαι δηά ἀδθαίῃ οὗ Νίσδῃοσς δδά 
βεςυγοα ἔοσ᾽ 5γδοὶ ἃ [ἴσης οὗ φυϊοεῖ. 

4. ἔγορε αὐδέποο ἐδὲ γερῃουεαῖ, σπά «υεπξ ἴο 
Βεγεα Βεγᾷ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ (π6 πιοάστη Βέγε, 
ὍΘ 18 ἴ6 δηοίθηξ Βϑοσζοίβ, ϑἰζιδίϑα δδουῖ 
ἴδῃ Τ1165 ποσί οὗ [ογυβαϊθαὶ οἡ ἴῃς τοδά ἴο 
ϑαιηδγίδ. ὙΠ8Ὲ σεηγουδὶ οὗ ΒδἼοςπί 68, ἔγοπι 
[86 Ὡρᾶγ ν᾽ Οἱ ΠΥ οὗ [ἘΓυ54]Θηὶ ἴο ἃ ρῥἷδος ἰδῇ 
τα 165 ἀἰϊδίδηϊ, τηυδὲ πᾶν θόθη [ἢς σοβηϊῖ οὗ 
ἸΏ ΓΟ]ΠΙσοπος (Πα [π|428 νν85 Το] ]σπρ ἃ τὰ- 
ΠΙονἢ ; ἄΥΤαΥ, ΜΨΕΙΟΙ ταϊρμξ {πγεδΐεη {Π6 οοτὰ- 
ταὰηϊσαίίοηβ οὗ ἴΠ6 δγτίδηβ, δηὰ ρΐδοθ [θὰ 
δοΐνοοη ἴνγο ἀδῆρεσβ. Βδοοβ! 68 πλυϑδῖ ἤδγο 
ἔε]ξ 1ξ ὨΘΟΘΒΘΔΙΎ ἴο ἀ68] ψ ἢ [445 ἢγοῖ, 

αὐὴέδ ἑαυεηγ ἐδοιμαπαά 7οοΐγιοη “πᾶ ἑαυο 
ἐδοιμαπαῖ δογ!οριθη. Αὶ τηοάεγαΐϊα ὨυΏΌΕΥ, 
οομῃραγοά στ οἴδμεῦβ ὈΓΟΥΟΟ ΚΙ πιοη!οποά 
(ςἢ. ι11.. 39; ἵν. 28; νΥἱ. 390). [Ὁ ΤΠΔΥ νψ6}} ὈἊ 
δεοοορίεά 85 διυιϊπεηῖὶς. 

δ. ὕιωάα: ῥα ῥίἐεδεά ... αὐ Ἐϊεασα.]Ὶ  Α 
δῖα οδιεὰ “11452. 848 Ὀδθθὴ ἐουπά ἰη ἂς 
ΠΟΑΓ Ὑἱ οἰ ΠΠΥ οὗ Βἰτ-62-Ζεῖξ : δηά [5 ἰβ ἢονν 
τους ἴο δὲ “ ΕἸΘαϑΑ." (ϑεε ἴδε " Οὐαγίοσὶν 

δϑιδίοτηεηξ᾽ οὗ [Π6 Ραϊεκίπο Εχρογαῦοη Εὐπηὰ 
ἔογ Ϊ84η. 1881, Ρ. 45.) [Ι{ οοτηπιδηάβ “(ἢς 
ὨΔΙΤΟΥ͂Υ Ρᾶ585 Τπσου ἢ ὙΒΙΟὮ (δ6 τοδά ἔγοπι 
δα: ΓΔ ἴο [εχ β]οτ ἰοδὰβ ἴῃ ἔδ6 Υἱο ΠΕ οὗ 
Αἰη-6]- Ηδγαηλγο.ἢ 

ἐδγϑε ἐδοισαπα οδοσεη Ῥέη «υἱὴὸ δῖμ.) ΤῈ 
ΒΆΠῚ6 ΠΙΤΊΡΕΙ 858 δ Αἄδϑα (ςἢ. Υἱῖ. 40) ἀραϊηϑῖ 
ΝΙΟΔΏΟΥ---ῬΟΓΒΔΡ8 845 ΤΏΔΩΥ 48 {86 ῃδίυγε οὗ 
[86 στουηά ρογηεἀ---ἙοΓίΔΙὩΥ Ὠοΐ 85 ΤΩΔΗΥ͂ 
85 ἢς ννᾶ5 840]6 ἴο Το] ]εςῖ ἴῃ (ἢς πιο (Ενν 4] 4), 
βίος [ΠΕΥ γΕγα “ ρἰεἰκεὰ τηθῃ "---ὧδ σε ΠΥ 
βοϊθοϊεὰ ουΐϊ οὗ ἃ στεδῖοσ πυσθοσγ. 

Θ. ;2ο “οεἰηρ ἐδα νερά. .. αὐεέγξ “ΟΓΕ 
Ἐὐδβι [{15 ποῖ εἶδαν ὙὙΕΥ 1818 νγᾶ5 30, β'ποθ 
(86 5ο]άϊετβ οὗἩ [υἀδ5 ψψεγὲ δοσυβίοπιθα ἴο 
ςοηΐοηα ἀραϊηςί ργεδῖοσ οὐδς ἴδῃ νγεῦε ποῦν 
Δγταγϑὰ δραϊηβί (ἤδη. Ῥοσμαρδ [ἢ ργεϑεπος 
οἵ Αἰεπλυβ νὴ [Π6 ΦΏΘΙ.Υ Ἔχογοϊβοα ἃ ρᾶγᾶ- 
᾿γβίηρ; ἰπῆπιδησε--- ρεγβδρ5 ΠΕ ἀχρεσιθηςεά 
οὔς οὗ ἴοδθϑο πὑῃγθαϑοηδὺϊς ὑϑηΐοϑ ἴο τ ΠΙΟΒ 
411 ΥΟΟΡΒ ἅτ ἔγοτμηῃ {ϊπὶι6ὰ ἴο {ἰπὸ δβιυ)εςξ. 
Ηδὰ [6 2οοο ἐὐρονα βϑίοοα {πεῖς ργουπά, 
ἴΠογα 18 Ὡ0 γαβϑοὴ ΨΕΥ [δ 5816 βυςζοσϑϑῆι 
Τα50} 5ῃου]ὰ ποῖ πᾶνε Ὀδθη δομίενεὰ δὲ Ε]θαϑα 
85 δὲ Αἀλϑ58. 

7. ῥὶς δου “ἶῥὲ σαυαγ.1 [{ὁππ{|| Ὁγ {|| Ὧϊ5 
80] 1εἼ5 ἀσονν ΟΥ̓́ αἰδρογβοὰ {ποσηθοῖνοϑ, δηά 
τε γε ἴο {μεῖς βοίηεβ. Ηδὰ [υἀἀ5 δεϊεὰ 
ὙΠ Η18 υ51}.8] ὑσοχζηρίῃθ58, [15 υγου]ὰ 5οδγοεὶγ 
δανςε οσςσυγταά. 

ἐδε δαϊἶε ῥγοσεά τῤοπ δ) ΤὮδ ΘὨΘΠΥΥ͂, 
[παῖ 15, Δ!]Πονγεὰ Ηἷπὶ ηο σεβρίϊο, Ὀπὶ ϑουρμς ὉΥ͂ 
411 πθδΔῃ8 ἴο ἴοσοθ οὔ ἃ βϑποσαὶ δηχαρειηθηῖ. 

8. 11εἰ τς αγὶθο απά ρσοὸ τῷ. Ἡδτε ἴδ οἱά 
ΒΡΙσῚ οὗ [86 ΒΟΙῸ βῆοννβ 1156}. ((οπιρατε οἢ. 
11. 16-21:; ἷν. 8--12, 29-34,) ,.) [Ιἴ νψὰ5 ᾿ΐ8 
ΕΘΏΘΓΑΙ ϑγϑίετῃ ἴο ἴδκο (6 οἴἴεδἼηϑβῖνε, Βούγαυοσ 
5118} ἢ]5 ἔογοθϑ πϊρῃΐῖ θ6. 

9. ἐῤεγ ἀεδογίοά ῥί».] Νοῖ ἴον ἴδε ἔτϑβξ 
{ἰπ|6. (ὐοτραζα οἷ. ἢ. 17. 



Υ. 1ο---τ. 

Β. Ὁ. :όο. Ιο Ἴδη Τυάδ5 54, (σὐοά ἐογθϊά 
(παῖ 1 8ῃου]ά ἀο {8 τμΐηρ, δπὰ ες 
ΑΥΤΑΥ ἴτοιῃ τΠδ : ἰξ ΟἿἿΓ τἰπης ὃὉς 
ςοιῆθ, ἰεῖ τκ8 ἀΐε τηδηδιγ ἰοσ ουὖῦ 

"Οτ μέ ὈγαῖΏγεη, δηὰ ἡἸεῖ υ8 ῃοΐ ϑ[δίῃ οὐγ 
ἔκανε νην ΠΟΠΟΙΓ, 

νη ιι ΠΙᾺ τπδὲ τὲ Βοβϑὲ οὐ 84ε- 
ἘΡῊ εὐτάες τετλονβα οὐ οὗ τῃεὶγ τεηῖ8, δπά 
Φλομια δε βιοοά ονεῖ ἀραἰπβί ἔΠεπι, τἢεῖγ Ποῖβ6- 
ἀξαίμεί. ΙΏΘῚ Ὀδοίηρ, ἡινίἀεά ἱἸπίο ἔννο ἔΓΌΟρϑ8. 
"ον, Δ πὰ {ΠΕῚγ 5]1Προγβ Δπὰ δγοῆοτβ ροίη 
πο Βαίογε ἴδε Ποβῖ, δηὰ {πεν τἢδὲ τπλύςο ἢ 

ἴῃ (86 ἑογανναγά νγεγα εἶ ΤΑΙΡΒΟΥ πιεη. 
12 Α8 ἔογ Βδοοῃίάςβϑ, ἢς νγᾶβ8 ἴῃ τῆς 

τρῶς σίηρ : 80 [ῃς Ποϑβῖ ἀγαν ΠΟΔΓ οα 

10. ὑγζοων τρι δὲ εονισ, ἰδὲ τῷ ἀΐδ »ιαηγμὶν. 
υάΔ5, 1 νγου]ὰ βθοτι, μδὰ ἃ ὑγοβθηςπιθηΐ ο 
8 ἀεοἴεαϊ δηὰ ἀφαῖβ. Νουεσ Ὀείοσς μδὰ 6 

Ὀοεη ἀεϑογίοα ὉΥ ̓ ς ΤΟΟΡΒ ; ΠΕΥΟΣ, ΡγΟΌΔΌΪΥ, 
Ὀείοτε μδά ἢς ἰουρδξ δὲ (6 μοδὰ ἐς 80 5118] 
ἃ σοραηγ. Εἰφῃῖ Βυηάγεά ἴο ἔπεηϊγεῦτο 
ἰὨουθδηδ νγὰβ 4 Ἂἰβρτορογίοη οὗὨ Ὠυμιθογ8 
δξαϊηθὶ Ὡ ἢ αὐε ἢ18 υδίοιῦ δηά δίγαίορὶς 
8Κ}}} σου]Ἱὰ ἠοῖ Πορὲε ἴο οδίδίῃ βιισοθϑϑ. 90, 
κε 1, οοηϊἀᾶ8 δ ΤΠΟΟΡΥΪΣ, πα τοδάθ ᾧΡ 
ἢ 15 τιϊηὰ ἴο ἀϊδ6. 

., ἀπὲ τι ποῖ “ἐαί ΟἹ" δοπομγ.} ΟὐΟταραᾶγα οἈ. 
Ἶ.. 51, ὅόᾳ; 1}. 3,9 ; Υ. 57, ὅζα. 

11. ἐδὲ δοιέ οὗ Βδοςβ! 68 γωμουεά ομἕ οΥ 
ἐδεὶγ ἐεη..71 ἘἈλδίδοσ, “ (Πὰ Ποβῖ οΥ πᾶ 8." 
8560 Οτίπ.) Αἱ ἴδε βεγγίηρ σψοσὰβ οὗ 
δ, δὲς Ὠοβὲ τρδγοβοὰ ἴοσίῃ ; ψπογειροη 

ΈΒΟΥ,ἢ ἐς. (Π6 ϑγτίδηβ, ννεηΐ ουὐΐ ἴο πιεεῖ 
ἴδοπὶ: σὰ (Πεῖν Βοῖβϑε (υ. 4) ἀϊνϊἀεα, 88 
γγα8 5.2], ἰηῖΐο ἔνγο Ὀοάϊοβ, δηά ἡ ΏΟ 
ἀουδί αἵ ἴῃς ἐχιίγοι ΕΥ̓ οὗἩ οἰ οσ τυ. ΤΒα 
ΚΠ -ἀττηθά, Δγοῆοτβ δηὰ 53] ]1}Προγβ, πηάσομοά 
Βγϑῖ, 'ἰκὸ ες Ἀουμδη δασίαϊ; Ὀεδπὰ ἴπεπὶ 
ςᾶπη6 ἴΠ6 πρωταγωνισταί, ἴα δίΓεηρι οὔ ἴῃς 
ἌΓΤΑΥ, ᾿ἰκο τῃ6 ΒοΙηΔη φγέπεὶρες. (δες 1 ἷν, 
Ὑἱ, 3.) 

αἱ νι δὲν νι. Ἐλδίδεσ, “ 4}} 86 πυρῃιν 
τηθη. ΑἹ] ἴδς δεϑῖ βοϊϊθγϑ γεγο τηδϑϑοὰ ἴο- 
εεΐδῃεγ, δηά ἔουρῃϊ ἴῃ 186 ἔγοηξ γϑὴκ οὗ τ 
ΡΒαίδηχ, ᾿τηπηθ δῖον θεμπὰ {86 ἸΙχμξ-αττηεά. 

12. Βαιορίάεε. . . αὐας ἐπ δε γίρδι αυἱηρι 
Αἢ ΟΥθηἴδὶ Ἰεδάθυ Ὁ50.2}}7 ρἰδοθα ἢ! Π)561 ἴῃ 
{δε οεηΐγε οὗ 58 ἀστὴγ (Ηετγοά. νἱὶ. 121; Χεη. 
“ΑΠΔΡ.᾽ 1. 3, 86, 12; Αττίδη, " Εχρ. ΑἸοχ. ἔκ], 
11); δυῖ 4 Οτθοκ ὈΘΠΕΥ ῥγείογτεά ἴο 
σοχηηδηα ομα νη. Αἰοχδηάεσ ἴῃς Οτοαῖ 
ἰεά τις τίγρης σνίηρ ἴῃ φᾶς οὗ Π5 ἴῃγεε δαῖ]65 
δεαϊηδῖ ἴπ6 Ῥεγβιδηβ (Αὐτίδη, " Εχρ. ΑἸοχ. 1. 
14,810; ἰἱο ; 11]. 12). 

δε δοδῖ ἄγεαυ πεαρ. 1 ΛΈΓ ΠΥ, “τη 6 ρἢα]- 
ΔΏΧ," 2.5. ἴῃς Τηλίη ΔΙΤΩΥ ΟὗὨ δε ΘΥΓΙΔΏ5, 
δάνδηςσςἀ ἀζαϊηβὶ ἴῃ ΘΠΕΙΩΥ. 

Ι, ΜΑΟΘΟΑΒΗΕΕΒ. ΙΧ. 463 
[ες ἴνγο ραγίβ, δηδ ϑβεουπάβά {Πεὶγ 8. Ο. τόο. 
{τυροῦ ΝΝ 

13 ὙἼΠΕΥ αἶβϑο οὗ [υι.ἀ28᾽ 5146, ἐνεῃ 
ΠΟΥ βουπάδα {Πεῖγ τγυμηραῖβ 4180, 80 
τπδὲ τῆ6 φαγί βῆοοκ δὲ {π6 ποίβε οὗ 
τΒε ἀγηχίεβ, δηά τῆς Ὀδίι]α ςοπεϊπιεά 
ἔτοτα τγογηϊηρ; {11} ηρῆτ, 

14 Νοῦν ψΒβη Ἰὼ Ρετγοεϊνεά 
τπαὲ Βοος 685 δΔηἀ τῃ6 β(γεηρίῃ οὔ ἢ 8 
ΔΓΙΩΥ͂ σεῦ οὐ ἴἢ6 ΓΕ 846, Βα τοοῖκ 
ἢ ἴσῃ 41} [ἢ δγάγ τηξδη, 

Ις ὟΠο ἀϊδοοπιπιεά τῆς τὶρῃς 
Πρ, δηὰ ρῥυγβιοά (Π6πὶ τηῖο τῆς 
τοιηΐῖ ΑΖοζιι8. 

Ι6 Βυῖϊ ψῃδη {πῪ οὗ ἴδε Ἰεβ 

οπ δε ἰαυο ῥαγ:.ἢ ἘδῖθοΣ, “τ ΒΟΤΒ 
ἀἰϊνίδὶοπ β." ὍὨο ϑΥσΓίδη ΔΥΤΩΥ 18 τοραγάθα 45 
ξοττηδὰ οὗ ἴνο ἀϊνίϑίοηβ, ἃ τίρηῖϊ ὴρ δηά ἃ 
Ἰεῆ, ψΒουΐ ΔΩΥ οεηΐσε. Βοῖβ νἱηρ8 δαάναηςεά 
δἰ ΠλῈ Δ ΘΟΙΒΙΥ ἴο ἴΠ6 δἴϊδοκ, 

18. 266 εαγεδ “δοοξ.}) Α Τοιηπιοῃ Βγρεῦ- 
Ὀοϊς. (ϑεὲ 2 ὅδπι. χχιὶ 8; ΕΖεκ. χχυΐ]. 1ο, 
1ς; ΧΧΥΪ, 28, ἄς.) ὍΒα ςοπουδβδίοη οὗ ἴῃ6 
ΔΓ οδυϑ68 πΊθη ἴο ἴδε! 48 ἰξ 186 φαγὶ γ γα 
{Δ Ὀ] ηρ Ὀοηραῖῃ [Ποτ. 

ἐδε ῥαϊἶς εοπείπιρά ἤ ορε νπογπίηρ 411] πὶ δι 
ΤῊΪΒ ἰ5. ἃ ἰΔηρῖῦ]6 δηά υϑγῪ ᾿προγίδηϊ δεῖ. 
7]υάδ5 1 ἢἰ8 “ Ε{|6ὸ θαηὰ " οὗ εἰρῃξ Βυπάγοά 
ΤΆΘΏ ννγᾶ5 Δ0]6 ἴο τηᾶῖκο ποδά ἃραϊηβί [6 θη σα 
μοϑβῖ οὗἉ ϑγτία, ἴο σεϑῖϑὶ δῃὰ σοπίηιϊα ἴπ6 σοση- 
δαῖ ἀυτίηρ ἴῃς ψνποῖὶς ἀδγ, “ ἀη1}] πἰρῃϊ," οΣ 
Ταῖβοσ, δ ὑπῈ1] ονθηΐηρ. 90 ρῥγοϊοηρεά ἃ τὸ- 
βἰϑίδῃος οὗ ἃ πιοῦα μδηδδι] οὗ πηξεῃ ἴο ογοῦ- 
ἩΠΟΙπΐηρ Ὠὐυτηθεῖβ, ἴῃ ἃ ρμροβι[οὴ οὗ πὸ 
ΥΕΙῪ δγεδί βίγεηρίῃ, 15 ΞΟ ΟΪΥ οἡ τοοοχά, 

14. «υδέη “ιυάαι ῥεγεείυεά, 49ς..1ὺ ΤὨΪΒ ἴἢ- 
οἰάοηξ 18 οὐδ ΠΟΤΕ ΟΧΊΓΔΟΓΟΙΠΑΙΎῪ ἴμδη (δ6 
Ρτγοϊοηςεοά τοϑιϑσίδηςσθ. ὙΠΟΓ 18, Βούνευοσ, ὨῸ 
γοάϑου ἔοῦ ἀουδίηρς τ. ΑΠΗΟΓΥ ἃ οοτηδαΐ οὗ 
Βουγϑ, ψνϊο ἢ πιυδὲ πᾶνε ϑοτ οι 5}} αἰ πλπἰομοά 
[πὸ ὨΌΆΡΟΣ οὗ ἢἷ8 ἴτοορϑ, [48 ςοποεηϊγαῖοα 
ἢἷ58 οβοσγίβ οὐ ἴϊιε αἰδοῖ οἵ ἴ6 δῃδιηγβ σὶρ 
ννΐηρ, πεσε Βαςοδίἀε5 ννᾶ8, δηὰ δοίυδιΥ 
δυςςοοάοά, “ ἀϊδοοτηβίεα ἢ ἴἴ, δπὰ ἄγονς 1ἴ 
ἔγοπι ἴῃς Πο]ὰ πη Βοδαάϊοηρ βιρῖ ἴο ἃ πεῖρἢ- 
Ὀουγίης τπιουηίδίη. 

αἱ! δε δαγάν »ιεπ.}] ἘἈλδίδετν, “ [ἢ νδϊἱδπὲ 
τοῦ "--ο5ὲ γῇ ΤΟΙ͂Ο στηοϑὲ σουγάζθοι5. 

156. »ομπὶ “πο. ΤὍὙὨε τεδάϊηρ 195 υἢ- 
ςετίδίῃ. ϑοῖς Μϑὅ9. μαᾶνα “ ΑΖαγα," ψ 8116 
7οβορῆυβ (( Αηΐ. Τ7υἀ.᾽ χ, 11, ὃ 6) 5 “ΑΖ. 
ΤΠ στηουηίδίη ΠΟΔΓ ΒΙΓ-ο2-Ζεϊῖ, ἴο ψὨϊςἢ (ἢς 
πᾶ Αἰᾶγα πονν δἰίδομεβ, ϑδθεῖῃβ ἴο ὃς ἰη- 
ἰοηἀεὰ (Κοδίπδοη, “ ἈΘϑεάγομοβ, το]. 11, Ρ. 
264). 

16. φυδεπ ἐδὲγ 97 δὲ ἱῳ 3 «υἱπῷ “αευ, 49. 
ΤΆςε ϑγγίδη ἰεῆ ννΐηρ, δνεερίης Ὀείογε ἱξ 186 
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Β. Ὁ. τόο. τῖηρ; ϑᾶνν (ἢδῖ ΠΥ οὗ (8 τίρῃς 'νυἱηρ 

ὅ. 
“ «ἢ. 13. 2 

ὑγαγα ἀϊδοοπγῆτιοά, πεν (Ο]]ονγεά ἀροη 
748 δηὰ τοβε τπδὶ σγεῦε ἢ Πὶπὶ 
μαγὰ δὲ ἴῃς ἢςε]58 ἔγοπι ὈθὨϊπά : 

17 ΝΒεγειιροη τῆεγε νγᾶβ ἃ ϑ80Γ6 
Ὀαῖεῖς, Ἰῃϑοπιιοἢ 48 ΠΊΔΩΥ͂ ὑγεῦα 8[41η 
οη Βοτὰ ρδγῖϑ. 

18 Τυἀ25 4180 ννγδβ ΚΙ ]εὰ, δῃά τῆς 
Γεπηηδηῖ 86α. 

19 ἼΤΒεη Ποπδίῃδῃ δηά δίπηοη ἴοοκ 
7υἀδ5 τῃεῖγ Ὀγοίδεγ, δηὰ δυγεά Ἀΐη ἰπ 
τε βαρυ ςῆγα οὗἉ Ὠϊ8 δῖ ῃεγβ 'η Μοάϊη. 

20 Μογβϑονθῦ {πεῪ Βεννδι]εἂ ἢίἰπι, 
δηά 411} [βϑγδεὶ τηδάς ργεδῖ ἰδπιεηΐϊδ- 

ἔθου πιο οὶ [υἀλ5 μα ποῖ ἴδκοη [ἢ 
ἢϊπὶ ἴο πηᾶκο ἢΪ8 αἴίδοϊς, τυ μδεϊοὰ τουηὰ ἰη [86 
ΤΟΆΓ οὗ [Π6 5.26 165, δΔηα [61] οὐ [ποπὶ ΤΌΣΩ 
Ὀοδιπὰ ψνἢ 116 ΠΟΥ ετο 511} δηραρεὰ ἢ τς 
τς της ἴῃ ἔγοηῖ. Ὅῇῆε τόϑυ!τ νγὰβ (δὲ 
{ΠΕ γα οΥυβπεὰ Ὀεοΐνγεοη [6 ἴννο Πη45568. 

18. δε γωρμιπῶηΐ 3ε4.1 ΜΨΕΙΥ ἔενν ᾿ηἀεοὰ 
ςΔη πᾶνε ΘΟΡΟΙ δηά (ΠΟΥχ, ΡΓΟΌΔΟΪΥ, ΟΠἹΪΥ͂ 
υηάογ σούοῦ οὗ {Ππὸ ἀδγκηθϑβ, ΒΟ ἢ ὗν (18 
[πιο ταυβί μάνα ϑεῖ ἱη. (δ66 Ὑ-. 13.) 

190. οπαΐδα» απά ϑίφιοῃ ἑοοξ 72μ΄.4.}ὺ0 ΑΡ- 
ΡΑΓΘΏΓΥ ΠΟΥ δὰ Ὀδεη ἴῃ [86 Πρῆῃϊ, δηὰ βθείης 
{ποῦ Ὀτοΐμοσ [8}} ΠΟΥ σάν ὉΡ χοϑίβίδῃςο, 
Ἄςορΐεοητίηρν τπειηϑοῖγεβ ἢ οδιτγίηρ ΟΥ̓ἁ 15 
Ὀοάγ ἴο Μοάεϊη, πιο ἢ ἸΑΥ δῖ Ὡο γτεαῖ ἀϊδίδῃποθ 
ἴτολ ἴπὸ Ὀδ|6-ἤε]ὰ, Οἡ (δε βερυίΐοῆτε οὗ 
[86 Μδοοδῦθε ἔδγ δ Μοάεϊη, 5866 Ἷἢ. χιὶ!. 
25--20, δΔηᾷ [Π6 ςοτῃηχηοηΐ α΄ ἴοε. 

20. αἱ Τεγαεὶ »ιαάδ σγεαΐ ἰαρεθηα οη 70 
ῥ". Οοπλραγα 2 ΟἿΣ. χχχν. 24, δηὰ ἠη7γα, 
οὮ. ΧΙ. 26.5Ἡ. Οτεαῖ ρυθ]ὶς Ἰασηδηςαδίοηβ ἴοσ 
ἴὰεῖγ ἀεδά Κίηρβ ψΕΓῈ ἢοΐ ὙΘΓΥ υ8ι.2] διηοην 
[πε [ἐνν8. ὙΒΟΥ ϑθθῆὶ ἴο ᾶνὸ θθθη τοβοσυθὰ 
ἴογυ᾽ 8βιιςἷ 88 ᾿γεσα 5]δίη ὉΥ̓ ἃ ρΡῈ ] 1. ΘΠΟΤΩΥ. 

απά νιομγηδα γ12,} ἀ47..} 
ἔογ Ϊδοοῦ ᾿αϑίθά βευεηίγ ἀδγβ (Ὁ η. ]. 3), [μα 
ἴοΥ δύο (Νυπι. χχ. 29) δηὰ ἔος Μοβοβ 
(δῖ. χχχῖν. 8) {πἰτῖγ. ΤΙ ἀδγβ ἅττα 
αἰθο τηθηϊὶ πο ἃ5 ἴῃς ρογοα [ῸΓ ἃ βοϊοιμῃ 
τιουγηΐηρ ὉΥ Ϊοβορῆυβ (΄ ΒΕ]1. Τυἀ "]. 9, ὃ 5). 

21. Ησαυ ἐς δε συα]απὶ νῆαη ζα]εη. Οοαι- 
Ρᾶγε ἴδε σείγαϊῃ ἴῃ ᾿αν 8 ἰαπιοπί ΤὉΣ 840] 
δα Τοπδίδδη---Ὁ Ηονν ἅτὰ ἴδε πηρ ἰγ Γ(4]]Θὴ 1 
(2 ὅϑδ:). ἱ, 19, 25, 27.) 

ἐδαὶ ἀεἰμυεγεά 1 γαο͵.] Ἐδίπον, Κ (Πδὲ 88 
ποπῦ ἤο ἀρ ὶνοσ [5γ86]." ὙὍὙῈ6 ῥσϑϑεηΐ ρδγ- 
Ἐἰςῖρ]Ὲ [45 ἃ ἔγοαυσηίδανα ἴοσοσ. 

22. ἐῤέε οἱβεῖ' ἐδίτισ: εοπεεγπίησ “ωάα..ἢ ΟΥ 
“ἴῃς τεβῖ οὗ ἴδε δοίβ οὗ [υ 445. (Οουιραγο 
1 Κίπη;β ΧΙ. 41; ΧΙ. 29; χν. 23, ἄς. ΤῈδ 
ΘΌΪΠΟΥ 85 ΕΥθΈτην μεθα δηὰ βἰπ]αν Ρ88- 
ΒΆ5 68 ἴῃ [5 πηϊπᾶ; Ὀυΐ, ἰῃβίεδά οὗἉ τεξεγσσίης 
1.8 ἴο ΟἴΠοΥ βϑουγοαβ οὗ ᾿ῃηξογχηδίίοη ἔἴοσ τὴ 6 

Τῆς τηουγηΐηΐ 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΡΕΒ5. ΙΧ. [ν. σγ---23. 

τίοη ἔου ἢϊπι, δηά πιοιιγῃεά τηδηγ ἄλγϑ, Β. (. τό 

ΒΑΥ ΠΡ, 
21 Ηον [5 τῆς νδ᾽ϊδπὶ πλδη (Δ]]ςπ, 

τἢδι ἀε]!νογεὰά [5γδε] 
22 Α58 ἴογ τε οἴδεγ τῆϊηρβ Τοη- 

σεγηίηρ [υἀλ8 δηά ἢ8 νγᾶγβ, δηά 
τῆς ποῦϊα δοῖβ νος ἢ ἢς ἀϊά, ἀπά ἢϊ5 
δτεδίπεββ, ΠΟΥ ἅγε ποῖ τυττίεῃ : ῸΓ 
ΠΟΥ ννεῦα νΕΓΥ͂ ΠΊΔΏΥ. 

22 Ν ον δῆτε τῆς ἀδδὴ οἵ [υἀ48 
τῆς νίοκεὰ θερᾶπ ἴο ρυῖ ἔοσγί ἘΠΕῚ 
᾿ελάβ ἴπ 411 τῆς ςοδβίβ οὗ [βγδεὶ, ἀπά 
(ἢεῖα ἄγοβαε ὑρ 41] 8.0 ἢ 88 ττουρῃῖ 
1 |9. ἃ 

τοτηδίηάεν οὗ [υἀ45᾽ δοῖβ, 885 ἀο ἴδ ττιῖογ5 οὗ 
Κίηρβθ δῃηὰ Οἤγσοηῖοϊοθ ἔοσ ἴποϑε οἵ ἐδποὶγ 
Ὠδγοαβ, δ6 5 ΠΊΡΙΥ ἀθοίαγεβ, [πὶ ΠΟῪ πᾶνε τοί 
Ὀεεη νυ ΟΥ Βῖπ]5617), βίπεος {ΠΟΥ στεσε 
(ἴοο) τδῆγ. δ γῖνεβ 08 Ὧο ἰηδϊοδίίοη οὗ 

υδϊηΐδηος τ ΔΗΥ͂ οἴπεν Ὠἰδίογίδη νν8ο 
δὰ τυττῖεη σοποοσγηιηρ [ι.425. 

ἢ Δ. ἸΝΤΕΚΒΕΕΟΚΌΜ ΑΝῸ ΑΡΡΟΙΝΥΜΕΝῚ ΟΥὗἩὮ 
ΤΟΝΑΤΗΑΝ ΤΟ ΒΕ ΟΟΨΕΒΝΟΒ. 

48-80. ΤΊῊς δυάδάξδη ἀεί οὗ [υἀλ5 Βιεὰ 
Ἰεθ 6 ραίτίοεϊς ραγΥ νμουΐ ἃ μεδά. ΤΉγεε 
8008 οἵ Μαιίδίδι35 51}}} βυτνίνεά : [ὁμη, [86 
οἸάἀεβῖ, τῖο νγᾶ8 σου ΑΓΔ ΨΟΙΥ ἴηρ ὉΠ" 
ἀϊςηγυϊϑῃροα ; δίπιοη, ἴΠ6 βεοοηά, ννοπι Ὦ15 
ἔδῖ μοῦ δά σεοοπηηθηάδά ἴο θ6 δὶ5 Ὀτεί σοι Β 
σουηβοῖοῦ (ςοἢ. 11. 625). «δηὰ ουδίμδη, ἴδε 
γουηπρεκῖ, σοπὶ [υἀλ5 δὰ τιδάς ἢ 58 Ξρθοῖδὶ 
ΠοΙηρΑπίου ἴῃ ΧΑ (ςἢ. ν. 17, 24). ΝῸ ομς 
οὗ [686 οου]ά ἀ5ϑεγί ΔῃΥ οἶθαν τρῆςϊ οὗ ὑτὸ- 
σϑάθηςο οὐοσ ἴδς οἴδμειβ, δηὰ ἰἴἃ νουϊὰ ϑδεῖὰ 
(Πδῖ πὸ οἣδ οὗ ἴδοτπι ρῥγείεττεά δΔὴγ οἰδίτα αἱ 
411. Ὑῆε Ἰοδάοσβῃρ νγὰβ ἴῃς ροϑβί οὔ ἀδῆρεσ, 
δηὰ [Π6 ροβῖ οὗ ἀδῆροσ ψ͵ϑ ρεσβδρβ ποῖ 
οονοϊεὰ ΕΥ̓͂ Δηγ. Ἰδὺβ [Π6 ἀφδίῃ οὗ [25 
νἃ8 ζο]ονγεὰ ΟΥἩ ἀπ ἱηϊεσγερηυῃ, ἀυγης 
ννὩοἢ ἴδ. ἀαβῦοι βυβογοα τὶ ενουϑὶυ (νυ. 
223-27). ὙΠδ βοουῦρε οὗ ἔδυηηθ νγὰ5 δα άἀδὰ 
ἴο ἔπ Πογτοῦβ οὗ ρεσβεουΐοη; δηὰ τὰς δῇ ς- 
τἴοῃ τγᾶϑ ϑυςἢ ἃ5 βϑοσηθα δἰπιοϑῖ ὈΏρΑγ ]εἸοὰ 
(υ. 27. ὕὍμπαον [μεϑ6 αἰτουπιδίδηςεβ ἴῃς 
πεοορὰ οὗ ἃ Ἰοδάδοσ. δεσδηῖα ρδὶραῦὶςθ, διὰ ἴδ6 
οἰϊοῦ ἔγοης δηά σου 56 |10Γ5 οὗ [ἀλ5 ἀβϑεση- 
ὈΙ6οα τοροῖμοσ ἴο δεϊεςῖ οὔθ. Ϊοπδίμδῃ, ΠουρΡἢ 
[ῆ6 γουηγεθῖ, νγ)χὰβ Οἤοβθῃ, ἃ8 πε ρτεαδῖεβρὶ 
ςδρίδίη, δηδ, ὑπδηϊ πο 5} 88 1 νου] ϑθεση, 
ΔΡροϊηϊθά ἴο βυςςεεὰ δ΄58 Ὀγοῖβεγ (συ. 28--30.. 

28. δὲ «υἱοδε δοραπ 19 ῥμξ γογι ἐδεῖγ 
ῥεαά...ὺ “ὝὍΒε ψιοκοα ἢ ᾶγο, ποῖ ἴΠ6 Βεδίδρη, 
δυΐ ἴῃς ΙἀΔοϊδίγουβ [οννϑ, ΠΟΤᾺ Ἔ ρραι δὰ 
Κορί ἴῃ σἤοοῖκ (ςἢ. Υἱῖ. 24, 25). ὙΠΟΥ θαρᾶπ 
ΠΟΥ ἴο ταῖβο {Π6ῚΣ ἢοδάς δηὰ “'βεὲρ ἴΌσίἢ, 
νυ Ὠἱ ἢ 158 [6 οχδςῖ τιϑδηΐϊηρ οὗ ἐκκύπτω. 

αἱ] “μοῦ ας «υγοσδὲ ἐπίφιγ.) ὙΒΕΒ6 ὅσα 



ν. 24--.33.} 

λο τό... 24 [η τῃοβεὲ ἀδγϑβ 4͵50 ννὰβ ἴΠεῖε ἃ 
ΨΕΓΥ ργεαῖ ἐἈλΠΊΪ Πα, εἰ γεάϑοῃ νγνῃεγεοῦ 
16 σουπίγυ τενο]τεά, ἀπά ννεης νυ τῇ 

ΟΣ [Πεπι. 
ἰὰ τον 2ς Τμεη Βαςοςοῆ! ες Ἵἤῇοβα τἢε 
“΄ υγοκεά πηδη, δηά πηδάς τΠεπὶ ἰογάβ οἱ 

ἴῃς σουπίγ. 
26 Απὰ ἴΠεγ τλλὰς ΘηαυΪΓΥ ἀπά 

ΘΘΑΓΟἢ ἰογ Γυἀλε᾽ [6 45, πα Ὀτουρῃς 
1πΠεπὶ υὑπῖο Βαςςμῃιάθβ, ψῇο τοοκ 

᾿ς. νδηροδηςε οὗ τῃεη]. ἀπα ἐμβεἀ {Πεπὶ 
ἀσι, ΑΕβρι 6 Ή]} γ. 

27 50 νγὰβ ἴπεε ἃ ργεαλῖ ΔΗ] ςτοη 
ἴῃ βγδεὶ, τῆς κα σνβεγεοῦ ννὰβ ποῖ 

μὰ μγ6. βίπςα ἘῃῈ τἴπιθ δεμαϊ ἃ ΡΙΟρἤ ες ννδϑ 
ποῖ 56δῃ δηλοηρ {ΠΕ ΠῚ. 

28 Εογ τΠὶ5 σδιιβα ἃ]] [49 {τε η 45 
ςΑπΊ6 τορεῖμεῦ, δηά δα] 4 ὑπο Ϊοηα- 
τΠλη, 

τ|16 βϑαπ|ο ροσβοῆβ. ὍΤδο βϑοοῃᾷ οἴαιιδο γοροαῖβ 
δηά ᾿ηΐεηϑιῆοβ ἴῃς ἢγϑῖ, δυϊ αὐεἶα ηο πὸνν ἴαςῖ. 

24. αὐας ἐδέγὸ αὶ ὍΓῪ σγεαὶ ζανρπο Οἡ 
τε ΠΑ ΌΠΠῪΥ οὗ Ῥαϊοϑίίης ἴὸ {Ἀπλῖπη6, 566 Οεη. 
ΧΙ. το, ΧΙ. ς, χὶν, 11; Κα ἴα, 2. 84Πὶ. 
χχὶ. τ, ζο. 1 [πὸ ϑρυϊηρ Γαϊη5. [41], {ποτ 15 
ὯΟῸ ΡΟΞ5 ΠΥ οὗἨ ἃ στο ; γε ραϊίίοη, οχοομί ἴῃ 
186 τα] 6 Υ οὗ ἴῃς [ογάδη, θοὶηρ ᾿πυργαςι Δ ]6. 

ἐδδ κομμῖγν γοαοἠοα, απ «ὐοη «υὐἱ ἐρο».] 
Εννα]ὰ ἴακὲβ {115 ἴο τρόαπ, (παῖ “τῆς Ἰαηὰ 
1501 ἀδϑουτοα [Πὺ ΠΟΙΥ σαιι56, πα ννὰ5 5 [πὸ 
Δηΐ Δ Π||655 845 115 σμ!] άγθη (᾿ Η ᾿σῖ. οὗ [5γδε],᾽ 
τοὶ. ν-. Ρ..324)} δυῖ ιἴ παν Ὀο ἐοιι τος νυν οί Ποῦ 
1ῃς. ῬΓΌΒαΙς ρΡαγΑΡ Γαβα οἵ [οβορ 15 --τ 50 1ῃαϊ 
τιαῃν (Πγοιρ ἢ ἰαςκ οὗ ργονϑίοηβ ἀοδοσος ἴο 
πε δυτο- ΔΙ δοθάοηϊμι5" --- ἐοθ5 ποῖ ὈΟΙΓΟΓ 
ἜΧρτοθ5 ἴῇ6 ΜΥΙΟΓ5. τηθδηϊηρῦ. ΒΥ “τῇς 
ἙΟἸΠΙΓΥ "ἢ 6 ἱπϊοηες “115 ἸΠῃαὈ πη 15.᾿ 

25. Βακεῤίάες εὐοις {τὸ αυἱοζο »γιοπ.] 
Βαςσοπίἀο5 ρὰϊ Ἰοϊαΐγοι:β [νύ 5. ἸΏ ΡΟΒΙΓΙΟΠ5 
οἵ δἰ ΠΟΥ Ὺ 4}} οὐογ [Π6 σοι ΠΕΓΥ. 

268. ͵μάα.᾽ χιὶοι ἢ “Τῆς φαῦὶν Ἰοηα 5 
οἵ Τυάτ5 ννεγε," 45 Εὐννα]α δαγ8, “ δοιι οἱ, 
Ὀοϊγανοα, τηοςκοα, ἀπά ρυπιϑμο ἢ ᾿Ενέπαιζεν 
15 “ πιοςκοά;, γαῖμοῦ {ΠΔη “ τἰδοζ Ποβριο}}ν.᾿ 

47. οἵπεὸ δὲ ἡριθ δα ἃ ῥγοῤῥοὶ αὐτὴ ποῖ 
““η.1 Μϊαοῆὶ ν᾽ὰ5 τοραγ οὶ 5. “ἴῃς ἰαϑὲ οὗ 
της Ρτορποῖβ." Ηἰ5 ἀδλῖε 5. ποίῖ δἰτοροί θοῦ 
ςεγίδιη ; δι ὑροη [Π6 νΠΟ]ς 1ἴ ἀρρύσγο. πιοβῖ 
Ῥγοῦαῦ]ς {παῖ 6 ννὰθ σοπίοιηρογασν ΔΊ 
ΝΟΒοΙΔἢ ἀιιγίπσ τη6 Ἰαΐοῦ ρογίίοη οὐ δὶ5 
ΨΟΥΘΥΏΟΥΒΗΙΡ (Β.0. 431-10). ΤΠ ΟΧΡτΓΟόσδοὴ 
τπϑο ννοιἹὰ τἢιτ|5. πλύλῃ, “ ἴῸΓ ἴπ6 ἰαλοῖ 270 
ὙΘΑΓΆ5." 

30. 20 δὲ οἱ" ῥγίημε στὰ καρίαὶη.} ἈῖμοΥ, 
“ΟΣ ΤΌΪΟΣ δηά ςαρίλϊη." ἰοπαίηδη, {κὸ 
7.5 (ςι. 11. 66), 15 “ἈΠ ἄρχων, “τΌΪΕΓ ; 

“420ε. --- Τ οἱ, 7]. 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒ ΕΒ. ΙΧ. 

29 δίηςε {ΠΥ Ὀγοῖμεγ [υάλ5 ἀϊεά, Β. ς. τό». 
να ἢδνα ΠΟ πῖδῃ [1Κε ἢϊηι ἴο ρῸ Πἢ 
ἀρϑϊηϑῖ ΟἿ ἐπαθηλε8, δηὰ Βαςο ας, 
Μ᾿ ἀραϊηδῖ τΠεπ οὗ Οὐγ πδίίοη τῆαῖ 
ΔΓ Δαάνουβαγθ5 ἴο ι18. 

20 Νὸονν τπογείογε νχὲ πᾶνε σῇοβθη 
{Π66 115 ἀδὺ ἴο δ8 οἱγζ ργίπςε δπά 
σαρζδίη 1ἢ ἢ15 δῖεδά, {παῖ ἴδου Πηλγαϑῖ 
ἤρῃτ ουγ δαῖι]ε8. 

421 ὕροη τῃϊ5 Τοπαῖμδη ὯΔΕ τῃε 
Βονεηδης 6 ἀροη Πἰπὶ ἂδἵ παῖ {{π|6, 
ΔΠΔ Το86 ὉΡ ἰηδῖεαὰ οὐ ἢϊ8 Ὀγοῖμογ 
7.48. 

22 Βυῖ Ψψἤῆδη Βδςοςῇ 65 ρδ Κπον- 
ἱεάρε τῃεγεοῖ, ἢς βουρῆξς ἔογ ἴο 514. 
ὨΠλ. 

22 ἼΠεη οπαίμδη, δηά δίπηοι ἢ 5 
Ὀτοῖπεῖ, δπὰ 4}1 ταῖς νγεῖς ἢ ἈΪπὶ, 
Ρεγοδινίηρ τί, Η6ἀ ἴπῖο τε ψη]άετγ- 

“-----......-..-......... . ..--. . ..-...  . 

ΦΙΠΊΟΠ 15 ἴπο ἢγοῖ νῆο θα ἴπ6 ἔογπλαὶ {π|6 
οἵ ἐθνάρχης, “ Ῥτίηπος "ἢ ((]!. χν. 1, 2). 

8... ἍΨΑΚ ΟΕ ΪΟΝΑΤΙΑΝ ΜΊΤΗ ΒΛΟΘΠΙΘΕ5 
“ἪἫΕ ΑΝΕΝΟΘΟΕῈΒ ΤῊῈ ΘΈΛΤΗ ΟΕ ΠΙ5 
ΒΗΕΒΟΥΠΕΒΚ ΪΙΟῊΝ, ΑΝ ὈΕΕΕΔΤΒ ΤΠῈ 
ΟΥΕΙΑΝΒ ΑΥ ΤῊΗΕ ΪΟΚΡΑΝ. 

31-49. Τα πὸνν οὔ οπαῖδι}5 ἀρροϊπηῖ- 
Τοηΐ πιονοα βαςοιάθ5 ἴο ἔγεϑβιι οοτῖβ. ΗἊ 
μδὰ 5]αῖη  λ5 : σου]ά [γ6 5|1Υ {Ππ| τοπιδι πη ας 
5015 ΟΥ δίαιαι 45, ἢ πορος {ἰταῖ (Π6 ἸΏ5ι- 
τοσῖοη νου] σοπλα ἴο 4η ὁπ. Ης {πογοΐοτο 
οὔςδ πιοῖς ἴοοκ {Ππὸ ΠοΙἃ, οπαίϊαη τεϊγοσῖζοά 
Ὀοΐοτο μῖπὶ ἱπῖο “πὸ νυ] ἀόγηοθς οὐ Τποοοῦ," 
ΟΥ̓ Τὸ νυ] ἀἰδίγιςξ δου -οαδέ οὐ [ογ Βα] τη, 
τουνναγάβς τπ6 ϑολά 808, Ησγο, πο θογοὰ 
ἢ Ὀαρραρο δηα ποῃεςοπιθαϊδηϊα, 6 βθηΐ 
{ἰνὸδ6 ἀπάογ [6 σοηάιιςϊ οὗ [ν15 Ὀγοῖμου [0]. 
ἴο θ6 σαγεα ἴωγ ὃ 5 ἔτὶοπες (εἰν. ν. 25), (πὸ 
ΝΑθαϊμαδηβ, ἴῃ {ΠῚ τγοιλοῖσ ἙΟΙΠΓΥΥ ΠΟῺΓ 
Ῥοῖτα. ΤῊΘ Ἰἴπὸ οἱ {μοῖρ πιᾶγοῖι ἰ ποῖ οἰραῦ: 
δῖ 1 ἀρρθαγβ {Ππλ| ΠΟΥ ὑνογὸ αἰϊδοκοὰ οἡ 
{Π6 1 νναΥ ΟΥ̓ ἃ {τιθὸ οὗ του Αγαρδ, Τα]]οῖ 
(6 ΒΟῺΪ [απηδτί, νι μὸ Κι Π]ο [οΠῃη, δηά τοοϊς 
[πΠῸ σοῆνονυ. [ομαΐῃλη, ἴὸ τόνοηρα 15 δΓΌΓΠΟΥ 5 
Βα ΠΟ Γ, σγόσϑοι τη. [οτάδλη πο [ῆ6 Βοηὶ 
[Ἀγ ὈΥῚ τΟΥΤΙ ΤΟΥ, ΒῈΓΡΙ 501 ἃ τνοἀάϊης Ρατγίν 
Ὁγ δῇ ΔπΊθι15}}, ἈΠ νγὰ5 τοϊαγπῖηρ ἰδάάοῃ νυν 
βοοῖν, ψῃοπ πὸ ἐοιιπά [κἴ5. γοΐγοαι σὰ οὔ 
Ὀν Βαςο θα οὐ (ῆ6 Ἰοῖ ὕφηκ οὗ (Π6 σῖνου. 
Εοτοεα ἴο τῖϑκ δὴ ηραροπιοηῖ, ἢῸ 5 50 ΤῺΓ 
δι ισσόσϑία! ἃ5 ἴο ᾿ηΠΙσοῖ οἡ δας ]  ἀο5. πὸ 1095 
οἵ 4 τῃποιιϑαηά πλοῃ, δηΐ ἴ0 τηακὸ νοοά {πὲ 
γοϊατη οὗ ἢ]ϊ5 ον πιθη ἴο [Πὺ τς θαηκ Ὀγν 
πιθδῃ5 οἵ {ΠΕῚ᾿ ϑυν πιπληρ {ΠἸ|ὸ ΓΊΝΟΥ, 

31. “οπαί αι . ΣΦ ΜΡ ἱμαίοαά οὗ, δὲ 
ὀγοί δον Ψμάκε.) (Δοταρατο (ἢν. {Π.1| βού ἴδ 
5816 ΟΧΡΓΟσϑίΟὴ Οὐ 15. 

5. 

495 
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Β. Ὁ. τόο. ῃΠ688 οἵ Ἴ Πεςος, δηά ρίτοπεά {τπεὶγ 
"ον, [[δηῖβ ὈΥ ἴῆε ννδῖεσγ οὗ τε ροοὶ Α53- ΔΝ 
«υᾶδνπ Δ4ε- ῬΠδγ “ ; 
μά 44. ΕὙΉΪΟΒ πε Βαςομ 468. ππ- 
ον τὴε εαῦ- ἀετβίοοά, πε ςᾶπιε πεᾶγ ἴο Ἰογάδη 
ἀδιαα ὙΊΗ 411 Ηἰ8 ποβὲ προη πε βαδθδιῃ 
ἩΦΩ᾽. ἄἀλΔγ. 

ἸΣΡΩΙΣ 235 Νον Ϊοπαίμδδῃ ἢδά 3εηΐῖ ἢΪ5 
13. (3Ρ,χ. ὈγΟΙΠΕΓ 1 7οὴη, ἃ ςαρίαῖη οὐ τἢς 
πα Ῥεορὶς, το ργὰν ἢΐβ ἐτεηάβ τῆς Νὰ- 
ἦκαῦε τυῇ!α ὈΔΓΉ 65. ΠΠ δὲ τῆεῪ παρ ῃς ἰεᾶνε στῇ 
«ἀγγέαξε, οἵ, εἰν] 

33. ἐρε αὐἱάογηεις 9.7 Τδεοοοἢ ὙὌΠεοοῖ 15 
[πε 5απὶ6Ὲ 8ἃ5 “ Τεκοδῇ " οὗ “ Τεῖίοδ᾽" (2 88πι. 
ΧΙΥ, 2, ΧΧΙΙ. 26; Νεῖ. 1. 5, δῇ, ἄς). [τ 
γνᾺ5 ἃ 5Π|8}} ἴον ἴῃ ϑοιίπογη [υάσεα, 51Χ 
ΤᾺ 165 βου ἢ οὗ Βεῖῃ]οεη. Τθο 5ιἴ6 ἰ5 γϑᾶ- 
ΒΟΏΔΟΌΪΝ ἰἀοητῆοὰ ἢ ἴπ6 τηοάστγη Τεκυΐ Δ. 
ἜΤΗς ψιάεγηθθ5 οὗ Ὑπεςοῖ ἢ 15 ἴῃς Ὀγοδά 
ἰγαςΐ οὗ ἢ! ΡΒ σγοιυηά Ἰγίης εαϑὶ δηά 5οιῃ-Θαϑί 
ΟΥ̓ οἰγ, ψνΒΙοἢ 15 δὲ ἤἢγϑι ἃ ἰ40]6-ἰδηα, Ὀυΐ 
Ὀγοακϑ ὉΡ ἰηΐο Γυρροά δηὰ ἀδϑοϊδίς πηοιιηΐδι 5 
45 ἰἴξ ἀεδοθπάβ ἴο ἴΠ6 ἰενεὶ οὗ (ἢς Ὠεδά ὅθ 
(Κοδίπϑοη, “ Κ ἐβϑάγοβοβ, το]. ἱ, Ρ. 486). σοτὰ- 
ῬᾶΓῈ 2 (ἢγ. χχ. 20. 

δὲ ῥοοὶ 4.“ῥῥαγ. Λάκκος 18 ποῖ ἃ πδζίιγαὶ 
ΡΟΟΪ, θυῖ 4.“ οἰδῦθτ ἢ ΟΥ̓ ΣΟΒΟΣΎ Οἱ τ." [115 
Ργοῦδθ]α πὶ ἴΠῈγε ΟΓΘ ΤΏΔΠΥ ϑυςἢ ἰη {ΠῸ 
[πάσδη ἢ]]]-οουπῖτν, δεβϑίάος [6 ννε]]-Κποινη 
Οὔδ5 ΠΕΟΔΓ ογιδαΐοεῖηῃ. Πα ταϊησνναῖου τνᾶβ 
βἰογθα ἴῃ πο. Νὸο οἴδβοσ διιῖπου το ητοη5 
[Π6 λάκκος ᾿Ασφάρ. 

84. ΤῊ γεῦϑο ἀρρθᾶτβ ἴο 6 δὴ δηίὶοῖρα- 
το οὗ τ. 42. Π6 διίῃοσ ννᾶ5 δδουΐ ἴο 
Ὠαϑίθη ΠοῸπι ἴῃς δοοουηΐ οὗ Ϊοπδίμδη 8 θῃ- 
αιρηλοηΐ αἱ “ἴπ6 ΡοοΪ Αϑρδδγ᾽᾽ ἴο ἢϊβ8 εη- 
μαροιηεηΐ οδϑὶ οἵ [6 Ϊογάδη ἢ ΒΑαςο 65. 
Ὀυΐ, οἡ ϑεσοηά τπουρῆΐδ, ρογοοινοα πὶ ἢϊς 
παιταῖϊνε οι] βολυςεὶν Ὁδ 1ηἴς]} 10 1016 υη]685 
ἢδ6 οχρ απο {ΠῸ οἰγουπιδίδησεϑ ννηϊο δα 
Ὀγουρῃς [οπαίμδη ἴο [ῃδί ἰοσδ ἐγ. Ηδ ἴμογὸ- 
ἴογε ἰηϊογροβοά αδἱ [15 ροὶπὶ [Π6 παιτγδῖίνο οὗ 
Το ἀδαΐῃ δηὰ ἴπε υθηρϑᾶησε ἰάθη ἔοσ ἴἰ 
(συ. 35-42), ΜΠΙΟΝ 5 4 βοσΐί οὗ Ἰοὴρ Ρῥᾶγθης- 
{Π 655. 

πον 1ο Ψογ απ. ΤῊΪ5 18 ἃ τηϊϑδιγδηϑαίίοη 
--πέραν τοῦ Ἰορδάνου οΔη τηδδῃ ποίπίηρ δὺῖ 
ΘΟΙΣΟΒΒ [ἢ Ἰογάδη" 

35. ὦ εαρίαίπ οΥ᾽ 1δεὲ ῥεορίε. Ἐμοῦ, “ἐπ 
δοιηδηὰ Οὗ [7588 ΟΘΙΡ - 7ζ01]0 ΟΣΒ," 
Ἀν ΠΙΓἢ 18. ἃ σΟΠΊΠΊΟΩ τλοδηΐηρ οὗ ὄχλος (Χοη. 
“ΑΔ. 111..4,) ὃ 26 ; ἵν. 2, ὃ 26, ὅζο.). 

δὲ' διεμάς 1δὲ Ναδαϊδί!ε5.Ὶ Αομιραγα 
δῦονο, ςἢ. ν. 25, ἀηά 566 ἴῃς σοτηπΊοηΐ σα ἤοε. 

ἐδεὶν εαγγίαρε.) 1.1 ΓΑ ΠΥ, “ μοὶ Ὀαρραρς." 
Νο ἄουδὲ δὲ νυ βῃ τγᾶβ ἴο. ἄἀοροϑις νὴ [Π6 
Ναδαίμαθαπβ 41} τπ6 ὑρρεοά»ιεπία ---- νσοπιθη, 
οἰ] άγεη, ςαπηρ- [Ὁ] οννεῦβ, θαρρασο, ὅζο. ““(αγ- 

Ι. ΜΑΟΟΛΑΒΒΙΕ5. ΙΧ. [ν. 34---.:7. 

τῆςπὶ {πεῖ σλιγίαρα, ψΏΙΟΝ ννᾶϑ Β. ς. τόν 
πιυςῇ. Ν 

26 Βυὲ τῆς οι άτεη οὐ ᾿ 7δδτὶ 
οδπὶς οι οὗ Μεάδθα, δπά τοοἷς [οῃη. 
δηὰ 411 τῆδῖ ἢ δά. δπὰ ννεηΐ {πΠεὶγ 
νὰν ἢ [τ 

27 Αἴῖεγ (}}5 σᾶπιῈ τγοτγά ἴο Ϊοπδ- 
τἢλη δηὰ δίπιοη 5 ὑγοίδεγ, ἴπδὲ τῆς 
ἙὨ]άγεη οὗ Ϊαμπιθιὶ τρδάθ ἃ ργεαῖ 
πλαιτίαρε, ἀπὰ σγεγα Ὀτγιπρίηρ ἴπε Ὁ 
δγίάς ἔτοπι ᾿ΝΝΔάλθαιμα υυϊτῆ ἃ ργϑαῖ ἀγαζοδα. 

Ι Οε. 
“ἀμ μόγξ. 

Τρ ἢ ΤῊΔῪ 5ἰδηά, [ἢ ἴἴ 6 (ἀΚοη ἴῃ ἴδε 56 η86 
οὗ 4}} [ῃδξ ἴΠ6 ΔΥΓῚΥ σαγγιεά νυν ἢ 11. 

36. 26ε ερίϊάγεπ οὶ ϑα» "τ  Α ἰδὲ ποῖ 
οἴδογννῖσε Κποννη--- 6855. ψὰὸ ϑυρροος (86 
Απιοῦῖῖοβ ἴο δε τπηϑδαπί.. [οβορῆι5 ἠᾶ5 οὗ 
᾿Αμαραίου παῖδες (' Αηΐ. [πἀ.᾽ ΧΙ. τ, ὃ 2), δηὰ 
ϑονογαὶ Μ|55. γοδὰ ᾿Αμβρί οὐ ᾿Αμβροί ἴογ 
Ἰαμβρί. Αἴ δῇ ΘΑΥΙΥ ἐδἴε ἴπΠε Απηογο5 σογ- 
ἸΔΙΏΪΥ πο] ρογίοηβ οἵ ἴῃς Μορδῖῖς σουπίγΥ 
(Νυπι. χχὶ. 31); δηὰ (ΠΟΥ͂ ΤΔΥ ΠΕΥΟΙ πᾶνδ 
Ὀδοη ὙΒΟΙΙΥ ἀϊ5 : 

Μεάαδα. “Μεάδθα "ἢ ἀρρθᾶγβ 85 ἃ Μοαδδιῖς 
ἴοννῃ 85 ΘΔ Ϊ 5 ἴῃς τὸ οὗ Μοϑβος (Ν π}. 
χχὶ. 30). Οη {6 Μοδθιῖο δίοηβ ἴἴ 15 βαἱὰ ἴο 
ἢν Ὀδδη ἴακθοη ὈΥ̓͂ {πὸ [5γδοὶ 68 ὑπο γ Οτητῖ, 
αηαἀ Πεϊὶά ἔοῦ ΤΌΤ γεαῦβ, αὔόοσ ψ πο ἴδε 
Μοαδιῖςοϑ τεοονογεὰ 1 (' Κδοογάς οὗ {Π6 Ῥαςῖ;, 
νοΐ. χὶ. Ρ. 166). [54᾽δῇ τρεπίϊοηϑ 1 ἀπιοης ἴδ 6 
ἴον οὗ Μοδὺ ([5. χν. 2). Τἢδ ρἷδος τὸ- 
(4Π8 [18 παπὶὸ δἰπχοσῖ υπομδηροά, δπὰ δας 
Ὀεεη νἱϑεα ὈΥ ΤΠΔΠΥ͂ τηοάογῃ ἴγανε!εγβ. [1 
ἰ5 ἰὴ {πε ΒΕΙΚα, οὐ ἀονγῃ Τουπίῦ, οὗ Μοδῦ, 
δρουΐ ΟΣ Πγ1165 5.Ε.. οὗ Ηββθοη. 

ἑοοξ “οῤπμ.] [Ιἴ ἂρ , ΌΥ̓͂ υ. 42, ἴμδῖ 
]οδη ν᾿88 ποῖ πηδᾶδδ ρυίϑοποσ, θυΐ 5ἷαῖη. Ῥεγ- 
ἢ, Ρ5 Πα ἔ6]1 ἴηῖο {πῸ δηάς οὗ [π6 ΘΠΕΤΌΥ ἸνΠΘῺ 
ΤΠΟΓΙΔΠΥ πνουπάεά. 

αἰ! ἐδαὶ ῥὲ δαά.1] ΑἹ! 86 ρεγβοῃβ, δηὰ 3}} 
τὴ6 Ὀαρσζαρο, [πὶ ἢς νὰ σοηνεγίης ἰηΐο ἴῃς 
Ναθαῖμσδη σου ΠΙΓΥ. 

397. ον Ναάαδαέδα.)}Ὶ ““ Νδάδθαιμδ ἢ 
(Ναδαβάθ) ῖ56 Κποννῃ ἴο 0.8 ΟὨΪ ἴτοπὶ [ἢ]15 

6. Τὶ νᾶβ ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἃ 51π|4}} ἴοννηι, οὐ 
ὙΠ] ρος, ἰῃ [Π6 Μοδθῖϊε σοιΠΕΓΥ, ΟΥ̓ δῖ ΔηΥ͂ ταῖθ 
ἰ) ἴΠ6 τερίοη ϑαϑὶ οὗ Ἰογάδη. [|οϑερῆι5 ἢδ5 
“ΟΔθδδα᾽" ( Αηΐϊ. [ἀ.᾽ χῆ, τ. 8 4)--ἃ πατὰς 
Θ]ΌΔΙΪΥ οὔβευτζε. 

«υἱέδ α σγεαὶ ἰγα "ἢ ΤὨς οἰιϑῖοπι οὗ 65- 
ςοτίπρ 4 Ὀτἀθ ἔγοπὶ μεσ οὐνὴ Βοῖις ἴο ἴῃς 
ὈγΙἀορυοοσ 5 ἤοιι86, 18 οὴς Ὀγδοίϑεὰ ςοῖῃ- 
ΠΊΟΠΙΥ ἴῃ ἴῃς Εβῖ, δηὰ οἴϊδθη ἰηνοῖνεβ ἴῃς 
Ῥάββαρο οὗ “ἃ στεαῖ ἰσγαϊη. ὙὍΠα δγιάεστοουι 
15 Δοςοιηραηϊθα ΌΥ ἃ ἰΑΓΡΌΥ ΟΥ 51::8}|6Γ ὨΠΓΊ ΒΟ τ᾽ 
οὗ 8 ᾿πιππαῖς ἔγιθπ 8 (]υάξ. χὶν. 11), δῃεὶ 
[το] πθΉΓΠγΥ ὉΥ ἃ Ὀδηὰ οὗ πηυδβιςίδη5 (ἐγ. νὰ. 
34; χυῖ. 9). Ἴδα ὑσἀθ ἢα5 πεῦ ΟἹ δἴἴ6- 
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ἀελά, δῃά τῆς γεπιηδης ἢἤδεά ἱπίο τῆς δ. Ο. τόο. 
της ρστεδῖ ργίηςεβ οὗ (ὐμδηδδη. 
εὖ ὙΠοτγείοτε ΠΥ ταπηεπιθεγεά 

]οδη τμεῖὶγ Ὀγοΐδεγ, ἀπά ψεηξ ὑρ, ἀπά 
Ὠιὰ τΠεπηβεῖνεβ ὑπάεγ τῆς σονετῖ οὗ 
τῃ6 πηου δίῃ : 

39 Βεῖε τὰν εὰ τρ τΠεὶγ 
εγε8, ἀπά Ἰοοκεά, δηά, Ῥεμο]ά, ἔῆετε 
ννΔ5 Τηοἢ δάο διά ργεαῖ σδγίδρα: 
πα τῆε ὑγιάερτοοηὶ σάπια ἔοτιῃ, ἀπά 
ἢϊ58 ἔππεπάβ δηὰ Ὀτγεΐῆγεη, ἴο πησεῖ 

τηοιηΐαίη, ἀηὰ {ΠΕΥ τοοῖς 41 τῇεὶγ 
8001]8. 

41 ΤΠ ννᾶ8 ἴῃς τπηλτγίαρα τυγηεὰ 
1πἴο πιουγηίηρ,, Δηἀ της ποίβα οὗ {ΠεῚΓ 
ΤΛΕΪΟαΥ ἱπίο ἰλπχεηϊδίίοη. 

42 δὸο Ψψῆδθη ἴπὸγ παὰ δνεηρσεά 
ΠΥ τῆς Ὀϊοοά οὗ τῃεῖγ Ὀγοῖμετ, {ΠΕ 
τυγηδά δραίῃ ἴο ἴῃς τηλγϑῇ οὗ ἰογάδη. 

43 Νον ψπεη Βαςοῃίάεβ πεαλγά 
Βεγθοῦ, ἢ σαπῆθ οἡ τῆς βαρθδῖῃ ἀδῪ 

"0τ,, ἴμοη νΠ} ᾿άγαπιβ5, πὰ ᾿Πηϑιγαπηεηῖθ ἀπῖο ἴπΠε θάηκβ οὗ Ϊογάδῃ γι ἃ 
ον, κεκί. Οὗ πλυβίοκ, ΔΠα ΠΠΔΠΥ͂ ΨΕΑΡΟΠΒ. στεδῖ ροῦχογ. 
Ζ:Ωη4. 40 ἼΠεη οπδίμδη δπὰ {ποὺ {παῖ 

ὑνετα ] ΠΪπὶ τοβα τρ ἀρδίηδῖ [Π6Πὶ 
ἴτοπι ἴῃ6 ρἷδοβα ννῆεγα 1ΠῈῪ ἰΔΥ ἰπῃ 
Δπιδιιβῆ, ἀπά τηδάβ ἃ ϑἰδυρῃῆζεγ οἵ 
{Πεπὶ ἴῃ 80 ςἢ 8ογῖ, 28 ΠΊΔΠΥ Ἂ ἄοννηῃ 

ἀληῖβ; δηά ψ ἤθη (6 ἔνο ραγίϊεβ. υηϊΐο, {πὸ 
ΘΠΕΓα Ρσοςεβϑίοη 18 ΞΟΠΊΘΕΪΠ1638 ΥΕΓῪ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΒ. 
ΤΟ πλοῦ ν ΔΙ ΠΥ δηὰ ἱπιρογίδηϊ ἴδ6 ἵδπικὶ- 
[165 ἴο πὶ (μ6 Ὀγίάς ἀπά Ὀυάθρτοοσῃ ὃ6- 

. Ἰοηρ, ἴδ Ἰαγροῦ [Π6 δοσοιῃρδηυίηρ ἰγαίη. [ἢ 
(86 ργϑϑθηΐ ᾿πϑΐδηςθ, Ὀοϊῃ ξαπΊ Π165 ννογα ον] - 
ἀεπΕΥ οὗ πἰσἢ γδηκ, [86 ὈγΙάδ Ἔβροοῖδ!γ, νν πὸ 
ννᾶ5 “τῆς ἀδιυρηῃίεῦ οὗ ομς οὗ [πε στεδῖ ὑυηοα8 
οὗ (βδηῃδδῃ. 

Οῤαπααη.] ὙΠ ἴοσπὶ 8 ἰάγζα δῃοιρ ἴο 
σουοῦ ἴπ6 Μορδδίϊοϑ ([υἀ ν. 3), ἴο ᾿νποηὶ 
(η6 δύ ο᾽8 ὭΠΆΠΪΥ ΡγΟΌΔΟΙΪΥ Ὀεϊοπροά. ΒΥ 
“ »τοδλῖ ργίησοϑ ψὲ πιυϑὲ υπάογοίδηα ᾿οδάϊηρς 
τῆθη ἰη [Π6 ΟΥ̓ ἴο ψμοἢ (86 Ὀτίάς Ὀοϊοησοά. 

88. διά ἐδενμαείυες ἐπάν ἐδ εουεγὲ ΟἹ ἐδε 
γπομπέαὶπ)] ὍΤΠῈ τηουηΐϊαδίηῃ τορίοη θαϑῖ οὗ 
]Ἰογάδῃ ἰ5 'ἴπ ΤΊΔΩΥ ραςοβ σι ΠΥ οοι πο ἢ 
ψνοοά, δηά 58. ΕΓ ϑυϊδῦϊα ἔοσ δηϊθυβοδάοβ. 
“ΤἘο {γάνε]]εγ," 88γ8 άποη ΤΙΞΓαπΊ, “ τι 65 
ὮΡ δηὰ ἄονσι ἐδερ εοπεραϊρά σίεης; ΞΟ ΘΕ Π165 
ὈΥ ἃ ἴγαςῖϊκ τηοδηάογίηρ δος ἰδ6 Ὀαηκς οὗ ἃ 
Ὀσοοκ, ἢ ἃ ἀπο Κγίπρο 97 οἰεαπάεγο. . .. 
ΓοὐεΪγ ΚΩΟ]1]8 δηὰ ἀ6118 ὀρθὴ ουὧ αἵ δΥΘΥΥ 
ἴυγη, ΖΘΏΠΥ τίιβίηρ ἴο ἴε «υοοάεά ρίαΐεαμ 
δῦονθο. Τἤδη ννὲ τίϑα ἴο Προ Γ στουπά, δηὰ 
τάθ τῆγουρῆ ποδί γογευίς οΚ᾽ οαὐ᾽" (' ΒΙ0]6 
ΡΙδςο5,᾽ Ὁ. 322). 

39. ἐδέγο «υας »ιμῶῦ αὐόο απ σγεαΐ φαγο 
γίασε)] Ἐδίμοῦ, πο ποὲδο δπὰ στοδΐ 
ΟΟΏΥΟΥ͂ Οὗ θαχκακο.᾽" 

20 γιεοί ἐδερ!} 1.2. ἴο τχδοῖ τῃ6 Ὀγίάἀο δηά 
δεγ δἰἰεηἀδηΐβ, 

«αὐἱὴ δ ἄγω»... Ὠγτυτηβ, βΒῃαρθά {κὸ ἃ Κεῖι]6- 
ἀσιπὶ, τοτο ἴῃ 56 ἀηηοηρ ἴῃς ϑΥγίδῃ5 δηά 
οἴμοῦ Οσθηΐαὶ ὩδΔίοηβ, Δη ννεγο της ἢ οπι- 
Ρἰογεά ἴῃ σοὶ ρίουβ οὐ ρῖεβ οὗ ἃ νν]]4 απά εη- 
τιυπίαϑιϊς σΠαγάςζοσ, δι ἢ 45 [ἢ 056 οὗ Βδοςῆιι5 
δηά Ογθεῖθ. [ἴ 18 ροβδίδ]ς {πῶὶ ΠΟΥ ἸΘῪ 

44 Ἴεη Ϊομπδίῃδη 94ἰ4 ἴο ἢ Ϊ8 
Ποπίρδηγ, [εἰ ὃ8 ΡῸ ὕρΡ πΠΟΨ δπά 
ἤρῇει ἔου οὖν ᾿ἴνεβ, ἔογ [ἴ βιδηάδιῃ ποῖ 
ἢ τὰ ἴο ἀΔΥ,, 245 ἴῃ {1π|6 ρᾶϑῖ: 

45 Ἐοτγ, ὈεποΪά, τὰς δ4ῖ]ς ἰ5 δ6- 

δνα Ὀδθη 450 ϑϑἀ οὔ ϑιιοῖ δὴ οσοδϑίοη ἃ5 
16 Ὀτπρίηρ ποιης οὗ ἃ Ὀγι 6. ΟΥ̓ ἴδε ννογὰ 
(γδηβίαϊθα “ ἀγα 5 ̓ἢ ἸΩΔΥ οτῸ τηθᾶη “ἰΔΠ|- 
ὈουΣΊπ65, ψ ῃϊςἢ νου] αἰπιοϑί σεγίδιη]Υ ἤᾶνὲ 
Ὀεθ διθοηρ [6 “᾿πβίσυτηθηίβ οὗ ταιιϑὶς ἢ 
οι Ρ]ογθά, 

»ιαην «ὐεαβοπ5.}] Τα Ἐδδίογῃβ δἰνναγ8 5Ὸ 
Διτηθά, δπὰ ννουϊὰ {Π]ηἰκ 1ἴ Ἔσρθς ΠΥ ΠΟ ΟΟΒΘΑΤΥ 
ἴο ΔΙΙῺ5 θη (ΠΟΥ γεγο δδουΐ ἴο βοῦν. 
83 Θβοοσγί 0Γ ἃ ὑγάθ, Ὅπλα Μ|1}} ἱἰποϊυάς θοῖι 
ἀείεδηκίινε δηά οὔεησινε ἅγῃβ, διιξ βολσγοοὶν 
“ὁ {ογοἢ65,᾽ 25 Οτί πη ΞΌΡΡΟΒ65. 

40. ΔΛ ἀραυπ ἀεαά}] [1ἴετγαὶγ, ““[Ε]] 
νουηάεά." Οὐοπρασα οἷ. 11]. 1Ἱ. ᾿" 
5405 ἰῃαΐ 16 πιθοῦ οὗ {Π6 5141Π ννὰ8 400 
( Απέ. [υἀ.᾽ὄ χί]!. τ᾿, 8 4). 

42. δὲ »ιαγεὖ 9} υογάαη.} “Ἰογάδῃ ονοῦ- 
Ποννεῖ 411} 15 Ὀδῃκ5 41} (Π6 ἔἶπὶθ οὗ μαγνεβὶ "ἢ 
(1581. 11. 15); δηά [ῃϊ5 ονεγῆουνν ἰθᾶνεβ ἃ 
ΤΩΔΙΒΠΏΥ γᾶς ΟὨ ΕἸΠΕ 5ἰάθ οὗ {π6 σῖνοσ ἔογ 
56Υ γα ΘΟ 5, ΠΟΤῈ ΘϑρΡΘΟΙ ΑΙ γ ἴῃ (ἢ ἰοννεῦ 
Ρασί οὗ 1158 σου ῦθθ, ΠΑ͂Σ 15 Ἔπίγδησθ ἱπίο ἴδ 
δὰ δε (ὑγπςοῇ, ’ Εχρεαϊείοη ἴο Ϊοσγάδη δηά 
Ποδλὰ 864, ". 171; Ἐοδίηβοη, “ Κοβθάγοθοβ.. 
ΥΟ]. 11. Ρ. 502). οπαΐδαη μδᾶὰ ἴο ἐποδτὴρ ἴῃ 
(815 ΤΊΔΓΒΩΥ ἀἰσίσιςῖ. 

48. Βαεοῤίάξς,. .. “αν. . . μπῖο δὲ δαπξε 
9 υογάαση.}ὺ δος άεβ, ψο πδὰ αἰγεαάν 
ςτοβϑοὰ {Π6 τῖνοῦ (νυ. 34} -ΟρΓΟ Δ]. ὈΥ ἃ ἰοτὰ 
Βίσβοῦ υρ---ἰηϊογροϑοὰ ᾿ἷβ ΔΤ Ὀεΐννεθη [Πς 
Τογάδηῃ δῃὰ [6 ρἷδοθ ψθοσο ἰοπαίμδη ννᾶβ 
Θησδιηρεά, ἴἢυ5 οὐἰηρ οΥἵ ἢΐ5 γείγοδῖ, 

οὐ δὲ «αὐδαὶδ 44«γ.ἥ.3] ἰὐηάογ (ΠπῸ ποίϊοῃ, 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ, τπαἴ [ἢ6 εν νουἹὰ ποῖ ἤρῃϊ οἡ 
ἴδε βαϑθϑῖῃ (ςἰι. 11. 32--38), ΟΥ̓ αἵ ΔΩΥ͂ ταῖς 
νου ά ποῖ ἰηϊοτγέεσο ἢ Π]5 ἸΤΟΟΡ5 ἴδκιηρ ὺρ 
τδεῖγ ροϑιτοη, 

45. δὲ ῥα ἶε ἃ δείογε τῷ ἀπά δεδιηά τι. 
2ἩῊ2 

ΟϑΈΡἢ 5. 



468 Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΗ 5. ΙΧ. 

τσεῖε ἢ ϊπὶ ἰεαρὲ ἱπίο Γογάδη, λδηᾷ Β. Ὁ. τὸ 
ϑυνδῃι ΟΥΟΓ πο τῆς ἔδγίμεγ Ὀληκ: 
Βονθεῖς τῆς οἴδπεῖ ραββεά ποῖ ονεγ 
]ογάδη πηΐο τΠεπι. 

49 8ὃο ἴδετε ψεέγε ἰδλίη οἵ Β.- Ὁ Ὁ 
σ  ἀε5᾽ 5146 τιδὲ ἀδγ δϑουζ δ τδου- ἰἐϑοῖι 
514Πη4 τηδη. παρὰ. 

ξο Αβεγνναγά σεϊυγπεά βακλϊάν ται 
ἴο 7εγυβαίεπι, δηὰ ἱτγεραδίγεά τῆς "01, κ 

[ν. 46---το. 

Β. Ο. τόο. ἔογε τι5 δηὰ δεπδιπά 15, ἀπά ἴῃς ννδῖεγ 
π΄ οἔἱ [ἰοτάδῃ οἡ [185 8:46 δπά τῇδῖ 5ἰάε, 

16 πιλΙϑἢ [ἰΚαννίϑδε ἀπά νγοοά, ποῖτποῦ 
15. ἴπεγε ρίδος ἔοσ ἃ8 ἴο ἴυγη δϑιάε. 

46 ΨνΒεγείογε οὐὐ γε ποὺ ὑπῖο 
ἤδάνεπ, πὲ γε ΠΊΔΥ ὃ ἀεἰϊνεογθά 
ἔἴτοπι ἴῃς Πδπά οὗ γοιιγ ΘΠ 6ΠΊ165. 

47 πη τῆδὲ τον Ἰοϊπεά δδίεε, 
αηά ομδίμδη ιγεῖοῃεά ἔογι ἢ ἢ18 
Βαηά ἴο 8ηπ|ῖ6 Βδοςῆῃϊάεβ. θυ δε 
τυγηεά ῬΔςοΚ ἔγτοπι ἢϊπη. 

48 Τπει [οπαῖμδη δηά {πον τῆδῖ 

ΤῊΘ ϑγγίδηβ σνοτα ἴῃ ἔγοηῖ, [ῃ6 Βθηὶ [ΔΆ ΓΙ, 
Ὀυγηΐϊηρ ἴοσ σόνοηρο, Ὀεμπά. ὙΤη6 [οτάδη 
Ὀάτγοα {ΠΡῚΓ ῬΥΌρτ 55 Ὀοτ ἴο {π6 τίρῃι δηὰ 
Ιοδ, ᾿ΕἸΠΘΥ δμου]α δἰζοτηρί ἴο ἀνοϊά {πὸ ποβῖ 
οἵ Βδοσῃι θα ὈΥ πηδκιηρ 4 εἰσουῖ. [ἡ {ΠεὶΓ 
ΓΟΑΓ ἸΑΥ͂ πλΑΥσϑἢ ἀπά ἡπηρ]6. ὙὍΠδ 5ιζυιδίίοη 
ταϊση νν.}} μᾶνο βθοηοα δἰπιοϑδὲ ἀδϑρογαῖθ. 

46. ΟΣ 76 ποῦ πμηΐο ῥέαπον] (ἸΟΠΊΡαΓα 
“ἢ. "||. 18, κο ἵν. το. ΤΊ δΔυῖ ΠΟΥ νο 5, 45 
αδιιδὶ, [6 ᾿ηἰΓοάιπισέίοη οὗ [Π6 παπλε οὗ σοά. 

47. ῥὲ ἱμγπεά ὀαεξ ζγορι δὼ. Βδοςδιάθβ 
αἰ ποῖ δἰϊοροῖμον ἀοο] πο δῇ οημαροπηοηῖ. [ἢ 
νου παν δ ΘΟΑΓΟΟΙΥ ΡΟΘβϑ1Ὁ0]6 ἴοσ Ππἰτὴ τὸ 
ἀο 50, ΜΠ (ἢ τίνοσ αἰγὸς γ δ 15 θαςκ. Βυῖ 
ΑἰΟΥ ἃ Γοϑιϑίδησο πη ΨΥ ΠΙΟἢ ἢ6 Ἰἰοβὶ ἃ τιοιιδαπά 
ἸΏθη (τ. 49), ἢς ἄγον οὔ Π15 ἔογοοβ, ργοῦδὶγ 
τονναγἀ5 [πη ποῖ, δηὰ ᾿ς {Ππ6 ράβϑαρα οὗ {ΠῸὸ 
τίν Γ οἰθασ, [οπαΐμαπ ἱπιπηοάϊ!ατο]γ ἴοοῖκ δά- 
νδηΐαρο οἵ τῆς τηονομπηλεπί, δηά ννἢ 5 πιθὴ 
βιναπὶ ἴΠ6 ΤνΟΥ. Νόοηδ οὗ ἴΠῸ ϑγγίδη μοϑβί 
αἰτοιηρίοά ἴο [ο]ονν. 

δ. 4. ΒΛΟΓΟΙΠΙΡΕΒ ἘΒΤΑΒΙΙΒΠΕΒ ΟΑἈΕΙΒΟΝΒ 
ΙΝ ΔΩ ΤῊΕ ΟΗΙΕΕ ΤΟΙ͂Ν ΟΕ [συ 3, 
ΑΝῸ ΤΑΚΕΒ ΤῊΕ 50Ν5 ΟΣ ΤῊΣ ΟΠΙΕΕ ΔΙΕΝ 
ΑΒ ΗἩΟΝΤΑΟΘΕΝ -π ΑΥΤΕΜΡΤ ΟΕ ΑΠΟΙΜυ5 
ΤΟ ΡΙΒΜΑΝΤΥΤΚΕ ΤΥΗῈ ΤΈΜΡΚΕ, ΑΝῸ ΠΙῚ5 
ΈΛΤΗ -- ΒΔΑΟΓΠΙΡΕΒ ΒΕΤΌΚΝΒ ΤῸ Αν- 
ΤΊΟΓΗ. 

50-57. Τοσριῖο {Π|ὸ 515. διισοθϑα οὐταϊποά 
ὉγΥ ]Ἰοπαῖμαη ον βδοςσῃ!ἀἐ5. αἵ ἴῃ Τογάδῃ, 
της Ἰοστίπηο5. οἵ {πὸ Πα ΓΥ  ΤΙΟἢ ἡνοΓὸ ποιν αἵ 
τοῖν Ἰοννοσῖ ἐὉὉ. Βαςςσ μη ο5. ννα5. πιαδῖου οὗ 
Πογαβαίοπι, αηα οὗ 4}1 {Π6 πῆοτο ἱπιροτίδηϊξ οὗ 
τῆς [Θυν δὶ. ο[Ἰ05. ΑἸοπλιβ, πἰ56 ογθαζαγο, 
Ιοτἀθα 1 ἴῃ τὰς ΤΡ]. ΕῸΥΣ {π6 ὈοῖζοΟῦ τὸς 
Ῥγοβδίοῃ οὗἨ ρμαϊγιοῖίς οἴογχε, {πῸὸ ϑντίδῃ ραγτὶ- 
50Π5 ὙΟΙΕ ϑριοδα ονὸγ πο. απ, ΑἸ] πθη οἵ 
ποῖς, δυιϑροοϊοα οἵ ἠἸβα οστίοη, νι γο σοι ρο] δὰ 
ἴο ρῖνο [ΠΟΤ 505 δἃ5 ἢοβίαροβ ἴῸὉΓ {πο γ μοοὰ 
Ὀοϊιανίοι, ΑἸσιηι5, τ[ἢ6 ΗΟ] οηϊδης Ηρ] 
Ρυϊοϑί, νόμαη δἰτογαῖοηϑβ τη ἴῃ ΤΠ Ρ]ο, Μ μϊςἢ 
ΘΓ ΡΓΟΌΔΟΙΪΙΥ ἱπιοπάρα ἴο θακοη ἰξ ἃ5 ἃ 
[ΟΥΊΓοΘ5, ἀπ ΡΟΓΠαρ5. ἴο ὩϑϑιπηΠ]αΐο 1 ἴο {Π|Ὸ 
Οτοοίαηῃ πηοάοὶ. Τῆς ραίτίοίβ τηδο πὸ μοδά ; 
μὲν νοτς ν θα Κ δης σοσίςογοῖ , πον ἀρρθαγοῦ 

δἴγοηρ, οἰτίεβ ἴῃ [υάδᾶ; τῆς ἰοπὶ ἰη 
7επςῆο, δηὰ Ἐπηηχαυβ, ἀπά Βεῖιδ- 
Βοτγοη, δηά Βεῖμεὶ, απὰ Ὑ Παπιπαῖῃ, 

ἴο ἢάνα δἰπηοσῖ ᾿οαβοά ἴο οχὶϑί : δηὰ σβθη, 
ὑροη ἴῃς ἀφαίῃ οὗ ΑἸἰςοΐπγυ5, ἰγαηα}} Π }7 σοη- 
[ἰπυδ υπάϊδτυγυθά, ΒασσἢΙά65, Γοραγάϊηρς [8 
1η51ττϑοῖΊοη 85 ρυῖ ον, τεϊυσγηρα ἴο Δηξοςὶ, 
δηᾷ Ιἰε [ἀκα ἴο [156] ἔοσ. ἔννο γὙϑᾶγβ. 

50. ἐδε ζογὶ π᾿ “εγίωρο)] εγῖσμο, οης οἱ 
[Π6 Ἑδιοῦ βίγοηρῃο ! ἄς οὗ [6 (ὐδηδαπηιίδ8, γγᾶ5 ἃ 
Ρίᾳος οὗ π|{|6 πηρογίδησς ὑπάογ ἴΠ6 ἱπάὸ- 
Ροπάθης [νυ δι τπποηάγομυ, Ὀὰ τοϑὲ ἴοὸ επὶ!- 
ὭρηςΘ αἰζεγ ἴῃς σεΐυσηῃ ἔγοπιὶ (πὲ Οδρίτιν, 
«πὰ Ῥεολπηθ ἃ ἑανουγίε σοϑιίάθηος οὗ Ηεγοὰ 
ἴῃς Οτεαῖ. ἤθη ῬΟΙΩΏΡΘΥ͂ ἴοοκ ἰξ, ἵνὸ 
ἔοτίβ, σδ θὰ “ΤΏγοχ" δηὰ “ἼΤδυγυ5,7 οὐπὶ- 
τηδηθθα 115 Δρργοδοῆοβ (δίγδθ. χυ!. 2, ὃ 40). 
Δ Βρμογ ἰἴ ννὰ5 ομθ οὗ ἴῃθϑε [δὲ Βαςςβιἀε5 
ὯΟΥ Ὀ8|| 15 υπορτγίδιη. 

Ἐνυπαι ὍΤΠ5 8 ργόῦδῦϊν [μ6 ῥίδοε 
τηρηϊοηθα ἰῃ οἷν. 1}. 40, ΜΏΙΟΣ αἰτογναγίϑ 
Ὀδοδῖηθ ΝΊΓΟΡΟΙΙ5, δης ἰ5 πονν ᾿Αγηννᾶ5, ἀδουΐ 
20 ΤῊ 65 νγεδί ΟΥ̓ ἠοσίῃ οὗ [ϑγυβδίοπι. 

Βειίρῥογοη ἢ Οὐ {ἋπῸ 5ἰῖς οἵ ει βεβογοη, 
8560 [ἴπΠ6 σοπιεποηΐ οὐ (ἷΝ. 111. 16. 

Βεἰῥε1. ἘΒοῖμοὶ, ἴῃ βουΐμογη βοαῖ οἵἉ ἰδὲ 
Ἰἀοϊαῖτουθ. σα] ρννόσσῃρ ἱποιϊτυϊοὰ ΒΥ [ἐτο- 
θΟΔΠΊ, ννᾶ5 δἰδοῃμθά ἴο ἴΠ6 Κιηράοπι οὗ [υἀδὲ 
ὈΥ οϑβίαῃ (2 Κίηρϑ χχῆ. 1.5) δηὰ γϑσοςουρίο 
ὍΥ βοπιθ οὗ ἴπθὸ οὌχῆ δ πὸ τεϊιγηοά νἱτὰ 
Ζογθθαθεὶ (τα ᾿ἰ. 28), σοπαπηηρ {δεῆσαν 
ἴουτἢ ἴο ὈῈ τϑοοριη δε 85 ἃ [ενυϊδα ον (Νεβ. 
χὶ. 31). [ἴ ννᾶ5, μονίονεσ, οὗ 5π|4}} ᾿πιροτῖ- 
ΔῆςσΘ, απα οδίδιῃβ πὸ τιϑηίοη ἱπ 186 ἰδοῦ 
[ον ϑὴ ΠΙβίοσΥ, Ἔχοθρῖ ἴῃ [Π6 Ῥγδδθηΐ ῥᾶϑδαρβε. 

Τραν»ιπαίῥα, ραγαίδοηὶ ἢ Νῶὼο ὄομχηπιὰ 
5ῃοι] ἃ βοραγαῖα {65 ννοσάβ. ὙὍ8ὸ “ Τῇλδηι- 
μαῖα" ΒΟ πιοπτοποὰ 5 ἀϊβεηρυϊσπεὰ 
ἴγοτη οἴου οἰτῖθ5 οὗ τἢ6 βᾶπιθ πδᾶπιθ ΟΥ̓ (δε 
ορίτμοῖ οἵ “ ῬΒαγδίμοηὶ." ὙΠΟΙΟ νγ85 ἃ ΤΙΠΊ- 
παῖμ τ ογοβ (Τρ. ἢ. 9) οὐ ΤΙἰπιπαί  ϑεγαὶ 
([ο5}ν. χίχ. 50) θη Μουπὶ Ερῆγαῖπι, νι ετς 
οβίισα ννᾶ5 Ὀιυγίοα (ἰ6. χχῖν. 30), δηά ἃ Τιπι- 
μαῖμδῃ ἴῃ ἴπ6 ΡΠ βιϊης σουπίΥ, ἔτοσι ἡ ΠἰοΣ 
ϑδιηβοη ἴοοκ [ἰ58. νυ ([υἀξ. χίν. 1-. ΤΆΕ 
Ἰατῖοῦ 15 τηθπιϊοπϑά, υηά θοῦ {πὸ ἔοστῃ οἵ Ταπιπᾶ, 
ἴῃ ϑοηηΔΟΠοσΙ θ᾽ 5 ἰπϑοσριίοπβ. ΤΙπιηαι Πᾶς 
Ῥμαγαίβοηὶ νγαϑ ργοθαῦὶν ἀἰδιϊπος ΚΌπὶ ΒΟ}. 



ν. 51--57.} 

Φ ΟΦ, μβαγαδβοηῖ, δηά 'Ἴδρμοη, ἐλειε ἀϊά 
-τ- ᾿ Μὲ «ἰγεησίδεη ἢ ΠΡ νγ4}15, νυ τῇ 

ἐοδορν, ρατα8, ἀπα νυ ἢ θάΓΒ. 
51 Απά ἴῃ τΠεηὶ ες 3εἴ ἃ ραγγίβοη, 

τ (ΠΟΥ πλρῆς ννοῦκ πιϑ]ῖοα ὑροῃ 
ἰϑγδεὶ. 

πες 5 Ἧε (οπἘεἀ αἷοο "πῇς οἰτγ ΒεῖΒ- 
δέάσηγα. διγ80 ἀπά (σαΖαγα, ἀπά (6 ἴονγεῦ, 

πὰ ριιξ ἔογοεβ. ἴθ τπεπὶ, δηά ρῥγονὶ- 
βίοη οὗ νἱςυαἶϑ. 

52 Βεκιάε5, ἢε τοοκ τῆς ςἢϊεῖ πηεη᾿ 8 
80η8 ἴῃ [Π6 σοι ΠΓΓΥ ἔοσγ δοβίαρεβ, ἀπά 
Ρις τπεπὶ ἰηῖο τὴς ἴοννεσ δὲ 7ογιι- 
8416πὶ ἴο Ὀε Κερί. 

54. Μοτεονεσ ἴῃ ἔπε πυπάγεά ΝΗ͂γ 
Δηα τῃϊγὰ γοατ, ἰῃ τῃ6 βθςοπά πιοηίῇ, 
ΑἸςεΐπιιϑ σοπιηδηάεα τῃδὲ τῆς νν4]}} οὗ 

Β. Ὁ. σϑο. 

Ταῤδον] ἘἈαΐβεγ, “Τερμοῦ --- Ργο ΔΟΪΥ 
Ἰάδεοηῖοδὶ ἢ {6 “ ΒΕ «ἼΤΑΡΡυΔΒ᾽ οἵ [ο5}. 
ΧΥ͂, 53, ποαῦ Ηδθῦτγοη, νης 15 πονν “ Τοῆθῃ ἢ 
(Κοδίηϑοπ, “ Ἀδδεάγομο5,, τοὶ. ᾿ϊ. ῥ. 70). 

51. ἐπ ἐδ». 1.4. "ἴῃ ϑᾶςῖ οὔ {Π6π|.᾿ 

«υογὰ Ὑπαίϊεε μοῦ Τγαθ] 1{ΔΈΟΓΑΙγ, “ Ὀς 
ἂῖ ἘΠ ΠΥ ὙΠ 15γ26]. 

582. Βείδεωγα απά Οαξαγα Οἡ “Βοεἢ- 
Β:Γ, 566 ἄῦονε, εἰ. ἱν. ὅι, ἀπά σοπιραγα 
εἷι. νἱ. 26, 31, 5ο; Οἡ ΟΔδΖδᾶσζγα, οὐ Οὐδζογᾷ, 566 
οἷν. 'ν. 15, δηά ἴδ σοτηπηοηΐ 44] ἤοε. 

δὲ ἐοαυεγ.] Τῇ δγτγο- ΔΙ δοθαοηΐδη ἰοτίγΓο 85 
ἴῃ ἴῃς ΟὟ οὗὨ [ογυβαίοπη (εἰ. 1. 321-16; 1}. 
45: ἷν. 41: Υἱ, 18-.:4, 61). 

563. δὲ ἰοοξ ἐῤεὲ εὐϊς »ιεης “055... 70 
δοιίασε5.}ὺ Α πον βίγοκε οὗ ρο]ῖογ, δηὰ οἠς 
ἸΙκΚοὶγ ἴο ῥγονα νεῖγ εἴεςϊϊνθ. [{ Παά Ἰοης 
ὕσδῃ ορογοὶ ὉΥ ἴπ6ὸ Ἀοπιδη5 (σωῤγα, οἷ, 
ναι, 7). 

84. ἐπ δὲ ῥωπάγεά ΜΠ} απά ἐῤίγά γεαγ.ἢ 
Β.Ο. 1Ιόο-159ς. ΤἼδ “ Ξεςοηα τηοπηί(ῇ ᾽" ᾿ς ρσοσ- 
ὈΔΌΪΥ ἴΠ6 “εφυΐν ὁ βθοοηὰ τῃοηίῃ, ΖΙΓ οὐ ᾿γᾶγ, 
(ογγοδροηάϊηρ τηδίη}Υ νυ] Οὐὗ ΜΑΥ, δηή, ἃ5 
[6 ϑγτο- Μαςοάοηίδη γεῶγ δερδη ἰῃ Οςἴοθου, 
τνου]Ἱά Ὀ6 Μδγ Β.Ὁ. 159. 

“έν εορυπαμάεά δαὶ ἐφὲ «υαἱϊ ο,Γ ἐδὲ 
ἑμπορ σομγὲ 9. 1δὲ “απείμαγ “ὁομ δὲ ῥι εά 
4οαυπ.} ὙΠῸ ἱππεῦ ςουγί οὗ (Π6 5ϑηοςΔΓΥ 
ννα5 ([ἢΠδΐ δοςοββιῦ]ς ἴο ἴμΠε Ῥυιοσίβ δηά 1,6 ν]ῖ68 
ΟἾΪΥ. [18 ἀεδίγυςίοη ᾿νοι]ὰ ἰοπὰ ἴο οὐ ε- 
ταῖς ἴῃς ἀϊβογεοηςε Ὀεΐννοοη ΟἸοΓΥ δηὰ ἰδ ἐγ, 
1ῃ 18 55: Π}|ἴπρ τ(ἢς [ἐνν8 ἴο {πεῖς Οτοςείδη 
πεϊρῃδουγδ, πιοῦν ὙὙποπὶ ἴποΓῈ νγὰ9 20 δι ιςἢ 
(Ὠπς 45 ἃ ργϊεϑὶ ςαϑδίε. Αἴ πε βᾶπιε {{π|ὲ, 
ἰῖ5 ἀοοϊσυσίοη ψνουϊὰ ἰοηὰ ἴο νεάκεη ἴπ6 
ἀοίδηςο5 οὗ ἴῃς Τοπιρῖε, βίηςς δαὶ δηο]οβίης 
νν8}} τϊσῆϊς Ὀ6 ἀείεηάρα βοραγαδίοϊυ, δῃηά ἃ 
Βεβίεσοὰ ἔογος σουϊὰ τε αϊ ἔγοση οπα σουτί 
ἴο ἀποΐῖμεσ. Τῆς Τοτλρίο, (που ἴῃ ἃ ςογίδίη 

Ι. ΜΑΘΘΑΒΕΒΒ. ΙΧ. 460 
τῆς ἱππεῖ οουτ οὗ τἢς ϑβδηοζυλγυ Β.6. 11} 
8Ποι ἃ δε ρυ]εὰ ἄοννη ; πε ρυ]εὰ 
ἄοννῃ αἷἰδο τῆς ψγοῦκβ οὐ τῆς ρτο- 
Ρἢοῖβ. 

ξς Απά 85 ἢε Ὀερδη ἴο ρι}}] ἀοννη, 
ενεη «δὲ τἋδὲ τἰπΠ|ὰ ννᾶβ ΑἸςοΐπλιιβ 
Ρἰασιιεά, ἀπά 8 ἘπίεγργΖαϑβ ΠἰΙπάεγεά : 
ἴογ 8 πιοιτἢ ννᾶ8 βϑἴορρεα, ἀδπὰ ἢς 
Ὑγὰ8 ἴάκεη ἢ ἃ ρῥαΐδγ. 50 ἴπδῖ ἢς 
σου ]Ἱά πο πΊοῦα βρεᾶκ Δῃγ τὨΐηρ,, ΠΟΥ 
ρῖνε ογάδγ ςσοηςεγηΐηρ 5 ἤοιι56. 

56 8ο ΑἰΪοίπιιι8 ἀϊεὰ δὲ τῆδι τἰηις 
ἢ ρτοδῖ τογςηῖ. 

57 Νον ψἤεη Βδοςἢ!Ἂε8 βὰν [παῖ 
ΑἸςεΐπιι8 ννὰ8 ἀθδά, ἢς τεζυγπεά ἴὸ 
τς Κίηρ : ψπογειροη “πα ἰληά οἵ“ οἰ. 7. 5ο. 
7 άδᾶ ννὯϑ ἰῃ τεϑῖ ἴννο γοδῦϑβ. 

56η56 πηάογ Α]Ἱςϊπλι15, ΠΟ τνᾶ5 ποὺν ΚΘΏΘΓΑΪΙΥ 
δεοςορίοα 45 Ηἰζἢ Ρυίοϑί, βθθηβ ἴο Ὦδανθ Ὀδθη 
81}}} υἱοννθὰ 845 ῬγΟΌΔΌΪ,, ἴῃ τπ6 ᾿αϑῖ γοβοτσῖ, 
[Π6 ἔογίγοβϑ ἴο ψ ἢ ϊς ἢ τῆς ραϊγτίοί5 ψου]ϊὰ 
ξαῖδεσ, δὴ ποῦ ΠΟΥ νου] τεϑὶϑὲ ἴο {πὸ 
υἱζεσγτηοϑῖ. 

δὲ ρωϊϊοί ἀοαυπ αἰο ἐδὲ «ὐογὰς Ὁ ἐδὲ 
»γορδο.)Ὶ ΔΝ μαῖ ἴπε86 νοῦ ἰβ Ὁποογίδίῃ. 
ΓΒΕ δεοοηὰ Τεμρὶα πδὰά ὕδεη δ} ὃν 
Ζεγυῦθαθοὶ υὑπάεῦ ἴπὸ ρσυϊάδηςς ἀπὰ 6δῃ- 
σουγαρεπιοηπὶ οὗ Ζοοδαγίδα δηὰ δρραὶ (ΕΖγα 
ΜΟΙ; Υἱ, 14; ΗδΕ. 1.1, 12-4: Ζεςῇ. ἱν. 6-1ο, 
ἄς); δῖ 1 [5 ποῖ οἰθαγ [δὶ {Π6Ὺ Πδα δὰ δὴν 
ατί ἴῃ [Π6 ἀττδηρεηθηΐ οὗ {π6 ρίδη οὗ [πὸ 
υΠ] ἀρ. 51}}}, ἰἴ ΤΔΥ ψ.6}} ὕς, (Παΐ, αἵ ἴδε 

ἀϊκίδηςς οὗ δῦονε 350 Ὑὑδδγῦβ, 50πΊῈ ϑβρθοίδὶ 
Ραγῖβ οὗ ἴπ6 δάϊβοςθ ννεσὸ δου ρεὰ ἴο {πετὰ. 

588. “41π4] α: δὲ δεραηπ 1ο ρῥι] ἀοαυη, ευεη αἱ 
ἐραὶ ἐἶνιο «υα. «είν ῥίασιμεά ΤΠ ντιῖογ 
τπἱηἀουθδίοα Υ τορατάβ [πῸ ἀθδίἢ οὗ ΑἸςϊ πλι}5 85 
Οοὐάδβ Ἰυάκπιοπῖ ὕροη πὶ ἴῸΣ 5 πρὶ εἰν ἴη 
τηϑα αν ἢ πὸ Επι6- πΠοηουγοα ἀγτδηρο- 
τηθηἴ5 οὗ [6 Το πρὶ θυ η5. Ης 86θη8 ἴο 
αν δά ἃ βίγοκὸ οὗ ραγαϊ γϑῖὶϑ (ἐπλήγη) ἐχ- 
ΔΕΙ͂ δὲ τπ6 {ἰπὶ6 τνυῆθη ἴπῸ ΟΓΚΠΊΘη σοπη- 
ΤἸῃΘηςσΘΩα ἴο ΟΔΥΓΙΎ οὐϊ 5 Δ] ογαϊίοηβ. Η58 
|1π658 σαιιϑεα ἃ βίορρασο οὗ 6 ψοΥΚΒ. 

δὶ: »μομὴδ «υας “Ἰοῤῥεά. ϑδοπὶς οδειϊγιςίοη 
οὔτῆς ρόονεσ οὗ βρθθςἢ 18 ἃ ςοτηπιοη ἔδαζιγο 
οὗ ραγαϊγϑίβϑ Ὅῆε διςϊίοη οὗ ΑἸςϊπλι8 ν'ὰ5 
βυςἢ {παῖ ἢ σουὰ ποῖ ἐνθη ᾿θᾶνα ἀϊγοςοη5 
ΠοποοΓηΐηξ ἢ͵5 Πουϑεμο ἃ ΔΗ͂ΔΙΓ5. 

56. “ἰεύνιμς ἀἰϊφά . .. «υἱὲ 5γέαὶ ον» θη. 
Ης ἀϊεά---5 νγε δου] πον Ἔχργεβϑ ἰϊ---ο 
ΒΈν Γ 50 οσίη 3. 

567. «υδοη Βαεοῤίάες “ααὖυ ἐδαὶ “είν αὐας 
αεαά, δὲ γείμγποά 10 ἐδὲ ἀἰπφ. [{ 15 ργοῦαῦὶο 
τηδι ΑἸςεΐπλυ5, κὸ ΟἿΠΟΓ τοπορδάσβ, δὰ Ὀδοη 
τοῦς ὈΠΙΟΓ ρδίηϑὶ ἰῆοϑα ψνῃο Κορὲ ἴο ἴΠ6 
οἷά ἔδιιἢ, δὴ τῃ6 Ῥδγίυ ἴο τῆς 6 δαὰ 



Ὠ.ς. 
εἶτ. 157. 

φρεσταυταεαττο. 

κ8 ἼΠεη 81] τῃ 6 πηροάϊγ πηοη Πα] 4 
ἃ σοπηρῖϊ, βαγίηρ, Βεμο]ά, Τοπδίῆδη 
ἈΠ ἢΪδ ΠΟΠΊΡΆΠΥ ἅγε δῖ εᾶ86, δηὰ 
ἄννε!! ψνιτουῖΐ σαγα : πον τΠεγεΐογε 
να ΜΨ1] Ὀτίηρ Βαςοῃϊάεβ ΠιτΠογ, ΠῸ 
5.4} τὰ Κα τῇεηι 41} ἴῃ οπα ῃἰρῆτῖ. 

59 80 {πεῪ νεῖ δηά ςοηπϑυϊτοά 
νυ ἢ Ὠ]π1. 

θο ἼΠεη τγεπιονεὰ δ, δηᾶ σδπης 
ννἢ ἃ ρτεδλῖ μοβῖ, δὰ βεηῖ ἰεζζεγβ 
ῬΓΙΝΤΎ ἴο 15 δἀμεγοηῖβ ἰη [υ464, τῆδῖ 

Ἰοϊηθρᾷ πιπιβο, Ηδ μιδὰ, τ ννοι]ὰ βϑθπὶ, 
ΒΕ Ππλυ]αῖθα της ᾿ Κοννάστὴ 264] οὗ Βδοοῃο5, 
ἀπά Πο]ἀ πὶ ἴο {πὸ ννοσκ οὗ ρογβθουτίοη ΝῸ 
ΒΟΟΏΘΓ, {πογοΐοσο, νὰ ΑἸςσίμλι5 ἀθαά, {81 
ἴῃς ϑυγίδη οἰοῦ ᾿πμαησοά ἢ15 ρο]ον, Ἰοβ [Π6 
ΤοΙ σίου ἰὸν. ἢ ρώϊοο, δπὰ τεῖιγηεα ἴο 
πος. Τὸ σόϑ]!ῖτ νᾶ ἃ τοβριῖο ἔγοτῃ 
ΒΌΠοσίηρ. “ὙΠΟ Ἰαμά οὗ [πάτα ννὰ5. ἴῃ τοϑῖ 
ἵννο γοδιβ5.᾽" 

δ 5. ΓΙΑΒΥῚ ἘΕΕΟΒῚΒ ΟΕ ΒΛΟΓΗΙΡΕΞ ΑΝῺῸ 
ΎΠΕΙΗ ΕΑΙΌΒΕ - -ΡΈΛΟΕ ΜΑΡΕ ΒΕΥΜΈΕΝ 
ΒΑΘΘΗΙΡΕῈΝ ΑΝ ΪΟΝΑΤΙΤΑΝ--- ἸΟΝΑΤΗΑΝ 
Κυμὲδ [0 .ΕᾺ ἘΠΚΟΜ ΔΙΙΘΉΜΆΒΗ. 

58-73. ἴῃ Τιάαα, ἰοῖς ἴο 1150], 1π6 ρΡὰ- 
ττοῖίς ΡΑΓΙΥ ϑρθ ιν στονῖνο, δηά οὐϊαϊποὰ 
τη 6 ρρΡοῦ παηὰ. “ὁ [οπαίϊδη αηὰ ἢ}15 σου ΡΔΗΥ͂ 
ὙνΟΥῈ δ οαβὸ απ ἄν οϊς Ἰτῆοιι σατο ἢ (υ. ς 8). 
ΔΑΤΙ τηαῖ {ΠΟΥ ποράρα νια5 ἴο ὃὕς Ἰοῖ δίοῃρ, αϑὰ 
1[ῃη6 παίίοη νοι] δὼ διιγὸ ἴο ταὶ] ν ἴο {ΠῸΠ]. 
Βυῖ, τη {ΠῸ δράσὸ οὗ ἴννὸ γϑαγθ. (τ΄. 57), {Π|15 
θοσαπι {]}ν ἐν οηξ ἴὸ ἴῃ ὁρροϑιῖο ῥΡαΓΥ, 
ΜΠ} δανν [Παϊ ποι Οχίου πα] αἰά (ΠΟΥ ἡγοσὸ 
Ιοϑσῖ. Οηςο τῆοότγο, {πογοΐογο, {ΠῸΥ πιὰ τὸς 
ὑοιτθο ἴο βαςομιο5, δα Ἰηάιιςος τη, ἰὴ 
ΒΟ. 158-, ἴο πιακο ἃ ΠῸ5ἢ) ᾿ἱπναδίοῃ, τοῦ 
Ῥγοπηῖδο {πι| τὸν πνου]ὰ ἀοϊ νοῦ, [οηαίηδη 
ἰηῖο 15 Πδηά5. Βιιῖ {πῸν ὐνογο πῃ]. τὸ 
γοάθοπῃ {ΠΕῚΓ ρἱοάμο, αηά ας ο5. ςηγαροὰ 
αἴ 15. ἅπ]αγο, ρὰῖ ΠΥ οὐἠἨ {πὰ τὸ ἀθῖὶ 
(υ. 61). 6817), χ6 ἐϊ ποῖ ἐοϑῖϑῖ, Βαϊ το ἃ 
Ταγῖ μοῦ αἴΐδοκ. ργοῦδοὶν ἴθ Βιοςν τς 7-6, ΜΒ οὴ 
ὸ δωθιομο {Π|ὸ ϑἰσοιμῃοὶ ἃ οὔ Βοῖ νει, 
οι τὸ ραϊγιοῖα μα τπράθ {Πποῖὶγ πολ - 
4παγοτβ. 1λοϊοατο ᾿οσς Ὀν. ἃ σοιηθϊποὰ 
τηονοιηθηῖ, 5. πΠν ὁχοσιτο Ὁγν ἰοπαίμαη 
ἀπ δῆοη (π΄. 6 5- 08}, ἢ ἀπαϊη νοπίρα ἢ15 
λυ γαῖ οἷ 15 ϑρρογίογα, Ὀγ ΠῸ5}}) ΟΧΟσ ΟΠ 5 
(τ΄. 69); αἀπὰ εἰοἰογπιπο τὸ εἰν ὑρ τἀπὸ 
ἝΓα σμ]ο,, Ποιμὴν ο 105. ἀἰοθο 15. πιο - 
τοπος, νὸ τητιϑῖ σι ρρόβο [λοπηοίσιι5 σομηϊχαηξ 
Οὐ 4Π}. ἀπὸ ἃ ρατῖν ἴὸ {πὸ σπαημὸ οἵ ροϊίον, [1 
15. ἃ Γολϑοηαῦ]ο. σοη]οσῖαγο ἀπὰς Κοιπὰπ ἴῃ- 
Πιιόπςυ ν α5 τῆς πιαίη ασῖογ 1 ργοάπος τπς 
σΠαησο, ἀπ {παῖ τῆς ἀογοθπηοηῖ. θοϊννοθη 
Ποηατθδη ἀπ Βασοθο5 (πὐν 70-- 7.2} νι ὰ5 τῆς 
αἰγός σοποοηποπσο οἵ τῆς ταν ππλς ΚῪ 
Μά. ΜΠ Ιλοπλο (ἢν νΠΠν 117-30}, δηκὶ οὗ 

Ι. ΜΑΘΟΘΑΒΕΕΒ. ΙΧ. [ν. ς8--ὅ;, 

{ΠΕΥ μου! τακε Τοπαδίμδη ἀπά τβοβὲ κα 
τηδλῖ νγεῦε ἢ πῃ: πονψθεῖς {πὲ} -- 
σουά ποῖ, Ὀεσδιιϑε {πεῖν σομηβεὶ νγᾶς 
Κηοννγη ὑπο {ἢ επη. 

ὅτι Ὁνμεγείοτε {πεν τοοῖς οὗ τῇς 
τῇθη οὗ [6 σουπῖγγ, ἴῃαϊ νγεγε δυ- 
(ἢοτ5 οὗ τῇαῖ πιβομίεξ, δϑουϊ ΠΗῪ 
ΡΕΙ͂βοη8, Δπἀ 5ἷενν {πε η. 

62 Αἰεγνναγά Ϊοπδίμδη, πὰ ὅ1- 
πιοη, Δπα ἴπδγ ἴπλῖ ννοῦα νι Ἠΐπ, 
δοῖ πεῖ ἀννὰν ἴο ΒΕ 85), ννῃςἢ ἰβ 

1Π6 πηοεϑᾶρο βεηΐ ἴο .οπιοίγιιϑ, νναγηίης πἰπὶ 
ἀραϊησῖ ἰπϊογίεγθησε ἢ Ε Οπιθ 5. 8}}165 (1ῤιά. 
31, 32. ΤῈ ΠΟΙΝ ΡΟ]ΙΟΥ͂ ννᾶ5. Ῥσγοῦδοὶν ἰῃ- 
δυρυγαῖοα δδοιξ ΒΟ. 156. δηά ἔοσ ἔουγ γϑαγο 
)7οπαίμαη βονεγηθα [ϑγαθὶ 4] 6} } ἴτοπι ἴἢῈ 
Δηςϊεηΐ ΟΥ̓ δὲ Μ|Ιςπια5ἢ. 

58. ἐῥέ μηφοάϊΐν 7π2η.}] 1... τἰᾷε Ηεὶ]- 
ἸδπΊ ΖΡ ΡΑΓΥ. (866 ςἢ. 11. 44; ἢν 5, 8, ἄο.) 

οηαίδαπ ἀπά δὶς ξοΡΙΡΩῊἼ ἄγὲ αἱ ἐα:6, ἀπά 
ἄτυε! αυἱδομέ εαγο.} 1,1ῖεγα]ν, “ ἀπε] δἱ 
θα56 δῃά δἵὸ {Γιι5ῖ{]." ὙὝΠΟΥ ἢδά σοπῇἤάεπρε 
ἴῃ (6 ροοά ἔδιτπ οἵ Βδοσδιάοϑ, δπὰ νότγο, 
τπογοίοσγο, φυϊς ΘαϑΥ ἴῃ ΤΠΘΙΓ πὶ πε5, Ἐχρθαίίης 
ποῖμίηρ ποσί 6. 

αὐδο «ὠαὶ ἰαζε ἐδοι αἱ ἱπ ὁπ πιὶφῥι.] 
ἈΡΡαγοηΠΥ ἴῃς ἀδδίξη νγα5 ἴο Ὀγίηρ Βασςβιάο5 
ὙΠ δὴ ΔΙΤᾺΥ ἱηΐο ἴπὸ σου ΠΙΓΥ 56 ΟΓΕ ΠΥ, ἀπά 
ἴο τῆᾶκὸ ἃ πισἢϊ αἴζαςκ οἡ [οπαῖμδη ἀπά ἢ]5 
ἔθη 5, νυ Ποιὰ ἰἴ ννὰ5 ὀχροοϊθα ἴο 5ΌΓρΓΙΘ6 ἀπά 
σαρίαζα. 

60. ΤΡεν γοωγμουφά ῥὲ, απα εα»ι.1] ἘΔΙΠΕΓ, 
“ΤΉΡη τοπιονοά ἢθ, ἴο σοσῃθ." ΤῊς [ηἴοη- 
[ἴοπ, ποῖ 115 Θχοσυτίοη, 15 σἴατοά. 

σηπά «οπλ ἰογ..ἢ ΟἿ 5ἰαγίπρ ἔγοπι Ἀπίοςῇ, 
Βλοσμάι5 ψ τοῖς ἴο Πῖ5 ραγίιβϑαπβ ἰη [ιάχα, 
{πγονπ σ οἡ ἐρορι [6 ἀπῖν οὗ 5οι ζίηρ [οπαΐμδῃ 
αηὦ ἢ]5 [πἸοηά5, νυ ῖς ἢ ΠῸῪ Πα δϑϑιρπθά ἴὸ 
ἢϊπὶ (τ. 58). ΓΠΪ5 ἀπῖν ἴΠῸν νΌγὸ πη Δ0]6 ἴῸ 
ὀχοσαῖο, 5ίησο ἢ εἰγ ἀδδίσηβ Πδὰ κοΐ νἱπα, ἀπά 
Τοπαῖθλ) ννᾶ5 ἸΡροη ἢ]5 συδτγά, 

δον εομποοὶ αὐας ἔποαοι πιο ῥορ.) 14. 
τς σοιη501 οἵ ἴηε ΗοΙ]οηΐΖοῦ5 Μ'85 Κπονῃ 
ἴο [οπαίπ αι Δηα ἢ15 ἔγιοη 5, 

61. ἐῤὲνρ 1οοβ ἢ ΑΔ πὸν βδιδ]οςϊ ἰ5 ἴο δὲ 
ΒῈΡΡΠ ὦ Ὁν τὰ σοπιπιοη βοπϑβο οὗ ἴ8ε τΈδά Γ, 
νἶζΖ. “πὸ ϑυτίαηβ," ὍΤὨδ ϑυσίδηβ, ἀἰβαρροιπίοα 
αἵ {πὸ Τα]πγὺ οὗ πη δηΐογρσγῖβθ, πνμῖ ἢ δα 
Ὀόθη ΤΟΡτοξοηϊοα ῶ5 50 δαϑύ, ἸΌΟΚ νοηβόλπος 
οη ἴποδὺ ΠοῸ μπδαὰ ἀο] πο {ποπὶ ὈΥ ριππς 
Πῆν οὗ τπὸπὶ ἴο ἀδφαῖῃ. 80. [ βορίνι5 (' ἀπί. 
7ι4. χίπν ας καὶ 5), Οητππι, πονότεγ, ἀπά 
μλνα]α συρροβο {πᾶξ {Π6 ὀχοσυξοηβ Μοῦ {πὸ 
Δ ΌΓΚ οἵ [οπαί]!δη. 

62. ΜΒειρδα.!. ΤῊΪ5 ἰ5 αὶ ὙΧΠΟΪῪ ὈΏΚΠΟΜΊΙ 
βιἴο, δης γοςοῖνοβ ηῸ Ἰἰρῆς ἔγοσπῃ πε αἰξογηδίνε 
τοδ ϊης οὗ “ Βοιμ-αἰασα "ἴῃ Το σορῆι5 ({... ὦ}. 



ν. 63-,,3.} 

ΒΟ ἴῃ τῆε ψ]άσγηεθβ, ἀπά τπον τοραϊγοὰ 
ἝΞ τῆε. ἀδοαγβ τβεγεοῖ, ἀπά πιαάς ἰΐ 

βίγοηρ. 
65. ΜΈϊςἢ δπρ ψμεη Βαςςβί ες 

Κηδνν, μα ραῖμεγεα τορεῖμεγ 411 ἢ 5 
ὑπ ας ας Ποβῖ, ἀπά βεης ψψογά το τῆθπι τῃδΐ 
παῖσν ὡς γγΈΓῈ οὗ Γάεᾶ. 
πκάσ 64 ἼΠΕ6η ννεπηῖ Πα πὰ Ιαἰὰ ἰεσς 
ἀξ Αἰ Σ ἀρ Δραϊηβδῖ Βεῖῆραβὶ ; δηά {ΠπεῈὺ ἰουρῃϊς 

ΔρΑΪηδῖ ἴἴ ἃ ἰοπρ βθάϑοη, δπὰ τηλς 
ἐποίηα5 οὗ ννδγ. 

ὅς Βυῖ Τοπδίμδη ἰεῖς μὶβ Ὀγοῖθοῦ 
διπηοη ἰη {Π6 οἰγ, Δη4 ννεῆς ἰοστῇ 
ἈΪΠλ56}Ε ἱπῖο τῆς σομηῖγυ, δηά νυ ἢ ἃ 
ςεγίδιη πυροῦ ννεηῖ ἢς ἰογίῇ. 

66 Απὰά ἢε 5πιοῖς Οάοπαγκεβ δηὰ 
5 Ὀγεΐῆγεη, δἀπὰ τῆς ςἼμι]άγτεη οὗ 
Ρμαβίγοῃ ἴῃ τῆ ειγ τεηζ. 

67 Απά νῆδη ἢς Ὀερᾷπη ἴο 53Π|116 
τΠεῖη. ἀπά σαηθ ἃρ ννἢ ἢ15. ἔογςεϑ, 
ΘΙΠΊοη ΔΠὰ ἢΪ5. σΟΙΏΡΔΠΥ νγεηῖ οὐ οἵ 
(ἢς οἰἴγ, ἀπά Ὀυγηεὰ πρ τς δηρίμ 68 
οὗ ννγδῦ. 

68 Απά ἰουρῃς δραϊηϑδὲ Βδοςῃϊάςοβ, 
ΨΠὴ0 νγὰβ8 ἀϊδοοπχπιεὰ ὉγΥ τΠεπη], διὰ 
{ΠΕ ΔΒ] οεα ἈΠ πὶ 5οῦα : ἔογ 15 σοιμ- 
56] δηὰ τγανδι] νγᾶβ ἴπ νδῖῃ. 

Τότ, Ομ7]0- 
ΡΩΤΤΩ. 

Τῆς ρίας νὰ5 ργοῦποΪν ᾿π βοῖηα ραγὶ οὗ “τῆς 
“Δ ογη655 οἵ Ἴ ΘΚοΣ "ἢ {“. 12). [ πα θοοὴ 
ἑογβεά, Ὀυῖ Παὰ [4 ]Π|6η Ἰηΐο ἀθοαν. 

63. αἱ ῥὶς ῥοε! ἢ] [. ἴῃ “ ρτραΐ οϑί ἡ οἵ 
α΄. 6ο, ννϊο πὸ παά Ὀτγουρμξ ΨΊἢ ἢϊπι ἔγομι 
Απίοςῖι. 

“Ἐ} «υογὶ ἰο ἐδερι ἐῤαΐ αὐὸγὸ ὁΓ ἱπμώρφα.] 

Το 5 Ραγίϊσαηθ «πος ἴπ |[τν5 -- τι 
Ἠ ΕἸ ]ο πῃ! Ζε 5. 

84. αρε »πακσδ ἐπσίιος οὐ αυαγ.] Ἀδοσμιο 5 
Παὰ ποῖ οχρεοΐοα ἃ βονεῖὸ βίγα σ ]ο, ἀπά μας, 
τπογοίοσγο, ποῖ ὑσοισῆῖς ἢ ΠὶπῚ ἃ 5ϊορο 
τταῖῃ. Ηθ ν αβ σοῃβοαιοητΥ σοπιρο! οὶ τὸ 

' βοῖ ἴο ψοΚ πὰ ππᾶκὸ ΠΙΒ. ΟΥ̓ 11Πτατν 
δηρῖπο5. “ΓΠ15 ἀοἰαν αἰογάοα δὴ ὀρροχγίιηιν 
ἴο Ϊοπαῖπδη. 

65. οπαΐδαη ἰοῦ ῥὶς ὑγοῖίδον δίιοη. (5. 

οπαΐπαη αἰντάθα ΠῚ5 [ΟΥΟ65. ΙΑ ΥΙΠΡ 1710} 

1 ἴῃ οἷν τπάθυ {πὸ ργοϊθοϊςςοη οἵ νυν} 15, πὸ 
ἴοοκ ἴπ ρμοβί οἵ ἀἄσησοσ, πὰ Δ ννθηΐ οι, 
ἢ τῆ6 οὈ]οοῖ οὗ ςο]] πρὶ ἃ ΤΟΙΙΟΥΊΠΣ ἈΥΤΕΥ 
ΔΠ4 50 βαυϊης {πὸ ρίαςο ὙΠῸ ΡΟΥΘ ννῈ5 
ςοιηρ οἴο! γ δι σσοσβἢ}} (πο. 66-6 8), 

«οἱ α τογίαϊ περιὸν ἢ ἘΑΙΠοσ, δ ΠῚ ἃ 
8:81] ΠιιιιῦοΓ." (ἸΟΠΊΡΑΓΟ 15. ΧΟ 1  Ο 5. 
ΧΥΠ]. 2. 

66. δὲ «»ἱοίε Ομοηαγῖες. Ν ἐλα ΤΠῸ 

Ι, ΜΑΟΓΟΑΒΡΒΕ. 1Χ. 47: 
όο ΝΥ εγείογε πε νγὰβ νυ οῦὺ νντοῖὶ 

αἴ ἴτῆε νν οκεά πιεη τπδῖ ρᾶνα ἢ] 
σοιη86] ἴο σοῦηε ἰηῖο ἴῃς σοιπίΓΥ, 
ἸΠΒοπλ ἢ 245 Π6 δεν ΠΊΔΠΥ οὐ {ΠΕΠ|, 
ΔΠἀ ριιγροβεα το τεΐαγη ἱπῖο ἢϊ5. οὐνη 
σουπίγγ. 

γο νΠεγεοῦ ψῆεη Τοπαΐμδη ἢ δά 
Κπον]εάρε, ἢς 5θηϊ ΔηΊ αβϑδάοῦβ ὑπο 
ἢϊπλ, ἴο τῆς εηά ἢδ 5ῃοι)ά πηᾶκα ρεᾶςα 
νν ἢ Ὠπλ, ἀπ ἀο]νεῦ {Ππεπὶ τῃς ρτὶ- 
ΒΟΠΕΙ͂Β. 

σι ΜΝ ϊςΝ τηϊηρ μα δοςερίεα, ἀπά 
ἀἸά δοςογάϊηρ ἴο ἢϊ5 ἀεπηαπάβ, δηά 
δυνά απο ἢϊπὶ (Πα μΠῈ Ψψου]ὰ πενοῦ 
ἀο Πίπιὶ παῦῃπὶ 411 τῇς ἀὰγβ οὐ ἢΪ8 
Ππξε. 

72 ΝΒεπ τῃεγείογε ἢς ἢδὰ τε- 
βίογεα ππῖο πὶ {Π6 ῥγϑοηθῖβ τΠΐ ἢ 
Παά τακεη δἰογείπηε οὐἋἱ οὗ τῆς ἰαπά 
οἔ Ϊάἀδὰ, με τεῖταγηεά ἀπά ννεπὶ ἢΪ5 
ὙΨΑΥ ἰπῖο ἢϊ5 ονγῇ ἰδηά, πϑιτμογ ᾿ σᾶπ16 ἰ Ων. ὴσ 
ἢδ ΔΠΥ πΊογε ἰπῖο τῃ 6] Γ Ὀογάετβ. 

73 Τῆμ5 τῆς βννογά σοαβαά ἔγοπῃ 
153γ86] : δυῖ Τοπαῖῃδη ἄνγεὶς δὲ Μδςἢ- 
Ιη45, ἀπά Ὀαρδη ἴο 'ρονέγη ἴῃς ρεο- ᾿ς 
ρας ; ἀπά ἢς ἀεβιτογεὰά τε υῃροῦϊγ ἤτοι 
τε ουξ οὗ [5Γδε]. 

εοἷγ. 156. 

29 εκ; 

4Ή} :0γώ. 

αν οἰ, “ὁ Οαολγτῆοῦ ἦ ΟΥ̓ “ Οεοιποία.᾽ 
ΝΟΙΓΉΡΥ ἰουπι οὗ {πὸ ΠΑΠῚΘ 15 Οἰ ΠοΎγν ῖβο Κπόννῃ : 
ΠΟΙ αὴ 1 ὃς «ρίοτηιπραὶ νυ ΠΟΥ δἂη ᾿πεἰῸ- 
Ροπάθηΐξ σΠΙοῦ, ΟΥ̓ ἂπ ΟΠΊσΟ τὲ ἴΠῸ βοσνῖςο οἵ 
ΒαΟΟ Ια δς. 15 ᾿ητοπάοά. 

εὐῥἰάγεη ὁ, Ῥρασίγοι.] Οπὸ οἵ {Π6 ΠΊΔΗΥ͂ 
οοογῖ {δὸς {παΐ τὸ ποῖ οἵἴϊοῦννϑο Κπὺποννὴ 

ἴ0 118. 

69. δὲ οἰραυ γ»ιαηὴγ Γ᾽ ἐροη.}] (Ἰοιηρασο 
α΄. 61. δηκὶ ἴον τὴ στραάϊηοθα οἵ Βδοοῃιάθθ ἴο 
᾿Πλσσαςτο τ ἢ ἴῃ ςΟἰα Ὀ]οοά, 566 ςἢ. ΥἹΙ. 19, 
χα ΦΏΣΙΣ, 26. 

70. ἐῤὲ ῥγίφονογε 16. ἴοσο οἵ {Ππὸ 
Ραϊτοῖς. Ραγῖν νποπὶ πὸ Πα ΡΓΘΥΙΟΙΘΙΥ 
αὐτοϑῖοα απ Ἰ 0] 45. ΡΓΊΒΟΠΟΙΒ. 860 “Ὁ. 20 
ΠΩ 72. 

78. ]ἱοπαΐίδαη ἐπυοὶξ αἱ Μασρν»ιας.) “ ΝΜ Δ0}}- 
"85 ἰ5. πηάοι ον {πὸ “ΜΠ ΠΟΙΠαβἢ "οἵ 
ι 54 ΠΊ. ΧΙ. ἀη4 Χὶν,, ΥΠΟΓΟ 5411} απ Ϊοπαῖ!δη 
ἀοἰραϊο ἀπὸ ῬΠΠΠΙΒΕπο5. [{ ἰὰγ αδοιιΐ ϑϑύθη 
ΤΠ ]05. πούῖ οὗ [ΟΥΠΒα θη, 1Π ἃ ΨΟΓΥῪ 5ΓΓΟΠΕ 
Ροϑιίῖοης οα ὑπὸ ποτῖπογη οάρο οἵ 16 στοαῖ 

λ αεὶν διιννθιηϊς, ϑΟηΠδς ΠΟΥ Οσοιριοα ᾿ οη 
ἢἰ5 ἤγϑῖ ὀχροαϊοη ἀραϊηδέ Ἡχοκιαὴ (159. Χ. 
8): απ Ιἴ νὰβ «ἰπὺπῃρ ἴπὸ ρϊασοθ ὙΥΠΟΓῸ 
{πὸ [ὑνὺ8 ΤῸ - ΘΟ Π5ῃῃ 0 {ποι θοῖνος οἡ {ΠῸῚΓ 

τοῖσι ΠΌΠπι τὺ αρῦνν (ΕΓΔ 11. 27: ΝΟΙ"- 
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Ὦ, (. ΓΟΗΑΡΤῈΝΒ Χ. 

οἷν. 153. χ Ζοεμιείγίμς «παξείά ἴαγσε οδάγε ἰο στε ξεαεε 

μ Φ 
δ. 

οξοΡἢ. 
ον οὗ 

“ἱπεϊοοΐνς 
Ἐῤὲ- 

το ϑυπαίλαμ. 25 ΤῊ ἐείίργε ἰο ἐλε ετυς. 
47 ομαίλαν ᾽τηεαὐείά ῥέαες τυᾷ ΑΙ ἰεχαραν, 
50 τοῦῆο ἐϊέοίλ 2ενιείγμς, 58 απαὶ »ιαγγίείΛ 

. “λὲ ἀἐσιεράίε οΥ δ ιοέσνισς. 62 ομαίλαπ ἐς 
σε 707 ὧν ἀΐνε, απο τιμε ἀοπσμγ κί, 75 απα 
2γευαι δ ἀραϊηοέ 16 γογεές οὗ 2ενισίγηες 
216 γομῃρε7, 84. πα ὀμγηείά ἐάς ἐωεῤίς οὗ 
αρολ. 

Ν τῆς Βυπάτεά Δηά 5ἰχιθιἢ ὙΕΑΓ 
ΑἸεχαπάεγ, ἔπε “ον οὐ Απεῖο- 

σἢυϑ8 σαγπαποά Ἐριρῆδπεβ, ψεηῖ ὑρ 

ΥἱἹ. 11, χὶ. 21). ὍΠο 5116 5. 511} Κποννῇ 8458 
“4 Μυκἢπιας᾽" ---:αο 5π|21}} δηὰ ὑρβοοὺῦ υἱ]αρε. 
ΠῚ ΠῚ ςδοῖςς οὗ Μ|Ιςομηλδϑῃ ἱπαϊςαῖο5 ἃ 
δα] ηρ οὗἁ ἰηδεσιΓΥ, δηα ἃ ἀοϑῖγα ἴο ἐϑίδὉ] ἢ 
᾿ἰγηΘ 6] ἴῃ ἃ ρΡοβιτίοπ νογα πα σου]Ἱά ποῖ Ὀ6 
ΟΔ5ΠΥ ϑυγργίϑεά οσ ονουροννοσγοά, 

ΠσΗΑΡΤΕΚΝ Χ. 

δι. ΑΙΕΧΑΝΡΕΚ ΒΑΙᾺΒ ΒΕΥΒ ΗΙΜΒΕΓΡΕΌΡ 
ΑΒ Α ΕΙΝΑΙ, ΤῸ ὈΕΜΕΤΕΙ --- ΒΟΤΗ 
ῬΕΙΝΟΕῈΒ ΟΟΥΒΥ ΤῊΕ ΒΆΝ ΟΕ ΤῊΗΕ 
ΤΕ 5, ΨῪῊΟ ὈΕΤΕΒΜΙΝΕ ὙῸ 510Ὲ ΨΊΤΗ 
ΑΙΕΧΑΝΘΕΒ. 

1.47. Ἀοπὶα Δα Ὡρνοῦ σΟΓΙΔΠΥ ἔογρίνθη 
Ποπλθίγίιι5 ἢ15 Ἔβοᾶρο ἔγοση ΠΟΙ συ β(ΟΟΥ͂ δηά 
δοίζιγε οὗ ἴΠ6 ϑγγίδη σον Ποιῖ ΠΟΥ 
Ρογπιἰβϑίοη. 8586 [δά δοΐυ δ! ν δοκπον]εάροα 
ἢἰπὶ 45 Κίηρ, δι 58} 6 ννᾶ5 αἰδα οὗὨ ΔηΥ Τρροῦ- 
ΠΏ ἴο ἀο δ᾽πὶ δὴ ἰπ᾽ιγΥ. [ἢ 1ἢ15 ϑρισγιΐ 
βῆ δα ρῥγοπιίβοά 16 [οὐν8 μοῦ ῥγοϊδοϊοη 
(ςἢ. ν1}}. 22-.1}2}) δδουξ 186 γε Β.Ο. 1όο, δηά 
Ὧονν ἴῃ Β.Ο. 153-2 58Π6 ΟΡΘΩΪΥ βιιρροτίοα {Π6 
ΡΓοϊθηϑίοηβ οὗ ἃ ϑγγίδη, ψῆο δϑϑυπιθὰ {6 
Πᾶη16 οὗ Αἰοεχδηάου, δαηὰ οἱαϊπθὰ ἴο ὕς 
[86 5δοη οὗ Απίοςμυβ ΕΡΙρἢδηθ65, ἴο [16 ὅγτο- 
Μαςθάοπίδῃ [ἤτοηο (ΡοΪγὉ. χχχῆ, 16). Τ᾽ ηάοΓ 
ἈΘΓΙ βδηςσίοη ἢ6 φησγο θὰ ἰτΤοΟρ5, 4116 ΠΙπ]56 ] 
ἢ Αἰίδ] 5 οὗ Ρογράγηιβ, Αὐιασγαῖῃεβ οὗ (δρ- 
Ῥδάοςϊα, δηὰ Ριίοϊειηγν ΡἢΠ]οπιεΐου, δηὰ ἰδηάίης 
αἱ Ριοϊεγλαῖβ, οη {πῸ σοαϑῖ οὗ ΡεἸθβίης, δϑϑιιτηθὰ 
τῆς τπ|ὲ οὗ Κίης. Ῥειιοίγίυ5 δα τοηάογοὰ 
ἩΪΏΛΘΟΙΕ οὐΐοιιβ ἴοὸ ἃ ἰαῦρεὲ ὨυΠθΟΣ οὗ ἢϊ5 
βυδ)οςῖβ ; ο δὰ Ὀδοοτὴθ 8 παδίζυδὶ ἀγίηκογ, 
δηά νγᾶ5 ἱηζοχίδίδα ἀυγίηρ [86 στϑαῖοσ ραγί οὗ 
οαςἢ ἀδγ (ἐῤῥά, ΧΧΧΙΪ, 14, 8 1). ΑἸεχαπαοτ 
Ργεϊθηβίοῃϑ γε γῈ σο 56 ΠΘΉΓΥ γασεϊνθα νυ 1}} ἃ 
ςοηδβίἀεγδῦ]ε ἄθρτες οὐ δνουγ; τἶπ δΥσ ηβ νγεγα 
ἀϊνιἀοὰ ᾿πῖο ἔνὸ Ῥαγίοβ, δπαὶ 4 οἷν} νναῦ οὗ 
βδοῖμο ἀυτγδῖοη οηδυς, τὐπήον [ἢ65. οἰτουτη-. 
βίδηςο5, [ἴ ννα5 ἡσίιγο! [πὲ Ὀο1}} Ρατίϊθ5 5δμου]ὰ 
ἀοϑῖγο {πὸ {τε ηά5}}}0 οὗ (ἢ6 [δὐν5, δηά 5ῃοιϊὰ 
ὀηάοανοιγ ἴο ουὐϊοια εις Οἴου ἴῃ {πὸ οὔοτιςα 
νΒῖο ΠΟΥ τπδάθ ἴο [οπαΐμαη. ὙΤἢὸ ἢγϑί 
οοῦϑ οὗ Π οτηθίγι5 ἀγὰ σοηϊαϊησα ἰη συ. 1-6, 
ἴῃοϑς οὗ ΑἸοχαπάςγ ἴῃ υν. 18--2ο, ἴῃ6 βοςοῃάᾶ 
οὔετϑθ οὗ [επηοῖγ8 ἴῃ ὐτ. 25-4ς. ΤὮ656 
Ιαϑῖ ἼΤΕΓΘ ὙΟΤῪ ἴοπιρίίηρ : δι. [ἢ ννᾶ5 ἔθ! (Πα 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΡΕΡ, ΣΧ, [ν. 1--.. 

δηἀ ἴοοῖκ Ριοϊεηγαῖβ : ἔοσγ τῆς ρεορὶε 
ἢλά τεςεῖνεά Πῖπι, ΌΥ πιοδης ᾿νῃετθοῦ 
ἢς τειϊρηῃεά {πετα. 

2 Νον Ψψῆεη Κιηρ επιείγιβ 
Πεαγά τπεγεοῦ, ἢς ραῖπῃεγοα τορεῖμεγ 
δΔῃ δχοθθάϊηρ ργεαῖ ἢοβῖ, ἀπά ὑεπῖ 
ἰογτἢ ἀραίηβὲ πη τὸ ἤρῆϊ. 

2 Μόοτγεονεν Πεπιείτίυβ βοπὲ Ἰδίζετς 
ππίο [οπδίμδη νγτἢ Ἰονίηρσ νγογάβ, 580 
85 ἢς πιαρη!ῆςεα ΠίηΊ. 

4. ἔογ ξαἰά πε. [μετ 5 ἢγβθέ πηᾶῖε 

ΠΟ ἀδροπάθηςο οου]ὰ ὃ6 ρῥἰδεθά προ ἴῃς Κη σ᾽5 
δΔάμπογοηςα ἴο ἴδε, ᾿ξ πὸ ὑγοσο ϑδυσοδβϑῦι). 
Τῆς |ονν8 {πογείοστε [γον ἰη τπεὶγ Ἰοῖ ἢ 
ΑἸοχαπάθσ, ἀπ ςοπίηιοα ἢἰ5 ἥγτῃ δάδμβεσγθηῖβ 
γουρδουῖ [πὸ Ξίσγυσρίο (υ. 47). 

1, 1 1δὲ ῥδιπάνεά από εἰχέϊοι γεαγ. ὍΤΠεῈ 
τόοί(ἢ ϑεϊδυς! ἃ γδῶσ σοιητηθποθά ἴῃ Οοἴοθοτ, 
Β.Ο. 1531, 84η4 τοιτηϊηαῖοα ἴῃ ΟςἴΟΌΟΣ Β.Ο. 152. 
ΤἼο βείζυγο οὗ Ρι[οϊθπιδῖβ ἰ5 ἐΒουρῃϊ ἴο ἢανο 
ἴλκθη ρίδος ἴῃ ἴῃς ἢγϑῖ μα! οὗ πὲ ἰδίου γθαγ 
(Επηΐοη, “ Ε.. Η. νοὶ]. 1. Ρ.. 325). 

“κχαμάενγ, ἐδ σοπ 9. «πη οοδι..7 τ ν αβ 
Ὠδίυγα! ἴπαὶ (Π6 [ἐννβ βδῃοιυϊά δοςσεορὶ 1}15 
νίονν οὗ ἴὸ πιδίζοῦ, ν ]οἢ ονοὴ ἴῃ6 Ἐοπιδη 
δεηδίς αἰὰ ποῖ βῃγηἰςς ἔοι δηάογοίηρ 
1πεῖγ δὐϊβουγ  (ΡοΪγὉ. χχχῆ. τό, ὃ 9). Βιυῖ 
1ἴῖ 15. ΦΟΠΟΓΑΙΙΥ τηδηἰα θα ὈΥ τῃς οεἰδεοϑὶςαὶ 
τ ῖοΓβ, {πὶ ἴΠογα νὰ ἰῇ τ ΔΙ ΠΥ πὸ δυο 
ΤΟΙ ἸΙοπσἢΡ Ὀεΐννθσεη ΑἸἰοχαηάθν Βα]25 δηὰ 
ἘΡΙΡἤαποβ (ΡΟΪΥΌ. χχχῆ!. τό, ὃ το; Ἀρρίδη, 
ὁ ϑγτίας,.᾿ 8. 67; [υκίη, χχχν. 1). [1|511Π ροθβ 
τὴ ἔα 85 ἴο 5ΑΥ παῖ Βιϊα5 ννᾶ5 ἃ τπδῃ οὗ ον 
'γ ἢ. 

απά Ἰοοῖ Ῥιοίονια ἢ Οἡ τῆς 5ἰζυαίϊίοη οἷ 
Ῥιοϊ]οτηδῖβ, 566 (6 σοηπιοηΐζ οἡ εἶ. Υ. 22.Ὀ [ἢ 
νγὰ5 δἱ [ἢ 15 {ἰπ|6, ποχῖ ἴο ϑοϊδυςία, ἴπ6 τηοβξ 
ἱπιρογίδηϊ οἰ ΕΥ̓ οη ἴδε δυγίδη σοαδϑβί. 

ἐδ ῥεοῤίς ῥα γεοοίυεί δυη.}ἢ [2. τὰς 
ΡΈορΙς οὗ Ρι(οἰοπΊΑ 8. 

Ὡ. Περιοίγ ... «ὐδηΐ ζογὶ ἀσαϊμε δίν»ε 
το ἥδ.) Τ[υ5τ|π (λ 5. 4) ἴ6}15. υ5 τιπι Π ε-- 
τη οῖτ}5 σμονγεὰ τη σἢ οουγᾶρο δηὰ βρί γι ἴῃ 
ἀείοπάϊηρς δ᾽ῖ8 σσγονῆ. [π ἴπ6ὸ ἢγϑέ δῖ δ. 
νος ἢς ἴουρῃῖ ν τ ἢ5 δηϊασοηϊσς ἢ6 νυλ5. 
ϑιισοοϑϑῖι]; δηα ἰξ νὰ8 ΟἿΪΥ ἤδη ἴδ6 ἴοτοος 
οὗ Εξπγρῖ, σαρρδάοςῖϊδ, δηὰ Ῥογρᾶσηιϑ νοῦς 
Ὀγουριῖ ἰηΐο ἴπς βοᾷ δραϊπϑὲ πἷπὶ τα ἢς- 
βιισσυπιρεά. ΝΟΙΥΙΥ ἴννο γοᾶγβ εἰαρβοά δὲ- 
ἔνδοη [86 ἰδηάίηρ οὗ ΑἸοχαηάον δὲ Ῥιίοϊοπιαῖς. 
δηὰ (Π6 ἀεἴοφξ δηὰ ἀδδῖῃ οὗ 5 δάτεγεασυ. 

3. «ὐἱὴὸ Ἰουϊπρ «ὐογά:.1] 1 τότ γ, “ἢ 
Ῥεασεφίμί ννοτὰ5.᾽" 

“0 ὧς ῥὲ γιασπίβεά δ". ἘἈδίπογ, “80 88 ἴο 
ΒΘ Ἀἰπι." Τῆδί ργΌροϑ415 οὗ ρεᾷςς δηάᾶ 
Δ Παης6 βμουὰ ἢανε Ὀεθη πηδς ἴο πἰπὶ Ὀγ 
[Ππ6 στοαί ϑυτίδῃ Κίῃρ ννᾶ5 ἴογ 1ῃ6 ΠύηοιΣ ΟΕ 

Β.ς. 
οὖν. 152. 
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ΠΟ. Ιο Τὴηϊθ ἄἀοπε, οπδίμδη 5εζὶεά 8.6. Ρεᾶςα ψι ἢ Πΐπι, θείοσε ἢς Ἰοΐη ἢ 
᾿ ΑἸοχαηάεγ ἀραὶπϑβῖ τ: 

ς Εἶδε ἢ6ς ψ}}} τειηθηθεγ 4}1 τῃς 
εν} }8 τπαῖ γα ἤανα ἀἄοης δραδιηβί ἢἰπΊ, 
Δηἀ δραίηϑβῖ ἢΐ8 Ὀγεῖμτεη ἀπά ἢΪ5 

ορΐε. 
6 ὑΜΒετγείογε ἢ8 ρᾶνε Ἀϊπὶ διίῃο- 

ΤΕΥ ἴο σαῖμεῦ τοροῖμοῦ δη Ποβῖ, δά 
ἴο ῥτονιἀθβ νγεάροηβ8, {παῖ Πα ἜΠΕῚΕ 
αἰὰ πἴπλ ἴῃ Ὀφίε : ΠῈ Πσοπιηδπάδα 
αἶδο τῆῇαλς τῆε Ποβίαρεβ παῖ νγαγα ἴῃ 
τῆς ἴονγεῦ 5ῃοι 4 Ὀς ἀεἰνετγεά ἢϊπι. 
 ἼΠεη οαπια Ϊοπδῖμαη ἴοὸ 7ετιι- 

β8δ]εῖη, δπὰ γεδὰ τῆς ἰεϊζεῖβ ἰῃ (ἢς 
διιάϊεηςς οὗ 411 τε ρεορὶε, δπὰ οὗ 
τπδηὶ τῆδὲ νγεῦα ἴῃ τῆς τονε: 

8 πο νεῖεὲ βδοῖεὲ δἴγαιϊἀ, ἤθη 
{ΠΥ Πεαγά τῆλτ τῆς Κίῃρ πδά ρίνεη 
ἢϊπὶ Δ ΠΟΥ τὸ ραῖμοῦ τορεῖπεῦ δη 
Ποϑβί. 

9 Υ̓Βεγειιροη {ΠῸῪ οὗὁἩ (ἢς ἴοννεγ 
ἀε!νεγεά τΠεῖγ Ποβίαρεβ ὑπῖο [οπδᾶ-᾿ 
τἢΔη9 ἀπά με ἀεϊινεγεὰά τῇεπὶ υπῖο 
1ΠΕῚΓ ραγθηῖβ. 

ἈἰπΊ56 1] ἴῃ Ϊαγυβαίεη, ἀπά Ὀερᾶη ἴοὸ 
θ0}}4 δηὰ τεραὶγ τῆς ςἰγ. 

1: Απά πε ςοπιπιαηπάεά τῃς ψοτκΚ- 
τδη ἴο δι} 4 (ἢ νν4}}5 δηα τς τιουηῖ 
δίοη γσοιπηά δἀῦουϊ νυ ἢ βα4ιιᾶγα βἴομθϑ 
ἔογ ἐογεποδιίοη ; δπά τῆεγ ἀϊά 80. 

12 ἼΠεη τῆς 5[Γδηρεῖβ, τἴπλῖ ἡγε 
ἴῃ τῆὴα ἔογίγοβθαεβ νῃ ]ς ἢ Βαςς ἀε5 
᾿δά δ, ἤεά ἀννἂῪ ; 

12 ἰπβοηιοἢ 45 δνΕΓΎ πιᾶη Ιεΐς 
ἢἰ8 ρῥΐαςε, ἀπά ψεηΐ ἱπίο ἢΐ8 οῃ 
ΠΟΙΠΓΓΥ. 

14 (ὐπ]γ αἱ Βεζμϑιιγα ςεγίαϊπ οὗ 
τποβε ἴδ πδὰ ἔογβακεη τῆς ἰανν δηά 
(ῃ6 ςοπιηηδηάπηδηϊθ τειηδίηεα 581|]} : 
ἴογ ἴξ νγἂβ 1 εῖγ ρίδος οὗ τεῆιρε. 

15. Νονν ψῆεῃ Κίπρ ΑἸεχαηάεγ μδά 
Πεαγά ννῆδλξς ργοπ)ῖβεβ [᾿ϑεπηεῖγιι5 Πδά 
βεηῖ υὑπῖο Ϊοπδῖμδδη: ψνῆεη αἷδο τ 
νν88 το] ἀ μϊπὶ οὗ ᾿ἢς Ὀδίι]ε5 δηὰ ποῦϊς 
ἃςῖβ νη ἢ ἢς δηά 8 Ὀγεζῆγεη ἢδά 
ἄοηδ, δηά οὗ τῇς. ραἰπ5 τς τῆν Παὰ 
Ἔπάμυτγεα, 

ἡσπει ΠῚ δηὰ ταϊδοά δἴπιὶ ἴῃ ἴῃς ορίηίοη οὗ 
ἰ5. πο θοιΓ5. 

Θ. δὲ χαῦυε δίηρι αμέδογιὲν 19 σαΐδεῦ ἐορεῖδοῦ 
αη ῥου!.] ἔζνϑη ἰη βοοκίηρ ἴμεῖγ δ] πος, [6 πι6- 
{πι5 ἀά ποΐ 21] ἴο πηαϊηϊαΐη 8 βουθγοῖρῃ 
τ 5 45 ἰογὰ ραγαπιουηΐ οὐὸσ ἴῃς [εἰν8. Ηἰ5 
Ῥοστηϊσδίοῃ ἱπιρ!εὰ {πὲ {Π6Ὺ πιρϊ ποῖ ἸΕΥΥ 
Δ ΔΙΠΙΥ, ΟΥ ἴογρε ννεδροῆβ, (1658 ἢ6 γάᾶνε 
{δόπὰ ἰθανα. 

ἐῤὲ ῥδοείαρσες ἐδαὶ «υεγο ἐπ ἐδ ἸΙοαυογ. 5668 
αὔονθ, «ἢ. ΙΧ. 53. 

7. ϑομπαίδαπ. .. τεσά ἐδο ἰ6γ4.1 Τοηαΐπδη 
ΒΕΠΙΙΠΟΠΟα Δ 4956 ΠΌΪΥ οὗὨ [16 Ῥϑορ]ὸ, δηὰ 
ἰηνοα τῃς ϑγτγίδη δυςῖμογτ165 νῃο Ππεϊὰ “(ἢ 6 
ἴοννεγ " ἴο «αἰϊεπὰ ἰ, Ηδς πο γοδὰ αἱοιιά 
Ὀεΐοτε ἴποῖὰ τς ἰεἰἴογβ ννϊο ἢ 6 Πδά τεςεϊνεὰ 
ἔγοτῃ ᾿οιηθί 5, ὙΒΕΙ͂Γ σΘηΠ] ΠΘΏ655 νν85 δῖ 
οηςθ δαπηεα, ἀπά Αοῖορα οηἡ. ῬὍὅΠηδα Πορίδροϑβ 
ΟΣ ρσίνεη ὕΡ. 

9. ἐδεὶν δοερίαρε.. Ἀλδίδεγ, ΚΜ 6 Ποβίαροϑβ. 

10. οπαίδαπ “εἰ 4 δίας ἴα Ψεγι αίοη. 
1... τοιουδὰ ἔἴτοὰ ΝΠ δ παβἢ, δηὰ πιδᾶθ 
[εγυδαΐθμι [ἢ 5θοδῖ οἵ 18 σονεγηπιθηΐ. 

δεραη 1ο διά απά γεραῖν ἐδε εἰγ.1 [πϑιεδά 
οὗ ςο]]οοιίπς ἸΓΟΟΡ8 δηᾶὰ ἔογρίης δ.ΓΠ8, 88 
᾿διρθίγιβ πδά βιιργοϑίοα, ἰη ογάθσ ἴο ΟΠ 
ἴο Πι5 περ ἀραϊηϑῖ 134148, [οπδίῃδη Ἴσοπϑοιἀθγοὰ 
ΡΥΪΠΊΔΤΙΪΥ ἢἰ5 οὐνη ἰηϊεγοϑίβ δηὰ ἴῆοϑε οὗ [18 
μαῖίοη. Τἤ686 τγεαιϊγεὰ ἴΠπ6 ἱπιηιθαϊαΐα ΓῸ- 
ποναίίοη οὗ ἴῃς Τειρὶς ἔογίγοβϑ, οὶ Πδά 

Ὀδθη παισὶ τνοακοποα ΟΥ̓ Γγϑϊα8 (ςἢ. νἱ. 62) 
δηά ΑἸεϊπιυϑ (ςἢ. ΙΧ. 54). 

11. ἐῤδὲέ πιομπὲ ϑδιο". 1.2. ἴ6 ὙΤδρὶο 
ταουηί. (ὅ86ς ἴΠ6 σοτμηπιθηΐ οἡ οἢ. ἱν. 17.) 

αὐ σφμαγε «εἰοπος. ἢ ἘδίΠοΥῦ, “" βαπαγοᾶ 
βίοῃοβ ᾽" --- δἴοῃεβ δον ἰηΐο ἃ σεοίδηρι αν 
ἔοστη. Οτγαϊπατγ ἔοτἘβοδίΟΠ5 ννογα οἴθηῃ ςοη- 
δἰγυςϊοά οὗ σἴοῃθβ {Πα νοῦ ὑπῆοννη δηὰ οὗ 
ἸΣΥΓΘΖΌΪΔΓ 5.469. 

12. ἐδε “σἰγαηφεγς.] ΤΠ ἰογοίση ρμαστίβοηβ, 
Ρἰασοά ΕΥ̓ Βδοομίθ5 ἴῃ ἴπ6 νδγιουβ βδίγοηρ- 
ΠΟ] ἀ5 ποῖ ἢς ἔοτι οα ἴῃ ἀἰϊεγεηξ ρατῖβ οὗ 
{πὸ σΟΙΠΙΓΥ (εἶ. ἰχ. 5ο-- 52). 

158. ἀίπφ Αἰεχαμάδγ. .. ῥεαγά.)] ὍΘ ἱπὶ- 
Ροτίδπος οὗ δὴ δ᾽ δος τ τπ6 [ἐνν8 παὰ 
ποῖ οὐςσιγγοά ἴο Αἰοχδπάογ δῖ βἢγϑοῖ. [ἴ νναβ 
ΟὨΪ ψνεη ἢς πεατὰ οὗ [ες οὔεγβ πιλὶθ ΕΥ ἢἷ5 
τῖναὶ, {παῖ Π6 ψοΚα ὑρ ἴο Δη δρργοοϊαζίοη οὗ 
[ῃς διὰ νθῖςἢ 1 ννὰ5 ἴῃ {ΠΟΤ ροΟΟΥ ἴο ΓΟΠΩοΓ 
ἴο 116 5146 ννοβθα οδι56 {ΠΟῪ ἐβρουβοά. Ης 
ννα5 ἴδιι5 βοπλεννηδί ἰΔγὰγ ἰη 8 δρρὶϊςδτίοη. 
Ης μά ἰΐ, ποννενογ, ἴῃ ἢΪ5 ἔανουγ,---τ. Τρδῖ 
ὯΟ ΙΓΓΟΓ πιεπιοσίοβ ονεσβῃδαάοννθα ἢ 18 
1. Τπαῖ ποτ ννὰ8 20 γϑαϑοῃ ἴο ἀουδί ἢί5 
ἕξοοά ἢ. [Ιἴ ΠΊΔΥ «50 ἤᾶνα Ὀδθη 8η ἰπ|- 
Ῥογίδηϊ εἰγουμπιδίδησθ ἴῃ 115 ἕδνοῦγ παῖ ἢδ 
ν͵λπ8 Κποννῃ ἴο πᾶνα ἴΠ6 βιιρροτί οἵ Κοιηο, 
δηᾷ {παἴ δὴ δ᾽ ἴδηςς 1} Πἰπὶ νου ϊά ςογίδί Πἰν 
ηοῖ ἰηυγο ἴῃς [εἐτν8 ἢ (εἰν ἊΝ ἐβίογη ὑγο- 
τοςοῖοῦϑ. 

δὲ δαϊἶσε απά ποδἷἰε σοΐ:. αυδίοδ δὲ ακώ. 



[ςἀεγδῖεα. 
1η ὕροῃ 18 ἢῈ ψιοῖθ ἃ Ϊεζζογ, 

διά βοεηΐ ἴἴ υπῖο Πῖπὶ, Δοςογάϊηρ ἴο 
ἴπ656 νγογάϑ, βδγίηρ, 

18 Κίηρ ΑἸεχαπάοσ ἴο ἢ]5 Ὀγοῖῃοῦ 
7οπδίπδη βεπμάειῃ ρτεεκίηρ : 

Ι9 Ὗνε πᾶνε μεαλαιά οἵ δες, {παῖ 
(ποι ἀγὲ ἃ πιδῃ οὗ ργεδῖ ροῦγεῖ, δηά 
πιεεῖ ἴο δε οἱ ἔτίεπά. 

20 ὉΥ̓́Βετγείοτε ποὺνν [8 ΟΔΥ ψε 
ογάδιη ἴπεε ἴο δε (ἢε Βρἢ ρῥγίεβὲὶ οὗ 
ΤΥ πδίίοη, δηά ἴο ὃς οδἹ]εά τῆς Κὶπρ᾽ 8 
ἔγιεπά ; (πὰ τῃογονν ἢ] ες 5εηϊ ΠΙΠΊ 
ἃ ρΡυΓρὶς τοῦς δηά ἃ Ἵσγοννῃ οὗ ροἱά :) 

δὶς ὀγείῤγεπ δαά ἀοπε.] δες αὔονς, οἰ. 111.- |}. 
δηὰ ς"!. ἴχ. 

18. Κίς “ἰεχαμάρον ἰο δὶς δγοί δον ῳοπαίδαμ.} 
ἼΠ6 ΘἜΧργοβϑίοῃ “ ὈΓΟΙΠΘΓ ἢ νν85 ἃ [}} δοίκηον- 
Ἰεάρτηεηξϊ οἵ Ϊοπδίμδη᾽ 5 ἱπάδρεπάθηςς δηά 
δεῖυ αὶ βονθογεϊχηῖγυ. ᾿οπιοίτγιυβ ῃΔ4 ποῖ βοῆς 
ὨΟΑΥΪΥ 50 ἴδσ. να ΤΔῪ ΓΑΙΓΙΥ σοποϊυάς παῖ 
ἴπε ςοηςεοδϑίοη, νυ ϊοἢ ννὰ5 ποῖ ἃ πιοσὸ ΠαϊζετΥ 
(στα), δὰ Τοοηϑβίἀογαθ]ς ννεῖρς ἰη ἀε- 
τοιτηηΐης [οηαίῃπδη ἴο δοςορῖ ἴδε Δ]]δῆςς οὗ 
Βαἶδϑ5. 

19. ἢξε ῥαυε ῥεαγά.) ΤῊΘ ρ]υγαὶ οὗ ἀρ Υ 
νγ85 ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ αἰεςίςα ΌΥ [π6 Οτίθηΐαὶ Κίη 5, 
ἕγοπὶ δὴ θασὶυ, 1ποιυρῇ ποῖ ἔτγοπι [Π6 νοῦν 
Φασ ἰοϑῖ, ἀδίθ. Ὄσδοαβ οὗ 118 ι156 ἀγΓ6 ἑοιιηά ἴῃ 
Ηετοάοῖιϑ (ἰ. 32, 35). Βιῖ [ἴ ΒοΑγο εν 566 π|5 
ἴο ἰανα Ὀοοοῖηθ (6 ΟΥ̓ ΙΠΑΤῪ ἔογστῃ οὗ βρϑϑςῇ 
ἘΠῚ] (6 πη οὗ νι ϊοἢ ΟΌΥΓ δυΐμοῦ ἰγοδίβ. 
(Οοιηραγε οἰ. χὶ. 121-25, ΧΙ. 727-4ο, χΥ. 9 ; 
2 Μᾶςς. χὶ. 221-26, 28, 219, ὅς.) Ἐνθη {ποθὴ 
ἰ νγαὰβ ΠΟΙ ΠΕ 5ιιρογϑεάςὰ ὃῪ τῃς ἤγδὶ 
ῬΟΙΒΟη δ ρυϊασ. (δεὲ ὑοίον, νυ. 29--ο, 52-- 
56: χὶ, ο, το; χν. 1-6, χες.) 

20. αὖὐε ογἦαἰη ἐδεε ἰο δὲ ἐδε ῥΐσὁ ῥγίεσὶ 9 127 
παῖοι.] Τῆς ϑγγίδη Κίηρβ, ἔγτοσῃ {Πς6 {ἰπ|6 οὗ 
Ἐριρδδησβ, μαὰ εἰδι πιο (ἢ6 σίρῆξ οὗ δρροϊηῖϊ- 
ἰπς ἴπε [οννϑ Ηἰρῃ Ῥγίοϑῖθ οσὰ ἀηοης [Π6 
αυδιιῆοα Ρεγϑοῦϑ, 2.5. ἔτο) διηοηρ ἴῃ ἐ6- 
ϑδοοπάδηϊβ οὗ Αάσοη. Ἐρίρβδηδβ ἢδὰ ἀρροϊπίθά 
ΘΟ Ο 55  Υ6] Ὁ 45 Ηρ Ῥυιοϑίς [άϑοὴ δηὰ Μϑηθ- 
Ϊδυβ, ἀδροβίῃς Οπηΐὰβ ἴο τῇδκο σοοτὴ ἴογ 
|[Ά5οη, δηὰά [45οὴ ἴο πηαϊκο τοοπὶ ἕου Μοπεῖαιις 
(ὰ Μᾶδςε ἵν. γ-26). οπιείγίυ5 δά ρίνθη π6 
οβῆςς ἴο ΑἸςεϊπιυ5 (σωῤγα, νἱῖ, 9) ϑδίποθ {6 
ἀεαῖῃ οὗ ΑἸεΐπιυβ ἴῃ Β.Ο. 159 (ΙΧ. 56) ἴξ Παὰ 
τετηδίηθα νδοληΐ, πεῖπεῦ [οπαῖϊῃδη ΠΟΙ ΔΩ͂ 
οἵδε βεβοῃ μανίηρ νεπίιγοὰ ἴο δβϑυπια ἴΠ6 
Ροβιίιοη, ἀπά 1) σπιθίτυ5 μανίην πιδθ ΠΟ ἔγοβῃ 
ΔΡΡοΙηηθηῖ. [ἴἢονν οσσυγτεά ἴο ΒΔ]45, οὐ 8 
δαάνίϑογϑ, [δῖ ἴξ ννου]ὰ θῈ δὴ ὀχοοϊϊθηΐ ΨΥ οὗ 

Βυπάτγεά δΔηὰ 5Ἰχτεῖῃ γεᾶγ, δἵ [Π6 ἔδαϑι 
οὗ {πε ταθεγηδοῖεβ, [οπαῖῃδη μι οἱ 
{πε ΠΟΙΥ τοῦς, δηά ρδιῃμεγεά τορεῖπογ 
ἴοτοθϑ ἀπά ργον! ἄς πλυς ἢ ἀγπλοιιγ. 

22 ΝΒοσεοῦ ψῆεη [0 επιεῖγι8 
Πεαγά, ἢς νγῶ8 νῈΓΥ͂ 5ΟΙΓΥ͂, πὰ βδἱά, 

22 ὟΝ μαῖ Βᾶνε ψνε ἀοπε, ἴῃδιῖ ΑἸεχ- 
Δηάοδγ δῖ ρῥγενεηϊοά τι ἰπ πιακίησ 
ΔΙΔΠΥ ἢ τῆς 7ενν8 ἴο β8[τεηρίπεη 
ὨἰπΊ5 οἰ ὺ 

24. 1 αἷθϑο νν}}]} σῦς αηΐο τπεπὶ 
γνοΓ5 οὗ δηςοιτγαρεπηεηῖ, σπα ᾿,γορι τε 
ἐλεηι αἰσηϊτῖεβ ἀπά ριῆβ, της 1 τηὰν 
ἢδνε {Πεὶγ δἱά. 

βοσιπηρ (Π6 ἕδνοιγ οὗ [οπαΐδδη ἴο σοηΐογ ἴῃς 
ΟΠοα οὐ Πἰπὶ, δίηοθ πα σου]ϊά ποῖ Ὀυΐ ςονεῖξ ἰξ, 
δηά δί5 δοςορηρ ἰξ αἱ ἴἢ6 μαηάς οὗ ΒαΪδε 
νοι ὰ δὲ δὴ δοκηπονϊθαάρτηοης οἵ ἢϊπὶ 85 
δυτγίδῃ Κίησ. 

απά ἰοὸ δὲ εαἰρά δὲ δἰησ. “εν. 866 
{Π6 σοπηπιεηΐ οη «ἢ. 1Ϊ. 18. 

Ω͂ ΤΡ, γος απά ὦ ἐγοαυη οΥ σοί] ὌΤὮΘ 
ΒΥ Π|ῦ00]5 οὗἨ ϑβονογεϊρηίγυ. (οιηρατε ςοἢ. νἱῖ!. 
14, δῃὰ (δ σοπηπηδηΐ δα ἤθε. 

21. ἐπ {δὲ “ευεπδ ν»ποη δῇ Τῇςδ βευθηία 
([ἐνν 158) πιοηῖῃ, ΕἸ αηΐπι οὐ ΤΊϑγὶ, Ἴοογτο- 
βροησδίηρ ἢ ἴΠ6 ἰδοῦ ραγί οὗὨ ϑερίἊπιθογ 
δηὰ τῆς δαγοῦ οὗ Οεῖοθοσγ, νψουϊά- Βα τς 
ἵν ἢ ϑγγίδη τοητ οὗ {πε γοασ. ΤΏ Ἐδασὶ 
οὗ Ταδεγηδοῖϊςβ νὰ οἡ (ἢς ββεοπία ἀδν οὗ 
[Π6 πιοηῖῃ (1μον. ΧΧΙΠ. 24). 

ἐδε δοὶγρ γοόσ.ἢ]Ὶ Νοῖ (ῃς “ρυγρὶς τοῦς 
ΜΠ Βαϊὰς δὰ 5εηΐ ἢΐπιὶ (νυ. 20), Ὀυῖϊ {Π6 
Ἔπίϊγα ΡΓΙΘΞΕΥ ἄγω: (στολήν), 45 ἀεϑογι θὰ ἴῃ 
ἔχ. χχυϑ!, 4--9. 

22. 1)ερο ΡΣ .. «υαᾶῦ ὍδΡν σογγγ.}ἢ [1.16- 
ΓΑΙ, “ννὰ5 ὑτίονοα," Ηδ 8.7 {παῖ 6 μδὰ 
Ὀδθη οὐ ]4--- παά τηϊθδϑδοὰ ἃ σγοαΐ ὀρροσ- 
ΚυΠῈῪ ὉΥ ποῖ οἤετγίης το τηβ 5 ΒΓ ΙἜηΕΥ ΠΌοτγαὶ 
δῖ οηςθ. 511], ἢ6 ποροά [παῖ [ἴ ταῖς ποῖ Ὀ6 
ἴοο ἰαῖος ἴο γείτονα [18 ἜΟγΓΟΥ ; δηά σογίδίηὶν 
[Π6 ἴσιτῃ5 ἴΠδὲ ἢ ΠΟΥ βιιδυι δα ἔογ 16 σοη- 
βἀογαϊίΐοη οὗ πὸ ρθορὶς ψογο ϑυιοί εν 
Ιθοσγα. 458 Ενναϊ ἃ οὔϑογνοβ, “ἴθοσο βοοπτης 
ΘΥΘΓῪ ΓΟάϑοη ἴο γορασγὰ πε ἀοσυμηεηξ ςοῆ- 
[αἰπθά ἴὴ συν. 25--45 Οὗ [Π|58 σπδρίοσ 85 ροῃυΐηο. 
4ηἀ οὗ Πρ ἢ Πἰδίογὶ δ] ἱπιρογΐδηςς ᾿ (" Ηἰϑῖ. οὗ 
[5γ26],᾽ νοϊ]. ν. ἢ. 328, ποίϑ ἢ. [Ιἰ ἴὔγονβ ἃ 
ἴατξε διπουηΐ οὗ ᾿ἰρξ οἡ [6 ογάϊπασγ ἤβοδὶ 
ΤΟΙΔΊΙΟΠ 8 511: }55ἐἰηρν Ὀεϊνγθθη ἴῃς ϑγγίδη τηοη-- 
ὉΥΟἢ5 δηά [ἢεἰγ [εὐν ϑἢ 5 ]οςί8. 

24. ῥγον»"ῖδε ἐῤερε ἀπ 65.1 Ἀαῖβοτ, “ ρτο- 
ἴΏ1568 ἴῃσπὶ οχδιζαίίοι." [ νγδβ ἃ βοόπογωὶ 

᾿ Ι. ΜΑΘΟΘΑΒΕΒΒ. Χ. [ ἀῤεειυς: 
16 Ης 5.14, 541 ψὲ βπά βις ἢ δηά χεφμίγε ἦτε ἴο ἴὰκε ουὖζ ραγῖ, ἀπά 8.6. 

᾿ ΔΠΟΙ͂ΒΕΓ πΊλη ἢ πονν τῆεγείοτε γα Κοαρ ἔπι πάβῃ!ρ γἱτἢ τι. ἐρὲ εν κι 
Ὑ1}}1 πᾶ ἢιαὶ οὐγ ἔτιο μὰ δπὰ Τςοῦ- 21 80 ἴῃ ἴδε βενθηῖῃ πιοπῖῃ οὕ τῇς. τ:55. 



Β.Ο. :ςᾶ. 

Υ. 25---30.] 

ἃς Ηε εεηῖ υπἴο τε {πεγείογα 
ἴο τῆϊς εἴδεςς : Κίηρ [επιρίσιιι8. ππῖο 
16 ρεορὶς οὔ τὲ εν ϑδεπάςεῃ 
δτιεεῖπηρ : 

26 Ὑνμογεᾶβ γε μανε Κερὶ ςονε- 
πληῖβ τ 5, Διά σοπαπυεά Ἰῃ ΟἿΓ 
ΓΠΠοπάβῃ!ρ, ποῖ ἰοϊπίηρ γοιιγϑεῖνεϑ 
ἢ ΟἿ οπεπιίεβ, γὲ ἤᾶνα Πελγά 
Πογθοῦ, ἀπά αἂἵς ρἰδά. 

27 Ὁ εγείοτε πονν Ἴοπἴϊηιιε γε 
8511} το Ὀ6 ἐδ] ππῖο 8, ἀπ ννε 
Ὑ}]1 τγε}}] τεσοπηρεηβε γοι ἔοσγ τῇε 
τῆϊηρβ γε ἀο ἰπ οὐὖγ ὈεἢδΙ , 

εἰονδίίοη οὗ ἐμοὶγ ροϑιίοη δηοηρ 5 50 ]6ς 8, 
τλῖμεν τη ΔΠΥ͂ 5ροςίδὶ “" αἰ βρη! 165" οτ᾽ ΟΠΓ65, 
(πὶ ᾿ϑεπιείγιυ5 πον οἥεγεά. 

28. Κὶπης ᾿ωπείγ μπίο ἐδο ῥεορίε ὁ} 1δὲ 
.)εαυ..}ὺ ὙΠ6 σοηῖγασι θεΐννεθη [18 δά ἀγοβ5 
δηά [παῖ οὗ Βα]δ5 (υ. 18) 5 βιγἰκίηρ. 8 6- 
τηεῖσ5 ἱσηογεβ Γοηδίμδη δἰξορείμοσ, τεραγά- 
ἴηρ πη ἀου 11655 48 ρἱεάφεά ἴο ἢΪ5 τίνα], ἀπὰ 
δα άγεββϑος ἢἰπιβοὶ ἴο τῆ 6 “Ῥϑορὶς," νοῦ ας 
ΡεΥ ΔΡρ5 ἤοροβ ἴο βορασγαῖς ἔτοπι {ποῖῦ δου. 
ΤΒγουρποιζ 56 νῆοϊο ἰοηρς Ἰεϊζεῦ ἢ πλδ 68 
ΠῸ Δ]]ιιίοη ἴο [ομδῖδπ᾿5 Ἔχ βίθῃςε. 

26. "ῥρεγεα: γε δαυε εῤῥί εουεπαπί: «υἱ!]ὃ 
“5.71 Ἐδίδον, “γοῦσ σονθηδηΐβ." ΑΜ πο ονεγί 
δεῖ οὗ Ποβί! Ὑ παὰ Ὀεοη γεῖ σοτητη θά, Ὠ 6- 
ΤΩΘΙΓΙ5 15 ΔοΪς ἴο δϑϑιιπια ἴπ6 ἔτ πα] ]η655 οὗ 
[6 [ἐνν5 ἰονγαγὰβ πἰπιβοὶῖ, δηὰ {μοῖτ᾽ Βα ΟΥ̓ 
ἴο (6 εηγαροιηοηΐβ νυ ἢ οχίϑιο δεΐνεθη 
δῖπλ δηὰ τἤθτῃ (ςἢ. ἴχ. γ0-72). Ης (ΠίηκΚ5 1 
Ῥγυάοηΐϊ το ἴάκΚο (Π5 11π6, 258 πιδκίπρ ἰΐ εδϑίεῦ 
ἴοσ τπθπὶ ἴο γενοσῖ ἴο ἢϊ5 Δ}]δῆςθ, 1ἢ 50 ἐ15- 

428. »6η7 ἐγιριι 5.7 [1{ΛΈΘΓΑΙΠΥ, “ Τοτλ 5- 
βίοῃβ." (δὲς ἴδε εηυπιεγαϊίοη οἵ {δεπὶ ἰπ 
συ. 29-31.) 

29. 1,33εεὲ γομ, απά )ὸν γοων “αἴό 7 γεΐεασε αἱΪ 
δε ὕεευ..7ὺ ὝὙΠΟΓΟ 5 ποϊδίηρ σογτεβροπάϊης 
0 “[ῸΓ ΥΟῸΓ 5δἶζ  1ἴη {186 ογίριηαὶ. ΒΥ “γοι 
Ἰεπλοῖτιιι5 πηθϑπη8 ἴπ6 [Θνν]58ἢ ΠΟΙ ΠΊΠ ΠΥ ἰη 
Ῥαϊεβίίης ; ὉΥ ““ 41} [86 ἰεννβ,᾽ 411 τποβς ϑειοὰ 
ἰῇ ΔΗΥ͂ ρΡατί οἵ 158 ἀοπιϊπίοπβ. ὙΠΕΘΙΟ ἸνΟΣῸ 
ΤΆΔΩΥ [Ποιιϑδη45 δ Απίοςξ. 

“ον ἐγίδιθ.}] Ἐδίδον, κ Ζσοῖα [Π 6 Ρ011- 
δ ΣΧ." [Ιη Οτϊθηίδὶ οσουηίγίθβ, ἃ Ρο]]εῖαχ (ποῖ 
ΠΟΟΘΒΘΔΤΙΪΥ ἴΠ6 84 Π|6 ἔου 41) 18. αἰ ννδυβ ἰθυϊεά 
Οἢ 411 ἴῃς Ἰημαδδηῖβ. [{ 15 ΟΥΟΙΠΔΤΙΥ εν θὰ 
ΌΥ πε μεδὰ τβθῃ οἵ δος ἴονγῃ δηὰ υἱ]]ασα, 
πὰ τους ΟΥ̓ ἴδεπὶ ἴο (86 φονογῃπιεηῖ. 
ΤῊῆς ϑγγο- Μοοδοηίδηβ, δηὰ δἴογ ἴποπὶ τῃς 
Ἐοπίδηβ, Κορ ὕρ 6 ἱπηπιοπηοσίαὶ ργαςίὶος 
([υκὸ χχ. 22, ΧΧΙΪ, 2; Ἀπ. ΧΙ. 6). 

,γηονι ἐδὲ εμρίονις Γ᾽ «αἰ ἢ ΟΥ “ ἔγοπι πὸ 
ἀυϊγ οἡ 5.11. Τῇο 541]: οὗ Ῥαεβεῖπο ννᾶβ 
ἀοτγινεά οΠἰοΗν ἔτοπὶ ἴ6 Πεδλά ὅ8ὅεᾶ, ψῆογο ἰΐ 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΈΕ 5. Χ. 

ται 1165, Δηα σἶνα γοὺ Γενγαγάϑ. 
29 Απὰά πον ἀο [ ἔτεε γου, ἀπά ἔογ 

γουγ 84Κε ἰ τεϊεδβα 41} τῆς [ενν8, το πὶ 
τε θυῖε5, ἀπά ἔτοπι τῆς οσἰιϑῖοπηϑβ οἴ ϑίϊ, 
Δηά ἔγοῃι Ἴγοννῃ ἴάχϑϑ, 

20 Απὰ ἔτοπι τῆλι ψῃϊς ἢ ἀρρετῖ- 
(Δ πθῖῃ ὑπο τὴς ἴο τεοεῖνε ἔογ τῇς 
τπἰγά ραγὲ οὗ {πε βεεά, δηά τῆς ἢ δὶ 
οὗ τὰς ἔγυϊε οὗ τὴς ἴγεθβ. 1 σεΐθαβα ἰΐ 
ἔτοηιχ [ἢ}}8 ἀδγ ἔογί, 80 τῆι [ῃδὺ 53}}8]} 
ποῖ Ὁ ἴδῃ οὗ τῇς ἰαπὰ οὗ [ι|ἀ468, 
ΠΟΙ οὗ τῆ6 τἢγεε ρονεγηπιεηῖθ τυ ἢἰςἢ 

18 ἔοσιηθα ἠαδζυγαῖ  γ. ῬῬχγίναϊε βογβοῃβ ὑνθτα 
ΑἸϊοννοά ἴο οο]ϊοοὶ [ἴ, δυῖ δὰ ἴο ΡΥ ἃ ἀυΐγ, 
οὔ ἴπ6 πδίυγε οὗἩ Δη ἐχοίβθ, ἰφ [Ὡς σονογηπιθηῖ 
Ὀείοτε σεπιονίηρ ννπδί {ΠΕῚ Παὲὰ ςο]]οςίεά. 
Τῆς οἴἶεοῖ νν58 ἴο γαῖδα ἴπε ῥτίος οὗ βδ]ῖ ἴο 
[δ σοηΒ.ΠΊΘΙ ΡΈΠΕΓΑΙΙΥ. 

απά ὕγονι ἐγοαυπ ἰαχ ἘἈδῖποσ, “ ΖΤΟΣι 
8 0 Ῥαγχιθπΐ ἱπ 1ἰοὰ οὗὨ Το π8.") [{ δά 
ὈΘΘη οὐδίοπΊΔΓΥ ἴοσ ἴΠ6 50] οἰ -Ὡδίϊοη5 ἴο πιακο 
Ργεϑοηῖβ οὗ Ἵογσοννῃβ οὗ ροϊὰ ἴο πε γεϊσηΐηρς 
ΤΊΟΠΔΤΟΝ ΟἹ ΥὙΑΙΙΟΙΙ5 ΟσΟΔϑΟΏ8, 845 ὑνῆθιὶ ἢ6 
ξαϊποά ἃ νἱςἴοιγ, οὗ τεοονογεά ἔγοτι δη 11] 655, 
οΥ ἤθη {ΠΟΥ ἢαά δὴγ ροϊ(ἰοῃ ἴο δϑῖς οὗ Ὠἰπι. 
Ιῃ οουγϑα οὗ {{π|6 ἰξ ννδ5 ᾿ῃουρηξ σοηνοηϊοηϊ 
ἴο Ἑςοπχηλῖα [ἢ15 ἸΓΤΘΡΊΪΑΡ δηα γο] ΠΙΑΤΎ Ρᾶγ- 
τηθηΐ ἰπῖο ἃ ἤχϑα βιπὶ ἀτε ἴο ἴΠ6 ρονγογπηιοηΐ 
ΔΠΠΌΔΙΥ, ἀπά Κηονῃ 85 φόρος στεφανίτης 
([οὈβϑρἢ. " Απί. [υἀ,᾽ χίῖ, 2, ἐν ΟΓ στεφανικὸν 
τέλεσμα (δυ 85), σογττεβροπάϊηρ ἴο {πὸ Βο- 
τηδῃ συγ ογοπαγίμρι ((ΟἸς, Ἰ 6 ρ. Αρτ.᾽, 11.2.2). 
ΤΠ5. ἰ5 ἴπε ραγπηεηΐ οὗ νον [δ επιείγί 5 
οἴεγοα (Π6 χοϑηϑϑίοη. 

30. “44 ἤῆογε ἐδαὶ «υδίεῦ ἀῤῥεγίαίπεῖδ ὠπίο 
6 10 γχεζείυε 75 Υ ἐδὲ ἐδίγαά ραγὲ οὗ 12ὲ “εε4,} 
Ἀδίμογ, “ἕο ἴπε {π|γὰ ρατί οὗ {6 ςτορ." 
Σπορὰ 15 υϑοά Πεῖα ἔογ ἴΠ6 “ σσοὸρ " οἵ “ ρίο- 
ἀυςς," 45 σπόρος 158 πΊοΟΓΕ σοππηοηὶγ (Ηεγοά. 
ἵν. 53; ϑορὶι. “ΡΒΙοςῖ 1. γοό, ἄς.λ [Ιἡη 
Οὐροηΐαὶ σοιηίΓῖθ8, ἃ8 τς ἢ 845 ομθ- ἢ] οὗ 
[Π6 Ῥγοάυςς ἰ5 βαἰά ἴο ιανὸ Ὀδθη ϑοπιοῖ ΠΊ65 
οἰαϊ πηοὰ -ΌΥ [Π6 δίδίς (Μιγκῃοηά, " ΗἰΞίοϊγο 
ἀἐς ϑϑβαῃὶ 63, Ρ. 372); δηὰ [Πς 5Ξαθ ργο- 
Ρογίίοη ννὰβ5 τοαυϊγοὰ οὗ [6 ϑρατίδη ποϊοῖβ 
(Ὑ γτί. Εν. ς; Ῥαυβδῃη. ἵν. 14, 8 3). Τῆδ Ρᾶγ- 
τηοηΐ ἰπ Κὶπαὰ δά, υπάογ (με δϑεϊθυς ἀξ, ἐπε 
ςοπιπλιοα ΓῸΓ 8 Ραγπηεπί ἴῃ ΠΊΟΠΕΥ. 

απά δε δαί φῇ δὲ δὼ οΥΚΓἹ ἐξε ἐγεγ 
Ἀδῖποσ, απὰ ζοὸσς ἴπ6 ΠΑ]; ἄς. ΤῸ ἴτοοὸ- 
ἴαχ δὰ δῆ ςοπηηιοα, ᾿ἶκὸ τΠ6 οογη-ἴδχ. 
Α ἴδχ οὐ ἔτι -γ665 [85 Ὀδθη σοπιπίοη τη (ἢ 6 
Εαϑῖ ἴῃ 41} δρεβ. (866 Τδρδασγὶ, " Ὁῃγοηίηαο, 
γ0]. 11, Ρ. 226: Μαςουαάϊ, ’ Ῥγαίγιεβ ἀἰοσ, νοὶ. 
᾿ἰ. Ρ. 2ο 4.) 

ἐδεέδγεε 5οΌοΓη Ι η}} αυδίεῦ ἄγε σὐἰδεά ἐδογος 
μπίο.1] ΑοἸήραῖε υ. 18, Δηἀ 566 4|50 οἷ, χίὶ, 
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28 Απά ν}}} ργδηῖ γοῖι ΠΊΔΠΥ ἱπ|- 1. Ὁ. 152. 
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[ν. 31--.-34. 

ΘΥΕΙΥ͂ οἠς οὗ τῃ6 ἴεννβ, ἴῃδῖ σγεγε Β. 6. 152. 
ΓΥ οὗ δαπηδλγία δπά (δ ] ες, ἔτοηι {ἢ} 8 
ἀλγ ἰογῆ ἔοσ ἐνεγηιοσε. 

31 [,εἰ Τετυβάίεηι 450 δε ΠοῖΙγ δηά 
ἔγαο, ἢ τῆς Ὀογάειβ τῃογοοῦ, θοῖὴ 
ἴτοτηι τεητἢ8 δηά {τὶ διιῖςε5. 

2 Δπά 845 ἔογ ἴδε ἴοννεγ ψνῃϊ ἢ ἰ5 
αἵ ᾿ Ἀπ Κα [γιε]ά τρ πιΥ δυυ που γ 
ονεῦ ἴξ, δηά ρῖνα ἰξ το τῆς Πίρἢ ρῥγίεβῖ, 
ἴῆδς ἢδ ΠΙΔΥ 8εῖ ἴῃ 1ἴ 8ςἢ πε 48 ἢε 
8041} σῇοοβε ἴο Κεορ ἴξ. 

22 Μογδϑονεγὶ ἔγεεϊυ 3εῖ αἵ ΠΙθεγν 

ςαγγιεὰ σλριῖνοβ οὐ οὗ {πε ἰαπά οὗ 
7υάεα ἱπῖο ΔΠΥ ραγῖ οὗ τὴγ Κίπράοηι, 
πὰ 7 εὐἱὴῤ τῆλε 41} τὴγ οῆςοετβα τεπηῖῖ 
της τῆ θυῖα8 ὄνεη οὗ τῆςϊγ σδίτα. 

24 Ευγίδεγπιογε 7) τοῦ τῆδς 411 τῆς 
[ελϑῖβϑ, Δη4 βϑδθδίῃβ, Δ ΠΟῪ τῃοΟΠ8, 
δηὰ βοἰεπιη ἀλγϑβ, ἀπά τῆς τῆγες ἀλγϑ8 
Ὀείοτα τῆς ἔδαβτ, δηὰ τΠ6 τῆγεα ἀδγ8 
αἴτει τε ἔξαβῖ, 541} Ὀς 41} ἀδγς οἵ 
ΠῚ ΠῚ ΠΥ Πα ἰγεεάοπι ἔοσγ δὲ] (ῃς 
7ενν8 'π ΤΥ τεδ]η}. 

28, 34. [Ὁ ἀρροᾶγβ ΠῸμ οἷ. χὶ. 14, τπαῖ 
{Πο56 ““ ρονογῃηηπιεηϊβ" ψ6ΓῈ παιηθὰ τόβρου- 
{νεῖν Αρπαγεπια, [γάἀάα, ἀπά Ἀδιπαίποπι 
(ΞΞ Ἀαπιδίμδιπλ). “Αρῃαγοπλδ᾽ 15 1ποισῃῖ 
ἴο θὲ ἃ Οτδϑεῖς ὀοστυρίίοη οὗ ἴῃς Ἡοῦτενν 
ννογὰ “ Ερἢτγαϊπι," δηὰ ἴο ἀδβίγῃαϊο ἴῃς τηοϑὶ 
ΒουΪΠΟΓΠ ρᾶτί οὗ ἴΠ6 ϑαπηδλγίίδῃ [τουτί [ΟΥΥ. 
εἰν ταυδὶ 6 ἴΠ6 ἰγαςὶ δϑοιξςζ {μδῖ ἴοννῃη, 
ΜΥΠοἢ ἸΔΥ οὐ ἴϊε οἄἀροὸ οὗ 186 ρἱαίη οὗ 
ὅδάγοῃ, ῃογίἢ-ννοδῖ οὐ ογιιβαίοπι. Ἐδπιδ- 
ἴΠ6πὶ 8 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴῃς ἰγαςὶ δϑοιϊΐξ Ε δηιᾶ- 
{Ππδΐτη, [6 ΟὟ οὗ ϑ8δπιι61}5 δῖ πογ (1 ὅ84π|. 
ἱ, 1), ἴΠ6 Ἔχᾶςῖ ροβίοη οὗ νι ϊς ἢ 15 ἀηκποντη. 
Τ]πάογ νυν βδῖ οἰγοιιπηιδίδησος ἴπ 656 ἴῇσοα εἰ5- 
ττῖςῖϑ ῃδὰ Ὀθεη ἀείϊδοιμθαὰ ἔγοπι ϑαπιατία ἂἀπὰ 
δὐάεά ἴο [υάἀπᾶ, νὰ ἢᾶνα ἢο τεοογὰ : διυιὲ τη 6 
ἴγδηϑίοῦ Πδὰ ῬγοῦὈΪΥ Ὀδοη πιαάθ ἴο Ρῥιυιηϊϑῇ 
80ΠΊ6 ϑαιηδγιίδη γοο!]οη. (86. Εννα]ά, " Η ἰβί. 
οὗ ϑβγδοῖ," νοἱ. ν, Ρρ. 227, 228.) 

απά Οαἰδίε.. ὙΠεθ6 ννογὰβ ϑθοπὶ 5 ροΓς 
βΠυου5, ἀπά ἀγὰ φυϊίε ουξ οὗ ρίδοθ ἤθγθ. Ε156- 
ψΒεγα 1Π6 ἴἤγος αἰσίσοῖ8 ἅγὸ υηϊογπὶὶν τὸς 
ΡῬγοβϑοηΐοα 8ἃ5 δαπιαγίίδη: δηὰ (δ 66 ννᾶβ ἴοο 
ἔτ οἵ [ῸΓ ΔΥ ρογίΐοη οὗ ἴἴ ἴο δανε δύθῃ 
αἰϊδλομοὰ ἴο [υάξα δἱ [5 ρεγίοά. [1 ποῖ 
186 ΕἾΤΟΙ οὗ ἃ 58ςτίδε, δοςσιβίοτμηθαά ἴο σουρὶς 
σα θο νὰ ϑαπιασγία, ἴῃς ννογάς τυ ὕδ 
Δϑοσϊ θὰ ἴο δῇ εΕἸΤΟΥ οὐ ἴδε ρατί οὗ 186 
δυίῃοτ. 

31. δοὶ ῥ ον ἐεπί δὲ απά ἐγίδωίε:. ἘἈδίποτῦ, 
“ϑπὰ [80 ΕἸ 06, δὰ [80 ἴ6Χ086." [|Όὁγυ- 
58416 πὶ ννὰ8 ἴο ὃς ἔτεε οὗ 4}} ραυπιηθηῖβ ἴο ἴῃ6 
οτόννῃ, δηἀ 50 ννόσο ἴο ὃ6 ἴῃς ὉΓΠμ65 ςοἸοςοϊοά 
ἔογ {Π6 βυρροτί οὗ {86 1,ον τς] ρῥγιοϑι ῃοοὰ, 
δηὰ [Π6 ἴΑχο5 ἰενὶθὰ οἡ {{|Ὸ [ἐνν5 ΕΥ̓ ἴΠ6 ηδῖϊνο 
ΔΌΣ [65 ἕοσ τς βυρροτί οὗ ἴπ6 ἔδοτίς δηάὰ 
βουνίςθ οὗ [86 ΤΎεμρὶε (ΝΟ. χ. 32-17)). Νὸ 
ἀεάἀυςιίοη ννᾶ8 ἴο ὕὲ πιδάβ ἔγοπὶ εἰἴμογ οὗ 
1πε86 ἴνῸ βουγοθϑ οὗ σενοπυδ ἔοσ ἴΠ6 Ὀεηοῆξ 
οὔ ἴῃς ϑγτγίδη Ἔχοῃοαυογ. 

92. α’ 7ὸν 1δὲ ἰοαυεγ. (οιήρατγο ςἢ, ]. 
31-36; δηά 866, ἴῃ ἴ86 ῥγεβδοπξ Ἴπδρῖουγ, 
ὋτῇσῪῃη. 6-0. 

ΤΙ. «εἰν ἐδ ἰΙο ἐδὲ δίσῥ ργίο" ἢ 1)6- 
ΤΑΕΙΤΙΙ18 βρθᾶκβ ἃ5 Τποιρἢ ἢ ΨοΓῈ ἰρηογδηΐ 
ν ΠῸ παὰ δββυπιοὰ ἴῃε οὔῆος οἵ Ηἰρὰ Ρυιοβῖ, 

Ὀυΐϊ Ἄσοηοϊυάοα {παῖ ἴῆ6 πδίΐίοπ, ὑπάοσ 186 
εἰγουπ᾽ϑίδηςεβ, νου] 5εῖ οὔθ ὉΡ. ἼΠΟΓΕ σδιν 
ὕὈε ΠΠῚῸ ἀουδὲ τμλᾶὲ ἢς Κηονν οὗ [οπαῖμδη᾽ 5 
εἰοναίίοη, δηὰ ΡΌΓΡΟΚΟΙΥ ἱρπογοά ἰξ, 

33. 1, )εεῖν “εἰ αἱ ἰδεγίγ ξ  ςὙ7 ὁπὸ Οὗ δε ὕεαυ: 
ἐδαὲ «υεγε εαγγιεά ἐαῤίτυε5.} ΤῊΪ5 15. ἃ πεν 
Ροϊηξ. Ι͂ἡ ἴῃς ννᾶσγβ Ὀεΐνοεη [86 δγτίδηβ δηά 
6 ραίγ Οἵ. ῬΑ ἴῃ [υὐπα ἃ ἰᾶῦρε ἡυπΊθοΣ 
οὗ οδρίϊνεβ τηιδὶ ᾶνο Ὀδοη πιδάθ. Ὑἤοβο 
Ἰληρι ϑηθα ἴῃ σςοηβησπιθηΐϊ ἴῃ ταγίουβ ραγίβ οὗ 
{πΠῸ δυγίδη ἀοπιϊηίοηβΒ.Ό. [ἴ ννᾶβ ἃ ἴοπηρίίην 
οενγ ἴο ἴῃς ὅθης 5 οὗ [6 ςαριίνοβ, (μαι {ΠΕ 
5ῃουϊά, 411 οὗ τθῃ, 6 δῖ ὁποθ 5Ξεῖ ἔγθε. 

1 «υἱὴ! εῤα! αἱ! νιν οἴἥεεγς γονεῖς ἐδὲ ἐγ δῖος 
ευέη 00 ἐδεῖν εαἰ 6.5] ΤῊ ἰ5 οὔβουγθο. ΒΚ 
1806 οοπίοχί, (ἢ6 γΓοπλίϑϑίοη 8ῃοι]ἃ σΟΏσΟΤ 
ΘϑρΡΘΟΙΔ ΠΥ (ῃς ςαρίϊνς ϑγδοὶος; δυΐ ἰἴ 15 
ποῖ ᾿ΠΚΟΙΥ {παὶ [ΠΟΥ νου] ροϑϑοϑβ σαί]. [ΙΕ 
ἴῃς Τφοπορβδίοῃ τνᾶβ ἴο ὕὈδ ρϑῆργαὶ, βεσῃδρβ 
7οβερῆιβ πιὰ ποῖ μᾶνε θθθὴ ποῖ (ΔΓ ὑτοῦρ 
1ῃ Ἔχρ αϊηίης 1ἴ 45 Δη ὀχειηρίίοῃ οὗ {πε [ονν δι 
ΔηΪπηΔ}5 ἔτο σΟΠΊΡ᾿ ΒΟΓΥ δ ρ ογπιθηΐ ἴῃ πε 
βεῦνίος οὗ ἴπ6 ϑγγίδη ἰδίθ. (8εεὲ |οϑερὰ. 
“Αηἴ. [ἀ.᾽ χι. 2, 8.3.) 

34. αἰ 1δὲ Κα: ... ἀπά «οἱεγιπ ἀαγ5.} 
Α ἀϊδιϊποϊίοῃ 5θοπὶβ ἴο ὃς ἱπϊοπάδα Ὀεῖοεη 
τς τοςοορηῖϑοα ἔδασῖβ, νεῖ ποῦ σοτηπιαηάεοά 
ἴη πε ἅνν, ΟΥ̓ Θϑίδο ἰδῆθα Ὁγ εςοἰοβίδϑτιςδὶ 
Δ ΠΟΥ Υ, δηα οςοαϑίοηδὶ ἀδγ5 ἀρροϊπίοι (ἀπο- 
δεδειγμένοι) [ΤΠ {1π|ς ἴο {ἰπι6 ἴο θ6 Κορῖ ΠΟΙΥ͂ 
ὉΥ ἴποϑε ἴο νβοπι πε τῖσαι οὗ δυςἢ δρροϊηϊ- 
τηθηΐ δεϊοηροά. οί εἶδϑβϑοβ οἵ ἀδγξ ὑνΈγ 
ἴο Ὀ6 Θ]υ4}}} ἀδγ5 οἵ βίαϊε Ὄχεπηρίίοη ἴοσ ἴΠ6 
7 ον 5 σου γ. ΤῊ δχεπηρίίοη ννὰ5 ἴο 
ςοῃϑβίβξ οἵ ἀτέλεια, “ ἔγοοάοπι ΠῸΠὶ ἴδχ "---ῆο 
δαἀνδηΐδρε οὗ νῆϊον, ἤθη {πιο ἴο ςοτγίδιἢ 
ἄδγϑ, 15 ποῖ νΈΓῪ ἀρραγεηΐ, δηὰ ἄφεσις, “τε- 
τηϊβϑίοη οἵ βίδα οἰδιβ οἡ {ποῖγ ἔπι, ΠΟ Σ 
νου] οἰθαῦν ἤᾶνς Ὀδθη ἃ σοηδιἀθγαῦϊο θοὸν 
ἴο ςεγίδιῃ 6]45565 --- . 50] 6 γβ, σας οἢδ[ιςοὶαὶβ, 
Δηα ΟἴΠΟΓ ορ]ογές. 

δὲ ἐῤγες ἀαῃ9ε δεΐογε δὲ αὶ, ἀπά 4δὲ ἡόγεξ 
4αγ: αὐἴονρ τὲ 3α...1 ὍὝὨΠΟ Εἰπ]Ὲὸ σοΟΠΊ ΠΟΥ 
βροητίη {ποτ ἸουΓηοΥ5 ρας κιναγ 5 δηὰ ἔογνναγάὰβ 
ΌΥ δι ςἢ ϑγγίδη [εν 845 νοῦ ἰη ἴῃ6 Βδδὶῖ οΣ 
αἰτοηάίηρ ἴῃ στοαί [εννϊϑῃ [οϑενα  ς, 
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ν, 35---40.] 

ς ΑΙδο πο πιδῃ 514]}] ἢδνε δυ- 
ΠΟΥ το πγοαάάϊς τυἱτὰ ἐἤεηι, οὐ ἴο 
τηοίεβς ΔΠΥ͂ οὗ {Π6Π| ἴῃ ΔΠΥ πηδίῖογ. 

46 7 «υἱὲ ἔατιθοσγ, τῃλὲ {μετα δὲ 
εηγο ]εὰ δίποπρ τς Κιπρ᾿βΒ ἰογοαβ 
ρους {Π|ΓῚ τῃοιυδαπά τηθη οὗ τῆε 
]ενν8. απο ψγῇῃοπὶ ΡΑΥ 5314]} 6 ρίνεη, 
45 δε ]οηρεῖῇῃ ἴο 81] τῃς ΚἰΠρ᾽8 ἔογςςβ. 

27 Απά οὗ τπδπὶ τον 514}} ὃς 
Ρἰαλοβὰ ἴῃ τε Κίηρ᾽5 βἴγοῃρ Πο]ά5, οὗ 
νυ Ποπ 4150 “0γ16 50|2}} Ὀε 5εἴ ονεῦ [ἢ ς 
αἴξαίγβ οἵ τῆε Κίπράοηιμ, ννῃϊ ἢ ἃγα οὗ 
ἴγυϑὲ : δηά 7 τοὐξ τῃδλτ ἘΠΕΙΓ Ὄνθβθαῖβ 

Ι, ΜΑΛΟΟΑΒΡΕΡΙΡ. ΣΧ. 

ὄνεη ἃ5 τῆς Κίῃρ πδίῃ σοπιπιδηάεά πῃ Β.Ο. τε. 
{πε ἸΔπά οὗ [υἀθᾶ. 

28 Απά ςοποεογηίηρ ἴδε ἴτας ρὸ- 
νεγππιεηΐβ [πὶ τὰ δάάεὰ ἴο 7ιάσα 
ἴτοπι πε σου ΠΕΓΥ οὗἩἉ ϑαπηδγία, ἰεῖ τῇ θη 
δ6 Ἰοἰπβα νυ [π4εὰ., τας ἘΠΕΥ ΠΊΔΥ 
Ὀε τεσκοηθὶ το Ὅ6 Ὁπάδγ οπε, ΠΟΓ 
Ὀουπά ἴο ΟὟΘΥ οἴδαγ διςπου τ τΠΔη 
{πε Πρἢ ρῥτίεβι᾿β. 

20 Ας ἔογ Ριοϊεπηδίβ, δῃά τὲ ἰδπά 
ρΡεγιδίηϊηρ τΠογεῖο, 1 ρῖνα ἴτ 245 ἃ ἔτες 
ΘΙ το τς ϑαποίυλιυ δὲ ογιιβδίεηι 
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Ι τ, 9 ἴογ [86 ΠΕσεββΆΥ δχρέηςεβ 'οξ τῆς ἐν δ 
ΒΔΠΟΚΙΔΓΥ, πὰ ρονεγηοῦβ ὃς οὗἩἨ τῆαπΊϑεϊνεβ, δηά 
40 Μοιβονεῦ 1 ρίνε Ἐνοῖῦ γεᾶγ ἐΟτ. τοαῖξ. τῆ δῖ τΠογ ἢΠνς δἴτοσ {Πεῖγ οννῃ Ιαννϑ8, 

ἐρε. 

395. πὸ "παη “ῥα! ῥαυς σωροῦ 1ο »ιο 416 
«υἱὲ ἐδερι.) ΚΝ ὁ ταυιιδῖ υπηάεγϑίδηά, “ δὲ βυις ἢ 
Εἰπ|65.7 οιηείσι 8 ςουϊὰ ποῖ πηϑδῃ ἰμδῖ πο 
Οπς 5δουϊά ὑπάου ΔΩΥ εἰγοιιπηδίδηςοβ ἀγγοϑῖ, 
οὐ ἴδια ἰεραὶ ργοςοθαϊηρϑ δραϊηϑβῖ, ἃ [ενν. 

36. 7 «υἱ} ιγιδεν, δαὶ ἐϑέγε δὲ εηγο ρα 
αρποη ἐδε ἀἰπρς ζόγεσς ἀδομ ἐδίγιν Ἰδοισαπα 
1 Ὁ 1δεὲ “ε4υ..1] Τῆς δησγοϊπηθηϊ οὗ [οὺνϑ 
διλοης ἴῃς Κιηρ᾿8 ἔογοθβ τοι] πιᾶσγὶς τμεπὶ 
25 11 εἰζεοηβ, ἰγυκίοά ἴο ὈδΑΓ ἅττη5, δηὰ 
Τοοοῖνα ἃ ΤῊ ΠΠΑΓῪ ἰγαϊηϊηρ, ἃ5 πλυοἢ 48 ΔΗΥ͂ 
οἴϊιοτβ. [{ νυᾶβ ἃ ργνορο, δηά ποῖ ἃ Ὀυτίποη, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ 45 ἴΠ6 βδοϊάΐθγβ γοςεϊνο ρᾶγ. ΤΠΘ 
πυθεῦ, 2ο0,οοο, νου ϊά ὃ6 ϑυγρτγίβίηρ, 1 τῆς 
]ενν5 οἵ Ῥαϊοϑδϊίηθ ΟὨΪυ ψψεγα πιοδηῖ; δυῖ να 
ζη5ῖ ΓΕΠΊΘ ΠΌΘΟΥ (ἢαϊ ΠΟΥ ννόσα ἰάγζο σο]Οη 65 
οὗ Ϊεννβ ἴῃ νδγοιβ ραγίβ οὔ ἴς Επηρίγε, 45, 
Θβρϑοία!γ, δὲ Απηζίοςμ, Βαῦγίοη, δοϊδυςὶδ, 
Νοαγάᾳ, ἄς.; δπὰ {πὶ ἴ6 [ἐν οὗ [Πο86ὲ 
Ρίδοεβ πηρηϊ μανα Ὀεεὴ εἾδὰ ἴο ἴακο τα] ΑΥῪ 
5ΟΥνῖςο. 

97. “1π4 ὁ ἐδε»ι “σου “ῥαϊ] δὲ ρ᾽αοεά ἐπ 1δὲ 
ἀπ᾽: σἰγοηρ δοίά 5.) Α ἔαγίμοσ τηδγὶς οὗ σοη- 
Πάεποθ. Ἴῆε [ἐν ννεσε ἴο ὃὲ εηρὶογεά, 
ὉἘαυδιν τνῖτἢ της τεβῖ οὗ ἔπ ϑγγίδη ἴγοορϑ, ἴῃ 
ξαττίβοῃ ἀνῖγ. 

9 «υδονι αἰο τοὔπο “ῥα! δὲ “εἰ οὐέγ ἐδὲ 
“ἴ7αἰγ 9.7 ἐδε ἀἰησάον»ι, «υδίοῦ γε φῇ ἐγι ἢ 
Απ οπρ] ογτηεηΐ οὗ [ενν8 ἴῃ οΥοο5 οὗ γυβῖ ἰ5 
ἮΘΓΟ Ῥγοιῃγϑοά ; δι (Ὠ6 πδίυγο οἵ ἴῃ ΟΠΓ65 
ἐβ ηοΐῖ βρεςοιῇςο. Τῆς Ρῥγοχηῖϑο νυ88 νὰρ!, δηάὰ 
ταὶ μι ΘΔ 5:7 πᾶν θθοη ονδαάεά. [1 σεγῖδιη}γ ἀἰὰ 
διοῖ Δπιουηΐ ἴο ἃ ἀδοϊαγαϊίοη [αὶ [ονν8 νγ γα 
10 δ6 τεραγάθα 845 “ συλ βοά ἕο δ}} οπῆῖςεβ 
(Ενναϊά, ' ΗἴΞῖ. οὗ [5γ26],᾽ το]. ν. Ὁ. 328). 

] «υἱ!! εἐδαὶ ἐρεῖν ουϑγεσοῦς ἀπά φοΌΡΓΜΟΓ: δὲ 
47} 1Ἰδεηι εἶνε.) ΤῊΪ5 τνου]ά, πὸ ἀουδίὲ, πᾶνὸ 
Ὀδοη ἃ σοῃϑίἀογδῦϊε θοου, [{ ψνου]ὰ πᾶνε 56- 
ουγοά [86 [ετν8 ἔγοπι πανίηρ Ποῖ η ξΟνΟΓΠΟΓΒ 
Ῥίασοα ονοῦ ἴπδπλ. 561]} 1 νου] δνὸ δἀπιἰοὰ 
οὗ τ1ῃΠ6ἱγ θείην ϑιιδ]οοϊοὰ ἴο ἴπ6 ἰδοῦ πηογοῖθϑ 

οὗ τοπορδάθβ δηὰ Ηο]]θηΐ Ζεῦ, ϑυς ἢ 45 Μϑῃθ- 
ἰδὺ8 δά ΑἸἹςϊ 08. 

αηάδ ἐδαὶ ἐδὲγ ἴξυε α72ον ἐδεῖνγ οαυη" ἰπσαυ..} 
ΑὮ οπῆγο γενοσδζίοῃ οἵ ἰῃς οὐἀϊςξ οὗ ΕΡΙΡΙΔΠ65 
(ςἢ. 1. 41--50), ΟΥ̓ "νος [86 [ενν8  γ τὸς 
αυϊγεὰ ἴο “Ἰεανε {πεὶγ ἰδννβ8,) δηὰ “ΦΌ]]ονν 
[6 βίγδηρο ἰδνν᾽ νδίῖομ. Βα πηδάθ {6 “ἸΔῈ 
οὔ τ 6 Ἰδηὰ " (ἰδ. υ. 44). 

38. εὐπεεγηίπς 1δε ἐόγεο σουεγηνιδη..} 8566 
(6 σοπιμηθηῖ οἡ σ. 2.οθ. [ἴ 15 ργυόδδῦϊο (δὶ 
[ἢθ56 ἀἰδιίγιςῖβ μα δ ποῦῖο δοραγαῖος 
ΠΟΥΘΓΏΟΥΒ, ΟΥ̓ ἃ Ξ5εραΐαῖο φΌΨΟΓΠΟΥ. Νοιν 
ΤΟΥ ννεγοὸ ἴο ὃς δβιιυ]οοϊοά ἴο ἴΠ6 5016 δυ πουῖν 
οὗ τὰς Ηἰρῇ Ρτίεβ. ὙΠῸ υπρταιηπλδίς δὶ 
ςοηδίγυςτίοη οὗ [6 Οτεοκ, σι ῖο ἢ ΓΟ]]ονγ8 ἃ 
Ηδοῦτον Ἰαΐοπι, ἀο68 ποῖ ἰηϊγοάιϊιος ΔΗΥ͂ 81- 
Ὀίχυ!ν ἱπῖο ἴῃς τπηοδηΐης οὗ ἴδ διἰρυϊδιίοη. 

39. “1: 3ῶῶὸν Ῥιοίονιαὶς, ... 1 9ίυε 1 α, ἃ 
εε σβ 1ἴ 15 ΡεΓΌΠΟΠΓΥ τοιηδγκεά, {Παῖ 
Ριοϊοπιαῖβ ννὰ5 ποῖ Ὡον ἴῃ ἴΠ 6 ροβϑεβϑϑίοη οὗ 
ΠΒοπιοίυβ5, 8380 {παῖ Ὧ6 σου]ά κεῖνα 1ἃ ἀὐνᾶν. 
Ριο]όπιδῖ8 νγᾶ58 ἜΧΟΙ ΪΥ [Π6 δος ΠΈΓΟ ἴῃ 6 
τῖναὶ κί Πδὰ ἐϑιδ} 5Πῃ6ἀ 158 σουτί, αηά ἢχοά 
ἢἰ8 φονογηηιθηῖ. [11 ννδβ, πὸ ἀοιυδῖ, ϑεἰοοεϊεα 
ἴο Ὀ6 πιδάδ οὐδοῦ ἴο ἴδε [εν οἡ 1,15 δοσουηῖ. 
ΤἼΘ ἄρΡ6Ὰ] τηδὲς ἴο ἔπεπὶ νγὰ8 ἴο [Π]5 εβεςῖ--- 
41} γοὺ νυν} Ἰεπὰ γουγ 4ϑϑϊϑίδηςε ἴο Ἵσυβἢ 
Β4]45 δηὰ τϑοουοῦ Ῥίοϊθηδῖβ, σι ἢ ἢᾶ5 ρΓῸ- 
εἰαϊπιοὰ Ηἰπὶ Κίης, (ἢ6 οἰ δηά [158 ΤΟΥΤΙΓΟΥΥ 
5|4}} ὕὉε Ἑράρα ἴο γοιι ἃ5 ἃ Ῥεγπιδηθηῖ ροϑ- 
δοβϑίοη." ΤῸ πᾶνε γστεδῖοσ ϑνεϊσζῃς ἢ (Π6 
τοὶ σίουβ [ενν5, ἴΠ6 οεὐδα [ΟΥΓΙΟΥΥ νγ48 πηδάθ 
Ῥατί οὗ {πὸ οηἀονντηθρῃΐξ οὗ ἴῃς Το ΠρΙ6. 

40. Μονγεουεν 1 σίυε φύεΡ γεαγ β ίεεη ἐδοω» 
“απά «δελεϊς.1 Ἀδίῃον, ΚΙ Τ0Σ ΤΙῈῚ Ρασῖ," οὐ 
ΑΙ, ἐπ ΠΥ ΟὟἹ ῬΟΘΣΒΟΙ, εἶνε," ἄς. ΤῊ 
15 Ρυῖ ἰπ οοηίγακὶ ΜΠ ΤΠ ρ!ἢι---ξίνοη οτος [0 Γ 
41}1---οὔ ἴπΠ6 τονθηυθβ οὗ Ῥιο]οσημδῖβ. Τῆς οοη- 
ἴοχὶ βῆονν {παῖ 1 ννὰ5 ἴο Ὀ6 ἃ Ἑσοηϊυςοη 
οἡ ἴῃς ρατί οἵ ἴπε Κίηρ ἴὼ πε Τεπιρὶε 
βοινίςθ. Εἰβοοη (δπουδδηά 58} 665 οὗ [16 
Μδςοδῦθο ροσὶοά ννου]Ἱὰ ὃ6 ννοσί ἔγοπι ἔνγεϊτε 
ἰο Πῆδοη διιπάγοα ρμουπηα8 5:6] ζ. 



4η8 
Β. Ο. 158. δίζοθη τῃοιυβαπά 5ἤ εἶκε 8 οὗ ςἰἷνοῦ οἷ 

οὗ τπε Κιπρ᾿β δοσουηῖβ ἔτοπὶ τῃ6 ρίδςαβ 
Δρρεγίδιηίηρ, 

41 Απά ἃ}} τῆς ονεγρίιι8, ν ἢ ]ςἢ (ἢ ς 
οἤοοιβ ραγεὰ ποῖ ἴπ 848 'π ἰογμπιἷγ 
τίπις. ἔγοτη πεποοίογτἢ 5Π4]}} 6 ρίνθ 
τονναγά τῆε νγογκϑβ οἵ τῃς τερ]α. 

42 Απά δεβιἀς τἢϊ5. τε ἔνε τδοι- 
βαηἀ 5ἢεἶκεῖὶβ οὗ 8ινεγ, ψῃῖς ἢ ΠΟΥ 
ἴοοκ ἔτοτμῃ ἴῆε υ,68 οὗἉ τῆε τεπιρὶς οὐ 
οὗ τῆε δοςσοιιηῖβ γϑᾶῦγ ΟΥ̓ γεδῖ, ὄνεη 
[Ποβ86 τῆϊηρβ 514]] ἰς τεἰςαβο, Ὀεσδιδε 
ΓΠΕΥ δρρετίαίη ἴο ἴ[ἢς ρῥτγίεδίβ ἴδαΐϊ 
ΓΑ ἰδίου, 

43 Απά ψΠοβοονεῦ {πεν δὲ τἢαῖ 
ἢεε υπῖο {ΠΕ τειαρὶς δὲ [εγιιβα θη), οὐ 
δὲ νη τῆς ΠΙὈΘγῖε8 τπεγθοῖ, Ὀεὶπρ 
ἱπάεδιεἀ υπηῖο τῆς Κίηρ, ΟΥ ἴὺογ ΔηῪ 
οἴδεγ πιδῖζετ, ἰεῖ τΠ6πὶ Ὀς αἵ [ἰθογίγ, 
Δπα 4}} τῆι {ΠΕΥ πᾶνε ἰῃ ΠῊΥ Γαδ πΊ. 

ομὲ 9.5 ἐδὲ ἀἰπσ᾽ς σεεοιπ.) ΤῸ ὕες ἀε- 
ἀιυςῖοά, {πδὲ 15, οπι ἴμ6 δαίδπος ἄϊς ἴο ἴπε 
Κιηρ, δπὰ ἴο δὲ ἱκορί δᾶοῖς ὈΥ ἴ!ς [ον ]5} 
ΔΌΙΒΟΥ 168. 

ονι δὲ ρίας: ἀῤῥογ!αϊπην ] ἘΔΙΠΕΣ, 
“ἔσουιῃ ἴδ6 (πιοϑῖ) οο υϑηΐθηΐ Ρἰδοεβ.᾿" 

41. αἱ δε συεγῤίως, «υδίο εδε οδεεγ: βαγεά 
ποῖ ἐπ ας ἱπ' ϑόγριεγ ἐρηθ.} ΤὨΘ τηἰεπέοῃ οὗ 
115 15 οὔϑουσγα. [ἴ ψουϊά τηοβϑί πδῖυγα! νυ 
φοίηξ ἴο ἴπ6 ουϊδίδηαάϊηρ ἀενῖ5 ἀκ ἴο [Ἐς 
[ΓΘΑΘΌΤΣΥ ἔγομῃ ἴΠ6 ΓΤΟἸ]οςΐοΓβ οὗ ἴάχοβ; θυ ἴΐ 
ἷἰς ἀπσυῖ, ἰπ ταὶ ςά56, ἴο τἱπἀογϑίδηα ἴΠ6 
Θχργοβϑίοη “48 ἰῇ ἴοστηεσ {{π|6"--- ΠΟ ΓΑ ΠΥ 
85 ἴῃ (ἢ ἢγϑὶ γεδτ8β"--οῖῃσςσθα Ὁπ6 θοῦ ΔΗΥ͂ 
ϑβυϑβίομι οὗ ἰδχαίΐοη ἴβογε νν}}} ἀἰνναγβ ὕὉς βυςἢ 
δἴτοαῖβ. Ῥουῆδρβ ἰῇ ἰμ6 ἤγβί γεᾶῦβ οἵ ἴῃς 
ϑγτίδῃ γὰϊο [86 ργδοίίοε πδὰ ὕδοη (Πδὲ {Πε56 
ΔΙΤΟΘΔΥΒ οὗ ἴπ6 Κιηρ᾽β ἴᾶχϑβϑ ννοπί ἴο {6 ΤοΠρΙς 
{Γεάβυγυ, ἀπά ΤΠ επγο Γ118 ργοροβοα ἃ γοϑίογα- 
τίοη οὗἩ (6 ϑγϑίειη. “.Α5 ἴῃ ἴΠε γε γδᾶγϑβ ἢ 
ταυκῖ ποθὴ 6 σοηποοίοὰ ΗΠ τυ πδὲ ἔρον, 
ποῖ ὙΠ νμδὲ ργεσθάαβ Π. 

42. δευϊάίς ἐδίς, δε ἥυε ἐδοισαπά “δεξεῖς, 
7 ΑΦ ἴορὶο ἴᾶχ οἵ 5οοο 5Πεἶοἶβ ἃ γαγ 
ἢδά, ρραγθηῇΠΥ, Ὀδεη οχδοῖθα ὈΥ ἴῃς ϑγτγίδη 
Τλοηδγο 8. 7118 Πειηοίγ5 ρῥγοροϑθὰ ἴο 
τειηϊ. 

43. «υδοιοευεῖ ἐξέ δὲ δαὶ ἥεε ὠπῖο δὲ 
ἐοηρἰ. ὍΠὨα τρις οὗὁὨ δϑυ]υπ, νος ἢ 16 
Οτθοκβ τοραγάθά 85 δἰ ᾿δοῃίηρ, ἰῃ βοπθ ἄθρτος 
οΥ οἴδβοσ, ἴο 4]} ἐπεῖὶσγ οὐσῃ ἴοι ρ 65, νγᾶ8 ἴο ὃ6 
Τεςορηϊδεα 45 δεϊοηρίηρ 'ἰῃ 4 δῖρη ἄσρτοο ἴο 
τε Ὑοπιρὶς δ [ογυβαίοη. [τ ννὰβ ἴο ὃδ 
ρον νρεε ηοΐ ΟἿΪΥ ΟΥ̓ ἴπε πιαΐη Ὀυάϊηρ, δὺς 
Υ͂ Ἀ11 [15 Ρυγ θυ δηὰ ρῥγεοίηςϊβ (δρια), αῃά 

νν49 ἴο σογογ, ποῖ ΟὨΪΥ οτγἰ πηηα]8, Ὀιιξ ἀςδῖονϑ 

Ι. ΜΑΟΓΟΑΒΕΙΒ5. Χ. [ν. 41--47. 

44 ον τῆς δυϊάϊηρ, αἰϑὸο δπά τε- 
Ραϊτίηρ οὗ τῆς ψοῦκϑ οἵ τῆς ΒΑ ΠΟΙΌΔΓΥ 
ἜΧΡΘπΟα5 85}4}1} δε γίνε, οὗ ἴῃς Κίπρ' 8 
Δοςουῃηῖβ. 

45 Ὗξεα, δηά ἔογ [πε Ὀυ ΔἸ πρ οἔτἢς 
νν4}}5 οὐὁἨἁ Ϊεγυϑαίεπι, ἀπά {πε ἰογγ- 
ἵησ τπογεοῦ τουηὰ δδουΐ, εὌχρεηοαβ 
5Π}} θ6 ρίνεη οὐκ οὗ τῆς Κιηρ᾽5 δο- 
ςοιηῖβ, 85 4150 ἔογ τς δι] ἀρ; οὗ τε 
νγ74}}5 1η. [ι468. 

46 Νον ψἤῆεη Τοπαῖμδη δηά τῆς 
Ρεορὶς μοαγά πεθς νγογάβ, {ΠῸῪ ρᾶνε 
ΠΟ οἴεαϊς υπῖο τῆεῖ, ποῦ γεςεϊνεῦ 
ἴΠεπὶ, Ὀεσδυδε ΤΠΘΥ τεπηθηιδοεγεά τῃς 

εαὶ ενἱ τῇδλὲ ἢς μαὰ ἄοπε ἴῃ 
8ΓΔΟΪ ; ἴίογσ ἢς [δά δῆιςοϊοα τδοπὶ 

ΨΕΓΥ 50Γ6. 
47 Βυῖ ψ ΑἸεχδπάεγ ἘΠΕΥ σνετε 

ψν 6 }} ρεαβεά, θεσαυβα ἢῈ νγᾶβ ἴπε ἢγϑεϊ 
ἴῃς εητγελῖεά οὗ για ρεᾶςεὲ στῇ 

-π-οῦ δ ΔΠΥ σαῖς, Ἄγοαυη ἀοδίογβ. Εσθῃ ἴῃς 
ξοοάβ οὗ βδιςἢ ἀονθίογβ οσα ἴο ὕὉε 5δΐδβ ἔτ στὰ 
αἰϊδοῆιηοηῖ, ἀυγίης [πεῖν ἀθοάς ἴῃ πε Τ ἐτηρῖε. 

44, ον 1ῥὲ ὀμί άπ αἷδο απά γεραϊγὶπς οὗ 
ἐδε «υογὰᾷς οΚἹ δὲ ταπεοίμαγ).)} ὅδὲς δῦοτο, 
νυ. το, 11. 

9 δε ἀἰπρ᾽ς ἀεροιρ9.) ἘἈδίδογ, “ οαὲ οὔ 
τῆς Κιηρ᾽5 Δοςουηῖδβ.᾽ 

46. ῶγ ἐδὲε διμάίσ ο.ἡὨἁ( δε «υαἷ!τῃ ἐπ 
ϑμάεα.) ἘΔΙποΥ, “ΤῸ ἴΠ6 Ὀυϊάϊηρ οὗ [Πς 
ζοσῖα," ΟΥ “δίσζοΙ 8014 8." (Οοπιρᾶγε ἀῦοτο, 
οἢ. ΙΧ. 590-52. [επιείτυβ νγ»ὰβ τελὰγ ἴο 
υηάετγίακο 41}} {656 θυΐ οὗ οσουτεο 
οἡ ἴδε ᾿πὴρ|1οἀ σοπάϊίοη μδὲ [Θγιιβαίεχι δηὰὶ 
τῆς “ΒΟΠΡΠΟΪ 5 " 5βου]ὰ ὕὲ μοὶ ἔοσ πίῃ, 
Δηα ἀραϊηςί ἢ15 Δάν ϑδιυ. 

46. οὐδέ «οπαίδαη απά ἐδε ῥεοῤίε δεαγα 
ἐδε:6 «υογά:.) 1) επιεῖγίυ5 [Δ1|6δἀ ἴο 5} Ὁ ἋΡ δὴΥ 
εδ!ουβυ οὐ ἀἰββοηβίοῃ βεΐννθοη ἴΠ6 ρεορὶς δηὰ 
{πε γ ἰεδάοσ. [106 Γ4] 85 μὶβ οὔδθσβ νέο, δηά 
τεπηρίηρ 45 ΠΟΥ τηϊρἢϊ πᾶνα ὑθεη, 1 τογαγάθα 
858 8ἃη Ὠοηῃοβῖ Ὄχρσθϑϑίοη οὗ ἢ]5 ᾿πιοηϊὶοης υυῖτἢ 
τεβροςῖ ἴο ἴῃς [εν ]ϑἢ ἡδίίοη, ἔπΠεΥ δαά ὑπάετ 
(6 οεἰγουπιδίδποεβ πὸ ψνεῖρῃϊ οὐ ρονγοῦ οἵ 
αἰἰγαςσὔοῃ. ΤΕΥ ψεῖε σερασγαάρά 45 οχίοτί 
ἔγοπι ἢἰπὶ ΟΥ̓ δϊ8 ποοράβ, δηἀ πὸ Ἴοηπῆάεηςς 
νγαϑ ἴοϊ [Πδὲ 6 ψου]ά σοηϑβιογ ἢἰ πη] θουπα 
ἴο 1Ποῖγ οὈϑοσνδηςς, ἢ ἣἢς βδῃουϊα βυςοςοοά 1 
οὐ ϑΠΐηρ Β4Ϊ45. 

δὲ ῥαά αὐείεά ἐδενε ὍΕΡῪ “ογε.1] ΤῊσουρ ἢ 
ΑἸςίΐπιυβ, Βαοςπά65, ἀηὰ Νίςαπου. 866 ἐβρὸ- 
ἤμιο «ἢ. Υἱῖ. 16, 19, 22, 34; (ἢ. ἰΧ. 2, 25-2 7, 

ς. 

47. δὲ ε«υας ἐδε ἠγ“ἰ ἐῤαὶ οπέγεαίεα οΥ᾽ ἐγτὸα 
δέσει «οἱ ἐδεν!.] Οὐὐ Γδηβίδϊοσα πᾶνε ἰἢ- 

Β.(. :-ς2. 



ν. 48---ς 2.} Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΡΒ5. Χ. 

Ὁ. Ὁ. 155. [ῃ 6}. Δπ4 ἴΠ6Υ νγεσα σοηίδαεγαῖθ νυ ἢ 
τς Πΐπα δἴψαγϑβ. 
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50 Απᾶ ἢε οςοπιϊηυεα τῆς δαῖίὶε 8. (. τεο. 
Ἔ Β0Γ6 0ΠῈ|] τ[ῃ6 βδυη ψεης ἄονη: 
δῃηά τΠδΐ ἀΔΥ̓ ννα8 [δεπιείγιιϑβ 5]δίῃ. εἶν. τ5ο. 

ΕἾΤ ἔοτοαϑβ, ἀπά σαπιρεὰ ονεῦ ἀρδίηϑβῖ 
ΘΠ ΘΊΓΙΙ5. 
40 Απά αἴεγ τῆΕε νο Κίῃρβ ἢπαά 

Ἰοϊπεά θαῖεῖε, [)επχεῖγιϑ᾽ ποϑὲ ἢεά : 
δυὰς ΑἸεχαπάεγ ἐοϊϊοννεά δίτεσ ἢϊπὶ, 
δηά ργανδιεὰ ἀραίηβῖ {ἢ επΠ|. 

βογίοἀ {πε οριπεῖ “ ἔσιιθ ἢ δεΐογε “" ρϑᾶςβ," 
ὑυποιῖ ΔΗ͂ νναττδηῖ ἔγοηὶ τῆς οτἱρίπαὶ, ἴῃ 
οΥογ ἴο ονεγοοηια ἴῃς αἰ ΠΟΥ ὙΠ ΙΓ ἢ ΔΓΙ565 
ἔτουιι ἴπε ξᾳοΐ, τεοογάθα θαυ! εν ἴῃ [ἢ σπαρῖογ 
(υν. 3-6), [δὲ Τϑοπιείτι8, Δη4 ποΐ Βαΐδϑ, 
Ὀορδὴ ἴπ6 ποροιίδίοηβ. [Ι͂ἢ μροϊηξ οὔ ἔαδεῖ, 
ἴΠΟΓΟ 18 8 σοηίτδάϊοϊίϊοη Ὀεΐνοθη συν. 2 δπὰ 
47, ΜΉΝ σαηηοῖ 6 γοΐ οὐνθσ. Α8 ΗἩοπιοΥ 
“η0645 ᾿ ΞοΙηε. 68, 50 ἀο65 οὖν δυΐπου. 

ὃ. ΤῊΕ ΝΑΚ ΒΕΥΨΕΕΝ ὈΕΜΕΥΕΙΌΒ ΑΝῸ 
ΒΑΙ,Α5-- Ὁ ἘΡΕΑΥ ΑΝῸ ΠΕΑΤΗ ΟΕ ὨῈΕ- 
ΜΕΤΑΙυ5. 

48-560. Το ἀεῖ41}5 οὗἩ ἴπ6 νχὰσ Ὀεΐνθεη 
Πεπ 15 ἀηὰ Αἰοχδηάθσ Βα]Δ5 ἀγὸ δι Π|{|6 
Κποννη. [1ἴ ἀρρϑᾶγβ ἴο δυο ἰδϑίθα ςοπιοννμδῖ 
ΤΏΟΓΘ ΤΠδΔη ἔν Ὑ68Γ5 (Β.0. 152-150). Αἰία]ι:5, 
Κίηρς οὗ Ρογράπι8, ἰηἀδυςοα Β4]25 ἴο ςοπὶὸ 
ἰογψαγά, δι. ἀϊά ποῖ αδἱ ἤγβεξ βυρροτί πὶ 
ἢ Ὧ]5 ἴγοορθ. ΑΗΘ ἢἰς βοίΖιισο οὗ Ρίοϊος- 
ΤῊΔΙ8, ΟΥ̓ ΑΟΓΟ, [ἢ Β.Ο. 152, Ὠ) οπμγοίγίιι5 διδοκοά 
ἢϊηι, ἀηὰ ἴῃ ἴμ6 ἢγϑε εηραροπιθηΐ ρμαϊποὰ ἃ 
ἀεοϊάοα νἱοΐοτΥ (υδξϊη, χχχν. 1). Αἰίαίιβ 
θη ἴοοῖκ ραγτί ἰῇ [6 ννᾶγΓ ΟΡΘΠΪΥ, 48 ἐϊά 
ῬιοΙεπαΥ ῬΡΒΠοπιεῖον οὗ Εργρί, δηὰ Αὐίαγαῖθο8 
Ν. οἵ δρραάοςϊ8β. Τῆι5 σἰγεηρίποηεά, Β4145 
ἴουρῃϊ ἃ δεσοηα Ὀδ[116, Ποῖ 15 [Π6 πη ΒΟΥ 
ΒΡοΚβη οὗ (συν. 49, 59). ὍΠε ἕογίυηοβ οὗ (ἢ 6 
ἤρς ες σμοηυεγοά ; Ὀυΐ ἴῃ [ῆ6 ἐπὰ Β4]δ5 
ννᾶ5 νἱοϊοτγίοιβ, δηὰ οιηθίγυ νγὰ8 οἰαίῃ 
(7 υβείη, ας. ἐς; 1Ο5ορἈ. “Αηΐϊ, [υἀ.᾽ χῆϊ. 2, 8 4). 

48. Τόεπμ σαϊῥεγεώ ἀπ “ΔΔἰεχαπαο σγεαὶ 
γε.) Ταβῖϊῃ ἴ6}}5 υ8 τῆαϊ 86 ἴῆγος Κίηρβ, 
Αἰί4].5, Ῥ(ΟΙεπΥ, ἀπὰ Αὐϊαγαίῃθβ, βοηΐ ΤΠΟΙΣ 
ἴογοθβ ἴο [18 δά : ῬΟΓΡΏΥΤΥ 5ᾳγ5 ἢθ ᾿δά ἅῃ 
ΔΙΤΩΥ ΟὗὨ πιεγοεηδγίεβ, πα οοπίϊηροηΐς ἔτΟΠῚ 
ἜλοωΝ δηα Αἰία! 5 (Ευβεῦ. “ΟὨσ. (δη. 1. 40, 

15). 

49. δωροίγίμσ᾽ δοιὲ 7 Αςοογάϊης ἴο 
]οϑερῆιβ, Ὠ επιοῖσιιι5 δὰ αἵ ἢγϑξ ἴΠ6 δάνδη- 
ἴδε. ΑΠΟΥ ἱπΠΙοϊης 4 στθαῖ 5]διρηϊογ, ἢ6 
Ρυῖ [πε ΔΙΤῊΥ οὗ Βα]Δ5 ἴο Πρ ἢ, ἀηα νγᾶ5 ΒΟΙΥ 
Ρυγϑυΐηρ ἴΠ6πὶ, ἤθη ἢἷ5 ἤογθο ὈδοδπιῈ θη- 
ἰληρ]εὰ ἴῃ ἃ Ῥορ; δηὰ ἴῆγενν δἴπι, υυβογθυροη 
Ὠ6 ψγᾶ5 ὀνεγροινογεα δηὰ εἰδίη (΄ Απί. [υἀ.᾽ χἧΐ. 
2) ὃ 4). ὙΠ ΡΑΓΥ οὗ ΒαΪΑ5 ἤει) χαϊποά ἴδ6 
ἄλγ. Ϊ7υϑιϊη 4150 δὰγ5 ἴμαΐ ᾿ϑοπιοίσι5 πδὰ 
“ Κη]οὰ πηδηγ [Ποιιβαηά 5," δείογο ἢ [611 Βρἢϊ- 
ἴῃ ὈΓΑΥΟΙΥ ἴῃ τς τὨ εἰς οὗ [6 οἴγυσρῖο. ΤῈὸ 
θαι] τηυβὲ μάνα ἴΔΚεπ ρίας δδουῖ Αὐκυβῖ, 

1 Αβεπνατὰ ΑἸεχαηάεγ βεηξ δη- 
 αβδδάοιβ ἴο Ριοΐδηχεβ Κίηρ οἵ ἔργρε 
ὙΠ ἃ Πιεβϑαρα ἴο 1ἢ15 εἴξεοῖ: 

52 Βογαβγλιςῇ 85 1 ΔΠ| σοπλα Ἀρϑίῃ 
ἴο ΠῚ τεαλίπι, πὰ δπὶ 8εῖ ἴπ τῆς 
τἤγοηθ οὗ ΤΥ Ρτορθηϊζοῦβ, ἀπά ἤᾶνε 

Β.Ο. 150 (ΑἸ ̓Ἰπίοῃ, “ Ε΄. Η.᾽ νο]. 111. Ρ.. 324), θη 
δ επιείσι5. δὰ Ὠοϊὰ {86 1ΠγΟΘ ῸΣ πραυΪγ 
ἴννεϊνο γϑᾶῦβ. (866 ςἢ. Υἱῖ. 1.) 

8.3. ΤῊΕ ΜΑΒΕΙΑΘΕ ΟΕ ΒΑΙᾺΒ ΜΨΊΤΗ ΟἸΕΟ- 
ῬΑΤΕΑ, ΑΘΗΤΕΒ ΟΕ ΡΊΤΟΙΕΜΥ ΡΗΙ1Ὸ- 
ΜΕΤΟΚ---ΗΠΟΝΟΒᾺΒ ΡΑΙ ΤῸ [ΟΝΑΤΗΑΝ 
ΑΥ ΤΗΕ ΤΙΜΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΔΙΈΘΟΙΝΟ. 

581-66. [ἴ νν»ὰ5 παΐῃτα! ἴΠαὶ Β4115 βῃουϊὰ 
υνῖϑἢ ἴο δἰγοηρίποη ἢ πβο  ἔ ΌΥ 4 πιδισιπλοηϊαὶ 
4 !ἸΔης6. ἴὐρδίαγίϑ ἀγα δἰνναῦβ οδροῦ ἴο οδίδιη 
αἰἰπα ῆςς ἱπῖο ἴπῸ ἔδπλ  εἰτοϊα οὗ Κίηρβ : 
δηὰ Βα]45 τνᾶϑ 8η ι:ρϑίασί οὗ δὴ Ὄχοθεαϊηρὶγ 
γνο Κ οπαγδοῖοσ, νῆο σοι! ὰ ἔδο] πο ςοηβάρηςο 
ἴῃ ἰπλ56] . ΤἬο δγτίδη τηοπάγοῇ5 Παά Δἰγοδαγ 
ἰητογτηδιτι θα νυν ἢ ἴΠ6 ΡιοΟΪΘηλ65, 50 {παῖ ΤΠΟΥΟ 
ννου]ϊά 6 ποϊπίπρ ϑίσαηρο ΟΥ̓ υπυδβυδὶ ἴῃ {δ6 
Ρτγοροβαὶ οὗ δηοίμοσ δυο 4] αηςθ. ῬιοϊθΑΥ 
ῬΒΠοπηοῖου τ δα ΠΥ δοςορίοα ᾿ξ, Ἔχροςϊηρ ΠῸ 
ἀουδὲ ἴο ναίϊῃ ϑδοπιοιῃίηρ ἔοσυ Ὠἰη56 1 ὈΥ {πὸ 
ἰγδηβδοίίοη. ὙΠῸ δι Ποῦ τεϊδῖος ἴπ6 αἴαὶν οὗ 
(πΠ6 τηλυτίδρο ΤΊΔΙΏΪ οὐ δοοουπὲ οἵ ἴΐπῸ 
ΒοποιΓβ ραϊὰ ἴο [οηδίμδηῃ δὲ ἴδε {ἰπ|6 οὗ [15 
ςοἰοδγαίίςοη (συν. 959-65). 

51. Ῥιοίργιοε δἰπφ 9 Ἐφ»ρι.)] Το ῬιίοίοαΥ 
ΠΟΠΙΘΠΊΡΟΓΑΤΥ Μὰ Β41485 ννᾶ8 Ρίο θαΥ Υ]. 
(Ρμ]οπιοῖοσ), ψῆο δϑοοπάεὰ ἴπμ6 Εργρίίδῃ 
(ἤγοηθ ἴῃ Β.0. 1:8: δηὰ σγεϊρηδαὰ {Π] ΒΟ. τ46. 
ΗΔ Ὀεςοδπιο Κίηρ δὲ ἴπ6 ἀξὸ οὗ ϑευθῆ, δηά ννᾶϑ 
ΠΟΠΒΟαΌΘΠΕΥ δὲ (Πϊ5 {πῆὸ αὐουϊ 38 ΟΥ 39. 
ΥΘΑΓΒ οὗ ἀῦῷε. οπιοίτιι8 μδα δηρεγοά ἢἰηὶ ΕΥ̓͂ 
ΔΓ αἰίοπιρί ἴο οδίδιη ροϑβϑοϑδίοη οὗ Ουργιιβ, 
ΜΙ ννᾶ8 82ὴ ἂρραῆαρθὸ οὗ ἴῃς ἢ 
(Δ οἴου ; ἀπά, ᾿πουρῃ ἴΠ6 αἰζοηρί ἐμεὰ, 
ῬΒΙΠομπιοῖου πούθῦ ἔογρανε ἴ. Ηἰ5 ξιιρροτί 
οὗ ΒαΪδ5, θνθὴ ἴο ἴῃς Ὄχίεηξ οὗ δοςορίϊηρ ἢἰπὶ 
ἴογῦ 4 βοῃ-ἰπη-ἶανν, ννᾶ8, ἰηὴ δεῖ, 4 πιοάς οὗ 
δνθηρίης δἰ ψτοῦρβ. Βιιῖ [ἴ ΤΠΔΥ 450 ἢᾶτε 
Ὀδοη ἀϊοείαϊεαὰ ὈΥ͂ ῬοΪΙοΥγ. 4145 νγᾶϑ 80 ννθᾶκ 
(πὶ ῬΗΙΠοπιοῖου ΤΊΔΥ πᾶν ὀχρεοϊεὰ ἴο ψτοϑί 
ἔγοπι δΐπὶ ΟαἸο-ϑγτία δηἋ Ῥαϊἰδβίϊηο --- ἰἢς 
ἀοϑῖγο οὗ Ἐργρῖ δῖ [815 {{π|6--ν βου ταις ἢ 
ἀϊβηςυ γ. (8ε6ε οἢ. χί. 1.) 

αυδὲδ α »ιοα5..)} Ὧδ6 τηοϑϑᾶο ννὰ8 ὕγο- 
ΔΌΙΥ 56ηΐ οΠ αἰπιοϑῖ ἱπιηιθαϊαϊοὶυ δῆογ [Π 6 
Ὀαῖ116. Β4128 δῖ οπος δϑϑιιπιθα 4]} [Π6 αἷἱγβ οὗ 
ἃ στεαῖ κίηρ. Ηε ἴαϊοβ ἴο ᾿ἰπηβοὶῇ [6 ννῃοὶς 
Ἄστεάϊξ οὗ ἴῃς νἱοΐοσυ, πιτθουξ ΔΩΥ πιοηϊίοη οὗ 
ἴΠὸ αἱά Ἰοεηξ ἷπὶ ΟΥ̓͂ ΡΙΟΪΘΠΥ δηά ἴῃ6 οἴποῦ 
Κίηρβ. Ηςσ, οὗ σου γϑ6, ἀ550π|65 [5 ἸΘρ ΕἸ ΠΊΔΟΥ͂, 
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τον [επιεῖτβ, ἀπά τεςονεγεά 
οὐ σΟΙΠΈΓΥ ; 

52 ον δἴτεγ 1 μαὰ 1οἰπεά Ὀδίϊε 
ψῇ Βἷπι, Ὀοζἢ ἢς δηά ἢϊ8 Πποϑδῖ ννᾶϑ 
ἀἰδοοπχδιεά Ὀγ 8, 80 τπατ νν 6 58ϊῖ ἴῃ 
ἘΠ (ἤτοηα οἔὗὨ ἢΐ5 ΚΙηράοπι : 

54. Νον {δεγείογε ἰεῖ 8 τῇακε ἃ 
ἰεασιιε οὐ δι τοροῖμει, δηὰ ρῖνε 
τς πον ΤΥ ἀδιρῆτεῦ ἴο ν δ : δηά 
1 ν}}}} θὲ ΤΏ 8οη ἴῃ ἴδνν, δπὰ νν}}}} ρὶνς 
Ὀοῖἢ τἢες δπά πεῖ ῥ᾽ 8 δοσογάϊηρ ἴο 
τὴν ἀϊρηιγ. 

ςς ΓΠεη Ριοίδπιες ἴῃς Κίπρ ρᾶνε 
Δηϑύνεῦ, ϑαγίηρ, ΕΑΡΡΥ ὃε τῆς ἀδΥ 
γνδεγείη ποὺ αἰάδε ταῖυγη ἱπῖο τῆς 
λπὰ οὗ τὴγ ἐδίμογβ, ἀπα ϑβαῖεβς ἴη [πε 
τἤγοης οὗ {δεῖν Κιηράοῃι. 

56 Απά πον Ψ]}1 ἀο ἴο {Πεα, 23 
που ᾿αδὲ νυγιτδη : πιθεῖ πὲ ἴῆεγε- 
ἔοτς αἵ Ριοϊεηιδίβ, [παῖ γγἴὰ ΠΊΔΥ 566 
οὔθ Δποῖδεγ; ἴογσ 1 νν}}} ΠΊΔΓΓΥ ΠῚῪ 

Ι., ΜΑΟΟΑΒΒΕ5. Χ. 

Β. 6.150. σοϊζξη [Π6 ἀοπιιηΐοα, ἀπά ονεῖ- 

ἷν. 53--:. 

ἀδυρῆίεγ ἴο {περ δοςογάϊπρ το τὴγ 
ἀεϑίγε. 

57 80 Ριοΐεπιεε ψεηῖ οὔ οὗ ἔργριε 
ἢ ἢϊς ἀδιυρῃίεγ (Ἰεοραῖγα, δηά 
ΠῈῪ Ταῖς ὑπῖο Ριοϊεηιδὶβ ἰῃ τῆς 
δυπάγεα τῆγοαβοοῦα ἀπά βεςοπὰ γϑᾶγ: 
8 ὙΠ εις Κιηρ ΑἸεχαπάεγ πλεεῖ- 

ἱηρ Εἴη), ἢς σᾶνα υπῖο Πϊπὶ 5 ἀδυρἢ- 
τεῦ ΟἸεοραῖγα. «δπὰ ςεἰεδγαῖεά ἢδγ 
πχαῖγίαρα δὲ Βιοϊεπιαῖὶβ νυν ρτεαῖ 
δίογγ, 85 ἴπ6 πιληηοῦ οὗ ΚΙηρ5 15. 

59 Νον Κίηρ ΑἸεχαπάεγ ἢδά νγτιῖ- 
ἴοπ υπῖο Τοπαίμαη, παῖ ἢς 5ῃοι]ά 
ςοπλς ἀπά πιοεῖ ἢΐηλ. 

όο ὟΠο τΒεγειιροη ψψεπὶ Βοπουτ- 
ΔΌΪΥ το Ριεοϊεπγαῖβ, νγῆεγε ἢς πιεῖ [ἢ ς 
ἴννο ἰκίηρϑβ, ἀπά ρᾶνβα ἴπεηὶ δηά τῇεὶτγ 
ἔτι πά5. διΐνεῦ δηάὰ ροἱά, ἀπά πιδην 
ΡΓεδεηῖβ, ἀπά ἰουπά ἔλνοιι, ἱπ {Πεὶγ 
βρῇ. 

θ᾽ Αὐ τπαὶ αἰπιε ςεγῖδίπ ρεϑι]δηΐ 
ἔεἴ]ονν8 οὐ Ιβϑγδεῖ, πιεὴ οὗ ἃ ψιοκεά 

Δδηὰ οἷαί! ἀδϑοθηΐ ἔγομλ ἴΠ6 οἷα ]|π6 οὗ ἴΠ6 
ϑυγίδῃ πποπαγοῦβ. Ης δάάγθϑθεβ ῬιΟ]ΕΙΩΥ 85 
Δἰτορεῖθοῦ ἷ8. δαυλὶ, 1 ποῖ ἢἶ5 δυρεσίογ, δπὰ 
ἀεπιαπάβ, γαῖμοῦ 1ΠΔὴ τοηιιθβίβ, 15 ἀδυρῃοῦ 
Ὧῃ ΤῊΔΙΤΙΑΡΕ. 

84. 1... «υἱ]] γίνε δοδ ἐῤεε απά δὲν 3.5. 
Ῥγρϑοηΐβ ἴο ἴπ6 Ὀγιάθ δπὰ μοῦ ἔποῦ (ἕδνα, 
ἔεδνα) ὍΤΕ υϑ04}} 7 πιά ὑεΐίογε πιδγτίαζο ὉῪ 
(ῃς Οτοοκς. Τα ὑτί θ᾽ 5 ροτίίοῃ νγὰβ ᾿δ᾽]εά 
ἐρνή, ἀπά Ὀεσδηπλο ρατί οὗ ΠΟΥ ἄονεγ; [86 
(Π6 5 γοργοϑοηζεά [Π6 δοζιιδὶ ρυ ΓΟ Β456- ΠΊΟΠΟΥ͂ 

οὗ ρτγιϊτνε {ἰπ|65. ΤῊΣ σμαγδςοῖοῦ οὗ {πὸ ρ5 
ταγιοα δοςοσάϊηρ ἴο ἴῃς σδηὶς οὗ ἴῃ 6 Ῥαυττεϑ. 

56. ποτυ «υἱ 1 ἀἠο 1ο ἔδεε, ας ἔοι ῥασί 
«υγιδ]επ. ῬιοΟΪΘΠΊΥ 5 τοδαγ δοςερίδηςε οὗ ἴῃς 
Ῥγοροβαὶ οὗ Βαϊαϑ 18 ποῖ, ρεγῆδρϑ, 5: Γϑίηρ. 
Ἧς τολῦ ᾶνο δεϊϊονεὰ ἢϊπὶ ἴο Ὀ6 4 5οὴη οὗ 
ΕΡΙΡἤδηθ5, ἱπ νος ἢ οᾶ56 ἴἢ6 τηδίςῃ ψνοιυ]ὰ 
'Ὦανο Ὀδοη δὴ 6408] οὔδ; δηά ἢδ6 τηΔΥ ἤᾶγα 
«χροοῖϊοσα ἴο ἀογῖνα δάἀναηῖδρο οὗ βδοπὶὸ Κη οὗ 
οἵδε ἤοπὶ τἢ6 σοοηπηρσοίοη, δου τὰς 
Θχαςῖΐ παίυγο οὗ ἴῃς δΔαἀνδηΐδρε Ἴςου]ὰ 5οδτςεΥ 
Ἦν Ὀθθη 85 γοῖ δρραγοηῖϊ. [1 ψουϊὰ ἀερεπά 
ο οεἰγτουτϊηβίδηςοϑ δηὰ (ἢΠς σπαγαςῖοῦ οὗ Βαἶδϑβ. 

δε γς ἐδεγεζογε αἱ διοϊορια.)ὺ Τῆδ 
Γλοβϑδᾶρο οἵ Βα]α8 πδὰ ργοῦδῦγ ὕδθη 5ειῖΐ 
ἔγοιῃ Απίϊοοῖ, ννΠ Υ ἣ6 ἢ ἀουδῖ ργοςεοάοὰ 
αἴἴζοῦ [5 νυἱεΐοσγΥ. Βιυΐῖ Ῥίοϊοπηδῖβ, Πα νναΥ 
Ὀεΐϊνοοη Ἐργρί δηὰ Απίίϊοοϊ, ϑβεεπιεά ἴο 
ῬΒΙοτηοῖοσ 4 πιογα σοηνθηϊθηῖ ρίδοθ ἔοσ [6 
νιοάάϊηχ. Ηε ρῥγοροβοά, ἱβοτείογο, ἴο δσγίησ 
[158 ἀδυρῃῖον {ΠΙΠΟΥ. 

517. ἐπ ἐδὸ δωπάγεάδ Σ᾿ἐῤγεόσοῦε ἀπά σεοοηαὶ 
7εαγ.)} ὍὌἈα τόηά δεϊειιοϊ ἃ γεν νγου]ὰ σοτῃ»- 

ΤΏΘης6 ἰπΠ ΟΟἴΟθΟΓΣ Β.Ο. 151, δηὰ ἰοιτηϊπδίο τη 
Οςεἴοθεγ Β.Ο. 150. [1ἴ ννᾶ5 ργοῦδοϊὶν τονναγαβ 
ἴπ6 εἷοβε οὗ ἴῃ γεᾶγ [δῖ ἴῃς ννεάάϊηρ ἴοοΚ 
Ῥίδςθ. 

569. δου Ζὶησ ΑΔἰκχαπάογ δαά «υγη]]9 ἀπῆο 
.οπα δα". Ἡδτε μὰ παν ἴῃ6 ἤχϑί πιηΐ οἵ 
16 νυτι τοῦ 5 ργροϑο ἰῃ ἀν ! Πρ 50 Ἰοησ ὕρου 
τῆς νεάάϊης. [{ 5 ΜδςἼοδῦθο, θοῖ ϑύίδῃ, 
ὨἰϑίοΥΥ ἴμαὶ Π6 15 νυτι την ; ἀπά, υυἵ ἔογ [οπᾶ- 
1Πδὴ θείης ἃ ριδϑὶ αἵ 6 ννεἀάϊηρ, ἢδ τηρῆϊ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ πᾶτα ποίϊςοα ἰϊ. Ηδ γχεοραγάβς ἴῃ6 
οςσδϑίοῃ, δοῦγονεῦ, 85 ΠΑΥΠΡ ΣΤΟΔΌΥ τὸ- 
ἀουηάεά ἴο οπαίμαη 8 ϑΊογυ ; δίηςε, 1, με 
ψοηῖ ἴπογο οὐ βρϑεῖϊδὶ ᾿ηυιδίίοη : 2, ἢ6 
βίδγοα {πόῖὰ ἃ5 Δηὴ θη] δηά Ἴςοπιραηΐοῃ οὗ 
{νο οὗ ἴπΠ6 »τοαΐοσὶ Κίηρβ οὗὁἩ ἴῃς Εδϑῖ 3. ἢῈ 
τοοοινθα βρεςῖαὶ Ὠοηοιιγα ν᾽ 116 ἴΠογο, Ὡς ἢ 
ΔΙῸ ἀοϑογιῦοα ἴῃ Ὁ. 62-όὄς. 

60. «υεη} δοποωγαδὲν ἰο Ῥιοίεριαί..}1ὺ Ἐλλῖμοτ, 
ἐἐ γγοηῖ δἰ δο0}}}γ." Αἥἴατξο ἴγαϊη δηκὶ 
ΤῊ ἢ ΟἰἰΒΡΙΔΥ οὗ ννϑα ἢ ἀγὸ ἱπῃρ]Ἰο ᾿η της 
Οχργοϑϑίοη, μετὰ δόξης. 

δε... ξαῦε ἐδένι απά ἐδεῖγ 7 οΝ ας . . . πᾶν 
γε επ..}] Δοροογάϊης ἴο {π᾿ υ5084] Εϑίοστι 
ουδίοαλ. [{ νγᾶβ δβρθοῖδ!  ἰηοιπηθθηῖ οὔ ἃ 
Κίηρ ἴο δὲ ἰανϑΞ) οὗ γνἱῆβ (Χεη. “Ογτορ. 
ΥἹ. 2); δηά [οπδίμδη, Ὠανίηρς θθθη ταϊϑοὰ ἴο 
τς ΚίηρΙν γαπκ (κῥγα, υὐ. 18--λο), οοησνεὰ 
ΕΥ̓ Ξοπς πιθΔη8 ΟΥ̓ ΟΙΠΕΡ ἴο οὈίαϊη βυβῆςϊοπὶ 
νυ ἢ ἴο ΡΪΑΥ (Π6 ρατί οὗ Κίης ΠΟΌΪΥ. 

61. ὠγίαὶπ ρεείεπε ΜΠ] τυ. [1 ίοταῖν, 
“γηθη (ὙΠῸ τνεγο) ρεϑίβ.᾽ ΤΠ6 ΘΧργαβϑίοῦ, 
τῶτο ἰῃ Οτοοκ (ΠΒεπιοβίδ. πη Ε εἰϑκεῖβ " Οτδῖ. 

Β.  τ:φο. 



γν. 61---6᾽. 

ἴο δόςιι56 Πἰπὶ: δυῖ τ[ἢ6 Κίπρ ψγουά 
ποῖ πολ {Πεη. 

62 Ὗελ πιοῖὲ ἴπδη παῖ, {πε Κίηρ 
ςοπιπγδηἀςά το τΔΚε ΟΥ̓ ἢ]8 ρΑγπΊΘΉἴ8, 
Δη6 οΙοῖπα Πῖπὶ ἰῃ Ρυγρίε : ἂπά {ΠῸῈῪ 
ἀἰά 30. 

632 Αἶδο πα πιδάβ ἢϊπὶ 81: Ὀγ ̓ ἰπι- 
86} ἀπά 5414 ιἱπῖο ἢΪἷ8 ργίπςθβ, Οοὸ 
ννῖἢ Ὠἰπὶ ἰπῖο τῆς τηϊάβς οὗ [Π6 οἰ, 
Δηα τηᾶκε ργοοϊδπιδίοη, τπδτ ΠΟ τδη 
ςοπρ δίῃ ἀρδίηϑς Πἰπὶ οὗὨ ΔΠΥ πηδῖζετ, 
Δηἀ τῃδλῖ πο τηδῃ ἴγοιι δ]ε ἢ πὶ ἔῸΓ ΔΠΥ 
τ Δ ῃηοῦ οὗ σδιι56. 

Αἴ ἢ 794. 5), 5 σοηπιοη δηουρῇ ἴῃ 1, δίῃ, 
δηὰ 15 ττὰ]} τεπάδγοα ἴῃ οἷἱἵγ εγβίοῃ. 

γιό οΥ α αυἱεξεά ἰΧ..1] 1,1ῖτο γα! γ, “ τθη 
ΨΠῸ ΜΟΓΟ ΓΙΓΔΉΘΡΤΘΘΘΟΥΒ οὗ (Π6 ἶαν." Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ΠΟ τῖοσο ἰ8 πιοδηῖΐ ἴῆδη ΟΥ̓ ἴπ6 οὐ5- 
ΤΟΠΊΔΣΥ ἄνομοι ((ἢ. ἰ]. 44 ; ̓ϊ]. 6; Υἱῖ. 5: Χ. 23, 
58, ὅζ(.), τσ ποὺ παὰ ρίνθη τρ ἴΠ6 οὔβοῦ- 
γδῆςο οὗ ἴῃς Θνν]ϑἢ ἰᾶνν, δηα τοραγάθα [ἴ 45 
πο ἰοηρεῦ δϊηάϊηρ. ϑυοδβ Ρουβοηβ αϊὰ ποῖ 
ὨΕΘΟΘΒΘΑΓΙΥ ἰοδὰ δὴ ἱτηπιοσαὶ 16. Οπ τῃ6 
ΠΟΏΓΓΑΓΥ, {ΠΥ οἴξδη βουρῃξ ἴο τϑσοοπιπιοημά 
1ΠΕ6ῚΓ νἱοννβ ΟΥ̓ σι Γσίηθ55 ἀπά ριγΥ οὗὨ ᾿ἰνίης. 
[ἴ νγῶᾶβ παΐιγαὶ ἴΠδῖ [η6 ἰοδάθσς οὗ (6 Ηεὶ- 
ἸθηϊζΖίηρ ραγίγ, πηάϊηρ (δὶ [οπδίμδηῃ ννᾶ5 ἴῃ 
ϑυςἢ ἔανουγ, 5ῃοι ἃ τὰκὸ 4 ἰαϑδί οὔἴοτί ἴο 
ἀἰϑοτγεάϊ Ηἰπὶ ἢ τΠ6 δγγίδη Κίηρ. 

62. δὲ ἀἰπισ εογηριαηιίξαά 1ο.... εἰοίδο δὲ» 
ἐπ ρεγρίν.)] Τοπαῖμδη δά, Δρραγθην, ποῖ 
εἴ Δ5ϑιιπιθὰ τἴῃ6 του] ἀρραγεὶ υυιϊο πα 

[ξεῆ ςοηποσάρά ἴο πἰπὶ (νυ. 20). Αἱ {Π18 {{π|6 
[6 οἴοτγίς οὗ ἢἰ8 Θπθπ} 168 γοϑυϊοὰ ἴῃ Πῖ5 Ορθῃ 
δῃά τηδηϊοσί χα δϊίοῃ ἴο ἴΠ6 τογαὶ ἀϊρηιυ. 

68. “4“Σο δὲ "παάε ῥίγη “ἱξ ὁγ δι νι] 142.) 
“Ὡς (Β4145) τηδάς ἢϊπὶ (οηδίμδη) ἴακο [86 
δεδῖ ὈΥ͂ ἷ8 5146" ---ρεσῃᾶρβ οὔ ἴπεῸ 584Πὶ6 
[ἢσχοηο---}8. ΡΟ] οΙγ Ὄχμιθιτηρ αἰτὰ 85. 15 
εαυδὶ. 

Οο «υἱὲ δί»ι ἱπίο ἐδὲ ρηάδ οΚ᾽ δὲ εἰν, απά 
γπαΐο ῥγοείαπιαίοη.) (Οὐοτηρατε Οεη. χὶῖ, 41; 
ἘϑΠΟΥ τἱ. 9-,[1. ΤῊΘ τηαΐη οὐὔ͵]θοῖ ννᾶ5 ἴο 
ΔΚ οηδῖμαη 5 σΌγΔ] αἰρην Κποννῃ 83 
ΜΊΑΕΙΥ 45 ροβϑίῦ]θ. 

65. ἐῤῥέ ἀϊπρ . .. «αὐγοίς ῥίγει ὠρποπῷ ῥὲξ 
εἰς ἢ 7εϊεπάς.)ὺ [Ιἴ 15. ᾿Ἰπιρ! οἀ {Πα {Πογδ ννᾶ8 ἃ 
σδίδίοριδ ἴῃ ῃϊοςἢ (Π6 Ὡδῖ68 οὗ ἴπ6 “ ΚΙηρ 5 
ἔποηά ς᾽ νεῦε ἰηβοσι θα, δ5 ἴποῦο νγὰ8 οὗ 
γογαὶ ὈοπείδοϊζοΓϑ " δηιοηρ ἴδ6 Ασμαπτεηϊδῃ 
Ῥεγβίδηβ (Ηεγοά. νἱῖ}. ὃς; βίο 1. 23, 
τ]. 1). [ἴ ἀρρθαγβ ἔισγίποσ {παῖ ποτα ἡνεγα 
ττδάδιοηβ οὗ σᾶηκ δπιοηρ ἴθ “το η45,᾽ {Π6 
Ὀ01Κ οὗἨ 16 πὶ ἑογπληρ Δ “ΟΥΑΙΠΑΓΥ "ἢ οἾΔ55, 
ψδ1|6 ἃ σογίαϊπ ΠΌΘΟΣ ΜΕΥ ΧΘΟορηἰδοα 88 
“ Ποῖ ἔτ θη 5." (86ε ἴδ σοπιπιθηΐ οἡ «ἢ. 1. 
18.) 

4420ε.--- οί, 11. 

Ι, ΜΑΟΟΑΛΒΒΕΘ. ΣΧ. 

ἐΟ. :ϑο. δ, 2556 πΊ}] εἀ τ επηβεῖνεβ δραίηβς ΐπι, 
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64 Νονν ψνῆεπ ἢ8 δοσύβεγβ 8407 Β.Ό. 150. 
(πὶ ἢς ννᾶβ ποηουγεά δοσογάϊηρ ἴο 
[ῃ6 ρτοοϊαπηδίίοη, ἂδπὰ οἰοιπεά ἴῃ 
Ρυγρὶς, τΠογ Βεα 41] ἀυναγ. 

ός ὅο τῆε Κίηρ Ποποιιγεά Βἰπι, ἀπά 
τοῖς ἢϊπὶ ἀπιοηρ ἢΐ58. Τἢϊεῖ ἔπεηάϑ, 
ἃπὰ πχδάς πὶ 4 ἀικε, δπὰ 'ραγίακοσ' 
οὗ ἢΪ5 ἀοπιϊηίοη. 

66 Αἰεγνναγά οπαΐμδηῃ τεϊυγηεά 
το [εγυϑβαίθηιχ ἢ ρεᾶςε ἀπά ρ]δάπεββ. 

67 Ευπδεγῆογε ἴῃ τῆς Ἀυπάτγεά 
τ γααβοοῦα δηά ΠΕ γελγ ςᾶπηε [επλε- 
τυ βοη οὗ ᾿επηεῖγίιιβ οὐΐ οὐ Οτεῖς 
ἴπῖο τῆς ἰαπά οὗ 5 ΔΊ Πεῖβ : 

γπαόε δὶγι α ἀμάε.1] ἘΛΔΙΠοῦ, “ἃ βοηογαὶ "- 
1.6. βᾶνα δίτη [86 γδκ οὗ βϑησσαὶ ἴῃ ἢ15 ἈΣΤΩΥ. 
ΤΠ 1 ,αἴἴὴ ἀμν ἀϊὰ ἢοΐ οοπιὸ ἴο ἤᾶνθ ἃ πλοῖο 
τἰἴυϊαγ ἔογοο Ε}}} αἴον [6 ἔπηο οὗ (οηβίδηςζηο. 

αγίαξεν οὶ δἰ. ἀονείπίοπ.)] Ἐλαῖβεγ, “ ργο- 
ὙΠΟ] ΤΟΥ, ΟΥ “ βονυθσποσ οὗ 4 ἀἰϊβίγιοϊ,ἢ 
ΤΟ νοσγὰ υϑοὰ 15 γάγθ, δεῖηρ ΟΠ ἔουηα ἴη 
ταν ἀρὰ δηά ἴῃ [οβορῆι5 (’ Αηΐ, [πὰ.᾽ χὶ! ς, 
ὃ 5). 

4. ὈΕΈΜΕΤΑΙΟΒ 11. ΟἸΑΙΜΒ ΤῊΗΞ ΘΎΚΙΑΝ 
σκονν--- ΑΒ ΒΕΥΨΕΕΝ ΗΙ5 ΟΕΝΕΒΑΙ,, 
ΑΡΟΙΚΟΝΊΒ, ΑΝῸ ΪΙΟΝΑΤΗΑΝ---Όσ  Ε85 
ΟΕ ΪΙΟΝΑΤΗΉΑΝ, ΑΝῸ ΕΒΕΒΗ ΗΟΝΟΟᾺΒ 
ΘΕΚΑΝΤΕΡ ΤΟ ΗΙΜ. 

687-89. Β41498 νν5 5οδυ εν βεϊἰθὰ οὐ [6 
[ἤγοηθ ἤθη ἢδ βῃονγοα ΠΙπΊ56] ἢ αυς ὑπῆϊ 
ἴοσγ βονογοίπῖῦ. ΗὄἊδ σοπημ τα ἴῃς Δ|{2]Γ8 
οὗ ἴδε Κιηράοηι ἴο ἃ σογίδίη Ατηπιοηΐι5, ννῃο 
τοῦθοὰ Ὧπὰ πιυγάεγεα δὶ 5 ρίθαβαγο, Μν 8116 
᾿ἷβ πιαϑίοῦ βᾶνθ ὨΙΠΊΒΟΙΓ ὑρ ἴο 41} Κιηά8. οὗ 
νἱςίοιιβ ἱπάυϊσοηςος, Ηδ ἴδιι5 δἱϊθπαϊθα [Π6 
δῇἰοοιοηβ οὗἁὨ ἢϊ]5 βιιδ]θοῖβ, δηὶ ραν Δὴ ορρογ- 
ΤὰπΠῈΥ ἴο ἴΠ6 βοὴ οὗ ἴπε ἰδῖβ Κίηρ, οὗ νυν ῃῖς ἢ 
6 ννᾶβ ποῖ δίονν ἴο ἴακὸ δαναδηΐδρθο. [Ἃ}Ὼ 
ΒΟ. 148--7, ψῆδη ΒαΪαβ πδὰὰ Ὀεθη Κίηρ δδοιιῖ 
ἴννο γϑαῦβ, [5 ρσγίπος ἰοῖζ Οτεῖς, ννῆογε 6 
ῃδά Ὀδδη) βίαγίηρ, δοσοιηραηϊθαὰ ΟΥ̓ ἃ ὈΟΑΥ͂ οὗ 
Ογρίαπ ππογοθηδγιθ5, δηά, δπάϊηρ οἡ [6 σοαϑβῖ 
οἵ ΟΠ ςΐᾳ, αοϑυπηθα τὰς {{|6 οἵ Κίπρ. ΑἸεχ- 
ἉΠΟΥ͂, οὐ ᾿ραγίηρ 1π6 πιο!!! κεηςς, ηὐτοὰ 
ΡῬιο]οπιαῖβ, 15 ἔανοισιῖο γοϑιάθηςθ, δὰ νοΐ 
ἢγϑοε ἴο Απίϊοςῃβ. (υ. 68) δηὰ {πρηςς ἰηῖο 
ΟΠ οΐᾳ (οἰ, χὶ. 14), ὙΒογα μ6 δηἀοανουγοα ἴο 
σγιιϑὴ [Π6 τόνοῖ. Μεοδηννῆ!θ οηδίῆδη 
τβδϊηἰαϊ πο ἢἷ5 σαιϑο Ἰη Ῥα]οβίίϊης αραϊηδὶ (ἢ 6 
θ6Ποσαὶ Αρο]οηΐαβ, πὸ ποϊὰ (αἸ συτῖα ἴῸΓΣ 
1) οπιοίγσι 5, απὰ οὐϊαϊηθα {πΠ6 ᾿τπηρογίδηξ 5ι6- 
ο65565 ννῃϊςἢ ἀγα γοϊαϊοα ᾿ἴη τ. 74-86. Βα]45 
5ῃθινθα ἢἷ5. »ταϊίϊιὰς ΟΥ̓ σοηξογσιποῦ οὐ [ῃ6 
νἱοϊοτγίοιι Μασοαῦθθ ἃ πον αἰρηγ δηα δὴ 
ἰπογοαβο οὗ ἀσπιηίοη (συν. 88, 89). 

67. μ΄ ἰδὲ ῥμεπάγεδ ἐδγέεσεογε απ ἥ3) 
γεαγἢ ὙΠ6 τόςτῃ δεϊδιοιὰ γεαῦ Ὀορδὴ ἰῇ 

2:1 

Ονσ, 

ὅ7α 2᾽νο- 
υΐποΊ. 

εἷς. 148. 
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Β.(. 68 ὙΜΝΒεγεοῦ ψβεη ἰκΐϊηρ ΑἸεχδηάεγ 
ἘΜῈ πραγ τοὶ}, ἢε νγαβ τίρῃς βοῖτγ, δηά 

τεϊυγηεά ἱπῖο Απίίοςοῃ. 
ό9 ΤΒεη Πεπηεῖγίυβ τηδάς Αρο]ο- 

πἰυβ τῆς ρόνεγηοσ οὐ (ὐεϊοδγγία ἢ 8 
ΒεΠοΓΑΪ, ὑνῃο ραϊμεγεά τορεῖῃεῖ ἃ στελῖ 
᾿ιοϑῖ, ἀηὰ ςδιπηρεά ἱπῃ δπιηϊᾶ, ἀπά βεπῖ 
πὑπῖο Γοπδίμδη (πα Πρ ῥγίεϑβῖ, βαγίηρ, 

70 ἼΒου δἷοπε [ἴδϑὲ τρ τι γβεὶ 
ἀραϊηβῖ 13. Δπ4 [1 Δληὶ ἰδλιιρῃςά ἴο βοοῃ 
ἴον ΤΥ 84Κ6, δηὰ τγεριοδοῃθά: δηά 
ΠΥ ἀοβὲ (ποι νδιιης ΤΥ ΡῥοῦγοΓ 
ἀραϊηβὲ υ ἰη [Π6 πιουηςδί 8 ! 

Οοἴοῦες ΒΒ. 148, Δηὰ εοπάεὰ ἴῃ Οεοεἴοδεῦ 
Β.Ο, 147. : 

Τερείγιω, “05 ΟΥἹ ϑενιείγῃῳ.ἢ ΤὍΤῆδ εἷάεῦ 
Τοοιλείσίυβ, θη δἰίδοκεαὰ ὉΥ Βαἶδϑ, βεπὶ [15 
ἵἴνο βοῆβ, ᾿οιιθίτίυβ δηὰ Απίοςδυβ, ἴο 
Οηϊάυ5, ἴο ἴπε οἄτε οὗ 4 ἔτίεπά. Νεῖῖμον οὗ 
[8οπὶ νγὰβ στοόονῃ ὕρ αἵ ἴπο {πὸ (Β.Ο. 1 -ς2). 
ἘΟῸΣ γοδγβ ἰδΐοσ, ἴῃ6 οἱ ον, ᾿οπηγείσίυβ, μανῖης 
αἰιλίηοά ἴο τηρδηποοά δοζογάϊης ἴο Ἐδϑίογῃ 
ἰάοα8, οπης ἔοσυγασὰ δηὰ οἰδιπηθὰ ἢἰ8 ἔδίμοτ 
σόνῃ ([υδζϊη, χχχν. 2). 

ομξ ῳΥὶ γε] Ἰϑειροίσιυβ, ψοη ἢς ἀ6- 
ἰογλϊηθα ἴο 485εγί ἢ]15 σι χιιἴ8, ϑθθηβ ἴο ἢδνυδ 
ἰοῦ Οηϊάυβ δηὰ ροῆς ἴο Οτεῖς, ψἤογε ἢς 
ΓςΟἸ]εοἴοα 84 θοάγ οὗὨ τηεγοθηλσγίθβ, νυ νοῦ 
ἢδ6 οτοβϑοά [Π6 86 δηὰ ἰδιάθαά οἡ {πε ςοδϑῖ οὗ 
Οἰ]ςεΐα ([Ὀϑερὰ. “Απξ, [υἱἀ.᾽ ΧΙ, 4, ὃ 2). 

Θ8. δἶπς «“ἀϊεχαμάεγ. .. γείμγμεάί ἱμίο 
“"εοεΡ.ὴ Ἐτοτὰ Ῥιοϊοιηδῖθ, τὶς 6 δὰ 
ταδᾶς [15 ὑγίηοῖραὶ σλρ Δ]. 

69. Μερπεῖγς »ισάς “ροίϊοπδμε ἐδε χοῦεν- 
ΟΡ 9ΓΓ᾽ Οεἰοεγγία δίς ρεκεγαἹ)ὴ ΤὍὌθε ἔοσπι οὗ 
Ἐχργοβϑίοη υϑοὰ δῆονγβ [δὶ ΑΡο]]οπίυβ νυᾶ8 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΞΟΥΟΤΠΟΣ ὑπάοῦ Β4]25ὅ. Η!5 ἀείεοοη 
τηιϑῖ Πᾶν ΠΕΣ ἃ βόνόσγε υϊον ἴο [δῖ πΠοΠΔΥΟ ἢ 8 
ου 86, 88 (ο]οβυτία, ΟΥ χαΐμοσ (οἸοδυτσὶ 
εἰ γδοεὰ ἰῃς μέθαι ἴγαοῖ δεΐϊνοθῃ ΕἸρρος 
(ΗΠ μι5) δηὰ ἴῃς θογάειβ οὗ Εξγρί. [ἴ δΒᾶς 
Ῥεδη βυρσρεδίοὶ (δὶ 186 Αροϊϊοηΐυβ Βοῖς 
της οηδα ννᾶς (ἢ6 ἔοβίογευσοί ον δηὰ ἔσοπὰ 
οἵ ἴῃ εἰάοεγ ειηείσιυ5, οὐ οτὶ Ῥο]γθὶυ5 
δρεᾶκϑ (ΧΧΧΙ. 21, ὃ 2), γγο δοοοπιρδηϊθα ἈΪπὶ 
ψ Πθη ἢς τηδὰθ ἢ8 δϑοῶρα ἔσοῃηῃ Ἐοπηο 
(Οτπληι). ΤἼα Ξυρροβιοη 15 ποῖ πργοῦαῦῖο, 
δηδ τουἹὰ δοζοουηὶΐ ἴογ ἴ3ε ματί νος ἢ 
ἈΡοϊ]οηΐιβ ρἰαγοά, 

α»ιπἰα.} 866 [86 σοιητηθηΐ οὐ οἷ. ἷν. 1ς. 
]ασπληΐα ἸΔῪ δἰπιοϑὲ ἀπε ννεϑδῖ οἵ [ϑγυβδὶοπι, δἱ 
ἴῃς ἀϊκίδηςε οὗ ἀδδουΐ ΤὨΣΓΕΥ͂ τπλ1]65. [1 γῶ8 ἴῃ 
186 5ῃοίεδῃ, οὐ ἰονν οοδϑβί ρἱδίῃ. 

“πὲ ὠὸ «ζοπαΐδαη.) ΕΒΔ Θηρ65 ἴο σοπὶ- 
Ὀδῖ, ςοηνεγοα ἰπ ἰῃϑιυ ηρ ἰοττηβ, ὑσοσο ποῖ 
ὈΠΟοϊλτηοη ἴῃ [ἢ6 δηοίθηϊ ννοῦ]ά, ἀπά ἢ 
(πὲ ΟτΥεεκβ Βδά (δ βαποϊίΐἼοη οἵ Ηοπιοσὶς 
ιδᾶᾷε. [ἴ ν͵ὰἃ8 οχρεοϊθὰ {μδὲ ἰδυηῖβ πψου]ὰ 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΕΡΒ5. Χ. ἰν. 68--73. 

71 Νον τπετγείογε, ἐξ τπου τγυβέεβε Β. 6. 
ἰῃ τῆϊης οὐσῃ 8ἰγεπρεῆ, Ἴοοπα ἀοννη 
ἴο ὃ ἱπῖο τῆς ρἱαίῃ βεϊά4, δηά τῆετς 
Ιεῖ τ ἘΥ τῆς πιδίζε τΟρΈΓΠΕΓ: ἴοσ 
νν ἢ πε 15 τῆς ροῖνεῦ οἵ ἴῃς ς[[ 68. 

72 Αἰ. δηά ᾿δεάγῃ ψῆο 1 δηλ, ἀπά 
(ἢ ταϑῖ (παῖ ἴᾶκα οὐὖν ραγί, δῃὰ ΠῸΥῪ 
8.411] (6}} ([ἢδς6 τῃαῖ τὴν ἔοος [8 ποῖ 
ΔὉΪε ἴο βίδπά Ὀείογε ουὖγ ἔλεε ; ἔογ (ἢγῪ 
ἔλῖμεῖβ πᾶνε ὕδθη τνῖος ρου ἴο Ηϊρῃς 
πῃ τ εῖγ ονγη ἰδπά. 

η3 ΝΠ εγείοσε ποὺ ἴποιι 8Πα]ξ ποῖ 
Ὀς «ὖ]ςε το αὐιἀς [ἢ Πογβεηιεη δπά 80 

ΤΟΌΒΕ ΡΔβ5οπ8 βϑἴτοὴρ ΘῃΟΌΡὮ ἴο οὐοσροννεῦ 
τοδβοῦ, δηὰ ἰοδά πο ἴο ὅγῆῃϊ δ ἃ ἀϊςδάνδηϊδρο. 

70. Τῤοι αἷοπο.1 ὙὍὙ8ὲ οχργοβϑίοη ἴω ὅμ6 
οΥχίμδὶ 18 βἰτοηροῖ---σὺ μονώτατος---“ ἴδου 
Δἰιοχείμοσ ΌΥ͂ [Πγ561 

«αυδν ἀο5ὲ ἐδομ υσωπὶ ἐδ βοαυέν αραΐμτὲ 'ἢ 
ἐπ ἐδ »ποισιέαίηε ἢ) οδαγαοῖοσ οὗ [ἢς 
ὨΠΠ]-σουπῸ οὗ [υάδα ἢοὸ ἀουδὶ κχὰνςε 115 
ἀεοξοηάοιβ 4 οογίδίη δανδηίδρε, τθουρῃ ἴδς 
οἰεναϊίοη οὗ τπ6 ἢ1}}5 18 ποῖ σγοδῖ, ἰῃ ὯΟ ̓ ςῶ86 
ὀχοθοάϊηζ 4οοο ἔδεί. Ὑδοῖς ψ͵ὼϑθ πο (οΔ]} 
ἀροῦ [οηδίδδη, εἰἴμεσ οὗὁἨ ἀν οὐ οὗ Βοπουςσ, 
ἴο ἔοσεχο (85 δἀνδηϊδρο. 

71. «αὐ »ε ἐξ ἐδὲ ῥοαυέγ οΥ 4δὲ εἰδἰε:.Ἶ 
ΤὨΘ ἔογοο οὗ [Π15 ἀγρυπιοηῖ ἰ5 ποῖ αυϊϊς ΟἸδαγ. 
Ῥογῶδρα Αροϊ]οηΐι8 τηθδῆ5 (δαῖ πὸ τηϊρες 
δυϊ δ πηϑο ἢ ὑρ ἴῃ 15 πὰ ]εὰ οἰε5, τ ἢς 
᾿κοὰ, 45 [οπαίμδη δῃυξ Ὠἰπλ56} ὉΡ ἴῃ ἢ15 ἴδ εϊ- 
Ὠ65565, δηὰ (Πδλΐ ἴπι5 ἴΠΟΓῸ ψ͵)ἃ8 Ὧ0 Ὁπΐϑ ΓΤ θ55 
ἴῃ μἷ5 δδκίηρ (6 [ἐὐνίϑι ἰεδάον ἴο οοῆε ἀονγῃ 
δηά ἤρ Βἰπὶ ἴῃ ἴῃς ορεῦ μἰδῖπ. Εϑοδ Ἂς 
νου]ὰ 6 τηλκίης ἃ 5δοσιῆςο. 

7. ἐγ ψαἰδέὲγ: ῥαυε δὲέεη ἑαυΐξο ΡιΩΣ ἴδ 
Μίσδι ἐπ ἐδεὶγ οαυη ἰαπά ΒΥ “1ὰγ ἔδίμοσ ἢ 
νῸ Δ1Ὸ ΡΓΟΌΔΌΪ ἴο υπάογοίδηὰ “ΤΥ ὑγε- 
ἀσοοβϑο 5 "-- ἢοϑ6 Ὑἢ0Ὸὺ μάνα μοδάδὰ [5 
τονοϊξ Ὀεῖοτε (Πδε "---Αρο]οηΐυ8β ποῖ οατοσ 
ἴο Ὀ6 δοουγαῖς ἀδουΐ ἴδ τεϊδισϑρ. ὉΝΒδξ 
ἴνο ΟὐσοΔ5: 08 ἃγὸ τηοηἀ δὰ 15 πποοχίδιη; Ὀυῖ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ οης οἵ ἴδηι 5 ἴπ6 Ὀδί]ς ἴῃ νυ ἢ 
]υάλς νγὰβ ἰδίῃ (ἰδ. ἰχ. 14-18), ψ8}6 (86 
ΟἴδΕΥ ΤΔῪ Ὀς εἰἴμον {[ΠῸ ἀεἔεαϊ οἵ [οβερμ δηὰ 
Αζαδτγὶδβ (οἷ. ν᾿. 60), οὗ ἴμδῖ οὗ ἴυάδβ πρᾶν 
Βεοῖ -Ζδοδδγῖδϑ, νυ ἢ ννὰ8 ρΑτΌ ΔΙ τοάἀθευλοα 
Ὀγ ἴδ εχρίοἷϊ οἵ ΕἸοαζᾶσς (ςἢ. νἱ. 42-.47). [ἢ 
ἰ5 βιιχρτίβιης [αἴ ΑΡοΪ]οηϊι5 ἀϊὰ ποῖ δη το 
εἰς ἰδυπί, δἴποθ [ΘΓ ΕΓῈ ΤΟΥῈ οςοδϑίουβ οὗ 
ἀεῖοας ἴπδὴ ἴμεβδ6ὲ. (ὅδε οἷ. 11. 28: ν. 67 ς 
Υἱἱ. 19; ΙΧ. 2, 36, ἄς.) 

785. ἐδομ «δαὶ ποῖ δὲ αδἰε ο αὐδάς ἐδε 
ῥονγιοριθη. ΟΔΥΔΙΤΥ ͵ὰ8 ἴΠ6 ἅττ ἰῇ ΠΟ Ὦ 
ἴθ ϑγτγίδῃβ ρίδοθά {Πεὶγ ῥγὶποὶραὶ ἴσγυσ. [πὰ 
Β.Ο, τ66--ς- ΝΊΓΩΠΟΓ δηαὰ Οογρίδβ Ὀγσουφῆϊ ἱπῖο 
ἴῃς ἤοϊά 7γοοο βογβὸ (ςἢ. ἐἰϊ. 39); δικὲ 1.γεῖ25, 
ἴῃ ἴῃς δηϑιυιϊΐηρ Υδᾶσ, δὰ δοοο (οἷ, ἵν. 28}. 

εἷς. 148. 
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σιελῖ ἃ ροῦγεῦ ἰπ τῆς ρῥἰδίη, γπεγε 18 ἴῈ : Ὑνπαγειροη ἘΠΕΥ οὗὨ τῆς “ ἰεὶ Β.ς. 
Πείτπετ βίοῃς ποῖ βϊπξ, ποῖ ρἷδος ἴο Πἰπι ἴῃ ἔογ ἔξαγ: δπὰ 80 Τοπδίμδη “τὴ 
βες υπηῖο. τνοη Ϊορρε. 

74. ὅο ψβδη Ϊοπδίμδη παγά τΠ68ςὲ η7ὴ ΔΝΒεΙεΟάὴΩ͂ ψ με Αροϊ]οηῖι8 
νγογάβ8. οὔ Αροϊοπίιι8, ες ννᾶ8 πηονεά πεαιά, ἢες ἴοοϊς τἢγες τδοιιβδηά ἤοῖβ- 
ἴῃ ἢ]8. τηϊηά, δηά Ἵμοοβίηρ; ἴδῃ ἴπου- τηθη, ἢ 4 ργεδῖ ἢοβὲ οἱ 7) οίπιδη, 
βλπἀ τηδῃ ἢς σψεηΐ οἷ οὗ Γεγυβαίεπι, ἂπὰ σγεπὶ ἴο Αζοίυβ ᾽'8 οπς πὲ ἱ 0τ, ας 
ψΠογε δίπιοη [5 Ὀγοῖθοσ πιεῖ Πΐ πὶ [ῸΓ 
ἴο Πεῖρ Πϊπι. 

75 Απάἢςε ρτοΠεά ἢ 8 εηἴ8 ἀρδ1η8ὲ 
Ϊορρε: δυὲ {ΠΕΥ οὗ Ϊορρε 8διιῖ ᾿ἴτ 
ουξζ οὗ (δε οἰἴγ, δεσδυβε Αροϊοπίυβ 
ΠΔ4 ἃ ρατγγίϑοῃ ἴῃ ογα. 

76 Γδεη 7οπαίμδη ἰδἰά βίερε υπῖο 

Ἰουπιεγεά, ἀπά τΠεγενν ταὶ ᾿άγενν ἢἰπὶ ἀνα ΚΝ 
ἕοπἢ ἱπίο τῆς ῥ]αίπ, θεσδιβα Βς μιδὰ ἃ ζζνυκχα ἰᾳ 
στεαῖ πυδεῦ οὗ Πογϑεπηςη, ἰῃ τ ΒοΙὴ 
ἢς ρΡυϊ ἢἰ5 τγυβί. 

η8 Τ εη 7ομπσέλαη [0] οσσεά δῆτε 
ἢϊη] ἴο Αζοΐυβ, ψγῆεγα τῆς ΔΓ, 68 
)οἰπεά δδΐε]ο. 

Τῆς ΠοΙβοιηθη οὗ ἴῃ6 ϑᾶπὶῈ σοπηπιδηεῦ ἴῃ 
Β.Ο. 163--2 ἅγε τεοκοπεά δὲ 2ο,οοο ((Ἐ. νἱ. 30). 
Ολναὶ συ, Ββούνονοσ, τγᾶ5 οὗ {π||6 βεσυῖςος ΔΠΠΟἢ 
6 Τυάξδη ἢ}115, ψὨϊοι τεγὰ υηϑυϊΔ0]6 ἔογ [18 
τιον η8; δηά Δῃ ΔΥΤΩΥ, ἴὰς Γμϊοΐ δίγεηφῃ 
οὗ ΒΟ γᾶς ἴῃ [5 Βοῦβο, νου πδίυγα! 
ἀεβίσε ἴο πηθεΐ [18 σπΟΙΙΥ “ἴῃ [86 ρ]Δίη.ἢ 

«υδέγὸ ἢ ποίυδοῦ “ἴονμῈ μὸὺὺ 3 ||". Ἐδῖμβοσ, 
“ὁ ΠΟΙΒΟΓ βἴοπα ΠΟΣ βἐπ ᾳ10." ΤῊΣ μρρυκον στ 
5 Δἢ Ἔχαρσρεγαίίοη, δυῖ Ἔχργθϑβοβ ἰῇ ἃ φυδρῆϊς 
ὙΨΑΥ͂ ἴ)6 σοηογαὶ ςοηίταϑὲ ἐμὲ εχἰσίβ θεΐνγεοῃ 
τῆς ΠΙΠΟΟΥΠΕΌΥ οὗ [υάὐπα δπὰ ἴῃς ἰον 
ῬμΠ δες ῥἰδίη δὲ 118 Ὀδδο. 

πο ῥίαεε ἴο ες εοἱο.7 Ἐδίθογ, “' ΩΟΣ Ρἷδοθ 
οσ δία μι." [Ιπτδ6 ρἰδίη ἴΠοτα νν85 Ὧ0 ῃΪδος 
νοτο ΒΡ ψουϊὰ ποῖ δὲ ἀϊδαϑίγουβ, δηά 
ΠΟΠΒΘΑΙΘΏΓΥ ἢο 5ἰζυδθοη (μδῖ ἰετηρίοα ἴο [. 

74. ευδέπ οπαίδαπ δεαγά ἐῤε:6 αὐογάς,... 
δε «υα: "»πουεά ἐπ δὲς »ιἱπά.)] ὌΠ ἰδυπῖβ υδοὰ 
δά {ποεῖν ᾿ηϊοηάοδαὰ εἴεςίς. {9Π0||1Κ6 (Π6 3: 
Ῥδδίυβ ([ἰἶν. χχὶϊ, 12), [οηδίμδη δἰονσθά ᾿ἰπὶ- 
861} ἴο Ὁς ““ τηονεα " ὈΥ ἴΒ6πὶ, ἀηά ἀεοβοοπάθα 
ἔγοτα ἴμ6 Πίρῃ στουπάὰ ἴο ἴδπε Ἰενεὶ ρἰδίη, ἔβοτα 
ἴο τηϑοῖ ἢἷ8 τίνα]. Βείζεσ ἔογίιιης ἴὩδη πὸ 
ἀεϑεγνοὰ αὐνδϊϊεὰ ᾿ἰπὶ (υν. γ8--3.4). 

εϑοοοίμς ἐεπ ἐδοισαπά πιεπ.}] Τυ 45, 85 τὲ 
να 566ῃ (νυ. 36), δὰ δ οὔδ ἰπ|ὸ Ὀγουρδῖ 
ἰηῖο (πὸ ἤεοϊά τηογε ἴ88η 132).9οοο. οῃδίμδῃ 
Β66Π5 ΠΟΥ ἴο μᾶνο δῖ ἢ5 σογηπηδηὰ ποίΐ ἔσννοῦ 
[Π8ῃ 2ο,οοο. (866 Οττημ, δ“ οι.) 

«υδεγὸ ϑίριοη δὶς ὀγοίφεγ νποὶ δύη.} Ἐλδίδοσ, 
“8 ὰ δ᾽πλοη, 158 Ὀτγοῖποσ, τροῖ ἢϊπι." ΤΠο 
Ὀἶδες οὗ πιεείίηρ 15 ηοΐ ἱπάϊ!ςαδίεα, 

76. δὲὲ ρἰἐεδεά δὶς ἱεπὶς ἀφαϊπεΐ “οῤῥε.} 
]ορρες, οσ Ἰορρὰ (μουν [44{4), 15. ζοποΓΆ Υ 
ΒΡΟΚθη οὗ 85 “ἴδε ροτΐ οὗ Τογυβαίθηι" [{ νγῶ8 
[6 ῥγίηοῖραὶ παγῦουῦ οἡ ἴδε 8οδ-δοαγά ὃ6- 
Ἰοηρίης ἴο ]υάπα, ΒΊΟΝ τγὰβ8 οὗ τοβιγιςϊοα 
εἰϊπιεηϑίοηβ, βϑηυϊ ἴῃ ὉΥ ῬΠΙΠΞα οἡ ἴῃς οἠς 
Πδηὰ δηά Ῥ)αηϊςία οὐ ἴὰῆς οἴβεσ. ΑἸἹ]οϊϊοὰ 
ἴο ἤδη δὲ ἴδε ἔπιε οὗ [οδῆυδ᾽β οοῃηιοβὶ οὗ 
Ῥαϊεβέίης (᾿δῇ. χῖχ. 46), πὰ ρραγοηζὶν τὲ - 

οσσυρίοα «αἱ τῆς τεζυσῃ ἔγοαι (6 (δ ΤῊΣ 
(Εζγα ἰ1. 7), 1 μδὰ δὶ 411 {π|ὲ8 ἃ Ἐπ 

Ρυϊδλίίοη, ΨὮΙΟΝ ΠΊΔΥ πᾶν δηςουγαρεὰ 
ρα μτα αν μΊκε κᾶν τηὰ οἱ καὶ οἱ ἢϊ]5 ἢγϑῖ 
αἴζεταρί ἀραίηβῖ Αροϊ]οηίυβ. [{ σου] 5εεπὶ 
ἴο ὃδ 1ηλρ]1εἀ, ἴῃ ἴδ6 Ἰατἴος ρατί οὗ τῆς υϑῦβθ, 
τμδΐ τπῸ ρορυ]αϊΐοη τἩνουἹὰ πᾶνε δά πιῖοα Πΐτῃ 
στη ἧς Ὑ74}}8 δ οὔςο, Βδὰ {πεῪ ἠοῖ ὕεοη 
ονογαοὰ ὉΥ ἴῃς ἴοσγείξῃ ρδιτίϑοηῃ ὙΠΟ ἢ 
ἈΡΟΪ]οδ 5 δὰ ρυϊ Πότε. 

76. ἐδ φῇ 1δὲ εν. 1.2. “τῆς πδῖϊνο 
ἸΏ Δ Ι14η18. ὙΠΟΥ ἴοοῖς ποαγέ ἀἔοῦ ἃ τ 116, 
ἀηὰ «αὐἀπητεά Ϊοπδίμδη ἀεβρίϊε ἴῃς ϑγτίδη 
ξαττίβοη. 

77. δὲ ἰοο ἐῤγές ἐροισαπά δογϑέριθη. 
1 ἴοΓΆ γ, “ 6 ρυξ ὑη ον δυηη5,7 ΟΥ̓ “ ΤΌΣΤΩ 
8δῃ ἐχρεσϊτίοη οἵ ἴγες τΒουβαηὰ Πογβοῃθῃ, 
ἄςε. ὍἼΠεθα ον ἀθητ]ν οοηκσιτυϊοὰ ἢ 5 τηδίῃ 
ἴογος, δηὰ ψτοσα ἢἰ8 οἢϊοῦ ἀδερεηάδφηοσε (υ. 73). 
[τ τἱρῆϊ νγ)6}} ἢᾶνο ϑεεπιεά [δὲ ἴῃ ἴδ βιηοοῖῃ 
ῬμΠϑιδη οἱδίη {ΠΟΥ νου] ὃ6 ἰγγθβι ει! 016. 

αηπδ «υερπὲ 10 Αποίμς α: οπε ἐῤαὶ ἠομγπεγεά. 
Ιηϑίολά οὗἁ τρδσγομίηρ πουζνναγαβ ἰσοῦχ Ϊδη- 
Ὠἷὰ (υ. 69) δρξαϊησὶ ἰορρα, Αροϊϊοηΐυβ, 88 
του υποοηβοῖουβ ΟΥ̓ ΓΕ 658 οὗ [οῃδίμδη 
τιονοϊηδηΐ, ρσγοοθθαθα δου ξηνναγάβ, ἃ5 ἰἢ ἢδ 
ὝΕΙΕ ΠΙΔΚΊΏΡ ἃ ΠΟΤΕ ἴουγ οἵ ἱηδροοϊίοῃ, 
ἰοννατὰβ Αζοΐυβ, βργοδαϊπρ 18 ἴΓΟΟΡ8 ΟΥ̓ΟΣ 
(ες ρἱδίη, δῃὰ ἴπι5 τοιηρτης ἰ[οηδίμδη ἴῸ 
ΤΏΔΚΟ δὴ δἰίδοϊς ὕροῦ Ὦ1ΠῚ. 

απά ἐδεγεαυΐδαί ἄγεαυ δίγε ζογί ἱηίο 1 ὲ 
»᾽α!".] Ἐδίδμοσ, “ δηὰ {ποσόν Δ] Ἰορί ὁ ἀ- 
γδποΐῃ αὶ ἰηῖο ἴῃ6 ρἰδίη. Προῆγεν ἰ5 τ ροτ- 
ἔοςϊ, ποῖ δογίϑῖ, δηὰ ἱητγδηβίεἶνο, ποῖ ἰγδηβι να. 
ΤΒε δεΐοῃ οἵ εἰ οθὴς ἴῃ ϑργεδάϊηρ ἢἰς 
ὈΌΟΡΘ ἰ5 ἀδβοσί 

78. υοκαίδαη 7οἠοαυεά α736 ̓ν δὲνι το ““οἰμ.} 
ΤὨυ.5, Οοὔςο πιοῦο, ἰακίηρ ἴπΠῸ Ἔὀχδοῖ σουγοὸ 
ψ Ὡς ἢ ΑΡΟ]]οηϊυ8 ἀεαγε δηά ἴοσ Ὡς ἢἷ8 
""- πὰ Ὀδδη ἰαϊά. ΑΡροϊἹοηΐυβ τουβὲ δᾶνο 

ἀεὶ χηϊοά ἴο 5866 πδὶ 18 ΘΠΟΙΩΥ [6], 45 11 
ϑεοηδά, ὉΠ μάν Ἰπίο ἴΠ6 ἴγᾶρ ἰα!ὰ ἴοσ ῃΐη). 

αὐδέγε ἐδὲ αγηιδδε ἠοϊμοά δαϊ.}ὺ ΤΉΪς 15 
5416 τ δος γαρυςθ58. ΤῊ ΔΙτη 1685 ]οηοὰ 
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484 Ι. ΜΑΟΟΘΑΒΕΒΒ. Χ. [ν. 79---86. 
Β.Ο. 79 Νον Αροϊϊοπίυ8β μδὰ ἴεὲῦ. α 83 Τα Βογβεηιθῃ δἷβο, δεΐηρ 8ςδῖ- 
οἷς, κοῦ. ΠΟυβδηά Ποβεσηθῃ ἰπ ἀπιδυβῆ. ταγαα ἴῃ ἀπε δεϊά, βεἀά το ΑΖοίΐυϑ, ἀπά 

80 Απά Τοπδίδδη πεν τπδὲ (Πογς 
"28 ΔΠ ΔΠι 5 πιοηΐ θοἢἰπα ἢϊηι ; ἔογ 
(ΠΟΥ μιδά ςοπηραβ8εα ἴῃ ἢϊ8 ἢοβί, δηὰ 
οδϑὶ ἀδγῖβ δῖ ἴῃς ρεορΐα, ἴτοπὶ πιογηϊηρ; 
[11 ἐνεπίηρ. 

81 Βυῖ τε ρεορὶε βιοοά 5111}, 48 
7ομδῖμαθπ μδὰ Ἴοπιπιδηάεά {Πεπὶ: 

Περι. ἀηά 80 ἴδε ᾿δπθηλ168᾽ ἢοῖβ68 γνοῖο {ἰγοά. 
13. Ρ.8.. 82 ἼἽΠΕΠη ὑτουρῃϊ δίπιοη ἰοστῃ ἢ5 

Ποβῖ, ἀπά 8εῖ τῇεπι ἀραίηβϑὲ τῆς ἰοοῖ- 
τλδῃ, ((ογ ἴλε Βοιβεπιεη νγετα βρεηῖ,) 
ΨγηῸ ψγεῖς ἀϊδοοτηδπιίοα ὈΥ Ηἷπι, δηὰ 

Ά86α. 

ψγεπε ἱπῖο Βειῃ-ἀδροῃ, τῃεὶς 140] 8 
τερίε, ἔογ βδίειγ. 

84. Βαῖ Ϊομδίμδη 8εῖ ἥτε οὐ ΑΖο- 
ἴυ8, ἀπά τῆς οἰε5 τουπά δδουξζ 1, ἀπά 
ἴοοῖΚ {Πεὶγ 85ρ0115; δπά τῆς τεπιρὶς οὗ 
Ώλροη, ψίἢ ἐμεπὶ τΠδς ψτεῖε Ηοἀ ἱπίο 
ἴ, ἢε θυτγηεά τυ ἤγεα. 

ὃς ΤΉι5 ἴπεγε σσεγα Ὀυγηοά δηᾶ 
5βἰδίη νυ τῆς ϑυνογάὰ νγο]] πῖρῃ εἰρμς 
(Πουβαπά πηεη. 

86 Απά ἔτοπι ἔπεπος Γοπδίμδη τα - 
πιονεὰ ἢἰβ ἢοβῖ, δηὰ Ἴλπιροά ἀρδὶ 
Αϑβοδίοῃ, εις τῆς τθη οὗ τῆς οἰ 

Ὀαῖ!6 ἴῃ ἴῃς πεὶρῃουτῃοοά οὗ Ατοίυ8, ποῖ 
αἰ  ΕΥ πάθον 16 νν4}15 οἵ [6 ἴοι. ὙνΒΘη 
ἴῃε Πογϑεηηθη οἵ Αροϊ]οηΐιβ ψψετὰ “ βοδίζογοα 
ἴῃ ἃς βε]ὰ," [δεν “ Πεὰ ἴο Αζοῖυ3᾽ (νυ. 83). 

79. ἐπ α»ιδια ὁ.) [οβερῇι5 βᾶγβ [μδῖ {ΠΟΥ 
ὙΈῈΓΕ ΠΟΠΟΟΔΙΘα 1 ἴῃς ΤΠδηηοὶ οὗ ἃ Ὑ]ΠΏἴῸΥ 
ἰοστθηῖ, ΒΟ 15 ΒΙΡὮΙΥ Ῥγοόθδῦῖο. 

80. .οκαίδας ἔμεαυ.)] σον Ϊοπηδίμδη ἐϊ9- 
Τοογοσγοὰ [86 διιδυβῆ, νγὸ ἀγὸ ποῖ ἴοΪὰ. Ηδ οβὴ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ δᾶνο ςοη͵δοϊυγοά 5 οχίβέθηοθ ΠΌσΩ 
(86 πιοτὸ ἔοςῖ, ἴΠαἴ Βὲ νγὰ5 βυττουπάοὰ δηά ἢ4- 
ταβϑοὰ 1} ἀδγίβ ἔγομι πηογηΐϊηρ 11 ἐνεηΐηρ. 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ Βς δὰ ἱπέοττηδίίοῃ ἔγοπι 815 βοουῖβ, 
ΟΣ [Ὠχοῦ ἢ ἀσϑοσίουβ ἔτοτ [Π6 ΘΏΘΙΩΥ. 

81. δὲ ῥεοῤίε «ἐοοά :11}.}1 1 ἃ τεῖσεαϊ δά 
Ὀδοη οτγάογοά, [ἢ6 δι δυβῃ του]ά Βάᾶνο σίβϑη 
ὉΡ ἐπ [δὲ ρα οὗ [δε γεϊγοδίπρ Δ1ΤΩΥ, δηὰ 
ΨΟυΪ ποσὶ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἢδνε οοταρὶεἰοδά 15 ἀϊ5- 
ςομηβίιγο. ΒΥ τχειηδίηΐην ἴἰῃ [6 ροδβί[οη 
ὙΒΟΓῈ ἢ νγᾶ8 δἰίδοκοά, δηά βίυσα ΠΥ παδίη- 
ταϊηΐηρ ἢἷ5 στουπάᾶ, ἰοηδίμδη τεπάεγεὰ (ἢς 
διηθυϑῃ ΠΟΙ υδεΐ688. 

ἐδε ἐηπεηιῖδι᾽ δογοές «ὐεγὸ ἐγεά.} ΤῊΣ ΒΟΙΒ6 
οὔ ΑροϊἹοηΐυβ ἀϊὰ ποῖ εμᾶγχζο, Ὀυξ Πονογοὰ 
δρουΐ 186 ἴοσγος οὗ [οπδίβδη, δηὰ, ρα!]ορίης 
ΠΟΥ δηὰ {Π Βογ, ἀἰβοπαγροὰ 15 ἀστονβ αἱ 
τπεπὶ. Τοπαδδη᾽ 5 ἴΓΟΟρϑ γεπηδίηΐπρ δοβο  υἱο 
οὐ ἴδε ἀοἔδηβῖνα, ἰῃ σοιγϑα οὗ {πιὸ [Π6 45521]- 
δηΐῖ8 γτονν ΘΑΣΥ. Βοίῃ Βοῦ568 δηᾷ τῇθῃ ὙΟΤΘ 
Ὀγεοά ουξ Ὀγ ἐμεῖγ Ἰοηρ-οοητηυδα Θχοσγίοη8. 

82. Τδεπ ὀγοιρδὲ δίνιοπ ζογιλ δὶς δου 
ΤΠ ὉΌΟρΒ οὗ δίπιοὴ μια, Ἀρρασγθπῖν, οὶ 
Ὀδοη 8485 γεῖ οηραροά, ὙνΒδὴ τῃ6 Βοῖβε οὗ 
ΑΡοΪ]]οηΐυ5, ἐχῃδυβίοα Ὀγ ἰἴ5 οἴοτίβ, ἀδϑἰϑιοά 
ἔτοσῃ ἴθ δεβδυ]ῖ, αηὰ τε γεὰ, δἰ πο ΒΒ ἴΌγος 
αἰἰδοκοὰ (86 ἰηΐ ΠΥ οὗὨ ἴΠ6 ϑγγίδῃϑ, τ ϊοῖ 
νν48 ἀείεδλϊοα νυ δᾶ56. | 

88. Τὲ δον διε. .. «ὐεπί ἑμπίο Ἐεὶῤ- 
αχον, ἐδεὶν ἑάοῖς ἐφηρίθ.}] Α τεπιρὶο, 85 186 
Οτεεκβ υπάογϑϊοοα [Π6 ἴογιη, τνγᾶ8 ἃ οοῆβο- 
Ἄοταϊθα βρᾶοβ, νγα!]δὰ σουπὰ, τἱπΐη πη ἰῇ, 
Δα ΟΟΟΌΡΥ Ως ΟἿ] 8 5148}] ρατξ οὗὨ ἰΐ, νγχᾶβ ἃ 

βδογοὰ θυ ]άϊηρ, σομβε τυ ηρ [6 βαποϊυλγΥ οὗ 
ΒὨχη6. [ἢ ἴΠ6 ορϑῆ βρ8οα Ὀεΐνδοῃ ἴδ 6 οὐἵοῦ 
Ὑ78}} δηὰ [86 δδῃςίυδιΥ, ἃ δεδΐθη ἴοσγος ποῖ 
ὈΠΕΓΘΟΠΌΘΠΕΥ ἴοοῖς τεπιρο. (ες ΤΕυοσγά. ἵν. 
96,97; δηὰ ςἢ, ἀδθονς, οἷ. ν. 43.} ΒΕ. ΡΌη, 
“{ῆ6. ἢουδ6 οἵ Πάφου," 88 ἴα Ὡδῖϊννε πδιθ 
οὗ [86 οηξγε οοῃϑοογαίϊοα ϑρᾶος ἩδΙΟὮ ττὰβ 
βδασγοὰ ἴο {πὶ ἀεῖγ. Τᾶροηβ ἰοιηρὶθ αἱ 
Αϑββάοά (ΑΖοίι.5) 185 τηθηθοηρα ἴῃ 1 84πι. νυ. 
21πὸ. (Οη ἴδε ροβίοη οὗ αροη πη ἴδα 
ΤΑΥΤΠΟΪΟΡΥ οὗ Ρμοξηϊςΐδ, 566 ποῖδ ἴῃ ϑρθδκοσβ 
Ο(οπιπθηἴΑσΥ ἢ οἡ [πάρ΄ χΥϊ. 23; δῃά ςἔ Ἀλυ- 
᾿Ιη5οῊ 5 " Αηςίοηϊ ΒΟ] ρ!]ΟΏ 5, ΡΡ. 162-164.) 

84. 1δὲ ἐοηρἷς 9. ̓ θάροη, εὐὴἠΨ᾽ ἔδενε ἐδαξ 
αὐέγε Μεά ἐπί ἐδ, δὲ δωγπεά «υἱέό ὅγε} Α5 
]υάδβ8 δαὰ ἄἀοῃε νὰ ἴθς ἴσπιρ]ς οὗ Α5ῃϊε- 
τοῦ -Καγηδίπι, δηὰ ἴδοβε ῇο βουρῃξ τεΐυρα 
ἴῃ ἱὸ (ωργὰ, οἢ. ν. 44. δ6ὲ ἴα σοτηπηοηΐ ΟὨ 
[86 ρ58856). 

86. οπαίδαπ... εαγηρβεά ασαὶμεὲ “τεαἤοπ.] 
᾿Αϑοδίοῃ, οσ Αϑκοίοῃ, οὔς οὗ ἴῃς ἔνε οἱος 
οὗ τε ΡΒ] ϑιηθ Ρεμίδρο β ([ο88}. χῖῖϊ. 3:1 
ϑαῖη. νυ. 16-18), ΔρΡΡΟΔΓβΘ 85 ἃ ρίδος. οὗ ἵση- 
Ροσίδηςε ἴῃ [ῃ6 ϑυσίδη "νᾶσβ οὗ Ἀδιηδβεβ [].--- 
ἴδ Ργοῦδθϊα ῬΠασδοῖὶ οὗ [6 5γδεὶς ΟρΡΡτο9-- 
βἰοῃ--ὺοιϊ Β.Ο. 1350. [{ ἸΔΥ̓ ἰπ 86 ἴταςξ 
αϑϑίρῃθαὰ ΕΥ̓͂ [οϑυα ἴο ἴδ {Πδ6 οὗ ᾿υάδῃ 
(1081. χυ. 45-.7), δὰ ννᾶϑ οοπηαυογοὰ ὃγ ἴδ ς 
το οὗ [δαϊ {τδ6 ϑοοὴ δῇογ [οβδιυδβ ἀθδῃ 

πᾶς. ἱ. 18), θυΐ ϑοοη τεραϊηθα 15 ᾿Ἰηάδερθη- 
δῃςθ (ἰἐό. χίν. 19). Αδουΐ [Π6 γεῶσγ ΒΟ. 

Ἴοο, ἰξ γννὰ8 [ΔΚ ΟΥ̓ ΘοηηδοΒ σι (΄ Αποΐεηξ 
Μορδγο ῖοβ, νοΐ. 11. Ὁ. 431). ἴη [δος ὑτεοαλῖ 

ἰδῃὴ ἰηγαβδίοῃ οἱ Β.0. 63ο-ὅ2ο, ἰἃ νυᾶςξ 
οὐοσυριοὰ ὈΥ ἴ!6 Βογάςβ, ψ8ο ρὶυηάειεὰ 15 
τεηρὶς οὗ Αϑίασίέ, οὐ Αἰδλγραῦβ (Ηετοά. ἱ. 
105), δυΐ οἴπογινίϑε ἀϊά ἴξ πο ᾿ἰη υτγ. Οη ἴδε 
τοῖυγη οὗ ἴπ6 [ἐγ ἔγοπλ ἴπῸ ΟΔρΌνΥ, πὸ 
βηὰ Σἴ 511}} ΘροΚεῇ οὗ 45 ρονετγίυ] (Ζεςβ. 1Χ, 5), 
δηὰ τὨγοαϊοπεὰά ἢ ἀεδισυσοη. [ἃ ποὺν 
ἌΡΡΘαΥβ ἔοσ ἰῃς ἤχϑί ἔπι ἴῃ ἴδς Μοοδθθδῃ 
νγ 415, Δηἀ 866 π5 ἴο ἢδυα θδοὴ ἃ ρμίδος οὗ πὸ 
ξτολῖ βίγεηρίι, 5ἴηοε ἰξ δ πλ 8 αἴ οηςο. ΤΈΣ 

ἕῳ 



ν. 8)--- 1. 

Ε: τι ολπὶς ἔογῃ, δπα πλεῖ πἰπὶ ἢ ρτεαῖ 
ἸΏΡ. 
87 Αἴεγ τ 8 τεϊυγπεὰ [οπδίμδηῃ 

Δηὰ ιἷ8 μοβὲ υηῖο [εγυβαίεπι, πανὶηρ 
ΤΑΔΏΥ 3ρ0] 18. 
8 Νον ψῆοεη Κίηῃρ ΑἸεχδηάογ 

Βεατά τἢε86 τὨηρβ.0 ἢ6 Βοπουγοά 
]ομπαδίμδη γεῖ πιοζε, 

89 γε! 86ηἴ Πΐηι 4 ὈυςΚΙς οἵ ροἱά, 
8ἃ8 ἴα υϑὲ 8 ἴο ὃς ρίνεαη ἴο βοῇ 88 
ἂς οὔ τἢε Κὶπρ᾿β δ]οοά : ἢδ ρᾶνε ἢΐτ 
αἶβο Αςοάσοη τ [μ6 Ὀοτγάοτβ τπογεοῦ 
ἴΏ ροββαβϑίοῃ. 

Ροβιοη οὗ ̓ Αϑοδίοῃ, μαϊ ἔενναυ Ὀεΐνεεη Αϑπμάοά 
δὰ ΟδζΖᾷ, οὐ ἴδε ῬὨ σις οοαϑί, 18 Ὑγ6}} 
ϑοοσίδιηθα, ἃ 51:18}} ΥὙἱ]δσο, τδϊοδ οσουρίε8 
[86 δἰξο, 5111} τεϊδί πίη [86 ὩΔ1η6. 

89. «4 δωρξίε 9 σοἰϊΔ ΑΑ υςκὶς οὐ γαῖδεῦ 
ἃ ὈγΟΔΟΣ (πόρπη, λδωΐα), ν᾽88 ΠΟΙΠΊΟΠΙΥ υϑοὰ 
ἴο ἔβϑίθῃ ἴδ6 οἷοδλῖκ, οὐ, βσῆανψι)ὶ,, ν ϊοῃ ἔογηθὰ 
τις ςὨϊοῦ ουὔἵοῦ γψαγτηθηΐ οὗ Ὀοΐὰ Οτεεῖς δηά 
Οσςηΐδ]8, δηὰ ργενεηῖ ᾿ἃ ποσὶ ΓΑ] οΗ͂ τῆς 
ὙΟΆΣοῦ. Τα ταοβῖ οσαϊ Ρίδος ἔογ ἰἴ νγᾶβ 
δθονε ἴδε σης σπου] άογ. ϑόνοσαὶ 5ῆδρο5 γα Γα 
εταρογεά; δυΐϊ [ἢδ πχοϑῖ σοτηγηοη νγ85 ἃ δῖ οἷγ- 
ουΐᾶγ της ἢ ἃ Ρἷῃ Ῥαϑϑίηρ Δ᾿σοβϑ 118 σθηῖγα. 

α: ἐδὲ τε ἐς ἰο δὲ ρίνεπ 1ο σμοῦ ας ἄγε οὗ ἐδέὲ 
ἀἰπρ, δἰοοά.] ΟΕ οἷ. χὶ. ς8 ; χίν. 44(. ΤΒὲ 
υϑᾶρε ποῖα τηδηϊοηδά 5668 ἴ0 δᾶνγα Ὀδδθη 
Ῥϑουλαν ἴο ἴδο ϑγτγίδη κίπρϑ. Αἱ Ἰεαϑὶ ἴΐ 15 
το Σεςοσγάρὰ οὗὨ ΔηΥ ΟἴΕ15. 

δὲ σαυε ῥίνε αἷτο “εοαγοη.] “ Δοοᾶσοῃ ἢ 15 
τῆ ΟΥ̓ ΪΠΑΤῪ ἔοττῃ υϑεα ἴῃ τῆς ϑεριυδρίηϊ ἴο 
Ἔχρίοββ ἴῆς Ηεοῦτονν ΕΚτοη. ὍΤὨῖβ ψγχᾶ5, |ἰκῸ 
Αϑοδίοῃ, οὔἊς οὗ ἴδε ἤνε δϑϑβοςϊδιοα οἰ[65 οὗ 
της ΡΒ διϊηε8. [ἴ τυᾶβ ἴῃε πιοϑῖ πογίβοσῃ 
οὗ [6 ἤνε, δηὰ (6 ῃρᾶγοϑῖ ἴο τὴς Ἡεῦτγον 
Ὀοτάοσ. ὙΠ 5ϊἴε ἰβ ρσγοῦδοὶυ ἰἀεη ρα ἢ 
(δὶ οἵ ἴδ πηοάσδγῃ ““ ΑΚίν, ἃ 51:18}} υἱίδσο 
δϑουϊζ ἤνδ πιλῖ]68 βου» γοϑὲ οὗ Ἀδιμ]θὮ, δηᾶ 
[ἄγοο σΣ11165 οδϑῖ οὗ ὙἊῦηδ. 

ἐπ βοσσο5σοπ.}27 ΟΥπιπὶ βυρρεβίβ [παῖ (6 
εἰς ννλβ ποῖ ἃ ἰγδηβέοσ οὗ ᾿υγιβαϊοιτίοη, δὰ ἃ 
ΙΆΘΤΕ δϑδιρηπιοηῖ ἴο Ϊοπδίῃβϑηῃ ἱπαϊνι ἀυδ }}γ, 
ἀυτηρ ἢ15 1 δτπηθ, οὗὨἨ [6 στό γευθηυ 65 οὗ 
ΕΚοπ, Ηε σοπιράγεβ Ὑδυςγά. ϊ. 138; (ὐοχη. 
Νορ. "νη, ΤΒοπιϑῖ., ὃ το; 2 Μᾶςς. ἷν. 30. 
Βυῖ ἴδ6 ἴοστη υ86ἀ---κληροδοσία---5ε 8 ἴο 
ἸΤΏΡΙΥ ἃ τλογὸ οοτηρ]εῖς δηά δυϑοϊυΐεα σθϑϑίοῃ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

ᾷ τ. ἘΧΡΕΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ῬΡΤΟΨΕΜΥ ΡΗΙΚΟΜΕΤΟΒ 
1ΝΤΟ ΘΥΕΙΑ-- ΗΙβ ΟΘΒΑΕΤΥ ΡΕΟΟΘΕΕΡΙΝΟΒ, 
ΑΝ ῬΈΡΕΑΥ ΟΡ ΑΨΕΧΑΝΡΕΚ -- ΗΙΒ 
ΒΈΑΤΗ. ὈΕΜΕΤΕΙῸΒ 1. ΜΟΟΝΤ5 ΤῊΞΒ 
ΤΉΒΟΝΕ. 

1-17. Ὑπὸ ἰβοθ οὗὐ [86 νὰγ δεϊνεεῃ 
ΑἸΙοχδηάοσς Βαἷδ5 δηὰ ἴ6 γουῆροῦ Πειε 8 

Ι., ΜΑΓΟΟΑΒΒΙΕ5. ΧΟ ΧΙ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 

12 Ῥιοίονιεες αξείλ ατύαν ἀξΐξ ἀαισάϊεγ ϑονε 
«χαρμάεν, απα ἐπέεγείλ μον δὰ ζέρράοε. 
17 Αχαρ α2» ἐφ εἰαῆρε, ανκα Ῥζοζογεξες αἰεί 
εὐλλὲρς ἑάγες (αγε.. 20 οπαίλανκ ὀεεέφρεᾷ 
ἐλε ἰστυέν τὸ Μάσραθ 26 74ε ὅξιυς ανα 
ἀέ αγε πε οὐ ὧν ϑοιοηείγαι, 48 τολο 
ἦς γαομεα ὃν δε ὕειυς ,γορε ἀὲς στον σεῖς 

. ὅπΉς κπώοοή. 56 Αηπδοεΐμες ἐδλέ ψΟΆΡΡΙΡῈΡ 
δομομγείά οναξδανκι ὅὲ ΜῊ Ἄχῤίοί, ἐπ 
ἄἶζνεν: ῥίαξεξ. 

ΝῺὨῸ τῆς [κίπρ οὗ Ἐέγρε σλιμεγεά 
Α τορεῖμογ ἃ ρτθαῖ ἢοϑῖ, ἰκὲ [ἢ 6 
βαηὰ (παῖ ᾿ΙΘἢ ὑρορ τΠ6 8ε8 βἤοσα, 

νγ48 ἀεςϊ θὰ (86 ἀεξεοίίοη οὗ Ῥίο]Θ Υ. 
Τῆς οδιι86 οὗ [ιἷὶ5 ἀεξεςοη 18 υηρςοτίλίη. 
7 βερῆυ 8ᾶγ8 {παὶ ΒαΪλ5 ἢδὰ ζογιηθὰ ἀθϑίρηβ 
ἃραϊηϑῖ Η18 1 (( Αης. Τυἀ.᾽ χι!, 4, ὃ 6), ἀπὰ 
τιδί, οὐ ἀἰϊδοονογίηρς ἴποτη, Ῥ(ΟΪΘΙΩΥ οδδηροὰ 
5465 ἀπά νυεηΐ ονοῦ ἴο ᾿ δηγχείΓ.8. ᾿ Βυΐ ΟΥ̓ 
ΔΌΓΒΟΥ ἴΔΚοβ δὴ δης γον αἰβογοηξ νἱενν (νυ. 
10,11}, δηά 6 15 ϑυρρογίεαἀ ἴο ϑοτηδ Ἵχίθηϊ Ὀΐ 
Ἀοάοτιβ (ΜΌ]οτ 5 " ΕΤδρτηοηΐ Ηἰϊδῖ, Οτ. 
γο]. ἰϊ. ΕΥ. το, Ρ. χνἹ). Ὁ ἱοάογυδ τορασγάβ 
ῬιοϊειΩΥ 85 δδυηρ οηἰεγοά δυσί ἢ (ἢ ἰηἴοἢ- 
ἐΐοη οὗὨ 455]5ς1ηὴς Β4]48, ἀπά 859 οπδηρίηρ 5 
τηϊηά οὐ Πηάϊην [πδ. δῖ» Βοη-1η-ἰΔνν πον σὴν 
ὙΕΔκ δηὰ ᾿Ἰησλραῦϊθ. Οὐ δυΐποῦ [πϊηκ5 (παῖ 
ἢ6 νγῶβ [156 δηὰ ἰγοδοῦογουβ ἔγοτι ἴδε ἤχει 
(υ. 1). Βυῖ θοῖιι ἀρτεὸ {μδὲ ἢς ἱηνθηίεα (86 
οἰασρε δραίησ Β4]28 85 ἃ πηέῦα ρῥγείοχξ ἔογ 
ἀοϑουτίηρ εἶπ. Απά Ργο Δ Ὀ ΠΥ Ἰοδη5 τη} 5 τᾶν. 
ῬιΟΪΕΠΙΥ ϑεεῖῃβ ἴο ἤᾶνε δεεῃ τηονθὰ ΜΠΟΙΥ͂ 
ΌΥ δηιθιϊοῦ. Ηος (δουρὶ [πὲ με βανν ἰη τΒς 
ΨΟΔΚΉ658 οὗ Βα]45 δῃά ἴΠπὸ ἀδιγεβϑθα βίδα οὗ 
ϑγτγίδ, 8Δἢ ΟΡροσίυγ ἔῸΥ Π15 οννὴ ἀρρτυδηςῖΖο- 
τηδηΐῖ, δηὰ ἢδ τοϑοϊνδὰ ἴο ἴδε δαναπίαρο οὗ ἱξ, 
ὙνΒοῖμογ Πα δἰπλοὰ δ δῃμῃοχίηρ 81] ϑυσίᾶ, ΟΥὗ 
ΟἿΪΥ πρεϑά δηὰ Ῥαεβίίηθ, 18 ρεῦπαρβ υη- 
οετίδίη. Ηδ ΠΊΔΥ͂ ᾶνα δἰπιθά οὐ η} ν αἵ 
[{Π6 γτοδλῖοσ. ἀδβίσῃ δηὰ πᾶνε Ὁ] Εἰ πλδίο Υ δο- 
αυϊεβοοα ἴῃ [Π6 ἰε88εῖ. Βυΐ ἢἰ8 διρδιἰουβ 
ΒΟΒε65, Μδδίονοσ αἰ πηθηϑίοηβ {ΠΕΥ͂ πᾶ 
ἢδνε δά, ψψεσγὰ ουϊ δῃοσί ΟΥ̓ 15 ἀδδίῃ, τ δ] 
γνν85 οδυβοὰ ΟΥ̓ ἴη6 ψουπάβ σεσοϊνοά ἴῃ [86 
ετεοαὶ Ὀδῖι6 ἴῃ της Βαἷλ8 Ἰοβῖ 8ἷ8 Ἵσοινῃ 
ί(υν. 1ς-18). Ηἰ5 τεπιοναὶ, δηὰ παῖ οὗ Β4]Δ5, 
ΌΥ ἴῃ ἘΓΟΔΟΒΟΙΎ οὗ δὴ Ασδὺ βῃε κῃ, Ἰεῖ τ[Π6 
(Ὠγοηθ νδοδηΐ ἴῸγ [οπιείσίιβ [1., ψῆο τνᾶβ 
ΕΏΘΓΑΙΥ τοοοζηϊθοά 28 ϑυσίδη Κίης ἱπ ἴῃς 
ΥοῖΣ ΒΟ. 146--. 

1. δ. ἀΐπρ οΚὶ Ἐργρι] - Ῥιίοϊου ΡΒ1ο- 
τηεΐοσ, ψτῖο διδά 4858:5ἰοὰ Β4]δ9 Ὀγχου] οι βγ, 
δηὰ είνϑη μἷπὶ δἰ5 ἀδιρ ΒΙοΣ ἴῃ τπηαιτίασε ( 
Χχ, 56--58). : 

ξαϊδεγεά ἐορεῖδεν ἃ 5γεαὶ δοσὲ, δε ἐδὲ απαὶ 
ἐδαὲ ἰἰει δ ἐδε “«α “ῥογε) ῬὍ6 δυΐῖδοσ 18 
ΒοῖΘ Ρορίιςδὶ Ὀεγοπάὰ ἢ15 ποηῖ, Βυὲΐ [ὃς 
ὄγαβα νγῶᾶϑ ἴοο ζϑγη δῦ ἴο ἴῃ [οννβ ἴο βϑοῖὰ 
ὈΣΟΘα οὗ οὔ οὗ ρίδοθ. (8δεα Οδεηῃ. χχίϊ, 17; 

[- 146. 
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ΒΟ. Δη4 ΠΙΔΠΥ͂ 50|ρΡ8, 4ἀηΔ νσνεὴς δρουῖ 
ς.(. τ46. 

(Ὠγουρῃ ἀεςεῖς ἴο ρεῖ ΑἸεχαπάεγ᾽ 8 
Κιηράοῃι, δἀηὰ Ἰοΐῃ ἰζ ἴο ΗΪβ ονγῃ. 

2 ὉΝεγειροη ᾿ς ἴοοῖ ἢ 8 ἸουΓΠΕΥ͂ 
Ἰπῖο ϑγγδ ἱπ ροδοεδῦϊε ΤΔΠΠΕΓ, 80 85 
{ΠΕΥ οὗ τῆς οἰξίε8Β ορεπεα πηΐο Πίηι, 
πΝ τηοῖ δΐπι: ἔογ Κίηρ Δἰεχδηάεγ 
ἢδλά ςοπιπιλπάεά τπεηὶ 80 ἴο ἀο, δε- 
οδιιϑε Πα νγϑ ἢ 8 ΓΔΊ ΠΟΥ ἴῃ ἰδ. 

2 Νονν 248 Ριοίεπηες επίεγεά ἰηΐο 
τῆς οἴτί68, ἢς 86εῖ ἴῃ δνε Υ οἠς οὗ [Πδηὶ 
ἃ φατιτίβοη οἵ 80141εἴ8 ἴο Κεερ ἵξ, 

4 Απὰ νῆεξῃ ἢς οδηις πεᾶῦῖο ΑΖο- 
5) (ΠΥ β8ῃεννεά ἢΐπὶ τῃς τεπιρὶς οὗ 
άσοη παῖ ννὰϑ Ὀυγηῖ, δηὰ ΑζΖοζιιϑ3 
δηὰ {πὸ βυδυγῦθ τΠογοοῦ (δὶ σγαγα 
ἀεβέγογεά, δπὰ (Π6 Ῥοάϊεβ (μὰὶ ψγεγε 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΈΕΒ. ΧΙ. ἷν. 2--8. 

ολϑὲ αὐγοαά, δηά τπεπὶ παῖ ἢε πδά ΒΟ 
δυγηῖς πῃ (6 Ὀαίιε ; ἔογ {ΠῸῪ δά 
ταλάς ἢδᾶρβ οὗ τῆςπὶ ΟΥ̓ τῇ6. ΨΩ 
ψγΒεγα ἢς 5Που ἃ ρᾶ58. 

ς ΑἾβο {Π6Ὺ τοϊά τ86 Κίηρ ψῃδθο- 
ὄνεῦ Τομδίμδη μδὰ ἄοπα, ἴο πε ἰπ- 
ἴεπε ἢς τηῖρῃς δίδπια ἴσῃ: δυῖ τῆς 
ἰππρ Βεϊά ἢϊ8 ρεᾶςβ. 

6 ἼΒεμ Ϊομπδίμβαπ πεῖ ἴῃς [εηρ 
ἢ ρτελῖ ροπὶρ δὲ ἴορρε, σβεῖε 
186 γ ̓ ς 

7η Αβεγναγά Ϊοπδίμδη, σψῆεη ἢς 
δά ροης ψ ἢ τῆς Κίπρ' ἴο (ἢς Γγῖνοῦ 
“411. ΕἸευῖΒογυβ, τεζιγηθά ἀρδίη ἴὸ 
7ετιβαίεμι. 

8 Κίηρ Ριοΐεπηεε [πεγεΐογε, μανίησ 
σοκίδη τῆς ἀοπληΐοη οὗ τῃς οἰτί65. ὉΥῪ 

ΧΧΧΙΙ, 12; [οβῖι. χὶ. 4: Τυάζ. Υἱῖί. Σ2:; 1 8412). 
ΧΙ, 5; 1 Κἰῃρβ ἷν. 29.) 

"παν “δ)ρ..7 Ἐπσγρῖὶ ΜΓᾺ5 ἃ ὩδνΑ] ρΟΊΤΕΥ ἴτοτι 
ἃ ὙΟΙῪ ΟΑΥΪΥ ἀδῖθ. Α βεδιῆρμϊ δεΐνγοεη ἴδε 
Επγρῦδηβ δηὰ ἴῃ Τεΐκασιι 18 οὐ ἴῃ 
[86 5ου]ρίυγοβ οὗ δησβος Π|. (866 Β οβεί!ηὶ, 
" Μοπυχλεηῖ! δίοσιοὶ,᾽ οὶ]. οχχχὶ) Νεοο πδὰ 
ἵἴνο Πεοῖσ, ομς ἴῃ [πε Ἀπα 868 δηά δηοίδεγ ἴῃ 
16 Μεαϊζεσγδηεαη (Ηογοά. 11. 159). Αρσγίεβ 
ἔουρμί δ 8.04 ψῇ (ἢς Ὑγτίδης (ἰδ. 161). 
Ἐξγρὶ ἔυγηϊβηοὰ 2οο {ΠἸσότη65 ἴο ἴΠ6 ἤδεῖ οὗ 
ΧΕΥΧΟΚ5 (Ὁ. νἱῖ. 89, ὃ 2). Τὐπάογ ἴῃς ῬίοΟ]οπιῖ6 8 
ἃ ἰαῦῶα ὨΔΥΥ͂ Ὑ45 τηδἰηἰδλίηοα (ῬοΟΪΥΌ. τ. 34, 
25); δηά ενβὴ (]βοραῖτα νγᾶ8 δῦ]6 ἴο ἱ 
ΔΌΓΟΣΥ ΨΊ Βἰχῖν 8105 δ Αςξίυπι. 

«υεηὲ αἀδομὶ ἐδγομρ ἀεοεὶξ ἐο ψεί ΑΔ ἰεκαπάεν᾽ 
διηράον. ΤᾺ 18 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἃ ἔδλἰϑε σἤδγρεα. 
ΤΟ ττΠΟΓ [45 ἃ δίσοηξς δ ὶ88 ἰὴ ἕδνουσ οὗ 
Βαΐϊαβ, δηὰ ἰμεγεΐοσαο 84 δίγοῃρ ὑῬσγεϊι σα 
ἀραϊηβὶ 411 [056 ψνῆο ψΕΓῈ ἱπϑίγιτηθηΐδὶ ἴῃ 
οἰεςίης δἰ5 ἀοννηῖα!. οάογυ5, γο Ὧδ85 0 
ἴδον οἰ ΠΟΥ ἸΥΑΥ͂, 88γ58 1μ4ὲ ῬίοΟΙΕΤΥ οδηζογοὰ 
γα 18 [6 [1] ἱπτοητίου οὗὨἨ Βεϊρίηρ Β4]25 
(τ. χὶχ.). 80 αἰϑὸ Ϊ]οβερῆυβ ( Αηΐ. [υἀ.᾿ 
ΧΙ, 4, ὃ 5). 
2. αι 07 1δε εἰδὲφε οῤοηεά τιμίο δὶ». 116. 

δάση! πὶ ὙΠ (Ποῖ ννὰ}}5, σὰ 5 
ἸΣΟΟΡΒ. 

απά "πεὶ δὲ. [Ιῃ ΕΠΙΘΠΑΙΥ ἐϑηίοη, δηὰ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΨΠῈ ῬοσΡ δηὰ αἰβρίδυ. ((οσηρατςε 
οδ. Χ. 86.) 

8. Ῥιοίριιεθ:. .. σε ἐπὶ ΦΌΡΤΥ οπϑ οὗ ἐδέηι ἃ 
αγμοη.}] ὙΠ ἩΤΙΟΥ 8665 ἴῃ {Π18 δὴ 1]] 

Ἰηϊοηπθοη; Ὀυῖ ὑ του] δανα Ὀδοη υΐϊῖο ἠδίυγαὶ 
ἔογ ἃ ἔστἰεπὰ δηὰ δἷϊγ, νοβα ἔογοθβ ὑγεστὸ ἰἅγρο 
(υ. 1), ἴο Θεηρίποη [πὸ ραττίϑοηβ ἴῃ [δ6 
νατίουβ ἴοννῃϑ [γουρ ὮΝ πα ἴῃ 
ογάεγ ἴο βεουζε ἴδετῃ ἀχζαϊηβί [6 μαγίίϑδῃβ οὗ 
[ἢς ῥγεϊοῃάου, 

4. δὲ ἐερεῤίε 9" Ῥασοη δαὶ τυας διμγπ}. 

866 ἃδονο, ςἢ. Χ. 84. οδεαϊηρϑ 
μαδὰ Ὀδοὴ δῖρ8-Ββαηάδεαὰ δηὰ πμαυβῆ, Ὀυϊ ποῖ 
Ὀεγοπά ψδδὲ ἴῃς υϑᾶρε8 οὗὨ τγᾶσγ ψεγε μοϊά ἴο 
Ἰυδγ. ὍΒο Αβϑῃάοὐϊίεβ βοροά [π8ῖ ῬιΟΪΕΙΩΥ͂ 
νου ὰ [Πδπὶ 45 ποῖ ᾿ναγσγδηϊοα ὑηάοσ 
[86 οεἰγεουπιδίδηοσβ ; δυΐϊ ἜΠοΥ ἢς τοουρδῖ 
ἀἰθεγοην, ΟΥ εἶϑὸ ὸ τυῖϑδβοὰ ἴο γοϊὰ ἃ 
τυρίυτε Μὰ (Π6 [εὐνῖϑ} Ἰοδάοσγ, ῇο δὰ 
βθθννῃ Εἰτηβοὶξ δῖ οὔος Δη 80]6 ρεηδσαὶ δηὰ ἃ 
ΓΑ] συδ͵εςῖ. Ηδηοδ Β6 ἴοοκ δο ποῦςς οὗ 
τὴ. Αβηάοαϊζε ςοτηρ δ η5 (υ. 5). 

6. οπαέῥαηπ νπεὶ ἐδὲ ἀξηρ «υἱδὸ φστγεαὶ βοπρ 
αἱ 9οῤ,έ.1] Αἴἶοῦ τεἀυοσίηρ Αϑοδίοη, [οπδίμδη 
δὰ τεϊυσηοά ἴο Ϊοτυβαίεπὶ (οἢ. χ. 87). [{ 
ννγᾶβ Ορδ ἴο πἰπι ἴο ἢαγνα σεπιδίηεα ἔποτ: 
Ὀυΐϊ πο ἀουδῖ [Π6 τεςορηϊϑοά οἰᾳυειίε οὗ ἴα 
τἰ6 δηἃ σουηίτΥ ρΡοϊηϊοα οὐὔΐ 85 ὈΓΟΡΕΙ ἴδ6 
σοῦΣϑο Ὡς ἢ ἢ ἴΟΟΚ, ΠΑΠΊΟΪΥ, [Παΐ οὗ πηεεῦπς 
τῆς Εκγρίίδη Κίηρ, δῃὰ Ἵϑοοσίηρ εἰπὶ 85 ἴῶὩσγ 
ἃ5 ᾿ς σοῃνθη! ΠΕΥ͂ οου]ά, Ἠξῤς πιεῖ πη “ δὲ 
Τορρε," 88 ἴμε ἢγβὶ οἵ ἴονναγὰβ (ἢς δου τὰ 
ὙὯ1Ο δα οουϊὰ οἷδιὶπὶ 845 ἢ18 οὐγῇ, Οδ728, 
Αϑβοδίοη, δηά Αϑιάοά θείης Ῥμ1] πο, δὰ 
ποῖ [υἀδδη. - 

7. ἐδὲ γέυεν εαἰϊρά ἘΪεμέδεγι.] Ὅῆς ΕἸδὰ- 
[ΠετῸΒ 18 τηδάθ ΟΥ̓ δίγαῦο ἴπ6 ὈουπάδΙγ δὲ- 
ἔτεδη ϑγγί δηὰ Ῥαϊοβξίης (χυϊ. Ρ. 753). 1{ 
5 τηρηῃτοηεξα 4]50 ΟΥ̓ Ρ] Ωγ ( Η. Ν᾿ τ. 17) 
δηῃᾷ Ῥιοϊευ (Υ. 15). ὍΤῊδ ΤΌΠΟΥ 54γΥ5 (ἢδῖ 
ἴ βονν8 ἴτογὰ 1 ουδηοη δηά δπιρίῖε5 1561 Ἰηΐο 
ἴῃς 564 Ὀεΐτνγοοη ΤῊῪΡΟ] 5 δηὰ Οτδβοβῖα. ὙΤπθβς 
ποίίοοβ ἂῖὸ βιιβηςϊθηῖ ἴο ἰἀε ΠΗ͂ τ ἢ ἴδ6 
τοοάογῃ ΝΔἘγ-ο]- Καὶ σδὶγ, ν ἰς ἢ δΔ5 “ 15 ἰρμοϑὶ 
Βουγοῦ δ [06 ποσί ι-οαϑὲ ὕᾶ8ε οὗ 1, θδποι," 
δηᾶ “ϑ'σδορβ τουηά ἴ[Π6 Ὠοσγίδογῃ οηά οὗ 16 
ΤΑΏμο;," ΒΠΕΕ Ϊηῖο ἴῃς 8.4 δρουΐ ἐννεηίγ-ῆνς 
τα 165 πουτῃ οἵ Τάγαθυ]υ8 (Ττῖρο 5). “ υπην 
ΒΌΠΙΠΊΟΣ δηᾶ δυϊυπλῃ ἴπ6 ΕΠου ΒοΓιβ ἰ5 Ὀυϊ ἃ 
5Π18}} 5 τ, ΘΔ 5}}}γ ἑοσγάεὰ ; Ὀυῖΐ ἴῃ τνυὔῖηϊοσ ἐϊ 
ϑῦνε ]5 ἰηἴο ἃ ἰασγο δηά ΡΝ τῖνον " (Ροσῖοσ, 
ἴῃ δια 5 " Ὀἰςϊ. οὗ [86 ΒΙΌΪΘ,᾽ τοὶ. ἱ. ἢ. 519). 

ΟὨδίΔη 8 Ρτοοδεαϊ 

οἷν. τη. 

αἴεά οἠς Δποίδετ, δηὰ "Ποάρεά. ' στ. εἰκλέ. 



εἶν. σ46. 

ν. 9-14.} 

τα 868 υπῖο ϑεϊευςϊα προι τῆς 568 
ςοδβϑῖ, ἱπηαρίηεὰ νίςκεά ὄσουπβε]8 
ἀραϊηϑῖ ΑἸοχδηάεγ. 

9 ὙΥ̓͂Βεγευροη ἢς β8εηΐ Δπιθαβϑδοῦβ 
υπῖο Κίηρ [)επιείγιι5, βαγίηρ, Οὐοπια, 
ἴεῖ υι5 πηᾶῖα ἃ ἰεάριιε δεῦνιχε τι8, πὰ 
1 ψ}} ρίνε [πΠδε6 τὴν ἀδυρῃῖες σσῆοπὶ 
ΑἸεχαπάθγ ἤδη, ἀπά ἴποιῖι 5}ιδἱξ τείρῃ 
ἴῃ. (ΤΥ ἐλ Ποτ᾿5 Κιηράοιι : 

10 Εογ 1 τερεηὶ ἴδδὲ 1 ργᾶνε ΠΥ 
ἀλυρηῖεγ ὑπίο ἢΐπι, ἰοῦ ἢς βουρδῖ ἴο 
ΒΥ τη6. 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΒΡ. ΧΙ. 

11 Τῆι ἀϊά ἢς 58ἰδληάεγ ἢϊπι, θ6- Β 6 
οἷς. 1τ4ὅ. 

οάυ8ε δε νγᾶ8 ἀεβίγουιϑ οἵ ἢ18 Κίηράοπ. 
12 ἸΝεγείογε πε ἴοοὸκ ἢΐβ ἀδυρῃ- 

ἴεγ ἴοι πἷπι, ἀπά ρὰνς ἢεγ ἴο [)επι6- 
τΠ.8, Δηὰ ἔοτϑοοίς ΑἸεχαπάεδγ, 80 τδδὲ 
τΠ εἰν Παῖγεοα νγᾶβ ὀὁρεῆϊγ Κποῦσῃ. 

12 ἽΓβεη Ριοϊεπγες εηϊεγεὰ ἰηΐο 
Απεοςῖ, τγῆετε ὃς 8εῖ νο ςτοννῃϑ 
Ὄροη 8 Πεδά, (τς ογοόνγῃ οὗ Αϑίδ, 
δὰ οὗ ἔργρι. 

14 ἴῃ ἴτε πιδᾶη 8εᾶϑοῃ νγ48 Κίηρ' 
ΑἸεχαηάθγ πῃ ΟΠ ςΐα, Ὀεσδιβα {Πο88 

Θ. δεϊεμεία ὠβον ἐδὲ “ἐπ εοα.1.} ὙΠΟ ΘΓ 
ὨυμηοΓΟι8 δοϊθυςϊλθ. ὍΤΒα ποδὶ πηροτγίδηπξ 
ὙΔ45 ἴα Ὁ} ΟΥ̓ ϑεϊδυςυβ Νίοδίοσ οἡ ἴῃς 
τῖρῃξ θδηκ οὗ {πὸ Τονεῦ ΤΊρτίβ, ορροβίία ἴο 
ν᾿ ΒΟ ἀΓοβο [πὸ ΟΥ̓ οὗὨ Οἰεβίρῃοη ἰῃ Ῥασιίδῃ 
Ὀπιε5β. ὙΠῖ5 τνᾶ8 δὴ ἰηἰδηὰ οἴ. ὙΠοΙο 
ννΔ5 4150 8Δη ᾿ἰῃπἰδηά δεϊθυςα ἴῃ ϑγτία οἡ [86 
οουζβε οὗ ἴῃς Οτοηῖεβ.υ Εσοπλ (8 [ῃς 
τλΓ πα δεϊευςα---ἰ(ῃς ροτέ οὗ Απέοςἢ.---ἰἶβ 
ἀἰβησυϊϑηοα, 45 ἡ παραθαλασσία, οΥ ἡ ἐπὶ 
θαλάττῃ (ῬοΪγΌ. ν. ς9). [{ ἸΔΥ͂ θοῆς βεύθῃ 
οΥ εἰγδϊ τι} 65 πού οὗ 16 πιου τ οὗ ἐπὸ 
Οτοηΐεβ, δ ἴδε ἔοοϊ οἵ ἃ Ἰοῆγ ΤΟ ΠΌΡΕ 
Κηονῃ 8 Μοιιηῖ (οσγγρἤξυβ, ἀπά νγὰβ8 (ἢ 6 
ϑεςοπά οἰγ οὗ ϑγτία Ργοροῦ ἀυγίηρ ἴῃς ϑεΐευ- 
οἷά ρμεγϊοὰ, ὙΠε 5ϊῖ6, ψῃϊοῖ ἰ5 5{}}} Κηόονγῃ 
85 86 οἰ κι γεῖ, 15 πηλυκεὰ ΕΥ̓ ϑοπης Τοηϑβιθγ- 
406 τυ ((Ββέβηου, “ [οὐγηαὶ οὗ ἴδε ΕΟ 
Οδοξγάρἢ. δοςιεῖγ, νοὶ]. υἱϊῖ. ῥ. 228 εἰ “εςᾳ.). 

ὡπασίπεά «υἱεξεά ςοιρεἰς αραἰμαὲ Αὐεχαπάεγ. 
ἴϊ ΠΙΑΥ πᾶνε Ὀδθὴ Βθη ΒΕ ννὯ8 δ δεϊδυςίᾷ 
τιιδῖ ΟΞ Ὀδοδπῖα οοηνϊπορα οὗ [86 υἱοῦ 
᾿ποᾶρδοῖ Υ οἵ Βαϊδ5 ()1ο0ἀ. 81ς. ΕἾ. 19), δηὰ χὸ- 
βοϊγεὰ οὔ ἃ “πεν ἀδραγίιγο. ΒΘ παυ πη ϊην 
τῆς ἰάοα οὗ βιιρροτίίηρ ἢὶ8 βοη-ἰπ-ἶὰνν ἀραίηϑὶ 
Β επιοίσ 8, ἢ6 τηδὰ δ ὉΡ 815 τηϊηὰ ἴο οοϊῃς ἴο 
ἴεστ8 ἢ (ἢ Ἰαϊῖετ, Τὸ ᾿ 50} Β15 οὔδησο 
οὗ δἰάθβ, μα ῥγοζεβϑεὰ ἴο βανα ἀϊβοουογοὰ ἃ 
Ρίοῖ ἰαϊὰ ὈΥ̓ Βαϊδα8 ραϊηϑὶ 8 16 (ἐηζγα, 
τὸ ; Ὠ οά. δὶς. Δ“. ω) 5 δυῖ οὗ ἴδε οχίϑίεηςο 
οὗ [15 ρίοί ἴπογὸ ἰ5 πο δνυϊάθηςο. 

9. δὲ “επἪὸ αγιδασαάογς μρπῖο ἀἰηρ Τενπεγὶμ.} 
Πευλοι συ τνᾶ5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 511}} ἴῃ (Ἰ]Ἰςΐα, ΥΒΟΓΟ 
Βαϊὰ5 τνᾶβ Ἴσοηϊτοηζίην πἰτπη τὰ τἢς οἢϊοξ 
ἕογοςε οὗὨἩ [με διρίγε (δεε Ὁ. 14). ῬΙΟΪΕΙΩΥ 
οου]ὰ φΑ5}} 7 οοτηπιυηϊςδίο ἢ μἰπὶ ΟΥ̓ δε. 

1 «υἱ]])σέυε ἐδέε»ῃν ἄσων ῥέεν «υδονε “Δἰεκαμάδν 
ῥα! }.}1] ίνοτος ἴῸΓ ρος] τοϑϑοηβ νυᾶβ 
σομτῆοη δῖ ἴδ {πὶ ἀπηοης 41} [δε Οτὶςεηΐδὶ 
Ρυΐῆοοβ. ῬιίοΟΪοΥ εν θη} τεχαγάθά [8 
ἀδυγἢῖοῦ 85 ἃ ΤΏοτα ράνῃ ἴο Ὁ ρἰαγοά ἴῃ ἴΠ6 
Ροϊἶςδὶ χζαπιο---ἰο Ὀ6 τρλυτιθά, αἰνογοεα, γος 
τλλιτὶεα, ρεγθδρα αϊνοτοοὰ ἅπενν, δὲ ἢ8 
Ρἰεάβυσο. [ἴ 18 ποῖ οἊἶἰθᾶσ ΠΟΥ͂ ΟΥὁἨ θη ἢ6 
οὐϊαίηοά ρμοβϑοβϑίοῃ οὔ δοὺ--- νομοῦ δὶ 
Ῥιοϊεπιδῖθ, ΟΓΥ δῆ δ6 νγῶὯ8 τεοεϊνοὰ ἱπίο 
Απίοςἢ, 

10. δὲ σοισδὲ 109 «ἰαν νος [Ιἴ 18 οετγίδίῃ 
{παῖ ΡιοϊοΥ τλδάο 118 οπᾶσχα δραίηδὶ Βαὶδ5 
(Ὀ οά. 8ϊς. ἀ 5. ει; 1Ὀ8ερῇ. " Αηΐ. [υἀ.᾽ χΙΐ, 4, 
ὃ 6); ἩΒΕΙΒΕΓ }λυεαν ΟΥ ποῖ 15 αϊδερυϊεά, 
Ποάοτγυϑ οοηβίἀοτοὰ (ἢ6 σμαγρο ἴο βανα ὕδθη 
υη]υ5ῖ ; [οϑερδιιβ δατηϊ8 15 ἸγΌ ἢ. 

11. Τρ ἀϊ δὲ «ἰαπάεν δῦ) Ἐψόγησεν 
15 Ὠοΐ “ 5ἰδηάογοά," δυΐ 5ΙΣΩΡῚΥ “ Ὁ1841πι08"--- 
ουπᾶ δα] πὶ. οΟυτ δυΐδοσ ἀοοϑ 
ποῖ ἀϊϑιϊης Εἶγ 5ἰδίς ψβοῖμοῦ ἢα Ὀεϊϊενοὰ [Π6 
δοσυβδίίοῃ οὐ Ὠοῖ. 

10. δὲ ἰοοξ, δὶ: ἀαωρδίδγ' ἐῤλλοῦ δέει, αμά 
ξαυε δέ ἴὸ γί 80 [1ἰνγ (΄ Εριτ. 111.) 
δηὰ Ὠοάοτυβ (ΕΥ. χῖχ.). 

18. Τόεη Ῥιοίογιοε επίεγεά ἱπίο “μῆοοδ. 
Ῥιοάογυ (1. “. 2.) εηἴεγβ ᾿πἴο βοπῖὸ ἀοῖα]]. Οἡ 
αυϊέηρ Απθος δπὰ τηδγοδίηρ ἰηΐο Οἰ]Ἰςΐα ἴο 
τηϑοεῖ ᾿οιηοίσίι5, ΒαἰΔ8 μδὰ οηςΓυδιοαὰ Αῇδὶγβ 
ἴο ἴνγο θη, Ηϊογαχ δηὰ ᾿ὨἹοάοίυ5. Τἢοβο 
ΡΟΙΒΟΏ5, γοραγάϊηρ 18 οδιι86 8ἃ8 ἀσβρεγαῖθ 
ννῆθη Ρι(ΟΪΕΩΥ ἀδοϊαγεὰ εὐρὺ τὲ πῖπι, δηκὶ 
θείης αἰταϊά οὗ ᾿ Ἂπιεῖτῖι8 ι.56 ΠΟΥ δὰ 
ἴΆκοη μαζί δραϊπϑοῖ ἢἰ5 ἔδί μοῦ, πιδάς (ἢ 6 οἰ 
ΟΥ̓́ΣΓ ἴο ΡιοἸεταῦ, ἴῃ ἴδ6 Βορα μδῖ Βα ψου]ά 
δοςορί ἴδ6 ρμονοσηπιθηῖ πὰ ργοΐοςξ ἴδοπὶ 
δελϊηβί ὈοΓ ἴΠ6 ϑγγίδη ὑγίηςεβ. Οὐ νΑΓΩΪΥ 
δα δοηυϊεβορὰ ἰῃ {ΠεῖΓ ΡΙδη5, οηϊογοά ἴῃς ΟἿ 
45 ϑυγίδη Κίηρ, δηά δοβυπηθὰ ἴῃς ἀϊδάστῃη ; 
Ὀυΐ ΒΘ ΙΘΕΪ δα ολτης ἴο δὴ δρτεοπηθηΐ Ὑνἱτ]ῖ 
Βοτηοίτ5 ἴο τοβῖρη ἴΠ6 σγουγῃ ἴῃ ͵5 ἕανουτγ, 
δῃά τεϊδίη οἡἱὺ (αἸεσγείὰ δπὰ Ῥα]θϑί!πα. 

δὲ “εἰ ἑαυο τγοαυπς ὠῤορ δὶ: ῥδεαάδ.) ἍΝ ες 
ταυϑὲ ἠοῖ υηάεγβίδη (8 ΠΟ ΓΑ Ϊγ. ΤΒε 
τιοδηΐηρ 18, ἴπδι 6 δοςορίοα ἃ βεοοηά οσουῦγῃ. 
Βοίῃς δἰγεδῦν Κιηρ οὗ Εγγρῖ, ἢθ δἱἱονγοά 
Ηἰπ]561 ἴο δ6 σσονγηθα 480 85 Κίηρ οὗ ϑγγίδ. 
Ηεηςς, ῬοΙΥδίυ5 εἶνεβ ἴηι ἴμ6 {π|6 (Χ]. 12). 

δὲ ἐγοαυπ οΓ᾽ «4ε,5..0 ϑγτὶα ννᾶ8 τοοκοηδὰ 
[86 σγεαὶ Αϑιαϊὶς. ᾿ποΠΆΓΟ ΠΥ δὲ 1815 ἔπιε, ἴΠ 6 
ΘΌΘΟΟΘΘΟΥ οὗ Αβϑγτίδ, Βδῦγϊοη, δηὰ Ῥογξίδ. 
Το δεϊοιοϊάς, ἰκὸ τὴ6 Αςδβατηοηϊάς (Η τού. 
ἱ. ᾳ; ἵν. 1,118, 119), εἰΑλίπηιοά ἴο δὲ “ Ἰοσάβ οὗ 
Αϑ|4." (ἀοιηραγε ἀδονο, οἷ. Υἱϊϊ,. 6.) 

14, 1π δὲ "ιοα “ε405 «υὑα! ἀρ “Δα μ Δ Ρ 
ἐπ ΟἸοία.) Ἰετλεῖτιυβ β8εῖ Ἀἰπιβεῖ ἃρ [ῸΓ 
Κίησ ἴῃ ΟἹ οὶ (΄Ἡϑερῇ. "᾿ηΐ, 7υἀ.᾽ χιΐ, 4, 

48} 
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ΒΟ 
εἰς. σ46. 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΒΡΒ. ΧΙ. 

ΟΥ̓ ΑἸεχαπάεγ᾽ 8 ῃεδά, δηά βεηΐ ἰζ υπίο 
Ριοΐεπιεε. τῷ 

18 Κίηρ Ριοΐεηγες αἷβϑο ἀϊεά ἂς 
{πιγά ἀλῪ δἴτεγ, 'απά ἘμεΥ τῆλε σέγε ᾿ῦε μέ 
ἴῃ {Π6 βίτοηρ Βο] ἀβ. ννεσε ἰδίῃ οχς οἵ ωννε Ρ' 
ΔΠΟΙΒεΓ. ἀπ μενβν 

ἷν. 15-2ο, 

τὶ ἀνεὶς ἴῃ τῆοβε ρατῖβ ἢδά γενοϊεά 
ἔτοιῃ ἢ]πὶ. 

'ις Βυῖ ψβεη ΑἸεχαηάεγ ἢεαγά οὔ 
τ 5. ἢς σᾶπιῈ ἴο νγᾶγ δραίηβδί ἢϊΐπι: 
ΜΠογθαροη ἀΐης Ῥιοϊδηχες Ὀγουρῆς 
ἴογι ἢ ἀΐς λοςί, ἀπά τηεῖ παι ἢ ἃ 

δ 
ὧς τᾷ, 

ΤΡ ἢ ΤΥ ρονγασ, ἀπά ρυῖ Πἰηι ἴο Εϊ ἢ. 
1Ι6 δο ΑἸεχδηάεγ ἢεά ἰηῖο Αγδδὶδ, 

ἴΠεγα ἴο δε ἀεξεηάεά ; διιὲ Κίηρ Ριο- 
Ἰεπιθα ννᾶβ8 Ἐχαϊτεὰ :- 

17 Ἑογ Ζαθάϊεὶ τῆς Αγαρίδῃ ἴοοκ 

190. Βγ τἢ5 πιδδηβ Γλεπηείγιι γείρη- ζμε 
εἀ τῇ ἴῃς δυπάγεά τἢγδαβοογε Δη6 ἐν τε 
βανθητῇ γολγ. ἄξ: 

20 Αἱ τἢῈ β8ᾶπὶ|6 {ἰπ|6ὸ [οπδίβδη 
ρΑιμογοά τοροῖθοῦ {πεῖ τπδὶ ψεῖε 

δ 3), δηᾷ ννᾶ5 ἴΠεσε βυρρογίεα ὈΥ τῇς Ὀυ}κ οὗ 
[η6 ΙηΠΔοϊ]Δηῖ5. 4145 αἴίδεκθα ἢϊπ ἰὴ (Πα 
ΠΟΙΠΈΓΥ, δΔηα νν85 5[}}} δηραρεά ἴῃ [πε βίγι βρ]θ 
θη ἢθ Πποαγὰ οὗ {6 τηονοιηθηΐ [πα΄ Παά 
ἴδκεη ῥΐδος ἴῃ ἢ15 σθᾶσ. Ἐσρασγάϊην ΡιΟΪΕΤΩΥ 
8ἃ5 ἴΠ6 πλοῦ ἀδηρογοιβ οὗ ἢ15 ἔννο δποιηῖθβ, ἢ6 
Τειγασθα ἢΪἷ8 βίερβ, δῃηὰ τηδγο θα ὑροὴ Αη- 
Ὀοςἢ, Πεαγ ΜὨϊο (6 Ὀδί]6 ννὰ5 ἔοι ρῃξ τῃδῖ 
ςοβί ἢϊπὶ ἢ σσγοννη (ΡοΥΡαυγ. ἀρ. Ειϑοῦ. 
“(ἤγοη. Οδη.᾽ 1. 40, ὃ 16). 

16. “ἰεχαμάεν εά ἱπίο ἀγαδία Ἰϑὶοάοτγτιβ 
σοηῆστηβ [ἢ]5. “ΑἸεχδπάοσ," Π6 βᾶγϑ, "δεν 
ἢ15 ἀεἔεδί, Πεα ἢ σοο ἔο]οννοσβ ἴο (Π6 ρῥἷδοα 
ςα]]οὰ Ανα ἴῃ Ασγαρία, ἴο (ῃ6 ἀγπαβὶ Π ἱοοὶθϑ, 
ΜΠ Ποῖ ἢ6 δα ρῥγονϊοιιϑὶν ρἰδοοὰ ἢΪ5 ἰηΐδηΐ 
80η, Αηζίοσῆιβ. Ἴδη ἴνο οὗ ἴῆοβο ψῆο 
δὰ δοςσοπηραηϊθα Ὠϊπὶ, [6 σαρίαϊη5 Ηο] 65 
δηά (5115, βεηΐ ἃ πηδδδᾶρα βεογεῖ Υ ἴο Π ετηο- 
115, ΡΓΟτηϑίηρ ἴΠδΐ, 1 Π6 ννοι]Ἱὰ στδηΐ {Π6 πὶ 
{π᾿ ῚΓ ἰἰν65, ΠΟΥ νου ϊὰ αϑϑαϑϑηαῖθ ΑἸοχδηάου. 
᾿ϑιλθίσ 5 ἀαγθοιης ἴο [Π|15, ἔτοσῃ ἰγαιουβ ΤΠΕῪ 
Ὀεσδπηθ τι γάθγεγϑ, δηὰ ρυῖ της Κιηρ ἴο ἀξδίῃ, 
ΑἸεχαηάθγ ννὰ5. ἰὴ {Π]5 ννΑΥ τηδάθ ἄννᾶὺ ἢ 
ΌΥ ἢ15 ἔγιοπ 5" (τσ. χχ.). 

17. Ζαδάϊεὶ ἐδὲ “γαδίαπ ἰοοῖ οὔ “ἰεκαπάογ: 
ῥεα4.1] ΖΑὈαΙΕ] ἰδ ργοῦδοὶν τἴΠ6 ρεύβοη ννβοσω 
1)ιοάοτγιιδ ς8}}15 “Ὁ 1ος]65.» ὙΠῸ Ὀρασγίηρ οὗ 
ἴννο ΠΗΠΊ65 15 σδαγαςίοσγιβῃς οὗ ἴη6 ΜδἼσσαρθὸ 
Ρεγιοά. 1Ε 85 15 ργοῦδθὶθ, ἢ6 νγᾶ5 ὈΧΓΙΝΥ ἴο 
ἴπῸ ἀοϑίκηβ ἀπὰ ργοςσθθάϊηρβ οἵ Ηε]αοα. δηά 
(αϑίυβ, ἴπΠ6 τλυγάοῦ τρῆς ἢ τοάβοὴ δὲ 
Αϑοσιροὰ το μπ. Ηἰβ δοηάϊης ΑἸοχδησοσ 
᾿ιοδὰ ἴο Ῥίοϊθιην 15 ρα γα ]6] ἴο ἴῃς αςΐ οὗ ἴῃοδβε 
ννο Ὀγουρι ῬοπΊροΥ 5 μόδα ἴο [1115 Οϑαγ. 
ΤῊΘ ᾿ἱηζοπίϊοη ννὰ5 ἴο μῖνο αδσΐζι] ργοοῦ οὗ ἴῃς 
ἀἰφαίῃ ἴο {Π|| ρούβοη σἤι ῆν Ἰηϊογαβίθα, 

18. Κίησ Ριοίροριοο αἰδο αϊοά ἐῤὲὸ τῤὶγά ἀαν 
πον Ῥιο]οπιν ἀϊοα οὗ δὴ 1π]υγΥ τγοσοινοὰ 
ἴῃ ἴΠ6 Ὀαῖτ]6, Ηἰ5 5|κ1}}}} ννὰ5 ἐγαδσίξιγεά ὈῪ ἃ 
[411 ἔγογα [5 ἤοῦβο, δηά πὲ νγᾶβ οΟὈΪ μοα ἴο 
δ τα ἴο Ὧη ορογαίίοη δίπλα αῦ το 6 τηοάθγη 
“ γοραηηΐη." Βιιῖ οἴΠογ ἴΠ6 δα ῦβΘΟΠ5. νγοσὸ 
ἘΠ5ΚΊΉΙΙ, οὐ ἢ]5. δυϑῖοπι σοι]ά ποῖ Ὀθασ {π6 
5ποοκ, ἀης ᾿Ὲὸ Οχριγοα ὑηᾶογ ἴῃς Κηϊο, (866 
λῖνυ, “Ἰριῖ.᾽ .1..) 

ἐῤὲν ἐῤαΐ ἀὐδγὲ ἱπὶ ἐῤὸ σἰγοησ ο]άς αὐεγε οἦἱαὶπ 
οὔο Γ᾽ ἀποέφεγ.] 1, ογα γ, κ ἤοθο νῆὺ ἡν ΓΘ 

ἴῃ ἴΠ6 5βίγοῃρβοϊς οσῈ δ[αίη ὃγ ἴμοβε 80 
ὝΟΙΟ ἴῃ ἴΠ6 5ίγοῃρῃο 5. ὙὍΠὲ τησδηΐηρ 
5665 ἴο ὃδ6, [μδἴ [86 ρΑττΊ5οη 5 ῬὮΙΓΝ ῬΙΟΪΕΠΥ 
Πδὰ Ἰεῖξ ἴῃ [Π6 τὰ ]]εὰ οἸὉ165 δοης ἴδε ϑγγδη 
ςοαϑὲ (συ. 3, 9) ννεσα πηδϑϑδογοὰ ὃγ (δὸς 
ηδῖϊνο ᾿ΠΠΑ ιΔηϊβ οὗ [ἢ “165. 

19. εριείγίις γεϊσπεά ἐπὶ ἐδ δωπάγοά ἐδγεν 
σεογο ἀπά σευοηὶ γεαγσ ῊΘ γε δερΙηηΐης 
ἴη Οεοεἴσθεγ Β.0. 146, δηὰ [οττηϊηδίης ἰὴ 
Οεἴοδεσ 8.0. 145. 

ὃ 2. ΪΙΟΝΑΤΗΑΝ, ΗΑΥΊΝΟ ΚΑΙΡῸ 5ΙΕ6Ε ΤῸ 
ΤῊΕ ΘΎΒΙΑΝ ΕΟΚΥΒΕΒΒ ΑΥ̓ [ΕἈΌΒΑΚΕΝ, 
Ι5 ΒΌΜΜΟΝΕΏ ΤῸ ΜΕΕῚ ὨΈΜΕΤΆΙ.Β ΑΤ 
ῬΤΟΙΕΜΑΙΒΘ---ΕΑΝΟΚΑΒΙΕ ἘἈΕΒΌΙ ΟΡ 
ΤΗΕ [ἹΝΤΕΒΥΙΕΙΥ͂. 

420-37. Οἡ [δε ἀεαῖῃ οὗ Β]45 δηά δοοθϑ- 
βίοη οἵ ᾿ϑεπιρίσυβ 11., ννῆο Τοουά πο δυΐ 
μᾶνθ ἢἷ5 μβαηάβ Σ}}} ὑπάθσ 16 (τουδεὰ εἰ- 
ουπιδίδηςε5. οὗ ἴῃε {πι|6, [οηδίμβδη δουρὰῖ 
[αὶ 6 88. δῇ ορροσίιημν οὗ αυ εξ  τὲ- 
ΠΡΡΠΕῚ ΘΓ 56 ]θτὴ οὗ ὯΔη Ἔσοσ -- τ ροπάϊηρ ἀδηρεῖ, 
ΟΥ̓ τεάἀιυοΐϊηρ ἴῃς ἰογίγεβ νυ μοῦ ἘΡΙΡΠΔη65 
δά δεῖ ὼρ (ςἷ. 1. 331-36), δηὰ ποῦ μδά 
5ῃο ογοὰ ἃ ἔογοι ῃ ΒΑΓΓΒΟῚ ΟὐΟΓ δίηοα Ἦξ 
ΔΟΠΟΓΑΪΏΡΙΥ Ποἰ]εςίο 5ἰθρο γι] ΠΟΥ, ἀπά ϑεΐ 
Πἰπιβ οὶ ἀοννη Ὀεΐοτε ἴπῈ ρίδοε (οἰ. χὶ. 20} 
Βυξ δὶ5 ἐπεπιΐεβ γεγα ἴοο τνδίο με} ἴο Αἰΐονν 
ΒΟ δὴ ἱπιροτίδηϊς πηδίϊεσ ἰο ὃς οὐπιρά 
{χοῦ ψΠου ορροβιϊίοη. ὙΠΕΥ͂ δὲ οὔ 
πιδὰθ σεργεβθηϊδίίομβ ἴο Ποπιοί συ (υ. 21) 
οὐ {6 5ιιδ)θςοῖ, δηὰ ργϑναι θὰ οὐ δϊπὶ ἴὸ 
ΒΌΠΊΠΊΟη [οπδίῃδη [0 ἃ σοηξεεηςς, τβεῖῈ 
6 5ῃοιυϊὰ μῖνε δεςουπί οὐ [18 ργοσθεάϊηρα 
(νυ. 22). [οπαΐμδη, ννῃο ἰγυκῖοθα τχιοὶ ἴο δΙ5 
αὐάγοθα δηὰ ρεύβοηδὶ ἱπῆϊεηςο, οδεγοὶ [δε 
ΒὈΠΠΠΊΟΠΒ5, αηὰ πιοὲ Ποπιθίσ5 αἵ ῬίΟ]οΠΙΔ5, 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴῃ Β.Ο. 145. ΤοΓΠπ5 οὗ ρέδος ΨεΓὲ 
δυγοοά ὕροηῦ. ᾿οπιθίσίυ οοηβητηθά οπᾶ- 
(ἤδη ἴῃ {πε Ηἰρὴ Ρυίεσι ̓ 5 οἢῆοο, “ γᾶγα Ἀϊπ| 
ΡτΓΘ-οτηΐπεηςς ἀποηρ ἢΪ5 οΠ ε (θη 5 (Ὁ. 27), 
δΔηα οςοπϑδεηϊεα ἴο τηοϑῖ οἵ Ἃἢ6 ΓΕΠ 550η5 
ΡΓΟΥΙΟ ΒΥ οἤεσγεά Υ 5 ἔδίμοσ (εἰ. Χ. 29-43)}; 
δα, ἴῃ τοίιση, 6 γεηυϊγοα ἃ ραγτηεηΐ οὗ 300 
τα]οηἴβ (ν. 28), δηὰ με σοπεπυδηςε οἵ ἴδε 
τίη ραγγίβοη ἴῃ [Ἔγυδβαίεπι (ἱπιρ! δὰ ἰῃ (δε 
δι θδοαιθηΐῖ ἰδίου). Ὅῆδ Ἰοϊίεγ ΤοπίδιηΠΡ 
(86 τοΥπη5, δέῖοσ ἀ οἰ νογυ ἴο [οπδίμδῃ, Μ75 ἴ0 
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ΒΟ. ἴῃ Τυάεδ, ἴο ἕλκε {ες ἴονγεγ τῃδξ νγῶϑ 
τ. χης. 

ἴῃ Ταογυβάίεπι : δηά ἢς τηδάς ᾿ΊΔΩΥ 
ΘὨΡΊη685 οὗ γχὰγ δρδίηϑβί ἰζ. 

21 ἼΠεη σεοτγίδίη ὑπηροάγ ροΓβοηβ, 
0 Βιαϊεὰ {πεὶγ οὐση ρεορῖε ψεηΐ 
πηΐο (Π6 Κίηρ, ἂπά το]4 ἢϊπὶ (δῖ 
]ομπδίμδη Ὀεβίερεά {πε ἴοννεγ. 

22 ἸΝεγεοῦ ψθῆξεῃ ἢς πεαγά, δε 
Ὁγ235 ΔΠΡΤΥ, Πα ἱπητη δ αἰδίο!ν γεπηονίηρ, 
6 σᾶς ἴο Ριοϊεπιδίβ, δῃηά ντοῖς 
απο [οπδίπδη, [ἢδὲ ἢε 5μου]ά ποῖ ἸΔῪ 
δίαρα ἴο τῆς τογεγ, δυῖ ςοπια δηά 
δρΘδΚ ἢ Εἰπὶ δὲ Ῥιοϊθπιδίβ ἰῃ σγεαῖ 
μιδβίβ. 

23 Νενογίμεῖεθβ [οηδίθαη, ψμθῃ 
ἢς Βελγά {ἢ18, σοτημηδηάεά το Ὀεβίερε 

1 “2115 δῃᾷ ἢδ Ἵοἤοβε ςογίδίη οὔ τῇς Β.6α. 
οἰάεγβ οὐ [βγεῖ δἃπά τε ργίεβδίβ, ἀπά “τὴ 
Ρυΐζ ΠΙπ56 1 ἴῃ ῥρεΠ]] ; 

24. Αμά τοοκ 5ιἷνεγ δηὰ ροἱά, δηά 
γταϊτηθηῖ, ἀπά ἀϊνεγβ ργεβθηῖβ δεβι 468. 
Δηα νχεηΐ το ΡιοΪεπγαὶβ απο τπ6 Κίηρ, 
ψν γε με ἰουπά ἔλνουγ ἴῃ ἢΐ5 5 ρῃϊ. 

25 Απά “τβοιρὴ ςεγδίη ὉΠΡΌΑΪΥ ς οἶς το. 
τε οὗὁἩ τῆς ρεορῖε Παά πιδάε σο- 
Ρἰαἰηἴβ ἀραϊηϑβί ἢ] Π, 

26 Ὑεῖ (δῈ Κιπρ δηϊγοδῖθά ἢ]ΠῈ 45 
ἢϊ5 ργεάξοεββοίβ ἢδά ἄοπε Ὀείογε, δπὰ 
Ργοιηοϊεά ἢΐπὶ ἰῃ τς βῖρδξς οὗἉ 1] 8 
[δ ηάϑ, ΠῚ 

27 Απάὰ δοοηβτημημεά Ἀϊπὶ πῃ [ἢ 90. 
ἈΙΡἢ ρῥγθϑίμοοά, δηά ἴῃ 41} ἴῃ6 Βο- ΠΡ 

Ὀς “ 5εἴ ἴῃ ἃ σοῃβρίςιουβ ρἷδοθ ὕροη ἴπ6 ΠΟΙῪ 
τιουηῖ" (υ. 37). 

20. ἐῤὲ ἰοαυεῦ ἐξδαΐ «υας ἐπ “εγωραίεηι. 
866 οἢ. 1 35; ἰν. 41; Υἱ. 19-26, 32; ΙΧ. 53; 
Χ. ό-ο δηά 32. 

δὲ "παάδ »ηαπ7 εηρίμε:.ἢ “ Ἐπρὶπο5᾽" ΜΈΓ 
ΠΟΙΏΙΠΊΟΩΪΝΥ τηδάθ ἔθου ἴῃς οσοδϑίοη οὗ ἃ 5ϊῖερθ, 
δηὰ ΡγΟΌΔΟΪΥ Ὀγοίκθη ὉΡ ἤθη ἴμ6 5ίθρε ννᾶ5 
ΟΥ̓́. ὙΠΟΥ͂ ΜΕΓΕ ἴοο οὐμπθοσβοηθ ἰὼ ὃ6 
ἘΘΠΟΓΑΙΥ Κορί ἴῃ ϑἴογε δηά Ἴσοηνευϑά ἵτοπὶ 
Ρίδος ἴο ρἷδοθ. (ϑ8ὲδε ςοἢ. νἱ. 31, 52: ΙΧ. όᾳ; 
Χν. 25.) 51{Π], ννὲ ἤδαῦ ΟσσΑϑ ΟΏΔΙΠΪΥ οὗὨ “ ρτοαῖ 
Ῥτγον!ϑίοῃ ᾽" οἵ ἴπετὰ θείης ἰδ! ὉΡ ἴῃ ἃ ἔοσπεά 
ἴοννῃ (2 Μδος. χΙϊ. 27). 

21. εεγίαϊπ πησοάΐγ ῥεγιοσἢ 1 ἸΘΓΑΙΥ, 
4 ἘΥΔΏΒΡΓΘΒΒΟΥΒ οὗ ἴῃς ἰανν "--ιάθη ψῆο Παά 
οδϑὶ οἵ [15 δι ΠΟΥ Υ, δηὰ ἀοβιγοά ἴο ΗΘ]]Θη12Ζ6 
ἴ6 ἡδίίοη. ((ὐοπΊραγε ἄῦονθ, Ἂοἢ. 1. 44; 
11, 6, ὅζε. ; δηά 5ε6 {πε σοπηπιθηΐ οἡ οἢ, χ. 61.) 

«ὐδο ῥαϊεά ἐῤεὶσ οαὐη βεορί ἢ Νο ἀοιιρδί 
τῆς ἔδο!ηρ8 οὗ ἴπ6 Η 6] Θη] χοῦ ονναγάς [6 
ογβοαοχ Ὀγείμγοη νεσα υεσὺ Ὀἰϊϊίογ ; δυῖ 50 
ψεΓῈ ἴῃοθε οὗ ἴῃ6 ογμῃοάοχ ἰονναγάβ {Π6πὶ 
(ςἢ. 11. 44; 1. 5-8 ; νἱ]. 24, ζςο.). ΝεΙῖΠοΣ 
ΡΑΙΥ ““ Βαϊφα {ΠΕῚΓ οννῃ ρθορὶθ." Βοίῃ βουρῆξ 
[5 δανδηςεπιεηΐῖ, θα ἴῃ αἰ ἤθγοπί νναγ5. 

9209. δὲ τὐα. απργν.} 1)επιοίσιιβ 1. δαά 
ἐἐ γιε]ἀθα ὑρ Πἰ5 διιϊπουι ονοῦ [Π6 ἴοννογ," 
δηὰ “ρίνεη ἴἴ ἴο τς ΗΙμ Ρυϊοδί, {πα Π6 
τηὶρῃΐ δεῖ 'π ἴἴ ϑιιοἢ 85 ἢ δβοι]ὰ σἤοοβα ἴο 
Κορ ἱξ" (οἰ. χ. 12). Βυῖ (Π15 ΡΙΗ δά θδθη 
σης] δα ὈΥ (ἢ ἀδίεττηϊηαϊίοη οὗ ἴπ6 [ὸνν8 ἴο 
δυρροτί Βα]α5. 1)6πιείγιιιδ [1., (6 ρῥγεέβθηῖ 
Κα, πδίυγα! γ τραγάθα ἴῃς οἰΐδ 6] οὗ [6γιι- 
5] 6 ἃ5 ἃ ρασγί οὗ 15 ἀπ ΟΠ 5, Δηα γοϑοηϊοά 
ἴῃς αἴΐδοϊς Ὡροη ἰΐ ἃ5 8η δεῖ οὗ νναι᾽ αραϊηϑί 
δτϑο]ῇ, 

ἐ»ριγιφάαἰείγ γοριουΐησ, δὲ εαρο ἰο Ῥίοίδ- 
πα..1] ῬτοΟΌΔΟΪΥ ἔγοπὶ Αηζίοςῃ, Ηἰ5 τρί 
τιονειηθηΐ νοι] 5ηονν [ἰοπαίμδη {πδΐ μ6 ννᾶβ 

ἴῃ εατγηδδῦ; δηά ἢ18 ρίδβδθηςθ δὲ Ριοϊθπδῖβ, 
ὙΠ}: 4 πυηάγοα τλ1]65 οὗἨἁ Ϊογυβαίθιη, νουὰ 
θ6 βοιῃείῃιηρ οὗ ἃ τπθρῆᾶοσθ. Αἴ [ἢθ 588Π|6 
{πὲ 1 τΐρῃξ 6 νἱεννοά 45 δη δςὲ οὗ ροϊ]ϊςἊ 
οοηϑίογαίίοη, το] ονίηρ [οπδίδδη Ποπὶ [Π6 
ὨΘΟΘΒΘΠΥ͂ οὗ πηλκίηρ ἃ ἰἸοΠΡΈΓ ἸΟΌΓΗΕΥ. 

28. οποία... μὲ δίγισοὶ ἐπ ρέγ ἢ] ΝΟ 
ἀἄουδί Βς ἱπουϊτεά ἃ οοηβίἀοσγαθὶθ σις ὉγῪ 
σοίηρ ἴο Ριίοϊοπιδῖβ, Ἔβρϑοῖα! }ν 85 ᾿ι6 δὰ ἀ6- 
οἰ πϑἀ ἴο ἀε5ϊ5ῖ ἔγοτῃ [Π6 σἴερε οὗ “τῃ6 ἰοννοσ. 
Ης δὰ ςοπἤάρφηςςθ, ποννθνυθσ, ἰη ἢἰβ οὑσῃ 
δάτγοϊζηθβϑ, δηὰ ἴῃ ἢϊ5 ροννεσῦ οἵ ρυγοδαβίηρ 
᾿ΡΟηΥ, δηὰ ὄνθη ἵἕδνοισ. Ηὄθδ ΤΏΔΥ ἢᾶνα 
αἰδὸ οδὶου]αῖοα {πὲ Τοηηοῖσιι ψουὰ δ6 
αἰἴταϊά ἴο ὄχαδρογαῖθα {Π6 δηξζίγε [Θνν 5} παίίοη 
ΌΥ ἰγθδοΠοΓΟΌ ΒΥ ΔΥγοϑίηρ {πεῖν ΗἸρΡῃ Ῥυίοϑί 
αηὰ Κίηρ. 

2.4, Ἰοοξ οἱΐυον απά ροίά, απά γαϊριοηΐ, ἀπά 
εἰυεγς ῥγεδεπίς ὀφεάες.)Ὶ Ιπϊεπάϊηρ ον ἀἘΠΕΥ͂ 
ἴο ρῥγόσυγα ἴΠ6 ἕάνουν οὗ οἴδμοσβ Ὀθϑι 65. ἔῃ 6 
Κίπρ. [οπαΐδδη (ε]ῖ τΠδὲ 1Ε ΠῈ οοι!ὰ αἀἴδροβα 
ξανου γα  ἰονναγά 5 πΙπιβοὶξ [η6 πιϊηας οἵ {πῸ 
ΤΟΥΔῚ αἰζοπάήδηϊα, ΟΠΊΠΟΓΒ, δηα πιϊπίβῖοσβ, ἢ6 
ννοι]ά δε το] γδΌΪν ϑιιγο οὗ ραϊηϊηρ {ΠΕῚ᾿ πηᾶϑῖοσ 
α]5ο. ΟΙἰἔ5 οὗ “ταϊπιθηΐῖ ᾿ παν αἰννᾶγβ Ὀθθη 
σοπλπῖοη ἴῃ ἴΠε6 Εδϑῖ (Οδεη. χχῖν. ς 2, χὶν. 22; 
2 Κιηρβ υ. δ; 2 (ἢγ. Ιχ. 24, ὅζς,). 

26. 2ρε ἀἰπα ἐπίγεαίεαῖ ῥίηι ας δὶς ῥγεάες 
εόσσοῦς ῥαά ἀοης ὀεζογε)] ΤῊ σχϑίοσθησε 15 
ΘΒΡΘΟΙΠΥ ἴο ἴῃς ἰτοαϊπιοπξ νῃ]ς ἢ [οπαίδῃ 
πιά τϑοεϊνοαὰ αἵ ἴῃ6 παπάβ οἵ Β[αβ (ςἢ. χ. 
59-6ς5}, Ὀιιϊΐ ΤῊΔΥ ἱποϊιι δ 4150 βοπιὸ 4] ]} ϑίοῃ 
ἴο [η6 “Ἰονίηρ νοσγάήβ8᾽ οἵ Τοπιθδίσιιβ 1. τὸσ 
ςογάεξα ἴῃ οἰ. χ. 3-6. Ρίο]οπιν Ῥ.Ιοσηδῖοῦ 
νοῦ α ϑοαγοθΥ 6 τεσορηϊδεὰά Ὀγ 6πλθ- 
{ΓΠπ|85 {10 ἀπιοηρ 815 “ῥσγϑάθοθβϑουβ. 

2γοριοϊεά ῥί»ι.) ἘΔίΠοΓ, “χα 9 ἢϊπὶ-- 
ἦ.6. Ῥαϊά πὶ τηαγκοά γοβρθοῖΐ δηα ΠΟοηΟΌΓ. 

7. εοηδγηηε ῥὶρηε ἱπ ἐδε ῥίσ ὁ ῥχὶσδοοί. 
ὙΤΠ6 58Π|6 ΘΧΡΙ ΈΒΒΙΟΏ 15. δϑα νυ σοϑροςΐ ἴο 
ΑἸοεϊπ5 ἴῃ ςἢ.. Υἱ]. 9, ννἤσγο 11 5θθπὴ5 ἴο ΓηθΔἢ 



490 
Β.(. 

εἶτ. χ4ς 
πουῖ8 τηλί ἢς ἢαά δείογε, δηφ ρᾶνε 
ἢἶπι ῥγθαπηίηθησα ἀποηρ ἢἰβ ςίεΐ 
[πἸοπά8. 

28 ΤΠεη Πομδίμδη ἀεβίγεά τῆς 
Κίηρ, τῃαῖ 6 μψουϊά πιακεὲ ΪΤπάθᾶ 
ἔτεα ἔτγοπι ἐδυῖε, 48 αἷβδο τῆε τῆτες 
τὐλῤολρ νοὸς ἢ τῆς σουπί οὗ 
ΔΙΠΔΓΙΔ ; ἀπά δε ρῥτγοπηδεά ἢἰπὶ χες 

ἢυπάτγεά (Δ εΠθ. 
29 ὅο ἴῃς Κίηρ ςοπβεηῖεά, δπά 

ννγοῖα ἰθζζειβ ὑπο Τοπδίμδῃ οἱ ]]} 
[ἢ656 ΓΠῚηρ8 δἴζογ [Π}18 ΠΠΏΔΏΠΟΥ : 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΕΚ. ΣΙ. [ν. 28--- 11. 

40 Κίηρ [εχμείγίυβ ὑπο ἢῖ5 Ὁτο- 86 
16 Γ Τοπαῖῆδη, δηά υπηΐο ἴπε πδήοη “τ 
οἵ τς [ενν8, βε πάθῃ ρτθεῖηρ : 

21 ᾽ἥνΡ ς ϑεπὰ γοιι ἢδΓα ἃ ΟΟρΡΥ οἵ 
τς Ἰεϊῖογ τῆ θὲ αἰά τνγῖῖα υπίο 
οὔ ςουδίη [,ἀ51 6 Π65 σοποδγηίηρ γου, 
τῆδλί γε πηῖρῃϊ 8ες 1. 

22 Κιίηρ επιεῖγυ υηἴο ἢ]5 ἔλῖδεγ 
1,Ἄϑῖθεηεβ βεπάςι ρσγαείίηρ : 

23 ὟΝε ἅτε ἀετεγτηϊ πα ἴο 40 ροοά 
το τῆε ρεορὶε οὗ τῆς [ενν8, ψγῆο δὲ 
οὖν ἔπεηά8, ἀπά Κεεὲρ Ἴσονεπδηῖβ γη1} 

“ ρφοηξεγγεά οἡ δίηι [6 Βἰρἢ ργι οι οοά ;᾽ δῖ 
Ποῖος ςοπῆγπιδίίοη ἰῃ {πΠ6 οΠῆςοθ, γαῖ μοσ τῃδη 
δρροϊηϊπχεηξ ἴο [ξἴ, ἰ5 οἰθαῦ] ἱπίοηάἀθά. (866 
τὸ ποχὶ οἶαι56.} οηαῖμαπ μαὰ Ὀδθη 8Ρ- 
Ροϊηϊεά Ηρ Ῥγοϑὲ Ὁ Βα]δβ (εἶ. χ. 20). 

αἰ ἐῤὲ δοποιγς ἐδαὶλ δὲ ῥαά δεΐογε)] Α8 
(6 τῖρῃῖ το ννεαῦ ἃ σγοννη οὗ μοϊ]ὰ (ςἢ. χ. 
20), ἃ Ὀυςκ)ς οὗ ροϊὰ (ὁ. 89), ἀῃὰ ἃ Ρυγρὶβ 
τοῦς (ἐδ. 20), τορεῖμεῦ ψ μ6 οβῆοϊαὶ 
1165 οὗἁ ““ξϑῆθγαὶ " δηά “ργονίηςϊδὶ βονθγῃοσ "ἢ 
(δ. 65). 

ξαυε ῥίγι ῥγεεριίπεπες αριοῦῦ δίς εδίοῦ 
ἡ ιεπά5.]Ὶ Οτιτπὶ ἰγδηϑιαῖοϑ “ πηαάθ (πλ6ῃ) 
Γαραγά ἢϊπὶ 8ἃ5 ἃπιοηρ δβΒ οἢϊοῦ ἐτθη 5," 
ὙΥὨΙΟἢ 15 ἃ ΡΟσ51 016 γεπάθγίηρ οἵ ἴῃς οτἱρῖπαὶ ; 
Ὀυῖ ἴΠδ πιθδηΐϊηρ βυρροβίθα ΟΥ̓ ΟΌΥΓ (Γδηβ᾽αἴοῦϑβ 
15 ἃ ΠπΊοΟΓΕ ἡδίιγαὶ οη6. Τὴ “ Ργθοπηηθηςε ᾿ἢ 
85 ῬΟΓΠΔΡ5 σοπἤπαα ἴο {πε οσοδβίοη. 

28. Τρεπ οπαΐραρ ἀφεϊγοώ ἐῤὲ ἀἰπσ, ἐῤαΐ δὲ 
«υομἱά γ»ιαζε ὕμάεα γε γον» ἐγίδιιθ ἢ ΤῊΪΒ 
ἰν85 ἃ Ὀο]ἀ ργόροβαὶ. ϑουθγοι ΚΠΙΥ ΟΥ̓ σ ἃ 5.}0- 
)εοῖ παίίοη ἴῃ ἴπ6 Εἰαϑβὲ 15. σῃιοῆγ τρασκεά ὉγῪ 
Ραγτηεπῖ οὗ {τδιιῖ6, πα ἀοπληΐοη ον σ ἔοτοὶρη 
ΓΆΓΘ5 15 ΟΠ ΘΗ͂Υ βουρἢϊ 45 ἃ πιθδη5 οὗ ᾿Πογθ βίης; 
1η6 Τένθηιθ, Τὸ Α5ὶς ϑχοιηρίίοη ΤῸΠπῚ {{|- 
Ὀυΐϊε νγὰβ δἰπιοβὲ δηιίναίθηϊ ἴὸ δϑκίπρ ἱπάθ- 
Ροηάθησθ. [{ 15 ἔγιιο {παῖ [ῃ6 Κιημ 5 [Ἀ[ΠΟΥ, 
1) επλοίγιιβ 1... Βαα ργομῖβοα διῇ οχοπιρίϊοη 
(εἰ. χ. 29, 30); Ὀιιϊ ΟὨΪΥ ἴῃ δἃΠ ΘΙΏΘΓΡΟΠΟΥ, 
ννΏθη ἴη6 [Θνν5 ῃδα ϑἤδννῃ ἃ ργείογθηςο ἔογ ἢ]15 
τινὶ, δηὰ νυν (ἢ οὔ͵οοῖ οὗ οιϊυιϊάάϊηρς Πῖπι. 
1)επιείγι5 1. ννὰ5 85 γοῖ ἰῇ πο ϑδιςῖ ἐἰϊἘΠ- 
εὐἰτ|65. ὙΠ Ὀο]άπθ55 οὗ [οπαΐῃδη δὲ {ἢ 15 
{|π|6 ἰ5 1 }5 ΒΟΔΓΟΟΙΥ αἰ πη πΙδμοά ὈῪ {Π6 ἔμλοϊ 
οὗ (μὲ εἰάοσ Τοιηοίσ 55 οὔοσ. Ης ἢδὴ ἴο 
Ρογϑυδάθ ἴΠ6 ϑδυσίδη Κιηρ {παῖ [ἢ ἔγιοηβ}]Ρ 
οἵ [86 [Θννιϑῃ πδίίοη ννὰ5 ννοστῇ ἃ ἰάγμβὸ ρϑοι- 
ΠΙΑΤΎ 5δοῦποθ. [{ πιᾶγ θς αιιοϑιϊοηςφα νυν Ποῖ. Γ 
ἢς ννοιὰ ἤανθ διισσθοάρα δά ἢ6 ποῖ Ὀθθη 
ΡΓεραγεα ἴο οὔεν ἃ σοηϑιἀογαῦϊο. ἱπηπιο αῖο 
Ῥαντηεηΐ ἴου ἴμε μεὶρ οἵ τς Κίπρ᾽5 ἤεοββ- 
511168. 

ἂς αἰὸ δὲ ἐδγεθ σουεγηριοπ ἢ ΟΟΙηΡραγΟ 
δῦονς, (ἢ. χ, 30, 38; ἀηἀ Ροΐονν, Ὁ. 34. 

«υἱὲ τομπὶῦ} οΚὶ ϑωριαγία ἢ Α ςοτταρ- 

το οὗ [πε ἴοχί 15 ποτὲ βιιβρεςίεα, [οηδίμδη 
ΟΣ] ΘΟΔΓΟΕΙΥ ἢᾶνς δε ρυ]αϊεοά ον ἴῃς ἐχαῃρ- 
τἴοη ἔγοπι ἰγρυΐο οὗἩ ϑαπηδγία, ἃ μοϑἕα σου ΠΌΤ, 
ἴῃ ψ ποθ ψεϊγε μὲ μδα 0 ἰηϊογεδί, Τὰς 
ἴγιις τοδάϊηρ ἰ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἀπὸ τῆς Σαμαρειτίδος, 
ΟΥ ἀπὸ τῆς χώρας Σαμαρείας. (5εε σ-. 34, 2η4 
ΠΟΙΏΡΑΓΘ (ἢ. χ. 38.) 

ἐδνες ῥωπάγεά 1αἰεπί..] Αδουϊ 72,0οοἱ αἵ 
ΟἿΓ πιοῆθν. 

80. Κύηρ 1 ε»ιείγία ἀπο δὶς ὀγοίδεῦ (ζ6πα- 
ἐδαπἢ Οὐοιραῖε οἰ. χ. 18. Τἢδ ἰὲπῃ 
“ὁ Βτοῖπεγ ἢ ςογτεβροπάεα ἴῃ ἴδ αἰρίοπιδοῦ 
οὔτε ἔπιε ἴο 1ῃ6 “τηοῃ σουίη ἢ οὗἉ πιοάετῃ 
Ευγτορο. [ἰ πιαγκοά δάμη βϑίοη ἰηΐο ἴδ6 ργ- 
Υ]εροά αἰγοὶε οὗ γογδὶ Ρογβοῦδ 65. 

απά μπίο 18ε παίΐοπ Οὗ δὲ ὕεςυ... Οοπηρατε 
οἷ. Χ. 25. ΑἸοχαηάδεγ μδὰ δάάγεβϑθά οπᾶν 
[δῇ ΟἾΪΥ ; Βεπηοίσίιιβ 1. (86 ον βῃ πδὕοη 
ΟΠΪΥ ; ειλείγ5 11. δΔἀαἀγεσϑεα (6 ἴνο 
σου δ᾽ πιο. 

81. οἱ εομαὶρ 7, δεπε. ἢ [Ι 15 ἃ γεδϑοῆ- 
40]6 σοη͵δοΐιγο ἴῃδῖ 1Π15 “1,45 6η 68" 5 ἴδε 
Ογεΐδη ψνηὴο (δοςογάϊπρ ἴο [οβορδυβ, “ ἀπῖ, 
7υἀ᾽ χη. 4, 8 5) ςοἰϊεοῖϊοά {πε ἴγοορβ 
τῇς ειπείπ5 {1. οβεςῖοα ἢἰ5. ἰαηάϊηρ ἴῃ 
ΟἸΠς4ᾷ. Ηἰ5 βεσνίςεβ ἤδὰ ῥγοῦδοὶυ Ὀδέῃ τὸ- 
νναγάραὰ ΌὈΥ (Π6 βονθγπούβηρ οὗ (α]εσΎπΑ, 
οἡ ΜΠΙσῃ [άχα ννᾶ5 ἴο ἃ οογίαδϊπ εχίεπὶι ἀξ- 
Ρεπάδεηξ. Ὑῆὲ ἰδιτὴβ βταπίεα ἴο [οπδίϊδη 
Ββδὰ τπογοΐοσο ἴο δὲ Ἴοπηπηγιηϊςσαίεα [0 δ]πὶ, 
Δηᾷ [ἴ ννᾶβ βιΠσῖεηΐ ἴο βεπα ἴΠ6 [65 ἃ ΟΟΡΥ͂ 
οὗἨ [μῈ σοτηπιυηϊςαιίοη, ΤῊΘ ἴεγηι “ σουβίη " 
Οὗ Οοὐυζ νϑιβίοῃ ἰβ βοπιοινῃαῖ ἴοο ἀεῆβηϊίο, ἴδς 
ἴγι!6 σοτγγεβροπάθηϊ οὗ πῸ Οὐστεθκ συγγενὴς 
Ὀεῖηρ “ Κιηδιηλδη.᾽ 

ἐῤαὶ γε »ιίσδί “ες ἢ Ἐδίπογ, “(μα γὲ 
7,4} 566 1. ὌΠὸ οἷἶδιιδο ἀερεπάς, ποῖ οἡ 
(γνῈ αἀἰά νυτῖϊς,᾽ δῖ οἡ “ννὲ βεηά γοῦ δογε." 

82. δὶς ὕαίδεν Ζαρε [ἱκ8 “ Κίῃϑ. 
τηδη;," [Πϊ95. 15. 4 [Π|6 οὗ βοποιισ. [5 δρρἤω- 
[οη ἴο 1,5 ἤθη 65 ̓ πιρ|165 (παὶ ἢ νν85 ἃ πιδῃ 
οὗ 50π16 Ποῃβι(ογθ]Ὲ ἄρὸ. ((οπιραγε 2 ΚΙηρ5 
11. 12: . 13} ΧΗ. 14, ἄχος.) 

33. ἀκ εουεπαπίς «υἱῷ τ15.}] ἈἈδίβεγ, 
ΦΟΌΒΟΣΥΘ ὑμοὶν ἀπίΐϊο8 ἰονδσὰ 8." 



ν. 34--.38.} 

Β.Ο. υϑ, Βεοδιιϑε οὗἉ τῃεὶγ ροοά ν.}}} τονγαγὰ 
ραν ἢ 
περ 34 ἸΒεγείογε μὲ μβᾶνε γδιβεά 
13. εφ. 8. ΠῖῸ ἴΠ6ηὶ [ἢ6 Ὀογάετβ οὗ [υά68. νι τἢ 

16 τἄγεε ρονεγηπηθηῖβ οὗ Αρβεγθηηᾶ 
πὰ ,γάάα δηὰ Βλπιδίμεπι, [πδῖ ἅγα 
δΔαἀάεά υπίο υἀεὰ ἔτοτη (Π6 σουπίγΥ 

“ εἢ. το. Η ξ ᾿ ἐν οὗ ϑαπιδγία, ἀπά “4}} τπὶηρβ ἃρρογ- 
ταϊηίηρ απο τ επη, ἔοσ 41} βδιισἢ 45 4ο 
βδοῦ σε ἴῃ Γεγυβαίθπλ, ἰηϑιθδα οὗ τῇς 
ΡΑγτηθηῖβ Ψ ὮΪΓΝ της Κίηρ τεςοϊνεά οὗ 
1Πεπὶ γελιν δίογειί πη οὐ οὔ {Π6 
ἔτυϊτ8 οὗ τς δῦ δηά οὗ ἴγεαβ. 

25 Απά 25 ἔογ οἵπεγ τῆϊηρβ (παῖ 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΙΕΙΒ5. ΣΙ. 

Ὀεϊοηρ, υπηΐο 80 οὗ τ[Π6 ἘΠ ῚΠ68 δπά 
συϑίοτηβ ραγίδιηἰηρ ὑπο 8, 45 4]50 
ἀτῃς 584]ρ|ἴ8, ἀηὰ τὰ ογοννῃ ἰᾶχεβϑ. 
ὙΠ ἢ ἀγα ἀπε ἀπο τι5, ννε ἀἰβοῆαγρε 
τΠ πὶ οὗ τῃ πὶ 41] ἔογ τῃεῖγ γε] εξ, 

26 Απά ποιπίηρ, Πεγεοῦ 5141} δὲ 
γτενοκαά ἔτοπι (ἢ 8 Ὀπ|6 ἰοτἢ ἔογ ὄνεσ. 

27 Νον (πογοίογα 86ε6 παῖ τδοιὶ 
τ Δα ἃ ΓΟΡΥ οὗ 1656 (πίηρϑ8, δηὰ ἰεῖ 
ἴ θὲ ἀεϊϊνετεά ὑπο Τοπδίμδη, δηά 
861 Ὡροη ἴῃς ΠΟΙΥ τηουηΐῖ ἴῃ ἃ Τςοη- 
βρίσιοιβ ρῥἷδοσδ. 

48 Αἴεγ τη ϊβ, θη Κίηρ εμθ- 
ἘΓῚ15 54 Ὁ7 [ἢλί τῃ6 ἰλπὰ νγᾶβ αιΐεῖ θ6- 

ΎΤΠΟΙΕ δά ποῖ 45 γεῖ Ὀδθῆ ΔΠΥῪ ““ςονθηδηΐ ἢ 
δεῖννοεη [Π6 [ἐν δηὰ Ποπλθιτι5 11. 

δεραιε ΟΥ ἐδεῖν σοοά ἘΠῚ Τῆς ρμοοά ψ}}} 
Βδὰ Ὀδθη 5ῆεννῃ ΟΥ̓ {π6 ῥγοίεϑϑίοηβ, ρἰϑ, δηά 
ΘϑΡθοῖδ! Ὺ [μ6 ΡχοπΊδεβ οἵ [οπδίμδη (συ. 28), 
Ποῖ 1) πιο} ννὰ8 Πρ ἴο Τοραγαὰ 85 
Γοργεϑοηξηρ [Π6 ἔδο!ηρ5 οὗ ἢ18 ηφίϊοῃ. 

94. ἐ6εὲ ἐδγες ρσουεγηπιοηῖς ΟΥΓἹἡ «Αῤδεγεσια 
σπά 1,γώδα απά Καριαΐδε.}] δες ἴῃς σοι- 
τηθηῖ οἢ (ἢ. Χ. 30. 

ἡῤδαξ αγε αὐάρά.)] Ἐδῖμεσ, Πα ψ019 
δαάεοα." ὝὌΠε δογίϑξ ὄχρύοβϑοβ ἃ ἀδῆηιϊίε 
Ροϊηϊ οὗ ραϑί {Ππ|δ.0 ((οιηρασγε ςἢ. χ, 38.) 

ῶν αἱ “μοῦ αν ἀο “αεγίἤες ἐπ ϑεγμρα κι. 
Α ἀϊδι[ϊηοϊίοη ἰ5 ἄγαννῃ Ὀεΐννεθη ἴποθα [6ὺν5 
ΨΠ0 οἤεγοα βδοσιῇσθ αἵ [ϑτιιβαίθλ ἀπά ἴποϑα 
ψΠῸ δδὰ ἰαϊά δϑιάθ {πῸὸ ὑγαςῖΐίςσθ. ΟἿ ἴῃς 
ΤΟΥΤΠΘΥ Ψ6ΓΕ ἴο Ὀε ἜΧχετηρῖ ἔγοσῃ ἴῃ 6 ραν πιθηῖβ 
ΠΟΠΊΓΊΟΏΪΥ οχδοίεα ὃν ἴῃς ϑγγιίδὴ Κίηρβ ΠῸΠῚ 
{Ποῖγ ϑυδ]εςῖβ. Α ϑἴσοηρ ἱπάιιςθπιθηΐ ννᾶβ 
1π5 ΠεΙά ουἭ ἔΟΓ Τηεπλθοῖβ οὗ ἴη6 Ηο]]οπἰ χης 
ΡΔΙΥ ἴο ξὸ οΟΥ̓́ΕΓ ἴο ἴδε 5:46 οὗ ἴῃ6 οὐῃοάοχ, 
βίησεα οἴβογν 156 [ΠΟΥ νου] ὰ ΘΠ]ΟΥ ποπα οὗ {πε 
ΠΟᾺ Χορ 65. 

ἑπείοαά 9 δὲ ῥαγγιεπίς, 17 ὙὍῊΘ ϑγπίαχ 
ἰ5 ἀῆου]ῖ, πὰ Οτὴπὶ βιιρροςίβ [Παΐ 5οὴθ 
νοσά οὐ ψογάβ πλιϑδῖ ἤλυθ [4]1|6ἢ οὐἵ. Βιυῖ 
[Π6 ρϑῃθγαὶ πηϑδπίηρ 15 [ΟἸΘΓΔΌΪΥ οἰεασ. [η- 
κἴορδά οἵ [πΠ6Ὸ σιιβίοΙ ΑΓ Ραγπιθηΐϊβ ἴο {ΠῸ 
ΘΥΤΙΔῺ το οἡ δοςσοιηΐ οὗ Θδοἢ οὗ ἴδε αδἵ- 
ἰΔομβοα ρσγουΐϊησεβ δηὰ οὗ [ιάφα 1561 {6 
ΡτΓουίηςε5 ΜῈ {ΠΕῚΓ ἰαχαῖίοη ννοῦα ὙΝΠΟΙΙΥ 
τηδθ οὐδὲσ ἴο ἴῆ6. [6νν8 {Πποιηβοῖνος, νΠῸ ννογα 
ΠΟ ἸΟΏΡΕΙ ἴο ΡΑᾺῪ δηγτπὶπρ ἴο [ΠΕΙ͂Γ ποιηϊπαὶ 
βουθσείβῃ, ἴΠ6 δυγίδη Π]ΟΠΑΓΟὮ. 

ομὲ 9 δὲ ἡγιίς οὗ 16 εαγὶ δ ἀπά 97 ἱγεε ἢ 
Οοτίραζγε ςῆ. Χ. 30, ἀπα [Π6 σοχηπηθηΐ κα ἤοε. 

355. “4π4 α΄. ῶῶγ οἱδον ἐῤίησε. "ἡ ἘΔΙΠΟΥ, “ 45 
ἴογ 86 ΟἴποῚ {πϊηρ5"---ἰ6. αὐ [6 οἴμον μοδάς 
οὗ τϑυθηιῖιθ. 

9 17}0ὲ {1δὲ: απά εμρίονι. 86 οἢ. Χ. 31, 
ὙΠΙΟἢ δἤονν5 παῖ ἴῃς δγγίδη Ἴσον ἰονι θα 

ἃ ἴχ ὑροὴ ἴδε ἴεηῖῃ5 ραϊὰ ὈΥ ἴἢς |[εὺν5 ἴοσ 
ἴῃ6 διιρροζί οὗ ἴπε 1, ον! ςαὶ γι οϑιμοοά, δηὰ 
Αἶδο ὈΡου οΟἴδεΓ “ ἀπε5 " ραϊὰ ἴο (δδ ὈγΙΘΒΕΪΥ 
Δυῖποσ 65, ει. τὰς Ὠ4} Θεοὶ ἴὸσ [86 βογνῖοθ 
οὗ ἴῃς βαποΐυδτγ (Νεῖ. χ, 22; Μαῖϊ. χυΐ. 24- 
27). Ἡδεηςείοστη πο οἰδῖπὶ νγὰ8 ἴο δ6 τηδάθ 
ὉΓ τῃ6 δυγγίδῃ οσονγῃ οἡ οεἰἴδμοσ οὗ {Ππ|56 ἴνο 
δοςοιιηΐδ. 

ἐδε «αἰῥὶ!5.}ὺ 866 ἴη6 σοτηγηθηΐ οἢ ςἢ. Χ. 
29. ὅδαϊον ρΡοηπάϑ, ςοηηδοϊοα 1} ἴῃς θολὰ 
564, ἱπῖο ψνὨΙΟἢ 115 νΔΙΕΣ νν85 δάπηϊ θα, δηὰ 
1Π 6 5410 [ἤδη δἱοννεὰ ἴο ἔοστῃ 1156] ὉΥ͂ Ἔναρο- 
ταῖίοη, ἅγε ἱπίεηἀθά. (δες ΕΖεκ, χὶν τας 
ΖΕΡΉ. 11. 9.) 

ἐδε ἐγοαυπ ἰαχκε:.} 866 ἴδε σοϊῃσηθηῖ ΟἹ 
(ἢ. Χ. 29. 

357. «ὁ ἐῤῥαΐ ἐδομ γπαξό ὦ κορ 9 ἐῤειφ 
ἐῤίπφ.ἢῚ ὙΤὙΒΘ ΠΟΡΥ Πόγα βροΐίθη οὗ 15 ῃοῖ 
ταὶ ψ ΠΟ ειηθί 5 δοηΐ ἴο οπδίβδη 
(υ. 31)1η {86 ἔοττῃ οὗ ἃ Ἰεζζεσ, νυσττἴδεη ῥσο- 
ὈΔΌΙΥ Οἡ Ραγομβπιθηΐ ΟΥ̓ ῬΔΡΟΓ, δι οπθ ΠΟ ἢ 
1, Αϑἴῃθποϑ ννὰ5 ἴο ἤδνθ πηδάθ, ἃ5 ἃ ρουσζηδηθηΐ 
ἸὨΘΠΊΟΙΙΑΙ, δηαὰ ΨΠΙΟἢ ννὰ5 ἴο ὈῈ 8εῖ ἃ ἴῃ 
ἃ σςοηβρίσιιοιβ ρίας οἡ {π6 Τ ἜΠΊΡΙ6 τηοιιηίδίη, 
[1 νγᾶβ ὑσγοῦδοὶν ᾿πβοσι δοα, Κὸ οἵΠΟΣ “ τηρηο- 
Ταὶς" οὗἩ ἴῃς ΚΙιηά ((ἢ. ν1}}. 22), οὐ ἃ Ὀγοῆζε 
140 161. 

ὃ. 2. ΕΜΕΤΕΙΒ ΟΕΕΕΝῸΒ ΗΒ ΝΑΤΙΝΕ 501,- 
ΒΙΕΕ5 --- ΤΕΥΡΗΟ ΡΕΕΡΑΒΕΒ ΤῸ ΒΕΙΝΟ 
ἘΟΒΜΨΑΒΚῸ ΑΝΤΙΟΟΘΗΒ, ΒΟῸΝ ΟΕ ΒΑΙ,Α5--- 
ΒΠΈΜΕΤΕΙΟΒ ΡΕΟΜΙΒῈΒ ΪΙΟΝΑΤΗΑΝ ΤῸ 
ἈΕΟΑΙ, ΤῊΞ δΥΒΙΑΝ ΟἌΑΒΕΙΒΟΝΒ ΕΒΟΜ 
ΙΑ, 1ΕῈ ΤῊΗΕ [εν )ἷ]8ὅ ΜΠ, ΗΕΙῚΡ ΗΙΜ 
ΑΟΘΑΙΝΒΤ ΗΙἸΒ ΒΝΕΜΙΕΒ, ΒυΤ, ΤΗΟΘΗ 
ἨΕΙΡΕΙ, ΒΒΕΑΚΒ ΗΙ5 ΡΒΟΜΙΒΕ. 

388-53. ΤΠ οπΊο ΓΤ 15 11.) ΔΕΙ͂ Γ Β6 Πδά τεϊρῃοά 
ἃ ΥΕΓῪ δ5ῃποσί {ἰπι6, θδσδηὴθ ἀηροριΐασ. Ηθ 15 
Δοσιϑεά ὉΥ [υβἤη οἵ Ἰαζίπεββ, ΌῪ 1ἶνΥ οὗ 
ΟΥ̓ Υ (Τυβάη, χχχνυὶ. ας [ἷν. “Ερπ.᾽ 11.).Ψ 
Αςςοογάϊηρ ἴο ΟἿΣ δυΐπον, 6 ξανθὸ οἴδηςβ ΒΥ 
ἀϊδθαηάϊηρ 15 ϑυσίδῃ ἔσόοορβ, δηὰ πιαϊπίδϊη- 
ἴῃ Δῃὴ ΔΙΓΩ͂ Οὗ ἔογειρῃ π]ογσθπασίοθ. ὙΠῸ 
σΠΔΓρΡῸ5 ΤὩΔΥ͂, ΟΩΘ δηὰ ]}, Ό6 ἴγιο. Ὅδδΐ οὗ 
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. 145. 

πχλάθ δρδίηβδ ἢϊπὶ, ἢῈ β8εηΐ ἀναΥ Δ]]} 
ἢϊ5 ἔογςβϑβ, βνεγΥ ομβ ἴο ἢϊ5 οὐῇ τἸπεες 
Ἔχοθρῖ οογίδίῃ Ὀδηάβ οὐ ϑ[ΓΔΠρΈΓΒ, 
ποιὰ Πα Πδα ραϊῃεγεά ἤοπὶ τῆς ἰ5[68 
οὗ τῆς Πελίμθη: νυ δβεγείογε ἃ} τῆς 
ἴογοβϑβ οἵ ἢϊ5 ἔδῖ 6γβ ἢδίβά ἢϊη1. 

29 Μογδϑονεγῦ ἴἤεγα ννὰβ ομα Τὶγ- 
Ῥδῆοῃ, τῆδλι μδά θεθη οὗ ΑἸεχδπάει᾽ 8 
ραγί δίογε, ννῆο, βθείηρ ἴῃδί 411 τῇς6 
ἤοβὲ πιυγπιιγεά δρδίηβι [)επιθίγ8, 
ψγεηΐς ἴο διπχαίσιιε τὰς Ατδρίδη, τηδῖ 

Ι., ΜΑΟΟΑΒΡΒΈΕ. ΧΙ. ἰν. 239-21, 

Ὀγουρῃς υρΡ Απεοολι5 τς γουπρ' βοὴ 
οἵ Αἰεχδπάεσ. 

40 Απά ΪΑΥ βοῦα ττροῇ ἢϊΐπὶ ἴο ἀε- 
᾿ἵϊνεγ δἷπὶ 2}:ὲ: γομπρ “ἐπέϊοοίμς, τῆι 
ἢδ πηῖρῃξ τεῖρῃ ἰῃ ἢ15 ἐβιΠετβ βἰεδά : 
ἢς τοὶά πίπι τπμεγείογε 411 (πδὲ [)ε- 
ταείΠ5 ἢδὰ ἀοῃς, Δηἃἀ ΠΟΥ ἢϊ5 πιεη 
οὗ ννὰῦ ναῖε δῖ Θηθ ΠΥ 11} Βίπ), 
ἃηὰ τοτὲ Πα σαπηδίπεα 4 ἰοηρ 9εῶ- 
80ῃ. 

41 ἴῃ τῆε πιοᾶη {ἰπ|ὸ οπδίθδη 
β6ηἴ υῃΐο Κίηρ [επιοίτι5, (Δ ἢς 

8. 
ἀ τς 

ΟΥ̓ ΘΙ 18 ἴο βοπλα ὀχίθηϊ σοηβγηηεα ὈΥ Ὠ]ϊο- 
ἄοτιι8, νν 0 ϑᾶγβ 6 νγ)ὰ8 Πδῖεα ἔογ ἢΪ5 12νν7]655- 
Π655 (ΕΤ. χχὶ)ῦ. ὙΠα σόβϑι]ῖ ννὰ5 ἃ γϑυο]]οη, 
ὙΒΙΟΝ ἔοσ ἃ ἔπι ἄγον Π Θπλ  ΓΠ 15 ἔγοπη ἢ 18 
(ἤγοπθ (νυ. 55, 56). [ἴ ννᾶ5 ΨΠ116 (ἢ15 γϑῦ6]- 
Ἰίοη νγὰ5 ρσεραγίηρ (πδί [οπαίμαπ, ὈγοῦΌΔΟΪΥ 
Κηονίηρ ἴπε6 αἰ ] 165 [ηδὲ θεοί Π ΠΊΘΕΓ1118, 
πιδάβ 4 τοηυοδῖ ἴογ ἴῃς νἱὶῃάγανναὶ ἔΓοπῚ 
)υάχσα οὗ (6 δγτίδη ραγιβοηβ, ὑνῃῖς ἢ νγᾶβ 
ἸΔΥΟΌΓΔΌΪΥ επίογίαϊποα ὉΥ ἴμ6 ϑγτγίδῃ Κίηρ 
(νυν. 42). Τα Κίηρ, ποννθνοσ, γοηυίγοὰ ἤγϑῖ 
ἴο θ6 πεϊρεὰ δραϊηβδί 15 δποιηῖθ5, ΠΟΘ ΡΟΩ 
]οηαδΐμαδη ἰθηΐ ἢϊπη ἃ ὈΟΟΥ͂ οἵ ἴγσοορβ, ψῃῖςἢ 
Ρυΐῖ ἄοννῃ ἃ τἰδίηρ ἴῃ [115 σαριία]. Ἐδραγαϊηρ 
᾿π561 25 ποῖν ϑδΐβ, ἴῃ κΚιίηρ διαηρ ἢ]5 ΡΓΟΧ,Ϊδ6 
ἴο [86 νν]πάϑ, ἀϊὰ ποῖ νι πάγανν 16 ΡΑΓΥΒΟΏ5, 
Δη4 ““ ἐβίγαῃηρϑα ἢ: πη56 1" ἔΤοπὶ Π15 γεσθηΐ Δ} 
(υν. 43-53). 

38. ῥὲ «επί σαυαν αἱ] ῥὶς ὕζόγεξς. .. Ἄχεῤὶ 
εογαὶμ ῥαπάς ΟἹ σἰγαησεγα. ΄οβερῃυβ ἰ5 ἴπ 6 
ΟὨΪΥ ΠΟΥ Ψνηο Πσοηῆγτῃβ [15 (΄ Δηΐ. [πά. 
ΧΙ. ς, 8 1); δῖ [ξ 15, ἱπΈΓΠ5 1: Δ ΠΥ, ποῖ ἱπὶ- 
Ρτοῦαῦϊθ. [οπιοίγιιιβ πδά ρμαϊπεά ἢ]5 ἤγϑί 
5:1 σ65565 ΟΥ̓ {ἴπ6ὸ ϑυνογάβ οἵ 5. ΠΊΘΓΟΘΏΔΓΙ65 
(8ε6 ποῖΐε οἡ ςἢ. χ. 67), ἀηά μαἀ δεθὴ ορροβεά 
ΕΥ̓͂ {πε δγγίδη ἰενῖεβ1 Ηε ᾿ἱπεσγεΐούα πδίισα 
αἰδίγυκίεα [Πς ἰαξίου. 

«αυῤο»»! δὲ ῥαά σαἐῥεγεά ἥγογι ἐῤὲ ἐσΐος 97 1 δὲ 
ῥεαΐδε».} παρ νὰν ἔγοτῃ ατεῖθ (τ. χ. 67); 
ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἔγοτη Κ ποάβ5, Οὐρυιβ, αηὰ [Π6 ἰ5]δ 5 
οἵ [ἢ Αγομίρεϊαρο. 

ἐδε ἥόγοος Υ ῥὶς Καέδεγ:. ἢ 11... οἵ Πὶ5. ρὑγδ- 
ἀδοεϑϑοῦβ οἡ {6 δγγίδη [ἤγοηθ. 

39. ἐῤεγε «ὐας οπὸ Ἱγγρῥοηἢ Ὑτυρῃοη 15 
τηθπιοποα ΟΥ̓ Ὠἱοάογιι5 (Ετ. χχὶ.), ΌΥ Αρρίδη 
(Ἢ ϑγτίας,᾽ ὃ 68), ὃγ Πιἰνγ (΄ Εριτ. 1ν.), ἀπᾶὰ ὉΥ 
δῖγαθο (χυϊ. Ρ. 752). Ηἰ5 τε] πδὴς ννγὰϑ 
Ἰ)1οἀοΐι5, Τσυρθοπ Ὀεῖηρ ἃ βϑυγπαπηθ νῃΙΓἢ 
ἢφ αὐἀορίοα ΑΠογ ἢῈ Πδὰ πηδᾶς ΠΙπι501 Κιηρ. 
Ης ννὰ5 ἃ παῖϊνο οἵ (ὑδβίαδπα, ἃ ἔογε πο ρδοα 
ἴῃ 16 ἀϊδῖγιςξ Ὀοϊοπρίηρ ἴο ἴΠ6 Αραπῖθα οὗ 
ὅγγια. ΑἸοχαπάθσ Βα]4α5 ἠἰβιϊπηρι 5ηθα Πϊπὶ 
ΜΓ Π15 ἔδνοισ, δηὰ ἀρροϊηϊεά Πίπι, σοΠ)Ο ΠΕΥῪ 
ἢ Ηἰἴογαχ, ἴο ἴα κα τὸ ἀϊγοοίίοη οὗ αἤαῖτο δ 
ΔΠΌΟΟΝ, ἤθη 6 τηᾶγομ θα ἰπῖο ΕἸ] οῖα ἴο 
τηεεῖ 1επιείτιυβ (]οά, 51... νο]. χ. ρ. 73). 

ΤῊ] ἴγυδὲ πα δϑιιϑοὰ ὉΥ͂ δα! ἰηρ ῬΟΪδΠΥ 
ῬμΠοπιεῖον ἰηΐο ἴπ6 ΟἿΥ δος ἢς Πδὰ ἀδεϊλτεὰ 
δραϊηβί Β4]45 (566 ἴπ6 οοτησηθηῖΐ οὐ «οἷ. χί, 13} 
Ὗνε πον Πηά ᾿ἶπὴ ΡἸΔγ Ως 4 5111} θοΪάοσ κᾶπιθ. 
Ηε ςοποοῖνοβ ἴμ6 ἀθβῖρη οὗ Ὀγηρίηρ ἰογυνασά 
ἃ Ρτοϊθηδοσ ἴο ἀϊδρυῖε ἴπς ἌἬτονῃ π|ι δ 6- 
Το Γίι5, δηα υ] {παῖς πιυγάοτβ ἢϊ5 ὁγοίξψέ, 
ΔηἋ χΔΚ65 ἢ πλ56 1 Κίηρ ἴῃ ἢΪ5 ῥἷδςθ. 

δυπαίομε ἐδε «“γαὐϊαπ.} Ἀδίδοσ, “ [πιλἱουξ" 
Ηε [15 οδεὰ “ Μδὶςδιι5 ΟΥ̓ [οβερμυβ (᾽ ἀπὶ. 
]υἀ.᾽ Δ «“. ω.), δῃὰ ““ [4:0] δ 1158 ̓" ὉΥ ὨοὐοΓγιδ 
(Ετ. χχὶ.). Οπιηπὶ οοπ͵δοΐυγοβ [δ Β6 νψγᾶ5 
(6 βοη οὗ {πὲ “ Πίος θβ," νι τυ βοπὶ Βαἰλς 
Ρἰδορὰ Απιίοοδυϑ, νὮθη ἀδηρογῆγεβί [πγοαιοηοή 
πὶ (]οά,. δὶς. Εσ. χχ). Βιῖΐ (}]15 ἰ5 ταῖῦ 
πποογίαϊη. ΤῊΘ ὨΔΠῚΘ 8 ΡΥΟΘΔΟΪΥ ἃ ἰοστηδίοη 
ἔγοπι [86 τοοῖ »ιελοα (ΑΥγδθ. »παἰ8), “ Κίηρ." 

“πηοοδιω, ἐδε γομηρ “οπ οΥΓ «Αϊεχαπάετ.) 
Απεοςμιυ5 58 βαϊὰ δΥ ᾿οάογυβ (ΕἾ. χχ.) [Ὁ 
μᾶνθ θεθη “8η ἰπΐδηϊ" (νήπιος) ψβδη ρἰδοοά 
ΜῈ οοῖε5. [6 6 νυὯ5 (88 5οῃ οὗ ΑἸοχδηάεγ 
ὈΥ ΕἸἰεοραῖγτα (Αρρίδη, “ ϑγτίδοδ, ὃ 63), 80 
Ὀεςδπὶς 15 νυ δε 1Π ΒΟ. 151, δα οουϊὰ ποῖ, 
ΜΏΘη ΤΎΥΡΒοη ψψοηξ ἴο 56 κΚ δἰπι ἴῃ ΑὙδδὶδ 
(Β.Ο. 145), βανα Ῥθθὴ τῆογα ἴπδῃ ἔγε γελῖβ 
οἷά. [ὠμἰνγ (δεςσοτάϊηρς ἴο ἔπε οχίαηξ τεδαϊηρ) 
τ δίκα 5 Πἰτη 85 Π{{|6 85 “εσο (" Ερίδ’ 1.) δυῖ 
(δὲ τεδάϊηρ ἰ5 ψ Πἢ τθάθο αυσϑιοπεά, ἀπά 2 
ῥγοῦδθῖε επιεπάδιίοη (“ ρυογο" [ῸΓ “δι- 
τηυ]ο ᾽) πιακοβ ΓΠΊΝΥ ΤΊΘΓΟΕΙΥ ΞΑΥ ἴμδί δὲ Μᾶ5 
“ υϊῖο ἃ ΒΟΥ. Τΐβ 15 ρεῦῃδρβ 85 πιιοἢ 85 
σὴ ὃ6 ΔΗϊγγηθαὰ ψ]Π σογδι ΠΥ. 

40. “πά ἰαν τογε ποθ δὲ. [2. κ΄ πι- 
Ροττυποά δίηι"--- Κορ υγρίηρς δἰπὶ οοη- 
{ἰπ0}4}}γ.᾿ 

ἐρογε δὲ γωπαϊπεά αὶ ἰοηρ φεαφοπ.] [λετα ν, 
( χηδηΥ ἀλγ5. ΡΓΟΘΔΟΙΥ ποῖ πιοζε ἰ5 ἱηϊεηἀοὰ 
τ1ΠδΔη ἃ 5ἴΔΥ οὗ βοῦηθ ννβθῖϑ. 

41. 1 ἐδὲ παρ ἐΐγι «ομπαζδαμ τοπί ισῸ 
ἀίης Τεριείγ Τ ετλεῖγιι8᾽5 αἰ ΠΟ ΠΥ ν͵85 
Ἰοπαΐϊμδηβ ορρογϊιηϊϊγ. Αβδὶγβ ἴῃ 51 
μανίπρ τοδοῃθα {πὸ σοηαϊείοη ἀοϑοτ θεά ἴῃ τῦ. 
318-10, [οπαῖδδη τπουρῆξ [Π6 1π|Ὲ ν)45 ΟΟΠῚΕ 
ΜΒθη {με ϑυτίδη Κίης τνου]Ἱά θὲ ργεραγθά ἴο 
ΡΥ ἃ σΘοηϑίἀογαδὶα ρχίοε ἕογ ἴῃς {εὐ 
Δ] αποθ, Ηδ ἰδογεΐογε πιδάς (δε ῥγοροϑᾶὶ 



ν. 42---4.] 

ΒΟ πουϊΪά ολεοὶ ἴῆοβ6 οὗ τδ6 ἴοννοσ ουξ 
εἶς. τ4ς. 

οὗ ]εγυβαίεπ), ἀπά τπο86 αἷϑο ἰῃ τῆς 
ἔογίγαββαβ : [οὺσγ {ΠΕ6Ὶ ἰουρης δραϊπβί 
ἰδγδεὶ. 

42 8ο ειπεῖπιβ βεηξ ὑπο [οπᾶ- 
(ἤδη, βαγίηρ, 1 νν}}} ποῖ ΟἹ] ἀο τἰ ΐ8 
ἴογ τες δπά τὰγ ρεβορῖς, δυῖ 1 ν]}} 
στολν ποπουγ ἴδ6ς δηά (ΠΥ πδίίοῃ, 
1 ὁρρογζιῃ! 8εῖνα. 

43 Νον δετγείογς μου 8ῃαἷς ἀο 
ναὶ], 1 του 8εηἀ πὶς πγηεῃ ἴο Βεὶρ 
Γλδ ; ἴογ ἃ11 ΓΩΥ ἔογοθβ ἅγε ροῆς ἔτῸ πὶ 
Ιης. 

44 ὕροι {18 Γοπδίμδη 8επὶ Ἦϊπὶ 
ἴτε τῇουβαπὰ δ8ἰΐοπρ ἤδη τπἴο 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΕΕ 5. ΧΙ. 

Απιίοοδ : δηά ψἤεηῃ [ΠΕΥ ολπηα ἴο Β.6. 
εἰς. χ45- 

τς Κίηρ, τῆς Κίῃρ νγᾶ8 νεῖῦ ρἰδά οἵ 
«δεῖν σοπηίηρ,. 

45 Ἡονδεῖς ἘΠΕῈΥ τπδὶ ψγεῖε οὐἁ τῆς 
ΟὟ ρδιμεγεά {ποπιϑεῖνεβ τορεῖβεγ 
ἰπῖο (6 πηϊάδε οἵ (πε ςοἰγ, ἴο τὰς 
Ὠυπιρδεγ οὗ 4η ἢυπάγεα πὰ {τε πγ 
(Πουϑαηά τηεη. ἀπά ψου]ὰ ᾶνε ἰδίῃ 
τἢς [κίηρ. 

46 Ὑ μοτοίοις τῆς Κίηρ Βςεἀ ἰπῖο 
(πε Τοουτῖ, δυὰς (Π6Υ οὗ τῆς «οἰ Κερὲ 
τῆς ραβϑᾶρεβ οὗ τὰς ςοἰΥ, ἀπά Ὀθερδη 
ἴο ἤρῆι. 

47 Τπεη τῆς Κίπρ οαἰδὰ το τῃ6 
7εννϑ ἴογ πεῖρ, ῆο ἼοᾶπιῈ ὑπο Βἰπὶ 

τοςογάδα ἴῃ [5 γεσϑεὲ. Νὸο ἀουδῖ, δε ράγὸ ἴΐ 
ἴο θὲ υπάογϑίοοά Πδῖ, 17 ἢ͵58 τεαᾳῃεϑὲ σσεσα 
ετδληϊοά, Ὠ. οπιείσυ5 του] ά τοοοῖνα ἃ φωά ῥγο 
μο. 

ἐδαὲ δὲ τυοωϊά εαπὲ ἐδοδε 977 δε ἐοαυεν οἱ 9 
εγιμαίει. Οδυο, [Πδὲ ἰ5, ἴῃς ϑγτγίδη ἔοσγ 85 
ἷῃ [εγυϑαίοπῃ (Αςγ8) ἴο θ6 δυδοιυδίθα. 

από δος αἴδο ἐπ ἐδ ζογίγε σε. Βαςοδί 685 
δε 6512] 15:6 ἃ ϑγτίδῃ ρατγτιίϑοῃβ ἴῃ [εσίςδο, 
Εταδυβ, Βεϊ Βεβογοη, Βεῖπεὶ, ΤΠδπιηδίῃα- 
ῬΒδγδίμοηὶ, Τόρδοη, Βοίμεσλυν, ἀπὰ Οαζδγα 
(ς. ἰχ. ςο--52). Αἰἴ6 οοτμητηδηςετηοηῖΐ οὗ (ἢ ς 

δεΐνεοη Βα]λ5 δηὰ Πεπηοίσίιϑ [., πιοϑὲ οὗ 
ἴπεδε ῥίδοςς ψγοσα οὐδοιδλίε (οἷ. Χ. 12, 13). 
Βοι ἢ -5Π0γ, Βονγουεσ, ψγὰ8 οοῖ γιοϊ θὰ (ἰδ. ο. 
14), δῃὰ ῥγοῦδῦὶυ οἴπογϑβ οὗἨ ἴῃς οἰ[1ἰ65 ἠδηγοὰ 
ΨΟΙΕ ΤΟσοοσριεά, Ποηδίπδη δϑοκοά (μὲ [πε 
ξαυτβοηβ βιουϊά, οὔ δηὰ 4]}, δὲ ἘΠ άγανῃ. 

ἐδεῦ ζοιρ δὲ αραΐϊ“ Τγαε}] Τηδ πηδίη 
οὔ͵εςξ οὗ ζαττϑοηίηρς (6 [οὐνβ ἴονσῃ τῦᾶβ8 ἴο 

ογά ἃ βιιρρογῖ ἴο {με ΗδἰἸεηϊζίης εν. [Ιἰ 
15 ποῖ ὑγοῦδο]ο [δὲ [6 γχαγτίβϑοηβ οδπηα οἤθῃ 
ἰηἴο ΤΟἸ που ἡ [6 ρα ΠΟ ; θυ [ΠΟΥ τ τα 
ει ἴο δ6 ἃ Βοβϊε ἔοσος ταηρεὰ οἱ [Π6 5ἰἀ6 οὗ 
[ἢ ορροϑβίίε ρασίγ. 

42. 1 α«υἱ] ποὲ οἷν 4ο ἐδὶς 70» ἐδέε, Φο"ε. 
Βουλθι 8 νγὰ8 ργοηιρί ἴο Ῥγοπῖϑβ6, βίῃῆςθ δ 
ἀϊά ποῖ τεχαγὰ ΔΥ Ῥγοιηΐδο 45 Ὀἰπάϊης. Ηξε 
“ ἀἰββετηίεὰ ἴῃ 411} μδὲ Ἔὐὸγ ἢε βρακο (νυ. 
53). ΗἰΞ 5μοτί- οἰ μίεά ροϊ!ογ ἰεὰ διπὶ ἰο [ἰὰ 6 
ΟΥ̓́ οδοῖὶ ας, 85 ἰξ ἄγοϑἊ, ὈΥ γινίης 
Ῥἰοάχοβ ψῆϊς ἰἴ τνγὰβ ποῖ ἢἰβ ἰηϊεη(ζίοη ἴο 
τοάθοῃ. ὅδε σεβυὶῖ ννὰβ (δὶ 18 ἀϊησυ 68 
ΠΟὨΕΙΠΌΔΙΪΥ ἸΒογοδδοὰ ὑροὴ Ὠΐπι. ῬΧΟΌΔΟΙΥ 
ἃ ΤΕΔ] μοηεϑῖ Δ]}]ἸΔῆσςο ἢ Ιοηδίμδη πουά 
μᾶνα ὈΘΘΏ ΤΏΟΓΟ ἴοσ ἢἰ5 {σὰς ἱπίογοσί [Δ ΔΩ͂ 
οΟἴοῦ οουγϑο. Βυΐζ ἴδ νγᾶβ ποῖ ς] ἱκδιοὰ 
ΘΩΟυΡῊ ἴο 566 []5. Ης δυρροδεὰ [Πδὲ ρο εἰς 8] 
δαναπίδξε νγᾶ8 ΟΠΪΥ ἴο ὃὈ6 φαϊηοὰ ΕΥ̓͂ (πΈΔΟΒΟΙῪ 
δηὰ ἰηζηφαο. 

1 «υἱἱ! στεαι 
4 ΟΙ 

δομβοι" ἐδεε απ ἐδ παῖὶοη.} 
1 Ἰογα ν, ΓΙ γί 1 Μ1}} ἐσ ἴδε. 

Εξ οἷ. χίν. 29, 39; χυ. 9. Τῆς ἰἀΐοπι 18 ἃ 
ΓΟΙΣΊΟΏ ΟἿΘ ἰη Ηεῦγον (Οεη. 11, 16; χχίὶ!. 
17, ὅτς.). 

44. ἰὄγεε ἐδοιμαμά εἰγοηρ νον} ΤὨΪΐδ5 
ΘΟΟΙΏ ἃ τνοαῖς οοπίηροηΐῖ ὑπο γ [6 οἰγου τ» 
βἴδησεθϑ, δηα οὔς ἔγοια νυ ἢ! οἢ ΠῸ ὙΘΙΥ͂ ΠΡΟΣ 
ἰδηῖ βεσγνῖος οου]ὰ 6 Βυΐῖ οὐδ ἃ 
51:Ὼ}} Ὀοάγ οὗ ἰγαϊπεὰ ϑοϊάϊογβ 15 οὗ υδῖυς 
δραϊησί ἃ οἰ σαῦῦ]ς, το ὰ8 ψνθδὶ 8 6- 
ταοῖσι5 Δα ἙΠΙΕΗ͂Υ ἴο ἴεατ. 18 ἴσοορδ μιδὰ 
Ὀδεῃ αἰδυαηάοά, δΔηὰ ϑοῃξζ ἀνγᾶν ἴο ΤΠ εῖΓ ΠΟΙΊ65 
(υ. 38). [τ ννᾶ8 [6 ρορυΐδοο οὗ Απεος [Πα 
ἐβρεςδ! ]γ ἐ γεδίοποα ἀἰβευγθδηςο9---ἃ ρορυΐδοδ 
ΨΕΙΥ ἤοΚΙΘ, ὙΟΣΥ͂ ὈΠΙΌΪ, δη ὙϑτῪ οοτνάσαϊΐγ. 
ΒΥ “βἴίοηξ πιθη 18 τηϑδηῖ “ξοοὰ 50] 616 Γ8, 
Ὀγάνο δηὰ Ὄχρεσίεηςθα," 

46. 1δεγ Ἴδα! «υεγὸ ο δὲ εἰ!» σαϊδεγεά ἐδεν» 
σεΐυε; ἰορεῖδεγ.) ΤῊΙ5Β τουοἱί, ΟΥ στὶοῖ, 15. ποῖ 
τηοπίίοηοα ὉΥ ἴῃς οἰαϑοϑίοαὶ ᾿τιϊεῖβ, τγῆοϑα 
ποζίοο5 οὗ ἴῃ τείζῃ οὗ Πϑ οπιεῖσιι8 {1. ἀγὸ ἔενν 
Δηα 5οδῃῖγ. [{ 15, βονγευεσγ, φυϊΐϊε ἴῃ δοοογά 
τὑῖἢ (6 ροπογαὶ ομδγαςῖοσς οὗ ἴμ6 Δηθοςδοησ 

Ρορυΐδος. 
ἐο ἐξέ πιρηδεῦ 9.) απ ῥωπάγεάδ ἀπά ἐαυεηῖν 

ἐδοισαηπά »ε5.}] Ἴδα Ροριυϊδῦοη οὗ Απίϊοςὶ 
18 δαϊὰ ἴο βᾶνο διηουπίοα ἴο 4οο,οοο; 50 ἴδδὶ 
ἃ τἱοῖ ἴῃ ψ ὨΙΟΒ τ2ο,οοο νη ἴοοῖς ρατί ψνοιυϊὰ 
ὃ6 φυῖίς ροβϑβίθ]ο. 

46. ἐδε ἀίπρ "εά ἱπίο ἐδὲ εοι!.] 1.6. "' Ἰπῖο 
τῆς γναΐδος." ΤὍδο τἱοΐογβ Ἵἤοϑα ἃ {{π|6 θη 
ς ψῶϑ ουϊδίἀς ἴῃς Ῥαΐδοθ νγα}]5, πορίηρ 0 
ἀουβδὶ ἴο δ612ΖΕ ἢ15 Ὡ;: δῖ ἰη (ἢ151ηςεητίοη 
{πε εσὰ δὰ Βορλοίσίυβ βυςςεοάοά ἴῃ 
οβοδρίηρ ἔοπὶ ἴπεπὶ, δηὰ συ ηρ ΕἰπΊ56} Ὁ ὉΡ 
πὶ [86 τογὰὶ τεϑίάθποθ, μοὶ γὰ5 ἃ ἀ6- 
ἔδῃϑι Ὁ] 6 Ῥοβιοῦ. 

. δὲ βααρε.ἢ Το πηδίη “ Ἰπογουρ το ἢ 
οὗ τῃ6 οἰ δοεπὶ ἴο δε ἱπίεηάεά---[Ὠοκα 
Θβρθο δ ΠΕ ποῖ Ἰοά ἔτοπι [6 ραΐδοα ἴο [ἢ 6 
ΟἿ γαίεβ. ΤὨς οδήεςϊ νγὰ8 ἴο ργευθηΐ 186 
οβοᾶρο οὗ (πε κίηρ. 

47. 1δὲ ἀΐηρς εαἰϊρά 1ο δὲ ὕεαυ: γον δεϊβ 
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494 Ι. ΜΑΔΟΟΑΒΒΕ 5. ΧΙ. [ν. 48---- 3. 

ΕΝ 411 δῖ οῆςε, δηά ἀἰβρεγβίηρ, [Πα πηβεῖνεαθ κι ὙΠ τηδλὶ [ΠΥ ολδὶ ἄνγὰγ {δεῖν δος 
τὨγουρἢ τΠ6 ΟΕ εν (δὲ ἀΔΥ ἴῃ (ἃς 
ΟἿ ἴο τῈ πυδεῦ οὗ δὴ πυπάγεα 
τπουβδηά. 

48 ΑἸβο {ΠῈγ 8εῖ ἢἔγε οἡ τὴ6 οἱ, 
Πα ρϑῖ ΠΙΔΠΥ͂ 8ρ0118 [δῖ ἀλγ, δηὰ 
ἀε]νετεά τῃε Κίηρ. 

50 ἤδη οἔ τῆς ΟΕ εν 
τς (Π6 16νν8 πα δοῖ τῆς ἰδβ. 88 
(ΠΟΥ ψου]ά, (λεῖγ σουγαρα νγᾶ8 αρδῖβά: 
ψδεγείοτε {ΠῈῚ πιδάς ϑβυρρ!ςλιίοη 
το ἴδε Κίηρ, δηά οὔοά, βαγίηρ, 

5ο ᾿ἰΟσγδληῖ 8 ρεᾶςε, πὰ ἰεῖ τῃ6 
7ενν8 σεᾶ8ε ἔγοπι 4558 π|πρ 18 Δηἀ τῆς 
οἶτγ.. 

7οϑερῆυβ 58γ5, [μὲ Γ᾿ οπηείγίι8 Τα] ἴο 5 
αἰὰ “1ῃ6 [ἐν βεηΐ ΌὉΥ [οηδίμδη, σημά δὲς οαυη 
»πογεοηαγὶσ:" ( Αηϊ. [υἀ.᾽ ΧΙ. ς, ὃ 3), τὶ ἢ 

᾿ 8 ργοῦδθῖθ. Ὅδοε ἰδτίεσ, πο ἀουδῖ, ἀιλουηῖοά 
ἴο βοιῆς τπουβδηάβ (5866 Ὁ. 38). Τ' ΘΓ, 
ὝΠΕ6Υ εβεοῖεοά 4 »τεδῖ δἰδυρῃῖοσ οὗ [86 ΤΙΟΐοΓΒ ; 
Ὀυΐ γγὸ ΤΔΥ ὃὲ ἐχουϑεὰ ἤτοπὶ δε νης [Πδΐ 
[86 5ἰδίη σγοῦο ΓΟ] τοο,οοο. Τῆς εϑιπηδίς 
15 τηδη 6 5}}γ οὔς οἵ τε τουρποϑὶ Κἰπὰ ; δηὰ 
ΜῈ ΤΔῪ ἀείεοϊ ἴῃ ἴξ [86 υδι.4] Οτ]εηῖδὶ ἐχ- 
ΔεξοΥΔΌΟηΩ. 

48. 41.“ο ἐδεν “εἰ ἥγε οπ δὲ εἰγ.7] Ῥοτῆδρ5 
ποῖ ἱπίθπι δ! ] Υγ. ἴῃ ἜΥΕΙΥ ρτοδῖ ἀϊδιυγθδησε 
νη δὴ Οτίθηΐϊδὶ ἴονση, νβοσο [86 δυ] ϊηρα 
ἃτὸ Ἑοδιεῆγ οὗ νοοά, ἴδετε ἰ8 τηυςὶ ἀδηρσεῦ οὗ 
Δ δοοίάἀθηίδὶ σοηβεαρταίίοη. 

35σἱ »ιαη7 “ρο ΤΓΏΘΥ δά ῥσοῦδΌΥ ἴδε 
Κίηρ᾿5 Ῥεγῃϑϑίοη ἴο ρυπάοσγ, ἢοΐ ΟὨΪΥ ἴδς 
Ρεγϑοῦβ, Ὀυῖ [6 Βου568, οὗ {πε τἱοΐετβ. 

49. δεῖν εοιγῶρε αὐαᾶς αὐαίεά.} 1,10 ΓᾺ ]ΪῪ, 
“ΠΟΥ ἐαἰηϊοά ἰη τῃοὶγ βρίτὶῖ5." ((Ε 13. τῇ. α; 
Ψογα ἴδ ΠΧΧ. μᾶνθ ΠΕΟΑΙΪΥ ἴΠ6 51:6 6χ- 
Ῥιεϑβϑίοῃ.) 

51. ἐδ εαεὲ ἀευα7 ἐδεῖγ «υεαρο5.}] ΤΟ 
ΤΑΌΌΪς οὗ Απίϊοςῖι νγ85 ποῖ δὴ υπαγηλθα γα Ὁ ]6. 
[ῖη ἴδε Εδϑὶ αἰπηοβί ΘΥΘΥΥ͂ πΔη οδ ΤΙ 8 5ΟΠῚΘ 
ΟΔΡΟΩ οὗ οἵδε, 6 θείης 50 ἰπϑοουτε [Πδ ἴἴ 
5 ΠΟΟΟΒΒΩΓΥ ἴο πᾶνο ἴπ6 τηθδηβ οὗ ἀδίθησηρ 
ἴ, Ὑδθδ ἐχργοϑϑίου “Ἵσαϑί ΔΙΑΥ Επεὶσ ἉΥΤ5 ̓ 
Βοόη8 ἴο ΠΏΡΙΥ, ποῖ 80 το 8 ἔοστηδὶ 50" 
τοπάοσ, 45 ἃ τυπλ}]υΔΥΥ τηονεπιθηΐῖ, ἰη ΒΟ ἢ 
ΘΔ ἢ βἔγουο ἴο σὶ ἀ ̓ἰπιϑεὶῇ οὗ (6 ἱπουτηῦγδηοα 
οὗ ἀιτήουγ δηά νεδροῃβ. 

ἐδὲ ὕδαυ «υεγε δῥοπουσε Ἀαίδον, “ φἸονὶ- 
δοᾶ," ὙΤῆαο Θητγο βοσὶθ5 οὗ εὐθηΐβ ννὰ8 Ὠοηουτγ- 
αοὶς ἴο [δς [ἐνγϑ; δηὰ 4}} δ} δυδ]εςῖ5 οὗ 
[ς ϑυγίδηῃ Κιηρ πδίυγα! ῦ ψχανὰ ἔπεπὶ ῥγαῖβε 
δηὰ ϑίοιυ. ὙΟΥ διδά τίβεαά τποῖὶσ ᾿ἰνεβ ἴῃ 
ἀείΐδηος οὗ [ἰς Τλοηλτοἢ---Π 7 μδὰ [ουρῆϊ 
δρδϊηβῖ δηούτηοι5 οὐκ 8---ΠΕῈῪ δα οΑττὶοα Δ4]} 
Ὀεΐοτε {μεπΔ. ὙΠιεῖσγ Ἔχοσίοηβ δὰ βανθὰ ἴῃς 
Κἰηκ Β [{{π (ν. 48). Ἑαΐτηδι} βδυῦ]οςβ οου]ὰ 

ῬνΕΆΡΟΙ8, ἀπὰ πιλάε ρεᾶζε ; δηὰ (ὃς 
Ϊενε σχεῖε Ὠοπουγεά ἰηῃ τῆς βἰρῃξ οὗ 
τῆς [κῖπρ, δἀηὰ ἴῃ {πε βιρῃὶ οὗ δ]] ἐας 
ὙγοΓῈ ἴῃ ἢἰ5 γελίπὶ; ἀπά {Π6γΥ τεζυγηςά 
ἴο [εππιβαίςηι, Πανίπρ ρτοδῖ 8ρ01]5. 

52 80 Κίπρ; [ειχείγι5 84ῖ ου ἴῃς 
τὨγοηα οὗ ἢΪ8 Κίηράοηι, ἀπά τῆς ἰληά 
ννγὰ8 αυϊεῖ Ὀείογε ἢϊπ|. 

ς2 Νενεπῃοῖεβ8 ἢε ἀ55ε πιο ἰπ 
41} τῃδῖ Ἔἐνεῦγ ἢς βρᾶκε, δηά 
ΒΙΠΊ56 1} ἔγοηχ [οπδῖμδη, πεῖτηεσ γὲ- 
νγλγάεά ἢς πὶ Δοοογάϊηρ ἴο ἴδε 
Ὀεπεῆῖ ψῆϊο ἢς Πδά τεςείνεὰ οὗ 
αἴπὶ, Ὀαξ τγου ὈΪΘα Ὠΐ πὶ νΕΓΥ 80Γδ. 

ποῖ δυΐ εἶνε ΒΟΠΟῸΣ δηὰ δἴοΎ ἴο ἴμοδα ψ8ο 
᾿ιδὰ 80 δοεϊςά. 

62. δε ἰαπά «υα: φμῖε! δεζογε δία.) (Οἱ. ἴῃς 
ΟΡΟπΐης οἶδυϑε οὗ υ. 138. Αγϑίη, τὸ τηυκῖ ὃς 
υπάογοιοοά [παῖ [86 τταηα}}Π }ὺ ννὰ5 οὗ νεσῦ 
βιοστί ἀυταῦθοη. ὙΤΥΡΠΟΩ οᾶπις ἴο ἃ5 
[06 οἰδιηρίοη οὗ [6 γουηρ Απηθοςδιυβ Ὀεΐοσε 
(δ οἷοβς οὗ [86 τόϑβίἢ ϑεϊευς γεδγ, τ Β οὶ 
Ὀεσδὴ ἰῃ Οοἴοδθοσ ΒΟ. 145, δηὰ εηὐδοὰ ἴῃ 
Οὐαἴοῦεσ ΒΟ. 144. ΡΓΧΟΘΔΟΪ δ6 νγᾶ8 ΟἿΪΥ 
δὈσεηΐ ἃ ἔδνν το 5 ἴῃ Ατγδυΐδ, δηὰ ὑσοοϊδιτοεα 
δὶ5 γοίόψέ Ὀεΐίοτε ἴδε ΒΟ. 145 σῶ5 
εηάἀεά. (8εε Αἰϊπἴοη, “ ἔα ΗεἰἸεη!ς, νοὶ. 
111. Ὁ. 327. 

58. δὲ αἱεεε»ιδίοά ἐπ αἱ] ἐδαὶ ευεγ δὲ “ραξε.} 
Ἀδίηοσ, ἐκ Βὸ δύο [890 1ἰο [0 41} μὶ5 ῬΤο- 
ζοβοϊοπ β"---ἰμδὶ ἰ5, 411 ἴποϑο ταὶ δε δά 
πλδὰδ ἴο [οπδίβδη (υυ. 42, 43). 

δὶ ἐγομδίοά ῥέγε ὍἘΓ “ογε.}1 οϑορδυ 54 08 
[αὶ ᾿επιεῖγίυ5 πγεαϊεηεὰ Τοηδίμδη Ὑ 1} νσασ, 
ὉΠ|685 411} [6 Ῥαγιηεηΐβ ννεῦε πιδάς ΓΕ ΌΪΔΕΙΥ, 
ἉΏΪΟ δὰ Ὀεδη ΟυβίοΟΙ ΤΥ ὑπάου ἐπ ΘΑΥΪῪ 
δγτίδῃ Κκίηρβ. ΤὨίβ, ἰδ ἴσιο, ννᾶ8 ἃ γζευοοδίξοῃ 
οὗ [86 ἴοττὴϑ5 στδηϊθα ὃγ ἢ 5 ἰεϊζοῦ (ον. 32-16), 
νον δὰ Ὀοοα 8εῖ ὋΡ ΟΥ̓ 858 ΟΥ̓ΕΙΒ ἴῃ ἃ 
ςοηβρίςυουβ ρῥίδοα ὑροῦ [πα ΒΟΙΥ τιουπὶ (υ. 
3 Τ) ἸΘΙΝΙΒΕ ςου]ά Ὀς ἃ τόσα ρδίρδῦϊε γοαςὶ 
ο 

δ. ΤΆΥΡΗΟΝ ΒΕΒΙΝΟΒΡΟΚΜΑΒῸ ΑΝΤΙΟΘΗΌΒ, 
50Ν ΟΡ ΒΑΙ[ΑΒ5, ΑΝ 8ΕΑῚΤΒ ΗΙΜ ὕΡῸΝ 
ΤΗΕ ΤΉΒΟΝΕ --- ΕἈΙΕΝΟΓΥ ἈΕΚΑΤΙΟΝΒ 
ἘΒΤΑΒΙΙΒΗΕΡ ΒΕΥΝΕΕΝ ΤΗΕ ΝΕΝ Κ͵ΙΝΟ 
ΑΝῸ ΤῊΕ [ΕἾ8. 

δ4-5δ9. ΤΊγΡδοη ἴουπά βοηης αἰ ΔΊ ΕΥ̓ τη 
Ρογβυδάϊηρ ἔπε Αγδὺ ςἰίεῦ (συ. 39) ἴο οηἴγυς 
Απθοοσδυβ ἴο [8 ζᾶγε ; δυῖ 15 ΠπηροΥ ΠΥ 
Ῥγοναιϊοὰ αἥοσ ἃ ἴθ. ΑὨΈοςδυβ τνᾶβ8 ὑσο- 
οἰαϊπιοὰ Κίης ἰἱπ Β.Ο. 145-4, δηά κίνεη [δε 
Ὠδηγ65 οὗ “ ΕΡΙΡἤδΔη65" δηὰ “ Ὠ᾽οηγβυβ." Ηδς 
ςσουἹὰ ποῖ πᾶνε δὴ τόσο ἴδδη ἔνθ ΟΥΓ 5Ξῖχ 
Υεασα οἷά δἵ [6 ἔμηθ. ΤῸ αἰδοδηάεα 50)» 
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ΒΟ 588 Αἴτεγ τ8ῖ8. τεϊτυγπεὰ ΤΊγρῆοη, 57 Αἱ τπδῖ {πὶ6 γουηρ Απείοσμυ8 8. εἰ 

ἀηὰ σψῦ Ηἷἰπὶ τῆς γουηρ ΟΠ] ά ντοῖς ὑηΐο Ϊοπδίμδῃ, βϑαγίπρ, 1 σοη- 
Αποοςσῃυ8, ψγῆο τγεϊρηςά, . Δηά ννλϑ 
οτοννηεά. 

ςς ἼΠεη τΠεγε ρδιμογεα υπῖο ἢϊπὶ 
411] τ1ῃΠῈ πηθη οὗ ννᾶγ, ῇομι [)επι6- 
τπυ8 Πλά ρυζ ἀναγ, ἀπὰ {ΠῈγ ἰουρῆς 
ἀραϊηδὶ [)επιεΐγι 3, γῆο τὐυγηοά 8 
ὈΔοΚ δπά Άεά. 

56 Μοχεονεῦ Τιγρῆοη ἴοοκ τῃς 
ἸΘ]ερμδηῖβ, ἀπά τγοη Απεοςβ. 

ἤγηι (πες ἴῃ τὰς ΠΙΡῊ ῥπεβιποοά, δηά 
Δρροίπ [Πδὲ τοῦ ονοῦ (δε ίουΓ 
δ ΤΡ πεπ ἀπά ἴο θὲ οπα οὗ τῆς 
ἱπρ᾿8 {τἰεηά8. 
58 ὕροη 118 ἢς 86εηξ πὶ ροϊ θη 

νε586}8 ο ὃς βεγνεά ἴῃ, ἀπά ρᾶνε Κἰπὶ ! ὅτ. ἀνά 
ἴεανε ἴο ἀγίπκ ἰῃ ροϊά, ἀπά ἴο ὃς 
ΟἸοιοα ἴῃ Ρυγρὶθ, ἀπά ἴοὸ ὙΟΑΣ ἃ 
ϑοϊάδη Βυοϊεῖς. 

ἀἴετβ οὗ ΤΠ οιηρίσιιιβ οτηγδοθα ἢ8 οδυϑὲ τ ἢ 
δγάουνγ, δηὰ βοςκοὰ ἴο ἴδε πἰδπάδλγά οὗ 
ΤΙρἤοη, τῆ τηλγοπεαὰ ὑροη Απηίίοςδ, τοὶ 
Ῥειοίγ 8 ἰη τη6 βεϊά ἃηὰ ἀοξεαϊοὰ Ἀΐπη, 
ςδρίυγοά δ5 οἰορῃδηΐβ, ἀηὰ Ὀδοδπλα πηδϑῖοῦ οὗ 
[6 ολριϊδὶ (νυν. 55, 56). ΤΥγρδοη, ὕρο 
{ι15, οδιιϑοὰ ἰεϊῖογβ ἰο Ὀε στ εη τὸ [οὨδ' 
ἴὴ 186 πᾶπιὸ οὗ {π6 Ὀογ-Κίηρ, σοπῆγχηϊηρ ἢἰπ 
ἴῃ (86 Ηἰρἢ Ῥυϊεβίμῃοοά, δηὰ σγαπίϊηρς δϊπὶ 
ναΤΪΟυ5 ὈΣΙΊ]Ορ65 (νυ. ς7, 58). Αἴ ἾΒ6 5Ξ8πὶῈ 
ἔπ|ς, 6 οοηΐοιτοα οἡ ϑίπιοῃ, [οπδίμδηβ 
Ὀτγοΐδογ, ἃ τα ΑΥΎ οοπηπιδηὰ εχίθηαϊηρ ἔτοπὶ 
“16 λάάοῦ οὗ Ὑγις" το [δὲ Ὀογάογβ οὗ 
Ἐφγρὶ (υ. 59). 

δ4. δὲ γομης οὐ 4 Απηοοδι..} ϑ8εὲςε (ἂς 
σοπηηθηΐ Οἢ Ο-. 39. 

«ὐδο γεϊγπεά απδ αὐα: ἐγοευπεά. 
ἦγ8Ὸ τσεϊζηοαὰ δηά δβϑυτηθὰ ἴῃς ἄδι,. 
Τῆς ἴδςς οὗ ἴῃς τείζῃ ἰ8 ργονθὰ ὉΥ Ἴοίπβ, 
ΒΟ οχίοηα Πποπὶ ἴἢς τόϑιἢ ϑοϊευς γελῦ 
ἴο {6 τὐοῖμ. [ΙΕ 185 αἰἰονεὰ ὉΥ Αρρίδη 
(᾿ ϑγγίδοδ, ὃ 68) δηὰ ἢ ἱοάοσυβ (ΕἸ. χχὶ.). 
ῬΟΓΡΉΥΤΙΥ, οἡ ἴἢς οἴπεγ πδηά, οταϊίβ 'ἰξ (8. 
Ευδοῦ. “ἴσου. Οδη." ἱ. 40, Ρ. 194). Οὗ 
σουγβα ἴα ὈΟγ-ηΣ ψγᾶ8 ἃ πιο ρυρρεῖ ἴῃ 
[86 μΒαηάβ οὗ Τυχγρίοη, 45 Ευραῖοσ νγὰ8 ἴῃ 
ἴμοβε οὗ 1. γ8145 (σωῤγα, «ἢ. νἱ. 17, 63). 

δ6. ἐδέγε σαῤῥεγεά ὠπίο δίνη αἱ ἐδε »πῆ οὗ 
«υαῦ «υδο»κε ρριείγῃη: δαά αευα7.1] 866 
δῦογο, υ. 38. Ὠ.οάογιβ 6115 υ [πδὶ Ττγρῆοῃ 
μὰ αἱ ἤγβί ΟἹ]Ὺ ἃ 51:18]] ἔοτοἊ, συ ἱτὰ νοι Π6 
ἼΟΟΚ ὉΡ ἃ Ῥοβί[ίοη ἤεᾶσ (ἢ δ)οῖβ, οὔ ἴδε 
δοτάοιβ οὗ Αγαίαβ. Ὁ οηηεϊσίυ ἀεβρίβοά δϊπὶ 
438 ἃ ΤῸ τοῦδοΓ-οἰ δ, δηὰ οσγάοσγοὰ ἢ 8 
αττοβῖ, Ὀυϊ δεηῖ ἢο Ὄὀχροαϊίοη δραϊηϑδξ ἢίπι. 
ΎΤτΥρδοη, [Πυ5 Ἰεῖ τὸ Ὠϊ 56} Ὁ ἐκεῖν ἰηςτεδβοὰ 
ἢ5 ΤΌΟΡΒ8, ἴῆ6 ἀϊδοοηίοηϊοὰ Βοοκίηρ ἴο δι] πὶ 
ἔτοπι 411} αυλ᾿ίεγβ, 580 ἐμαὶ ᾿οππεί τ} νγ28 
οοιῃρο θὰ ἴο σοραγὰ δἰπὶ 45 ἃ δογίουβϑ σίναὶ 
(Εν. χχὶ.). 

ἐδὲγ οι δὲ ἀαραΐμεὲ Τεριείγί, τὐδὸο ἱἑμγποά 
ῥὲς δαοῖ απά 3ε4.}] ΤῊς ἀεξεαϊ οὗ Ποτηείγιιιβ 
Ὁ ΤτΥΡΒοΩ 15 οοηβιτηοὰ ὃγ Γἶνγ (΄ Ερῖτ11.), 
ὙῈῸ 5408 ἰπδὶ αδοὸγ [ἢ ς ΝΑ με Πεὰ ἴο 
δϑοϊευςίδ. Νο ἀεοβοσρύοι οὗ ἴθ δαῖ[]α ἢ29 
ςοπια ἀονψη ἴο υ8. 

586. Τργρδοπ Ἰοοῖ ἐῤε εἰεῤδαμῇ.. 1ι1το γα ]γ, 

1 ἀτεγαιγ, 

“ἢ. δεασῖ:;" Ὀυῖ πο ἄουδὲ οἰορμαπίβ ἅτ 
τιεδηί. Ὑπουρῇ ΟΥ̓ ἴδε ἰτελίγ οὗ Μαχῃοβὶᾶ 
ἴδε ϑυγίδῃ ἸΩΟΏΔΓΟΙ5 Ἰσέτο ἴο οδᾶ56 ἴο πιδίη- 
ἰδῆ ΔΗΥ͂ ῬΝΔΓ-Εἰερμδηῖδ, ἴΠ6Υ υπάδουδίθα!γΥ 
ςοπίηιοα ἴο ἀο 5δοδ. Απηξοςδυβ Επραῖον δὰ 
δῖ Ἰεδϑὶ ἐπνεηϊγεῖννο (5366 ἴπε σοτηπιοηΐ οὐ οἷ. 
νἱ. 3ο). Γοπλείτυ5 18 ΚΟ ἴο πᾶνε σῃ81η- 
(Δἰηδὰ δ ἰεαϑὶ 85 ἰάτζΈ ἃ Ὠυμ δεν. 

απά «υοπ «Απ|οοδ.] Ὅς οςουραύοῃ οὗ 
Απεοςἢ ΕΥ̓ ΤΥγρθοη ἕο οννβ πδίυ γα! νυ ἔΤΌπὶ 
186 τεϊγοδῖ οὗ ̓ οπιοαϊιβ ἴο δοϊθυςία, αἰζοδιοα 
ὃν [ἀνγ ( Ἐρὶκ’ 11..). 1 [45 α'8ο [6 της 585 
᾿ ἜΡΙΣ (Ρ. Επϑεῦ. “Πἤγου. δη. 1. 40, 

17). 

57. γοιπρ “ἀπείοοδις «ὐγοίς μπΐο «“ζοπαΐδαη.] 
Το Ἰοιῖοῦ ννὰ8, ἢ ἀοιδί, υτιδη ἰῃ [Π6 
ΠΔπῖς οὗ (ἢ6 γουην ἡ Ἰβμωῦι δυῖ ΓΕΔ} ειηδηδίοα 
ἔτοτα Τύγρβοη. ((ὐοιηραζο οἷ. νἱ. 57-61.) 

1 εοηῆγηι ἰδὲς ἐπ ἐδὲ δίφθ ῥγισ!βοοά, 
Α(οιηρασο ἢ. χ. 20; Χὶ. 27. 

σηπαᾶ αῤῥοὲπί ἐδες γμίετ' οὐ ἐδὲ 701 5ουθν»» 
πη... ΤΌΘ “ ἴουγ ονεγηπιθηῖβ ἤἀγὰ [υὐᾶ, 
Αρδαγεμιδ, [γἀάδ, δηά Ἀδιμδίμδῖη. 866 
ὕ. 34. 

οἱδ 9. ἐδὲε ἀἰηρ. , μά.) 866 δῦονθ, 
οἷ. χ. 2ο, ός ; ςἢ. Χὶ. 27. 

58. δὲ “επἢ ῥίγι χοίάεη; “εσσεῖς ἰο δὲ “ογουεά 
ἐπ 1λογΔ ἶν, “ οϊάθη νεβ9618 δηά ϑεγνῖος ἢ 
“--λὴ ἰηβίδηςο οὗ δεμάϊαάγε. Οὐ ἰγδηβιδιίοη 
εἶνοβ ἴδ ἴσυς δοβϑθ. ΟἹ οἵ ξοϊάθῃ γεβϑεΐβ, 
ΟΥ ΟΥ̓ΠΔΠΊΘηΐ5, ΟΥ̓ Κη; ἴο ἴπο56 νοῦ ΒΟΥ 
ἀεἰϊρμιοά ἴο πΒοηουῦ σγεσε Ἴοϊηπηοη ἴῃ [δα 
Εϑῖ ἔτοσὰ ν ΣῪ δποίοης πηεβ. Αἡ ἘξΥΡρὕδη 
οὗ ἴπε ἂρὲ οὗ ὙΒοίδπιοβ 11. (Β.Ο. 1:όοο) 
Ὀοαϑίβ (πδὶ Απιοπορμΐβ 1. δὰ χίνοη δἰπὶ 
“ἴγχο ροϊάδη διτη]εοῖβ, 8 Ὀγδοεϊεῖ, ἃ βυνοσά, πὰ 
ἃ Ἑοτονη ἰηἰαϊὰ τ] κοι." ὙΠΒΟΙΒΠπι6β 1., 
“ὁ ἔγγο μοϊἄθῃ διτη]εῖβ, ἴουν σΟἸ]Δγ8, ἃ Ὀγαςοϊοῖ, 
ἃ βϑνογὰ, δηὰ ἴψοὸ χοϊἀξεη νυδῦ.αχοβ;᾿ δηά 
“ΤΒοίΠηλ685 []., “πο ρο]ὰ διτηϊείβ, 5ἱχ Ἷοϊϊδσγα, 
(ἶγεοο Ὀγδοοϊεῖβ, δηδ ἃ ψῶγ χε οὐ δἰϊνεσ 

« Βοοογάς οἵ (δα Ρακῖ, τοὶ]. ἵν. Ρ. 8). Τδὸ 
ογβίδη ὑγδοίΐος 18 ἀδυ ὸπδΠΕ τ ηεβϑοὰ ἴο 

ΌΥ Χεροόρβοὴ (Ὁ ὦ ΥἹ, 3, 8 35; ᾿ΑὨδ0.᾽ 
ἱ. 2, ὃ 27, ὅζε.) δῃηὰ ο ΤΟ δγσγο Μδοο- 
ἀοηΐδη5 δάἀοριοὰ [6 υϑᾶρε ῸΠ ἴῃς Ῥεγξίδηβ. 

ὅσυε ῥίμι ἰεαῦε ἐο ἀγίπὲ ἐπ σοί} (οπν» 
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τῆς νγαΐετ, ἀπά 4}} τῆς ἔοτοεβ οὐ ϑγγλ δα Β. 6. 59 Ηἰς Ὀγοῖθεγ δίπιοῃ αἷϑο ἢα πιδάς 

ἽΣΣΕ φλριλίη ἔοι τῆς ρίδος ςδ]εά ὙΤῈε 
1 ΟΣ, τωρκέ ἸλΔἀεγ οὗ Τ γυδ ὑπο ἴπ6 Ὀογάειβ οὔ 
Ἀῤρβ «»ὦ Ἐ, Ρΐ. 

ἔἄρρακα ο Τδεη Τοπδίμδη ἵψεπὶ ἔόσίῃ, 
με οαἴέκεν λὰ ραϑβϑεὰ τῃγουρῇ τῃε οἰτίεβ θεγοηὰ 
«νά α::εῖ δεγονκα ἐΐε γίσεν απα ἑλγουρὰ ἐλε εἰξίες, Οτ. 

ραιῃεγεὰ τπαδηηβεῖνεβ ὑπο ἢὨΐπα [ῸΓ ἴὸ 
ἢεὶρ Πἰπὶ: δηά ψ ἤδη πὸ οδπια ἴο 
Αϑοδίοῃ, ποὺ οὗ τῆς οἰ πιεῖ ἢΐηι 
Βοπουγλῦΐγ. 

6:1 Ετομιλ ψῆεηςς Βεννεηΐ ο (ΔΖΆ, 

ΡᾶΤῈ 1 ᾿βαγαβθ 11]. 6. [ τῇδ ὃε ἀοιιδίοα 
ὙνΠΟΙΠΟΣ δ ἢ ῬΟΙΤ 155ἴοὴ ννᾶ8 δΥθσ ργδοῖ Δ} 
ΠΕΟΕΒΒΆΓΥ, δῖ [ἴ ΙΔΥ δᾶνα Ὀθθη ἃ ρίθοθ οὗ 
σουγῖ εἰϊᾳυείίς ἴο ρτδηΐ ἰξ. 80 ψῈ οὐτ- 
βεῖνθϑ, πε ασονγῃ ρτδηΐβ ροστηβϑίοῃ ἴο ἃ πηδῃ 
ἴο Δ551:1πΠ|6 ἃ ΠΔπΊ6, ΠΟ ἢ 6 οΔη δϑϑυπια ἢ 
64114] θ456 ἀρασί ἔγοπι ΔΠΥ 8:10 ἢ Ῥογτη 85: οἢ. 

ἀπά 1ο δὲ εἰοέῥεά ἐπ βωγρίς. 866 [86 οομι- 
τΙηθηΐ Οἡ (ἢ. Χ. 20. 

ἀπά ἰο «υεαῦ ἃ σοίάεπ δμοί.. (Οομιρᾶγα 
οἱ. χ, 89, 8 [Π6 σοτηζηθηϊ δά ἦρε. 

59. Ηἰς ὀγοῖίδον ϑίριοη.] ϑίιπλοη πδὰ ρτοδῖῦ 
ἀϊβιϊηρ μεθα Ἀἰπιβε]ῇ ἴῃ [ῃ6 ννὰσ σι [οὁπά- 
ἴδῃ νναρβά, οἡ Ὀεμδὶ οὐ ΑἸεχδηάθσ ΒαΪδϑ, 
ἀραϊηδῖ ΑΡο]]οηΐι5, ἴπ6 βΌΠΟσΔὶ οὗ Πδηιε- 
{Π15 («ἢ χ, 74-82), Δηά 5Ξϑοπιθα {πεγεΐοσε ἴο 
ἀδβασνς ϑρδοῖδὶ Ὠοποισ αἱ ἴδε μδηάβς οἵ 
ΑἸοχαηάθσ᾽β Ξοῃ. 

ἐῤε ῥίαεο εαἰϊρά ΤΡε ἰαάάεν ὁ γι. Ας- 
σογάϊηρ ἴο [οβθρδιιβ (΄ ΒΕ]]. {πά.᾽ 1. το, 8. 2), 
“ῃς ἰλάάογ οὗ Τγτο ἢ ννᾶβ. 4 Πὶρῃ τηοιηΐαϊη 
Οἡ ἴῃθ ϑγυγίδῃ Ἴοαβί, τοὸο ίδάθβ. ποῖ οὗ 
Ῥιο]οπλδῖβ, οσ Αστθ. Α Ιου μοδάϊδηὰ, τδς 
ἘΚ δ5-Θ-ΝΑΚΠυγαῆ, ννῃιςἢ ἀοϑοθπας 5βἤθοσ ἰηΐο 
πε 568, ἀηὰ εοβεοίια!ν οὐ5 ΟΗ͂ [ΠῈ ΒΑΥ οὗ 
Αοΐα ἔσοπι ἴΠῈ τπλαυιτπὶθ ρῥἰδίη ἴο ἴπ6 πογίῇ, 15 
ἴουπά ἴῃ 1τῃ}}5 ροβιτἰοη, δηά ἰδ βΈΠΕΓΑΙΥ Τὸ- 
βαγάθα ΕΥ̓ τηοάστγη {Υᾶνε]] 6 Γ5 (δἰΔη]οΥ, Ροσίοσ, 
Ἀορβίηβοη, ὅς.) 45 (86 “Ἰαάδάοτ " ἴῃ αυεδέοη. 
1{ 5 δυγηιοιηίοε ὈΥ ἃ ρΡδῖῃ οὐξ ἴῃ ζίρΖαρϑ, 
Δ πα ΘΧΟ ΘΙ ΠΡΙΥ βἴθερ. θη δἴδῃϊ θυ ηοΐθϑ 
{παῖ ἰἴ ἴούτηβ “1ἴπῃ6 παίιγαὶ ὈαγΤΙΟΓ Ὀεΐννεθη 
Ῥῃαπίοα δηά Ῥα]εϑίίηθ ἢ (' ϑίῃαὶ δηὰ Ρᾳ]65- 
(ἰης,᾽ Ρ. 264) 

ἐῤε ὀογάεγ: οὶ Ἐφγρὲ] Το Ὑν δάγ-ε]- Αὐίβῃ 
(ογ “Ἴ οσγθηβ ΑὐΡΥρ 5) ννὰ5 σοτπηλοη),Υ τὸ- 
βαγάςα 85 ἔοστηίηρς ἴῃ 6 δοιἤοση ὈΟυΠάΔΓΥ οὗ 
Ῥαϊεδῃηθ δπ4 βοραγαϊϊηρ ἰἴἃ ἤοπὶ ᾿ργρίῖ. 
ΘΙΠΊΟΠ 5. Δ ΠΟΥ ΤΟΥ τῃς {ταςὶ πη τ86 
Ἰπη15 παπλοὰ 5 βοπηοννῃαξ ἀοιυδίδι!. [1 
ΠΟΥΐδΙηΥ αἀΙ4 ποῖ βιροσγϑοάς τμαΐ οἵ δἷ5 
Ὀτοῖλοῦ. 

δ 5. ΟΛΜΡΑΙΟΝ ΟΕ ΪΟΝΑΤΗΑΝ ΟΝ ΒΕΗΑΙΕ 
ΟΕ ΑΝΤΙΟΓΗῸΒ Ν]  - ΘΌΒΜΙΞΘΙΟΝ ΟΕ ΑΞΟΑ- 
ΤΟΝ ΑΝῸ ΟΑΖΑ--ΒΑΥΤΊΤῈ ΟΕ ΚΑΡΕΞΗ. 

60-74. Ἐπ τασίηρν ἢ ἀγάοιγ [ἢ 6. σδιι56 
οὗ ἴῃς γοιηρ Κίηρ, [οπαΐμαηῃ θυ δ ΠΙΠΊΒΟΙΕ 
πη ὈγΙΠ χης 4}1 Ῥαϊοβίίηθ, αηὰ ϑγγίαᾳ 45 ἔὰσ ἃ5 
1 απκιδοιδ, ὈΠΩΘΥ ἢἷδ Τι]6, Ηδ ϑβδορῃῃβ ἴο 
Πανὸ ἤγδὶ τοροϊνρα {86 δι δηϑθίοη ον [86 
Ὑταιδ- [ογάδηϊς τερίοη (νυ. 60), δἴοσγ ψ βίο 

ἢς νἱϑι θὰ ῬΒΙ]5ιἰα, οσσυρίεὦ Αϑοδίοη, δπὰ 
θεβίορθὰ Οαζᾷ, τῇ το τνᾶβ ἰογοθα ἴο βυδεηϊ 
(νυ. ότι, 62). Ἡδφηςεα δ6 τρδγοδβοα ποσίμναγά 
ἴο ᾿απιαβοι5, Βυρργεβϑίης γοϑιϑίδποθ Οἢ ἢϊς 
ΨΥΑΥ͂, ΔΠα 6ϑι Ὁ] 51 ονευγνγπογε ἴῃς δυϊδο- 
ΤΥ οὗ [86 βοὴ οὗ Βα]ϊδϑβ.Ό Μεδηνῆϊο Ὦ οπμο- 
{ἶτι5 δὰ γχσοοονογϑά ἔγοπι 8ὶ5 ἤγϑξ ἀείοδι, διά 
τεοςοπηηοηςοὦ [Π6 βδίσυρρὶς ἔογ (ὃς ϑγτίδη 
στον. Ηἰϊβ8 ρβοῆργδὶβ ργοσεθάδα δραίῃει 
Ῥαϊοϑῖπο, νοὶ ἘΠΕΥ επίογοα οὐ ἴδε ἠοπὰ 
ΌΥ ΝΑΥ οὗ Κροάεβι δηὰ ΗδΖζοῦ. Τουδίμδη 
τηεῖ ἴδοπὶ ἡξαγ ἴδ 5ἰἴα οὗἩ ἴδε ἰδἔζεσγ οἰ, ἀπά 
ἃ Ὀδῖ11|6 νγὰβ ἴουρῃΐῖ, ἴθ ΜΠ ΟΒ 6 ΠΔΙΤΟΤΪ 
Θβοδλρϑα ἀεοίοδϊ δῃὰ ἀσβίγυςτίου, δυῖ ὉΪΕἰπλαῖοὶΥ 
Γεϊσιευθὰ ἴΠ6 ἀδῪ ΟΥ̓ ἴ6 δεὶρ οὗ ἴἵνο οἵ δὶ5 
ΟΠ οΥ5 (νυ. 70), πὰ ραϊηθα ἃ οοπιρίείε Τίς. 
ἸΟΤΥ (συν. 73, 74). Μοδηνῆΐο ϑίπιοη, πῖὼ 
μαὰ Ὀεεη ἰοῆ Ὀεμιπὰ ἴῃ [υ 258, δθεβιορεά 
ΒΕ; -Ζυῦγ, «δά ἔογοεάὰ ἷἴτ ἴο ϑυιτεηάεγ 
(υν. ὅς, 66). 

60. δεγοπά τῤε «υαἱεγ. Ἐδίμοτῦ, “ Βεγοηὰ 
[ες χἰνοσ." ““ἼΒε τίνοσ ̓  Πογα Ἵδῃ ΟὨΪΥ δὲ 
ἴῃς ]ογάδη. οπαίμδη θεσδη ὙΠ ἃ ὈγΌΣτΕβ5 
{Πγουρῃ τὰς Ττγαπη5- [ογάδηϊς σερίου, Αἰ γεδαῦ 
ΜΕ}}] Κηονῃ ἴο Ηἰπὶ ἔγοπλ ἴῃ Ὄχρθάπίο οἵ 
70άἀδ5 ἴῃ Β.Ο. τόᾳ4ᾳ ((ἢ. ν. 24-52), τΒΙΟΣ δε 
δοςοπιραπηίοα, δηὰ ἔγοπι δἰβ οὐ ταϊὰ ἰῃ 
Β.Ο. 1τόο ((ςἢ. ἰχ. 37-48). 

αἰ δὲ ὥόγεες φῦ δγγίαῶὩ ὍὍΠ6 ϑγσγίδῃ γαττὶ- 
50η5 ἴῃ [υάξᾶ ἀγα ῬγοῦδΟ ΪΥ ἰηϊεηάοά, ΤΕΥ 
μδά επιδγασθά τε σαυδε οὗ Αηθοομαβ, δηὰ 
ὙΕΓΕ ΓΕΔΑῪ ἴο ρῖνα [οπαῖμδη 411 [ἢ βεὶρ ἱπ 
{πε ῖγ ροννεῦ. Ὅ7δε τηδίη ἕογος οὗ ἴῃς επιρμίτε, 
ἀϊνίἀοὰ Ὀεΐνγεθεη ειηεῖσί 5 δηὰ Τυγρδοῃ, 
οἀττιεὰ οἡ {πα οἶν}] ννὰσ ἴῃ τὰς περ δουγμοοὰ 
οὗ Αητκίοςῇ. 

αὐδεπ ῥὲ σαῖς 19 “φεαίοη. ὙἸΒδ ἐγδηβίοη 
ἰ5 ΔΟγιρίῖ, δηάὰ σᾶ ΟΠ ὃς οχουβεά Ὁγ ἴδε 
Δυϊμοσ 5 ἀσθβῖγα οὗ βἰυάγίην Ὀγενῖγ. Αδεὲῦ 
ΔΥΥΔΗΡΊΠς πηλδῖτοΥβ ἰῇ ἴΠ6 ΠΟΥ δαϑὶ οὗ {πε 
]Ἰογάδπ, Ϊοπαίῃδη τηυδὲ πᾶνα τοϊυγηδά ἱπἴο 
υάκπα ργορεσ, δηὰ Ἴοπιπιθηςοὰ ἃ ϑεζοπά 
Ργόρτεββ [του ρἢ ΡΙΝ Ισι18, ννῆογε Βο βυβρεςίοά 
ἀἰξαεοϊίοη. Αϑοδίοη, ἴῃς ἢγβὲ ἴον βίο 
ἢῈ νἱϑιτεὰ, γεοοῖνεα ᾿ΐπὶ τ δα ]γ, Ὀεϊηρ ας 
νην. ἴο Δοκπον θάμα Απτοςλι5 85 Κιηρ. 

61. Εγονε «υϑέποε δὲ φυέηὶ ἰο Οακα.] (ὐΔ28 
ννὰ5 [6 πιοβδῖ δουίποσῃ οὗ [6 ἤγε ΟΕ 
ἕοστηΐης ἴπ6ὸ ΡΠ] στ η6 Ῥαπίδρο 8. [Εἰ ἰΥ̓ ἂἵ 
1μ6 ἀϊδίδηςε οὗἉ ἔνε ηῖν δίδάθ8 (:ὲ π|}1ε8) ΠῸΠι 
186 56, δδουῖὶ βἤεθῃ σηΐΐες ϑουτ-νεδὲ οὗ 
Αϑοδίοηυ. ὙΠ ἴῃς ἀχοθρίοη οἵ Αϑβινδοά, 
χνὰ5 [ἢ οἰγοηροβί οὗ (8Π6 οἰξῖ65 ; δηὰ [5 ροϑίποῦ 

"4 
ϑατωασειρ. 



ν. 62---ὁς.] Ι, ΜΑΟΟΑΒΡΒ5. ΧΙ. 497 

ΒΟ. Ῥυῖ {ΠΕΥ οἵ (128 β8ῃυϊ πίπι οὖ; 632 Νονψῆδη Γοπαίμδη ἢεαγὰ ἴπαὲ Β. 6. 
ΜΡ ψῃεγείογε μα ἰδίὰ εἰαρε υπῖο ἰζ, απά [επιδιίγίυβ᾽ ῥγίποαβ νγεῖα οοπα ἴο “---Ὁ 
τος Βαγηεά δε βιιθυγθβ τπεγεοῦ νυ ἢ ἤγο, (ὐλάεβ, νοι ἴδ ἴῃ (Δ |Π|ες, νυ ἃ 
ἐπι Δηἀ 8ρο!]δὰ τ επὶ. δτεαῖ ρονγεῦ, ρυϊροβίηρ ἐἴο τεπιονε ! Ογ, ἐρ σε 

' 62 Αἰεγναγά, ἤδη {ΠεῪ οὗ (σαζα ἢίπι οικ οὗ [πΠ6 σομηῖγυ, ον ἐλὸ 
ον Δ΄ χηλάς βιρρ]ϊςδιίοη υπίο Γοπαῖῆδη, 'με ό4ᾳ Ηε νεηΐ ἴο πιεεῖ 1Π6πὶ, δηά πὐο 
τς σίας τηλάς ρεᾶςα νυ ἢ τῃ6π|., ἀπά τοοκ τὰς ἰεξ δίπιοη ἢΐ5 Ὀγοῖθογ ἴῃ της σομηίγυ, “νι 

80η5 Οὗ τῆςε!Γ σεῦ πθη ἔοσγ ἢοβίαρεϑ, 
Δηά 5Ξεηΐ [ἤδη ἴο [ἐγυβδ] επλ, αηά ρα58εἀ 
τῆγουρἢ τἢδ σΟΙΠΕΓΥ ππηῖο [)Απιδβςοιι8. 

ός ΤΤΒεθη δίπιοη επολπιρεά δρδίηβῖ 
Βοῖμβυγα, δηὰ ἔουρῆς ἀραϊποὶ τ ἃ 
ἰοηρ; 5δβάϑοῃ, απ δι τ ρ: 

ξανὰ ἴἃ δὴ ἱπηρογίδποα Ὀεγοηά (παὶ ψ Π]οἢ 
σου ]Ἱὰ δὲ οεἰαἰπιε ονεη ΌὈΥ Αϑῃάοϊ. [1 ννᾶβ 
τῆς ΚΟΥ οὗἩἨ δγγίῖα οὐ ἴῃ οἠθ παπὰ δηᾶ οἵ 
Ἐρυρῖ οἡ [ἢς οἴμπεσ. ὙΤῇῈ δποιθηΐ Εργρίϊδη 
ῬΒΑΓΔΟἢΒ μδδα ἴο ΟσσΙΡΥ 1ζ Ὀεΐοτε {πεν σου]ά 
ΒΑ ΓΟ σοπάιιοϊ ΔΟΥ͂ ΕΧΡΟαΠΙΟη ἰηΐο Αϑιῖα ; δηά 
Ποηςθο [ἴ 5 ἔγΓδαι ΘΕ τηθητ οποα ἴῃ [ἢ ΦΑΣΙ 
ὮΙΟΓΟΡΊΥΡὮΙς 4] ̓ πβοσρι]οηβ, νθθγο [ἃ 18 οδ]]οὰ 
“Οδζδῖυ" (' Κοοοτὰς οὗ ἴῃς Ραββί, νοὶ. 1]. 
ΡῬΡ. 38, 115, ἄς.). Ὑῆὲ Αβϑογγίδῃ σοῃ αι! ΓΟΥ5 
ΕΓΘ ΘΑ] Ὀουπὰ ἴο πιᾶκὲ {ἢ επΊβοῖνε5 
τηδϑῖογβ οὗ 1ἴ θείοσγε ἔΠΕΥ σουὰ ᾿ηναάς Ἐργρῖ; 
δηά ἤρῆςξ 'γὸ Πηά δοςοιιηῖβ οὗ ἰἴ5 δδρὲ δηὰ 
σαρίυγε ἴῃ [Π6 ᾿ηδογιρ[οηβ οὔ ἴΠ6 ϑασροπίάς. 
φδγρο ὨΙπι561[ τοοΚ ττ αδοιΐ Β.Ο. 720, Δέογ 
ἀείεατϊην Καὶ Πδηϊιη, [5 Κῆρ. Αβϑῃιγαεῦδη!- Ρα] 
ΤΩΔΙΟΠοά ΤὨγουρῇ 1ἴ οἡ ἢ]5 νναῦ ἴο Εργρῖ, δηὰ 
τοςεϊνοα [Π6 δι βϑίοη οὗ 115 κίπρ (Ο. δι, 
"ΑΘΒΙΓΌΔΠΙρΑ],᾽ ΡΡ. 18, 31). [ἴ 5 ΡΓΟΌΔΛΟΙΥ 
ἴπε “ Οδάγε5᾽" νυν ϊοἢ ννᾶ5 ἴα Κδὴ ΌΥ ῬΠαγδοῦ- 
Νοοῆο (Ἠοτγοά. 11. 159). (Οδιῆργϑοβ τηδάθ 
ἢ ΠΊ561Ὲ πηδϑίοσ οὗ [{ Ὀείογο ἢς θηϊεγεα Ερυρί 
(Ροπιρ. δῖε. 1. 11); ἂαπά ΑἸοχαηάεσ (ΠῈ 
Οτεαῖ νγὰ5 ἀεοίαϊποα Ὀοίοτε ἴ ἔου ἤνθ στποητἢ5 
(Αττίδη, " Εχρ. Αἰδθχ. 11. 26, 27). [{ 15 πον 
“ ΟΠ ΖΖ6},᾽" ἃ ἴοννη οὗ τό,οοο ᾿ηῃαδιδηΐθ, Οἡ 
[ἢ6 νεῦρα οὗ ἴῃς ἀδϑεσί νν Ὡς ἢ βοραγαῖε5 Εργρῖ 
ἔγοτῃ Ρα]θϑίίπο, 

ἐδὲν οΥΓἹ Οατα «ῥμὲ ῥί»ε ομ ἢ υυβίίηρ, ηῸ 
ἐοιιδῖ, Ἰη ἴῃς βσίγοηρίῃ οὗ (Π6 ροβιίοη δπᾶ {6 
«ἰοἴθηςο5. 

διγπε δὲ «“μδεγόἢ Α58. δα δὰ ἐουὸΠΊΕΥΪΥ 
Ὀυγηρά {Πο56 οὗ Αζοῖιιβ (σωῤγα, ὁ. 4). 

62. δὲ. ... Ἰοοξ ἐῤὲ τοης ΥΓ ἐῤεὶγ εἰς 
2.61 70 ῥοσίαρσες.) (ΟΟἸΊΡΑΓΟ οἸ᾿. ΙΧ. 53, Δ ΠΘΓΟ 
ας Βὁ5. 5 σοργεδεηϊεαὰ 85 δοῖηρ 5: ΠῚ] ΑΥΪΥ. 
[1 πιᾶγκβ (6 56 πλ1-ἰηἀορεηάεηςς οὗ Ϊοπαΐμαη, 
1παὶ ἢδ6 χοίαϊπρα ἴπῸ Ποβίασοβ ἴῃ Πὶ5. Οὐ ἢ 
ΡονΕΥ, δΔηα ἐϊὰ ποῖ δπαιιὰ {τπὸπὶ οὐ ἴο 
Ἴτυρδοῃ. 

ρα“ ἰδγομσ ἐδ σομπίγν μπίο Πανιασεμ ἢ 
ΤαπΊαβοι!5 νν85 ἔτ θεγ πα ἴΠ|6 ΠΠπλ115 οὗ Τοπα- 
1Π8 5 ῬΓΟΡΟΥ [οστίοτΥυ ; δυῖ ἴῃ 5 χολ] ἴο 
βοῦν ἴῃε σδιιδα οὗὁἨ Απίοςδιβ Β6 ριιβῆθα ἢΪβ 
(ΟΠΠιϊοϑῖβ ἃ5 [ᾺΓ ΠΟΥ 845 1015 δηςίθηξ ἴονγῃ, 
Ὡς δα οπσα θέρη τΠ6 σαρ|8] οὗ ϑγτία. 

63. δενιοίσὶ σ᾽ ῥγίπεσαἢ Τιζογα!ν, “ 6- 
τ οἴσ15᾽ γμέεγε "--- 1.6. .15 ΒΘΠΘΓΑΪ5. 

“4,)2ο«.---- γγοΐ, 77. 

Οαάες, «υὐδίοῦ ἐς ἱπ Οσαϊο ὝΠΕΙΟ ψνοΓα 
αἵ ᾿ἰεαϑδῖ ἴοιισ οἰ ε5 οὔ ἴῃ ἤδπὶὸ οὗ Καάορϑῃ 
(ΞΞ “Ηοἱγ "), ον Κούδϑι, οηἊ δ 6 Ὄχίγοιῃθ 
βδοιἢ} οὐ [Τιώῴδῃ, Κηονῃ 45 Καάοβῃ- βαγῆθᾷ 
(Νηι. χχχὶ!. 8; Ϊοβῇ. χ. 41); δηοῖμπου ἴῃ 
Ιϑϑδοῖασ (1 δ]. χὶ!. 22; 1 ΟἾγ, νἱ. 72); ἃ 
(τὰ ἴῃ ΝΑρΡΒῖδι! (058. χίχ. 37; πάρ. ἵν. 
6); δηὰ 4 ἴοιιγίῃ ἴὴ ἴῃς Οτοηΐοβ νιον, ἴδ 6 
Β.6πη6 οὗ ἴπε ἔαδπιοιι8 δία Ὀεΐννθσεη Ἐ8- 
ΙΏΘΞΟ5 1. απὰ 1η6 ΗΠ 65 (' Ἀεοογάς οὗ ἴπ6 
Ῥαϑῖ, νο]. 11. Ρῃ. 6γ-78). ὍΤἢε ΟὨΪΥ οἷδ οὗ 
ἴΠπε5ὲ 1Παΐ νγᾶϑ “ἴη ΟΔ|1166 " 15 1π6 Ναδρῆξα- 
Ἰῖῖςὸ ἴοννη, νος ἢ νὰ ἰὴ ἴπθ ἈΠῚῪ τορίοη 
πογίμ-ινοσὶ οἵ ἴη6 [,Κὸ οὗ Μοζοπι, ποῖ ὰὩσ 
ἔἴοπι Ηδοῦ (ΤΉ βρη. “Αηΐϊ. [ἀν᾽ ΧΗ, ς, 
δ 6; “ ΒΕ]. 7. 1. 18, δ τς ἵν. 2, 8.3). [1 
νν858 ἴη Βοπις οὗ Βαγακ, {πΠ6 ϑδοὴ οὗ Αι ποδιῃ 
(ἀρ. 4 “. 2), ἴθ {πε ΘΟΥΙΥ ἀαγβ οἵ ἴῃς 
]Ἰυάρεβ, δηὰ ννὰβ ἴακθη Ὺ ΤΊ] --ΡΊ]ΘΒΟΣ ἴῃ 
ἢϊ5 ἢγϑῖ σαπηραῖρ ἀσδίηϑδὶ 15γδε] (2 Κιηρβ χνυ. 
29). δε 5ιἴα 15 δἰπηοβῖ σογίδι Πγ τΠαϊ οσςσιι- 
ΡΙοὰ ὃγ [6 πιοάστῃ “ Κεάς5,᾽" ἴΟἿΓ τ1165 ἔγοιῃ 
[ῃ6 ποιίῃ-οσῖ σΟΥΠΟΓ οὗ [Κὸ Μογοηὶ ἰη 
ἃ που -νν βίου! ἀϊγοσίίοη (Κοδίηδοη, " Ἀ6- 
ΒΟΆΓΟΛ65,᾽ νο]. 1]. Ὁ. 366). 

ωγρουῖηρ 10 χέγποας ὀῥηη ομἱ Οὗ ἐδὲ κοι». 
Ἐδίοσ, “ Ρυγροβίης ἴο τοπιουα ἢΐπὶ ὕσοσα Ἀ 18 
οἴ 0. 445 Εν α]ὰ τοπιαγκβ (( Ηϊκῖ, οὗ [5.86], 
γο]. ν᾿ Ρ. 331, ποίβ ὅ), “ οἶος ἢ ΟΥ̓“ ρΡυδ]ὶς 
ΟΟσυΡαῖιοη " 15 ἃ σΟΠΊΠΠΟΠ τηδδηϊηρ Οὗ χρεία 
(ςἢ. χὶϊ. 15, 37). ῬοΪγΌ]5 ἢδ5 αἰπιοσὲ ἐδ6 
ὀχαςξ ρῆγαϑθο ΠΕΙῸ τι56α [ῸΓ “ γεηονίηρ ἴτῸΠὶ 
οἤῆςε " (( Η!51.᾿ ὄ ἵν. 87, ὃ 9). 

64. Ηε «υενιὶ 10 »ιεεΐ ἐῤενι, ἀπε ἰε7 δύποπῇ 
Τοπαῖμαη δὰ ρὑγοῦδοὶΥ τοϊυσγηθὰ ἤτοτὰ 1)8- 
Ιπᾶϑοιι5 ἴο [ογυβαίθηι ὑοίογε 6 Βεαγὰ οὗ τῃ6 
αἴας κ οὐ 15 πογίμογη ἔγοηϊίοσ. Ἐ θβοϊνηρ 
ἴο ξοὸ ἰῃ Ρούβοῃ δηὰ ἤρῃξ ἢ15 δπίδροῃϊδίβ, ἢ 
(ἸΡΗ͂ δἰ πΊοη ᾿ 85 [15 γοργεβοηϊδεινο, η [πᾳ ἃ. 

65. δέριοη ἐπεοαριῤοδ ἀσαϊπσί Βείῥεμγα, 
Βοιβιισα (Βοῖμ-Ζιιγ) τνὰ5. ἰακοη ὉῪ (ῃ6 ὅ8γ- 
ΤαΠ5 ἴῃ 1[Π6 τείρη οὗ Εἰπραΐοσ (ςἢ. Υἱ. 50), δπὰ 
ΒΙΓΟΏΚΙΥ μαγγιϑοποά. 7] [οΥΠἸΠΟΔ[ΟΠ5. ΕΓ 
βίγοηρι ποηρά ὈΥ ἴπ6 οἰἄεγ ΤΠ) οπιεῖτ 5 ((ἢ. ΙΧ. 
52). ΝΠ οη ἴδε ἰογίγοβϑεβ ρθη γα γ ΜΜΟΓΘ 
ὀνασυαϊοά ΕΥ̓͂ ἴῃ6 ϑυσίδηῃ βδγγΊβοηβ δ ἴΠ6 σοπὶ-» 
τηθηςειηθηΐ οὗ {Π6 ΜαΓ Ὀεΐννεθη [Ὁ ὁπλείγ8 
δηὰ Βαϊας (εἰ. χ. 12), Βεῖμβϑυσα ἔογπιθά δῇ 
σχοορίίοη (1. . 13). [ἴ νὰ5 πὸ ἀουδί ομα 
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δηά τῆδη ρυῖ τπδπὶ οὐκ ἔτοηι τπδηςα, 
Δπά τοοῖς τ[ῃ6 οἰἶτγ, ἀπά 5εῖ ἃ βδγγΎβοῃ 
ἴῃ 1, 
6 ΑΚ ίογ Ϊομδίῆδη δηά ἢϊ5. ἢοϑβῖ, 

{ΠΕ ρῥἰτομεά δὲ ἴηε νδῖεγ οὐ σσεη- 
ΠαβΑγ, ἴτοπὶ Ώεπος Ὀεῖπιε8 ἰῃ ἴῃς 
τηογηΐηρ ΠΟΥ ρδῖ {Πεπὶ ἴο τῆς ρἰδίη 
οὗ Νδϑβογ. 

68 Απά, Ὀεδοϊά, τς Ποβὲ οὗ βίγδη- 
σεῖβ πιεῖ τῃ6πὶ ἰῃ [6 ρἰαίη, Ψ}ο, 

ΕΠ ύἜΤἭϑθθθθ ΞΡ ΘΘϑΘὥηἧὄεςὀθἶοΑνΝΕΡῊῪΡΕΞΞἰρΡΞϑΡΕΡΕΡ-Ο,-ᾷὃΞβΞ-.ὕ-ὃἋΣΕΣἈΡ ἐπ μ, μον 

οὗ πε ρῥίαςθς. ἔτοπὶ ψἢοῖ Ϊοπδίδη πα σὰ 
υρβοίοα [86 γοιηρογ 1οπηοίγυ5 ἴο Πα γανν 
ἢϊ5 ἔογοςβ (ςἢ. χὶ. 41), δηὰ ννῆΐο! ἢς δὰ ργο- 
ταϊϑεὶ τὸ ὀνδοιδῖε (ἐὲό. Ὁ. 42). Βιυιῖ [Π15 ργοσηΐῖβο 
μδὰ τοπηαϊποάὰ ἃ ἀρδὰ Ἰεϊζοσ (υ. 53). ὕπάον 
1656 οἰγουτϊησίδησεβ [ἃ νγῶ5 γοϑοϊνθὰ (Πδΐ δὴ 
εἴοτί βιιοι]ὰ Ὀ6 τηδάθ ὉΥ δ: πιο ἴο Ὄχρεὶ [ἢ 
Βαττίβοη ὈΥ ἴΌσςα. 

σῤωΐ ἰξ ρ.ἢ 112. 5 τς ΕΥ Ὀ]οςΚαάςά ἢ. ΤΕ 
ἀείδηςεβ ΨΈΓῈ, ὈγοσαΌὶγ, 850 δίγοηρ τμᾶὶ 1ἴ 
σου ά ΟὨΪΥ Ὀ6 τεἀυςεὰ ἴῃ [18 ννΑΥ. 

67. 4δε «ὐαέεν 97, Οεππεσαγ Ἰὐμάουθίοαϊγ 
1η6 “864 οὗ Ολ|1Π|66 Ὁ οΥ “Τα οὗ σθηπο- 
βασι." ΚΨνὲ ἴανὸ ἤεῖθ ἔὸσ ἴῃς ἢγβι {ἰπ|6, 
1πθ πᾶπῖθ ἴῃ ἃ ἔοιτῃ ἔγοπὶ ψ Ὡς ““ Οοηπο- 
ϑαγεῖ " ψοι]ὰ θ6 δῃ ΘΑΞΥ͂ ἀεγναιίοη. [ἢ [86 
ΦΆΤΟ δογίρξιγοβ [Π6 ἰᾶκο δὰ5 Ὀδθη ο8]}16 ἃ 
“6 δε οἵ ΟΒίηηογοῖι" (Νιιπηι. χχχῖν. τα; 
Βου. 11}. 17), ΠῸΠπι ἃ ἴοννῃ! ἴῃ 115 πε ρβθουγ- 
Φοοά (7 ο5ἢ. χῖχ, 35). ΕἸΥΙΟΙορίςδὶ ἰαννθ ἀο 
Ὧοῖ ἃ]ῖον οἵ ΟΒημογοῖΒ ανίηρ Ὀεσοπης Οσϑη- 
ὨΘΘ4Γ, δηὰ ἰἴ 15 1πεσείοσε Ὀεβί ἴο βρροϑβο δὴ 
ΘΩΓΓΕΙΥ ἀϊδιίηςί ογἱρίη ἔοσ [6 Ἰδίζεσγ. Ὡδιηθ. 
[ἴ ἀρρϑαῦβ ἴο μάνα Ὀεϊοπρεά Ρυτλ ΠΥ ἴο (Π6 
ἴογ!α ἰγαςὶ αἵ ἴπ6 ποι !-νοϑίογη δηρὶθ οὗ 
[6 ἴαἷο, ννϊοἢ ννᾶ8 οδ δὰ “τῆς ἰδηὰ οἵ Οσθη- 
ποϑαγεῖ " (Με. χίν. 34), δηὰ ννᾶ5 ἃ “" αγάθη" 
(φαπηαθ), Ῥοῦθαρβ ὁ “"ραγάεῃ οὗ ῥυγίηςθϑβ 
(ψαηππαΐδ σαγρη) αἵ δος αποίϊθηϊ ἀδῖθ. ΟἽ, 
“ὯΓΡ ΤΩΔΥ͂ δε [86 τεβιάσυμη οὗὁἨ ἃ ῬΓΟΡΟΥ ΠΑΔΠΊΘ. 
ΤΠ νναῖοσ οὗ σρηηοϑαγεῖ, 50 δβοϊάοπι πιθη- 
τίοποά ἴῃ ἴῃς ΟἹά δεπρίυγοϑβ, οδίδιηβ ἃ Ροβὶ- 
τίοη οὗ Βισῇ ΠοποῦὺΣ ἴῃ ἴδε Νέον, δῃά ἴο [86 
ΑἸ γϑείδῃ 18 ᾿ΠΒΟΡΑΓΔΟΌΪ, δϑϑοςίδίθα νν ἢ τῆ6 
16, ἰοδοπίηρ, δηα τγδς 65 οἵ ἢ15 1 οτγά, 

ἐδεν 5αἱ ἐῤδοηε το ἐδὲ ῥίαϊπ ΟΥ̓ Νασογ. ϑονοσαὶ 
Μϑ585. ἢανο κ"΄Ἀβοσ ἢ ἴῸ “ΝΆθοσ ;" πὰ 950 
Οϑορῆι8, απὰ πε δυτίας δηὰ Νυϊσαῖο [γ8}5- 
αἰϊοη8Β. Τα ἴη1|4] ν 45 ργοῦ Δ ὈΪΥ Ὀθθ τὸ- 
φεαϊοά ἔγοσ [6 (εγτηϊηδὶ ν οὗ ἴπ6 ργεςθάϊην 
ννογὰ {τεῦ τὴ} “ ΑΒΟΥ ἢ 5, ἴῃ 8}} ρτοθᾶ- 
ὉΠ γ, Η ζοῦ, ἴοσυ ψῆϊς ἢ [ἴ δἰδπηάβ τπχουρπουΐ 
{Π6 ϑεριυδρίηῖ Νογβίοη. ΗδΖοσ ννᾶβ οπθ οὗ 
ἴῃς τηοβὲ αηθηϊ οἰτ69 οὗ Ῥαϊθβδίίηθ. [1 15 
ἢγβί ἔουπά 845 ἴθ σδρδ] οὗ ἴμε εἰάθσ [αδίη 
(9.ο08}. χὶ. 1), δηά δῆεσγ [40]π5 ἀεῖδθαϊ ὃγ 

498 Ι. ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΒ. ΧΙ. ἤν  ἀβξχοι 
Β. Ὁ. 66 Βιυῖ {ΠεΥ ἀεδβίγεά ἴο ἤᾶνε ρεᾶος ἢανίηρ ἰδ ἃ πε ἰῃ δηιθιιϑἢ ἔογ ἩΪπὶ 
“ἜΞΕ νἢ Ηἰπι, ψῃϊςῃ ἢς ρσταηϊτεά τπεπὶ, πὶ τῆς πιοιιπῖδιπβ, σάπια {Π6πΊβαῖνεβ 

ΟΥΓ ἃρδίηβι Π]Π1. 
ὅ9 ὅο ψβεη ΠῸῈῪ τπδῖ ἸΔΥ ἰπ 4π|- 

θυδὴ τοβὲ οὖῦ οὗ {πεὶγ ρἴδοεβ, δῃά 
Ἰοϊηθά Ὀδίι]θ, 41} τῆλ: σγεγα οὐ Ϊοηδ- 
τῆδη᾽ 5 5:46 εά : 

70 Ἰῃβοπηιο ἢ 45 ἴῆσγα γγὰ8 ποῖ 
οης οὗ τῆεπι ἰεῆ, Ἔἐχοερὶ Μδιιδῖῃ!δϑ 
τῆς «οπ οὗ Αδϑβδίοηι, δηὰ [85 τῆς 
το οἵ ΟΔἹρηϊ, τἢε σαρίαίπβ οὗ [ἢ 
Ὠοϑῖ. 

Τοβῆυδ ἱξ ἔ6}1 ἰηΐο ἴπθὸ Βαηάς οὗ [86 ἰαίεῦ 
(δ. α. το), Ψῃὸ ἀεπίγογεά ἰξ ΟΥ̓ γε (ὁ. 
τ. τι). [ἴ 566π|8, Ποννουθῦ, ἴο ὕᾶγα Ὀδδῃ 
8001} γεῦυΐϊε, ἔογ 1 15 τηθπιϊοηθά ἀπιοὴς ἰδς 
“ βῃρεά οἰ[165 δϑϑίρῃθὰ ἴο Νδρδίδι! (ἰδ. 
χῖχ, 36). ΕΑΙΙΥ ἴῃ της ρΡογοα οἵ ἴῃς Τυάρεβ 
ἴξ 8 οὔςθ πιοῦεὸ Οϑηδδηϊΐο, δηὰ ἃ ϑεοοῃὰ 
]αθίη τοῖσηβ ποτα ([υάᾶρ. ἰν. 2), ᾿γὼ ον- 
Ργθβθοβ [5γδοὶ, δηὰ Ἵοηϊεῃάβ νὰ 1 ἜὈογδα 
δῃὰ Βαγαῖ. δϑοϊοπιηιοῃ τδάθ ἰδ οὴς οἵ ἢΐ5 
οτεῃοα ροσῖβ (1 Κὶπρβ ἰχ. 15); δῃὰ ΤΊραἢ- 
ῬΊ]ΟΘοΥ βοϊχθά ἴἴ οἡ ἢἷ5 ἢγϑὶ Ἄχρεάϊἴοη δρϑϊπβί 
Ισταοὶ (2 Κίῃρβ χυὶ. 29). ΤῸ 5Ξἴἴ6 οἵ Ηδζοι 
ἰ8 ποῖ γεῖ ϑαϊ βίβςιου ἰἀοητιπεά. (δρῖ. 
Οοηάοτγ ρἰδςο5 ἰἴ αἱ ΗἩδάϊγει (Μδρ, 58εεῖ 1.) 
Τουτίδθη π|1}}65 ννοϑὲ οὐ Μογοπὶ; Ὀὰὲ [Π6 Ροβιὶ- 
ἴίοῃ βιιρρεσιοά ΕΥ̓͂ Ἀοδίηβοη (΄ Ἀ ἐβεάγομοβ, 
τοὶ. 1. ρΡ. 364-5), οἡ ἃ 81}, ᾿πηηηεαϊδίεϊν 
δῦονες ἴπ6 ΔΚ, 5θοπὶ8 ρῥγοΐθσαϊθ. “Ὑδὲ 
Ρἰαΐϊη οὗ Αβοσ᾽ ψουϊά ἴῃ ἴπδξ οδϑὲ ὃς [πε 
γαςῖ ᾿γίηρ πογί-νεβῖ οὗ [ῃ18 5ἰῖε, θεϊνεεη 
Τοῖ-6]-ΚἬυγαιθοῖὶ δηὰ Κοαάδ5. 

68. 2δε δοεὲ ΟἹ εἰγαησογ. ΟὐἸπητη ϑυρ- 
565 6 “ 5 ΓΔΏΡΟΙΒ᾽ οὗ Ὁ. 18 ἴο δὲ τηρδηῖ, 
ι (6 πογὰ ἴῃ ἴῃ6 ογίριηδ] 15 εἰ θγεηῖ. 

ῬγοθΑΟΙΥ ἀλλόφυλοι ἰ5 ΠΊΕΓΕΙΥ υβεὰ, 85 ἴῃ (ἢ. 
ἵν. 12, 26, 30, ἔογ ἴῃ6 ΠΊΟΥΓΕ σογη τ Οἢ ἀλλότριοι; 
ἴῃ ἴῃς 56η86 οὗ “ξογεῖξῃογβ."ἢ 

69. αἰ] ἐδαὶ «υεγε 9 ψοπαϊδαη") «ἷάε Πεά1 
ὙῊΪΒ ἰ5 8Δὴ ουϊάθηϊ οχαρρεγαῖΐζοῃ. |οϑορἢιβ 
βοβθηβ τῆς ἴα]6, ἀδηὰ τράυσοβ ἱξ ἕο πε Ἰοτνεὶ οὗ 
(6 ροβϑίδ!ε, ὈγῪ βαγίηρ (Απξ. Τὰ ἀ. χΙϊ!. ς, 
8. 4) (αὶ “.4}} Πφὰ Ἔχοερί ἀδουΐ ΠΗ͂Υ ππρη," 
ὙὯο γχοπιαἰηθὰ νυ} Μαιδπῖα5 ἀπὰ [85 : δυΐ 
ἴϊ πᾶν 6 ἀοιδίεά ν᾿ Βεῖθοῦ ἢ6 δὰ δὴγ διιῖδο- 
ΤΊ ἔργ 5 δἰδίοπχθηΐ. 

70. Μαιαϊδίας 1δε “οπ 9.,'. «“4δεαίογε, ἀπά 
ζωάας ἐδε “οπ 97 Οαἱρῥι) ἼΠΜαϊ ἴδοϑο οἰεῖ 
Ἐβρθοίδ!!ν ἀϊδιϊσυϊξδηοὰ ἱβετήβοῖνοϑ πὶ [δὲ 
δαῖτ] 6 σαπηοῖ Ὀ6 ἀουδίε, ΟἸΠοτυσῖσο {πε γ 
Ὠδῖηθ5 "νοι ]ὰ ποῖ παν Ὀδθη Ρ]αςσοθα οἡ σεοοσά 
ἢ δυο Ραγτςυ]αγγ. ῬΓΧΟΌΔΌΙΪΙΥ {ΒΕΥ͂ 
τεϑίγαϊηθαὰ {πεὶγ ἱπηπιοάμδίθ ΦΟ]]Οννοσβ ἔγοπὶ 
Βίραῖ, ἤθη ἴῃς Ῥηὶς 8εἰζθα (ῃς χεϑὲ οὗ δε 
ΔΙΤΩΥ, δηὰ 50 Ἐηδυϊεὰ ἰοπαῖϊμπδηῃ ἴοὸ τοβἴογε 
(ἂς θαι. Οὐ δυῖμοσῦ ἀθεὲβ ποῖ εαῦῇ (843 

οἷν. 14. 



Β.(, 
“ἘΜ δηά οαϑῖ δαγβ ὑροη μιΐ8. μεδά, δηά 

ν. 71---.] 

σι ὙΠεη Ποπδίδδη γεης Ηἰ5 οἰ οί Πεβ8, 

Ῥγαγεά. 
72 ΑΒεγνγαγάβ τιγηίηρ ἀραϊη ἴο 

δδῖεε, 6 ρυῖ τΠεπὶ το Ηϊρμῖ, δηἀ 80 
ἘΠΟΥ ΓΔ ἈΨΨΑΥ. 

71 Νον ψῆεη 8. οὐ πλέῃ [παῖ 
ψεγε βεά 8807 τῇ ϊ8, {ΠῈῪ τυγηεά ἀρδίη 
υηΐο Πἰπι. Δηἀ τῖτὰ Ὠΐπιὶ ρυγϑιιδα [Π6 πὶ 
(ο Οδάεϑβ, βανθὴ υπηῖο {πεῖς οὐγη ἴεηἴβ. 
ΔΠά τῃεγα ΠΕῪ οδιηροά. 

74. 80 ἴπεῖε ψγεγε 5ἰδίη οὗ {πε ἢ θδ- 
(ἤδη τῆαῖ ἀδγ δδουξ τῆτες τῃουδδηά 
θη: δυῖ οπαίμαη τεϊυγηθὰ ἴο 
7εγυβαίεη). 

Ι. ΜΑΟΘΟΑΒΕΙΕΒ. ΧΙ. ΧΙ]. 

ΟΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΙ. 
: Ὁ»μαίλαρ γερεισείᾧ ἀΐς ἰφαρμθ τυἠὰ ἐλε Κοραῆς 
ακά Ζαςεάενιομΐαμα. 28 714 γογεες ο7 Ζ)επιέ- 
ἥγίμς, ἐλίηξίρσ το σργθε οπαίλαη, Με 
στα» 207, αγ. 45 οπαίλαη γογεείλ ἐδέ 
εαείζες ἐε ιάξα, 48 αμα ἐς σὐμξ μ ὧν 1}ε 
7) αμά οὗ 7Ζγγῤ΄ο», ἐγε ιοζεηιαξε. 

ΟΥΝ νβεῃ 7ομδίμδηῃ αν (Παῖ 
τῆς εἰπε βεγνεα ἢϊπ|, ἢ σἤοβα 

οογῖδίη πιεη, δηά εςπῖτςῸΠεπὶ ἴο Κοηλα, 
αἴογῦ ἴο οοηῆτγηι Δηά γεηονν ἴῃς ἔπΠεηά- 
8ῃ!]ρ (δι τΠ6γ Πδά σψιἢ τη]. 

2 Ἧς 86ηῖ ᾿οζζοτβ αἰ8ϑο ἴο τῆς [,ᾶς6- 
ἀεπιοηΐδη8. ἀπά ἴο οἴδπογ ρίδοαβ, ἴογ 
(ἢ 841π|6 ριιγροβα. 

2 80 {Π6} ψεπί υπίο Κοηηο, δηά 

7οβορῆιβ ἀοε5) ἴπδὲξ {ΠΟΥ ᾿νεσα “' 26 σαρίδ᾽ ἢ5 
ΟΥ̓ 186 Βοκβί,᾽ Ὀυζ ΟὨΪΥ τὰδϊ ΠΟΥ ννογα “ σαΡ- 
ἀλη." (ἄρχοντες, ποῖ οἱ ἄρχοντες). 

71. ὑοπαίδας γε δὶς εἰοίδει, αμά εασὲ 
φαγὴδ προ ῥὶς ῥεαά. Ῥοπβϑβίθ]ε δοϊϊοῃβ ἴῃ 8ῃ 
Οὐδηδὶ ὑπάογ δυςῖ οἰγουτηδίδηςεβ, που Ρἢ 
80 (ΟΠΙΓΑΤΥ ἴο ἴπ6 τδηηοῦ οὗ ἴπ ὃν οϑῖ. 
((οπίραγα ἅδονο, εἶ. ἰν. 29; δὰ 8εεὲ Ἡετγοά. 
111, 66, νἱϊ!. 99, ἰχ. 34.) ὅτε.) 

απά ῥγαγεά.} (Οὐοἴηρασε ἴτε ῥγαύοῦθ οἵ 
7425 (ςἢ. ἵν. 1ο, 30--1). 

73. ῥεγπιοά ἐῤεηι Ἰο Οαά.ἢ Κεάεβ 15 
Δθοιξ δὲ τηῖϊο5 που -νεβί οὗ ἴῃς βυρροβεά 
οἰΐο οὗ ΗδζΖογ (866 {πὸ οοτηπιθηΐ οὐ υ. 67), δηά 
ψου]ἀ πδίυγα! γ θεῦῖνε 85 ἃ σείυρε ἴο ἴδε 
ἐυριτνοβ. 

ἐυεη μπ|ο ἐδεὶν οαυπ ἰεπη... Ἀδίδοτ, “ΠΟΙ͂ 
ΟΥ̓ εα»η." 866 νυ. 63. 

74. ἰδέγε αὐεγό «ἰαἱπ 9. ἐδε ῥεαΐδεη 
“δ)ομὲ ἐδγεε ἐδοισαπαά »ιεπ.}] ΄ϑερῆι5, ΠΝ 
ἘΠ|15114] πιοάογαιίίοη, γτοάυοοβ ἴπ6ὸ ηυμηῦοῦ οὗ 
{ἢς 5ἰαἰπ ἴο Ζευο ἰῃουδδηά. 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΧΙΙ. 

8 τ. ΪΙΟΝΑΤΗ͂ΑΝ ΒΕΝῸΒ ΕΜΒΑΒΒΙΕΒ ΤῸ ΚΟΜΕ 
ΑΝὨ ὅΘΡΑΒΥΤΑ--ἘἘΡΗΕΕΒΕΝΤΑΊΤΙΟΝΒ ΜΑΡΕ 
ΒΥ ΗΙ» ΑΜΒΑΒΒΘΑΡΟΒΒ. 

1-28, ἴἰ 5. ποῖ ΥΕΥΥῪ οἶθαῦ παῖ δἀνδηΐαρο 
7οπαΐπαῃ Θχροςϊοά ἴο ἀογῖνε ἔτοπι δ Ἰηΐοσ- 
σμάηρε οὗ ςοπρ]πιθηῖα ΜΠ Βοτς δηὰ 
ϑραγία. ογῆαρϑ {πε οὐ͵οςξ νγᾶ8 πΊΘΓΕΪ ἴο 
ἈΞϑογ ἢἶβ ΟΠ ΓΑΠΚ ἂπὰ ΟἸΡΏΠΥ 45 ἃ 53006- 
ΓΟΙΡῺ ρῥγίηςθ, ϑεηἰπάοροηάθηϊ δὲ ΔΩΥ͂ σαῖς. 
Ροπϑίδὶν, βοννθυθυ, 8 γοορτ Οἢ 85 δηῃ Δ}}7 
ὃγ [6 Ε οπιδῃ8 ΤΏΔΥ πᾶνε ΠοΙροά ἴο ΘπΟΟΌΓΑΡΟ 
ποϑο ψῆο ὍΟΓΟ ἐξ ἀυβΑὴ ἴο ὃ6 ἔΠΘΠΩΪΥ ἴο 
αἶπι, απὰ πᾶνὸ ἰοπάρα ἴο 841]αγπὶ ἢ᾽8 ΘῃΘΠ 168. 
11 δϑοπὶβ οοτίδίη {πὶ δε δουσξ ΠΟ πηδίογίαὶ 
αἰά ἴῃ εἰποῦν συδγίετ. Ηἰ5 δηλ αββδογϑ τυ ΓῈ 
ϑϑηΐ Μ.11}} ΠΟΠΊΡ] ΠΠΘΏΪΔΓΣΥ τη 6558 568 ΟὨΪΥ. Τ ΠΟΥ 

βἰασίθα ἰῃ {πε νυν ἱπῖοσ οὗ Β.Ο. 145-144, Ὀυΐϊ ἀϊά 
ποῖ τοϊυγῃ ὑπῈ] δου ἢἷ8 ἀθαῖῃ ἴῃ 186 ἰδϑῖ- 
παπιοὰ γεασ. ὙΠῈ οπηθάϑϑυ ἴο ΟΙηΘ υγᾶ8 ἴῃ 
ςοηξπυδϊίίοη οὗὁ ἴῃς ἔπιθηγ τοδί οἢ5 οϑίδ- 
Ὀ]153μ6 ἃ ὉΥ Τυά48 (οἰ. νἱῖ!. 1-32); [δα ἴο 
ϑραχίδ βίοοὰ οοηηδοϊοα 1} δὴ φατε εἰοτί 
οὗ [πὸ βᾶπιὸ κπά τιδάθ ἴῃ ἴπε σεῖρη οἵ ἴῃς 
ϑρατγίδη Κιηρ Ασδυβ, νῆο δϑοθηάθα ἴῃς [ἤγοης 
ἴῃ Β.Ο. 309, 8ηἀἃ ποϊὰ 11 {1}} ΒΟ. λός. 

1. «αυδέη ϑοπαίδαπ τααὺ ἐδαὶ ἐδὲ "νι σεγυεά 
δέ». 1.2. “να σοηνεηϊθηῖ,᾽ οἴ σ Ὀεσδιιδα 
{ποτ νγᾶβ ποῖ ίηρ πιογὸ ἱπηρογίδηϊ ἴο ΟΟΟΌΡΥ 
ἢ15 αἰοηϊίοη, οΥὐὁὨΘΘ ΆΌθδσαι56 [Π6 5ιζυδίίοη οὗ 
Αἴλτβ βοοηθά ἴο ἔἄνοιν δοπὶα ἔγεϑῃ αἰρῖο- 
τηδίϊς εβογίβ. 

ῥὲ εϑοδε εὐγίαἷπ »ιοπ ἘῸΣ τῆς παᾶῃηε5 οὗ 
ὕ16 πιο βεϊεςϊοα 566 τ. 16, δῃά Ἴοηραᾶγε 
οἷ. χῖν. 22. 

Ὧν 1Ἰο εοηἥγηι απάὰ γόπεαυ δὲ 7γιομά δὶ 
ἐῥαὶέ ἐδὲν δαά «υἱῷ ἰδέα 866 ςοἢ. ν]ῖ!, 
1-12. Ϊιἀδθ ἴῃ ἢ]5 ἰδ ἀδγβ8 δὰ ὕδεη 1η- 
ἀυςοὰ ἴο 566 [(Π6 ΠΊΟΓΔΙ δι ρροσὶ οἵ τῇς 
ἘἈοπιδη 4]]1δηῆσθ. 1{ πο ἀουδὲ δἀάρά ἴο ἢΐ5 
ΡΓοβῖο, Δη ΤῊΔΥ ονθῇ πᾶνε ὕδοη οὗ βοῦηδ 
τηλίοσίδὶ ναϊιθ, ΟΥ̓ ἀείοττηϊηϊηρ ἴῃς δ υάδ 
οὗ ρΡονοῦβ τὶς ἴοοὶς δὴ δςείϊνα ραγί ἴῃ ἴδς 
ςοηίοβε ον ροϊἰςαὶ Ῥγεάομηηδηςε [πὶ ννᾶ8 
βοίηρ οἡ δῖ ἴῃς {{π|6. 

Φ. Ηε “επὶ ἰσίϊογ. αἶδο 1ο 1ῤὲ Σιαςεάργποπίαη.. 
ΤιζογΑ Πγ, “ ἴο ἴῃ ϑραγίδῃβ ;" δηὰ 830 [ἤχου ρῇ- 
ουἭκὙ ἴῃς ςπαρίοτ. Τα δρασίδηβ, ΟΥὁἹΡθορὶθ οὗ 
(Π6 ςδρί(αϊ, δραγίδ, "δὰ δίοπε ἴῃ ἴῃθ δηςίϊθηΐϊ 
{{π|68 Ἔχογοϊβοα ΡΟ Πς Δ] ροσσεσ. Ἠδηςθ, ὄνθη 
ἴῃ [86 Ἰαῖον {{π|6ὲ8, θη ἃ ΕΥ̓ΓΑΠΩΥ δα Ὀδοη 
ο5.Δ0 156, [Π6 ΘΠΕΓγο ροορὶς νοῦ 8ἃ85 οἤθφη 
ςΔ]]οἀ ϑραγίδηβ ἃ5 1.δοθα ἢ 4η8. 

ἴο οὐδέν ῥίαεο..ἢ Α8, Ῥεγῆδρβ, Ῥουχαγηιβ, 
δεΐνεεη ψΒΙΟἢ δηά ΤἸυάχα ἴΠογ6 ᾿τεγα ἔτ επάϊς 
τοϊδιἰοης5 ([Ὀϑθρῃ. “Αηϊ. Τυἀ.᾽ χὶν. 1ο, ὃ 22). 

8. δέν . .. επίογεά ἱπίο ἐδὲ σεησίθ ἢ 866 
(πὸ ςοτηπηοπί οἡ οἷ. ΥἹἱ}}. 19. 

2 Κα 2 

4 εἢ. 8. Σ, 
20. 



Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΙΒ 5. ΧΙ]. 

επίεγεὰ ἱπίο {πὲ βϑηδῖε, δηά δϊά,  ΤΠπεγε νγεγα ᾿ἰθζίογβ βεηΐ ἰῃ ἘἸπιε8 Β(. 
]7οπδίμαη τῆς πίρῃ ρηεβῖ, δηά τῆς ῥρᾶϑὲ ἀπο Οπί48 τῆς πἰρῃ ργίεβὲ τοῦ 
Ρθορΐε οὗ τῆς 7ενν8, βεηΐ 18 πο γου, ᾿ Ὠαγίιβ, ψγῃο τγεϊρπθά τἤδη δπιοηρ ἐπ: 

500 [ν. 4--10. 

Β. 6. 
εἰς. 144. 

ἴο ἴῃε6 επὰ γε ϑβμουϊά γεέπονν ἴῃε γοιι, ἴο βἰρῃϊ νγ παῖ γε ἅγὲ οὐγ Ὀγε- οὶ 
ἔτει ἀβῃϊρ, νγῃϊοἢ γε πδὰ νυ τῇ τπαπι, τῆγεη, 28 ἔπε σΟΡΥῪ πεγε ἀπάογυντίτεῃ 15 ὧρ ἢ 
Δη4 ἰεάριιε, 45 ἰπ ἰογπλοΓ {1π|6. 

4 ὕροη 1} 15 ἐδε Κοσιαης σάνε ἴῃ 6 πὶ 
Ἰεϊτοβ υπῖο ἴΠ6 ρονογηοῦβ οὗ ὄδνθῦν 
Ρίαςβ, τπατ τε δοιὰ Ὀσππρ, τῇδ πὶ 
ἴηῖο τῆς ἰαηὰ οἵ Γυάεᾶ ρεδοθδῦϊγ. 

ς Απὰ τἢϊ5 18 6 ζΟΡΥῪ οὗ τ: Ιεῖ- 
ἴετβ πο ἰοηδίδδηῃ ψτοῖς ἴο τῆς 
Ι, Δοςἀεπιοηίδῃβ : 

6 Τοπδίμαῃ τῇς πίρῃ ρτγίεβί, δηά 
τῆς εἰάετβ οὐ τε παίίοη, δπὰ τῆς 
Ρτοβῖ8, Δηα τῆε οἵἷῇεγ ρεορίς οὗ τῆε 
]εἐννβ, απῖο τῆς 1, Δοεάἀεπιοηίδη8 τἢεὶγ 
Ὀγαῖμγεη βοηά ργεοῖίηρ: 

ο δὲ ἐπά γε “δομία γόπεευ ἐῤὲ 7ὶεπά δὲ}. 
ϑυς ἢ “τοηθννα}5" ψεγα ἐγεασυθηΐ ἰῃ δηίὶ- 
υϊΐγ, ἄνθη τ βογο ἴπογα δὰ Ὀδοπ ΠΟ γυρῖυγε 
οὗ πεοηάβδηῃίρ. ὙΠΟΥ ψοσε τοραγάθα 85 8ρὲ- 
οἶΔἸ 1 ἀρργοργίαῖε ἤθη ἃ πον ϑογοσγείζῃ δὰ 
ἀϑοθηδδα [Π6 ἴῇγοης (866 ῬοΪγΌ. ἰν. 26, ὃ 8; 
ὙἹ]. 2, 8 αὶ Χὶ, 24, 9. 1α; ΧΧΙΠΟ Σ, ὃ 5; ΧΧΥΠ]ΟΣ, 
δ 9; ΧΧΧΙΙ, τό, ὃ 2λ. 

ας ἐπ ζογγηον ἐΐρι..1 ΟΟτραγα οἷ. Υἱ]}}..21-- 2. 

4. ἐῤῥὲ Κονιαη: φσαῦὺε ἐδόνι ἰδέ !εγ.] ΑΡρα- 
ΤΟΏΓΥ Ἐοπὶο μεβιίαϊεα ἴο φοτηπιξ δογβεϊξ, 
δὐδια ἀοιδιπρ ἤονν ἴπδ Ἑοηΐεβ τνοιυ]ά σὸ 

'νθοη Ττυρἤοη δηὰ Ποιηείσιι8. 8586 ςου]ὰ 
ποῖ ἀο [655 ἴδῃ νν}δὲ 5:6 ἀἰά---}.ς. στδηΐ (ἢ 
ΔΙΊ Α55Δ00Υ5 ἃ 54ἴὲ Ἴοηάδυςξ {πγουρῇὴ ΠΟΣῚ 
ἀομηϊπίοηβ οἡ {πεῖγ σεΐυγῃ. 

δ. ἐῤὶ: ἐς δὲ εοὐν οὔ δε ἰε126γ:.Ὁ Ἀδίδογ, "οὗ 
{πε ἸοϊξίοΣ." ὙΠδ ὈΪΌΓΔΙ ἐπιστολαὶ ἰ5 ιι8οὰ 
ἴοΥ ἃ δίηρὶε ἰδῖῖοσγ ἴῃ Οσοοκ (Τ υςγά. 1. 112), 
845 Πέίογα ἴῃ Ἰ,αἴϊη. ΟΣ οἷ. χ, 17; χὶ. 29; 
χὶϊ τος χὶν. 20; χν. τ, Οὐ γουβίοη φίνοϑ {1ς 
οοτγοςῖ {Υδηϑίδίοη ἰῃ οἷ. Χ. 17. 

6. 2δὲε εἰάεγ: 9 “δὲ παίἑοπ) 1,ΔογΑΙγ, “ τῆς 
“εηαἱ.. Ασοοτγάϊην ἴο (6 δυΐπος οὗ {86 
ϑοςοηᾶδ Βοοῖκ, ἴδε ενν8 δὰ ἃ σεοορηϊζοὰ 
“ἐβοηδῖα ἢ ἴῃ ἴδ6 {πὸ οἵ Απείοςῆυβ Επιραῖου 
(1 Μᾶδςος. χίὶ. 27) δηά Ἔνθ ἴῃ [παῖ οὗ ΕΡΙρῃδποβ 
(οἷ. ἵν. 44); δεῖ [8158 16 ἴῃς ἤγβξ πιϑηϊίοη οὗ 
βιιοἢ δὴ ἰηβετυτοη ΟΥ̓ [6 διιῖδθου οὗ τς ΕἸγοῖ 
Βοοκ. Οτπι Πσοη͵οοίιγος [8δὲ (Π6 ᾿Ἰηϑιἰ- 
τίοη τ ΑΠΥ οτἱρπαῖϊθα ἴῃ {16 {ἰπλὸ οὐ [ οπαίμδῃ ; 
νυῖ οὔ 1818 {ΠΕγδ οδῃ Βοᾶσοεὶν δὲ 5αἰὰ ἴο ὃ6 
ΔΩ ενϊάθηςθ. Ῥσοῦδοὶν τς “βεηδῖε " οὗ 
Μασοδδοδη {ἰπ|68 νγὰ8 {6 βᾶπιῈὰ ὈοΟυ ἢ 
τῆς Ηετοάϊδη “ 5δηποάτσίη " (7΄Ὀϑορῆ. “ Απηΐ, 
]υἀ᾽ χίν. 9, ὃ 4). 

ἐδεὶγ ὀγείδγομ 866 Ὀδίον, Ὁ. 21, ῬὮΟΓΟ 
{πῸ 5300 σοηπεοοζίζοη, δηἀ {Π6 στοιιηάβ οὗ 
ἴἴ, 1} 6 ςοπειϊάἀογεά, 

ἀοίδ βρεςίγ. 
8 Αἱ ψῇῃϊςἢ τἰπιε Οηΐλ5 εηιτγελίοά 

ἴἢς Δηιθαββδογ τπαῖ νγᾶβ βεπίῖ δο- 
ΠοΟυΓΔΌΪγ, δηά στεοεϊνεά τς Ϊεϊίοτβ, 
τ ϑδος ἀεοϊαγδίίοη νγᾶ5 παδάς οὗ ἴδε 

εᾶρσιιο πὰ [ΠἸ6πάβῃ!ρ. ἴῳ 
τ Ὑμεείοιε νγὲ αἶθο, δεῖς μὲ πρκεὶῳ 

περά ποπα οὗ {πεβὲ τπίηρβ, ον τἰδῖ 
νγε ἢανε {πε ΠΟΙΥ ὈοΟΚΞβ οἵ 5ςτίρίυγε 
ἸΏ Οὐγ πδηάβ ἴο ςοπιίοτς 0.8. 

Ι0Ο Ηδλνε πενειῖμαεθα διϊεπιρῖεά 
ἴο βδεηἀ υηΐο γοιι ἰοῦ τῃ6 γεπονηρ 
οὐ Ὀγοιμεγῃοοά δηὰ ἔπεῃάϑῃϊρ, ἰεϑὶ 

7. Τόεογε «ὐογὸ ἰδέ! “πη: ἐπὶ 1126 ῥασὶ ὠπίο 
Οπία: ἐδὲ ῥίφὸ ῥγίει ὕγο αγὶμα.} ἘῸΓ 
“ Ὀδγίυβ᾽) ννὲ τηυϑδῖ Τογίδίη]γ τεδὰ “ Ασουβ," 
85 Ϊη σ. 20. Αγειι5, σταπάϑοη οὗ (Ἰδθοιηθῃσβ ἴ.. 
βυςςοοάοα ἢῖ5 στδη ποῦ 85 Κίηρ οὗ ϑραγίδ 
ἰῃ ΒΟ. 209, δηὰ ᾿ιδά ἃ τείγῃ οὗ ἔοτγίγείουΓ 
γοαῦβ (Ὠ οὐ. δίς. χχ. 29), ἀγίῃρ Β... 26ς. Ης 
γγν88 ΓΟΠΙΘΙΏΡΟ ψ τῇς [εννῖϑὰ ΗἰἷςΒ 
Ῥχεβῖ, Οηΐδβ ἴ., βιισσεθθοσ οὗ [4 άιυδ, ἴογ 
πἷης γολγϑ---γοπὶ Β.Ο. 300 ἴο ΒΟ. 3οο. ϑραγία 
438 ῬΤΟΔΙΪΥ ἀοργοβϑοα δἵ τἢϊ5 {Ππ|6, οτιισιθα 
τπηᾶον {πὸ γοκε οὗ Αἰθχαηάογ᾽β “ βυυσοοβϑουβ," 
δηά ΤῊΔΥ ννγ 6 }} ἢανο βουρῃξ ἴο Ξἴγεπρίβοη Πεοῖ- 
861} Ἔυθη ὉΥ 380 διυπιῦ ]6 2η δἰ δηος 45 οπς τ 
(Πς [ενν5 οὗ ἴῃς ἔπιε, γῆο0 νεγα ἀἰδροηάδηῖβ 
ὕροη ΕρΥυρί. 

8. ἐθε ἰεἶέεγ..1 ἘἈδίμποῦ, Ἰὰς Ἰοξε 9 :." 866 
1Π6 σοχμημηθηΐ Οὔ Ὑ-. 5. 

«αυὐδενεὶπ ἀειίαγα οη «υας νιαάξε 97 δὲ ἰσασμε 
σηδ 7 ϊεπαά δὴ}. Ἐδίδον, “οὗ δ: 1 απ οο ἀπά 
γι οηἀϑρ." Εοτ Πα “ ἀφοεϊαγαίίοη ᾿" 1156], 566 
υ. 23. 

9. αἰεὶ! «υὸ πεεά ποηθ οὔ ίδεις ἐδίπρι.] 1. 
ἐἐρΙΒΟΥ 4}}ΠΠάΔΠο6 ΠΟΥ ἔγο5ῃρ. Ὅε ὑοδοῖ 
ἰΘ δίγαδηρο, βίποθ “δ᾽ δηςες δηὰ ἔγιοπςῃρ ᾿ 
ὙΟΓῸ θείην βοιρῃξῖζ; Ὀυ[ [Π6 ΨΕΓΥ ϑίγαηχοῆεϑ8 
8 ἰη ἔδνουγ οὗ (6 ξεηυϊηθηθθβ οὗ {λπλ6 ραβϑᾶρο. 
ΤΗΣ [6νν8 δἰννᾶγβ ἴεϊ: ἐπεπιβεῖνε ἴο ὃς ἃ 
ἔανουγεὰ πδλίϊοη, δπὰ οηϊεσοά ᾿πῖο αἰρίοτηδις 
τοϊατοπ5 ἢ οΟἴΠοΥ Τουηί 65, 85 ᾿ξ ψογο, 
τπηάεγ ῥγοϊεϑι, δηὰ νἱ ἢ τε ἔξο τ ρ [Πδὲ ἘΠΕῪ 
ὙΈΓΟ σοηξοστίην, ποῖ σεςεϊνίηρ, ἃ Ὀοηοῆῖ. 
“ν τἸραὶ «ὐὸ ῥαυε 4ῤε ῥοΐν δοοξς 977 Σεγίρίκγε 

ἐη ομνγ ῥαπά4.} Τῆς τνογάϑ “ οὗ δογ ρίυτο ᾽᾿ ὅγε 
δἀάοά ὈΥ οἷιγ ἐγδηϑιίδίοσβ, δηά βῃου]ϊὰ δὲ ἰῇ 
112}1ς8. 

10. 3ῶὃν δὲ γεπεευίηρ 97 ὀγοίδεγδοοά.} 142. 
“ρε (ἢ δοκπονϊθάρτηθης οὗ ὑσγοιπογῃοοά. 
(ξἕθθ στ᾿, 6, 7, 21.) Το Ὀγοϊβεσγμοοὰ 15εἰ 



ν. ττ---20.7 

νγε 5ῃοιϊά Ὀεσοῖηθ ϑἴγαδησειβ ὑπῖο 
γοιι δἰτορεῖῃεγ: ἔογ τῆεγα ἰ5. 4 ἰοῃρ 
τἰπ16 ρα5564 5βίηςε γα 586 ηϊ ᾿Πῖο ι|8. 

11 ὟΥ᾽ε τΒετγείοσγα δὲ 41} τἰπγ65 νυν ἢ- 
οι σεαβίηρ, Ὀοῖἢ ἴῃ Οὐ ἔεδϑίβ, δηά 
οἴπεγ σοηνθηίθηΐ ἄδγϑ8, ἀο γαπλθθοΓ 
γοι ἴῃ τῇς 5δογίῆσεβ ννῃϊςἢ ννεὲ οῇέετ, 
Δηἀ ἴῃ ΟἿ ΡῥγΓΆγΘΙβ. 48 γθάβοῃ ἴ5, δηἀ 
45 1ἴἴ δεςσοπλεῖῃ υκβ ἴο τπϊηΚ ὑροη οἱ 
Ὀτεῖῆγεῃ : 

12 Απὰ ννὲ ἅγὰ τίρῃε οἱδά οὗ γοιιγ 
Ποπουτ. 

12. ΑΚ ἔογ ουγβεΐνεβ, ννὰ ἢανε μαά 
στοαῖ τγου 0165 δη ἃ ννᾶῦβ Οἢ Ἔν ΕΓῪ 5146. 
ἰογβοπλιςἢ 45 ἴπ6 Κίηρβ τῇδῖ ἀγα γουπά 
ἀδουϊζ υ5 πᾶνε ἰουρῆς ἀραϊηϑβῖ τι. 

14 Ἡονῦεῖς ννε νοι ]ά ποῖ ὃς ττου- 
ὈΪεδοπηα πίο γοῦν, ΠΟΙ ἴο οἴδμεῖβ οὗ 
οὐ σομέράογαϊεβ δηά ἔτει ά8. ἰῃ τῆ 656 
ὙνΑΓΘΣ 

τνὰϑ ἃ (ϑι:ρροβ6α) ἔδλεϊ, ν ἰς ἢ ταῖρῃϊ θὲ 8.- 
Κηον]ούμοα οὐ ἀϊβριυῖοά, δῖ ΜΝ ΒΙΟἢ ἴἴ ννᾶ5 
ἘΙΏΡΟΞ510]6 ἴο ““τοηενν.᾽ 

ἐδέγε ἱξ α ἰοηφ {γι βασεά εἰπε γὲ “οπὲ μρΐ0 
“5.}ὺ Νὸ [6855 ἃ {ἰπ|6 [Π8Π 155 Ὑθ6δγβ, ΟΥ ἔγοπη 
δὶ ἴο 1ός γεαῶγβ. [Ὁ τῆς Δ]! Ἰηςὲ ννᾶ5 ἴο ὃὈ6 
Κορῖ ὉΡ, 1 ννᾶ5 σογίδι ηἱν πἰρ ἢ {πιὸ Πα βοπὶς 
ἔυτί ΠΟΥ ἀδηηοηδίγδίςοη 5ῃου] ἃ Ὀ6 ταάθ. Τῆδ 
φἀναηΐαρο, ποννονοσ, οὗ 4 βϑηςπιθηΐαὶ ἔγιοη- 
5010 Ὀοίννόθη δίδίεϑ 50 ἀϊδίδηϊ, αηὰ 50 ἰβοϊαϊοά 
Οπ6 ἥγοῃπι ἴπθ οἴδεγ, 45 δραγίᾳ δηά [υάτ δα, 5 
ΦΔΏΟΓΟ ἴπαη ἀουθια]. 

11. οἱγ Ξα....1ὺ ΤΠΕ Ῥαββθονοσ, Ροηίθοοβί, 
Ὕδρογηδοϊεϑ, Ὠ δαϊοδίίοη, απ Ραυτγίπι. 

οὐδεγ εοπυεηίεπὶ 4455.}] ϑιυιςἢ 85 ϑαθθδ ἢ 5, 
Δηἀ “πονν 00 η5." 

ἦο γεριρδογ γος ἐπι ἐδ “σογιβεος «ὐῤίορ «αὖ 
οὔεγ ΤῊ [ἐνν5 ργανοά ἔοσγ ἴῃ 6 ργοβρογ 
οὗ ΠΥ κἰηράοπι ΟΥ̓ΞΒῖαῖα ψνῃογοῖο ΤΠ ῈΓΘ 
ϑυθ)θςῖ (γα νἱ. το; [ὁγ( ΧΧΙΧ. 7) 50 ἰοῃβ 85 
ΠΟΥ ψΈΓΟ ϑδυδ)οςῖ ἴο ἰἴ; δηὰ 1}15 ριδοῖϊος 
«οηζίηιιο5 ἴο ἴῆς ργεβοηΐ ἀδΥ. 156ι:.:: Ργανυοῦ 
πὰ βαςτιῇςθ οὐ ὑθῃδ) οὗ 811}165 15. ποῖ εἰἶβὸ- 
ψΊογα τηθητοηθ. τοῦδ [πίη τηθδη5 
ἴο 5ΑΥ, ποΐ 1Παΐ ἴΠ6 ϑραγίδῃβ ΜΈΓ ϑροςίδ!}ν 
ῃδαηοα ἴῃ ἴπ6 [Θλν 5} ρῥιδ]]ς. ϑνούϑρ, δῖ 
ἀδπαΐ, 48 ΡΥΓΔΥΟΙ νγὰϑ5 στηλο [ῸΓ [ἢ 6 “ Ὀγοΐῃγοη ἢ 
ΠΟΠΟΓΑΙΥ, δηά ἴΠ6 ϑραγίδηβ ννεσς “ Ὀγεΐμγρη, 
ἼΠΟΥ ψογς πο] άςα, 

18. 06 ἀἰίησι δαὶ ἀγὸ γομπῆ αδομξ 6 ῥασπδ 
7οισδὲ ἀφαϊησ 9.2 Ἐχαςῖ ΔΟσΙΠΔΟΥ͂ 15 ποΐ ἴο 
ὃς ὀχροοϊοά ἰη 4 αἰ ρ]ογηδῖῖς ράροῦ {γαηϑπη το 
ἴ0 ἃ ἀϊοίαηϊ 5σἴαῖε. ΡΧΟῦΔΟΙΥ [οπαΐπαπη Πδά 
Ἐβρθο δ! ἴῃ Πἰ5 πὶηά (ῃ6 νγᾶτβ ψ ἢ τῆς 
γγίδη Κιημ5, ΕΡίρῆδηοβ, Εὺιραΐου, Ὁ Θπλθίγιι8 
,, δης 1επιοῖγι5 11, ΗΔ πλᾶν αἴθο ἰανθ 

Ι, ΜΑΓΟΟΑΒΡΒΕΒ, ΧΙ]. 

Ις ΕῸΥ νψὲ πᾶνς πεὶρ ἔτοιῃ ἤδάνθη 
τῆαϊ βιισσουγοιῃ ι18, 380 85 ΨὙὲ 6 ἀς- 
᾿νετεά ἔτοηι οἷ Ἔπεηλθϑ, ἀπ ΟὐΓ 
ΘΠ ΘΠΊ168 ἀγα ὈΓΟΌρΡἢϊ ὑπάεγ ἔοοί. 

1Ι6 Εογ τἢϊ58 σδιιϑβαὲ νγε σῆοθβς Νὰυ- 
τηοηΐυ5 {}ε τοπ οἵ Απείοςδιι5. δηὰ 
Απμεραῖεγῦ 106 τοῦ οὐ Ϊάβοη, δπά βεηῖ 
τῆςεηι υπῖο τῆς Βοπηδηβ, ἴο τεηανν τῃς 
ΔΙΊ τῆλ ψνγε παά νυ τπεπὶ, ἀπὰ 
τῆς ραξε Ιεαρσια. 

17 ὟΝε ςοπιπμαπάεά τἢδπὶ αἶδο ἴο 
ΡῸ υπῖο γοιι, ἀπά ἴο 54]ιῖε γοιι, δηά 
ἴο ἀεἶῖνες γοὰ οὐ Ἰοἴῖετβ σοηςείη- 
ἵηρ 1ῃ6 ταποννηρ οὗ οὐἵγ ὑγοίμεγ- 
Ὠοοά. 

18 ὙΥ̓εγείογε πον γε 51|2}]1 ἀο 
γννῈ]] το ρῖνε τι83 Δῃ δηϑινεῦ τπεγεῖο. ἃ 

Ι9 Απά 1τ}185 ἰἴ5 τὴ6 ζΟΡΥ οὗ ἴῃς 
ἰεϊῖει ὑψῆϊοῃ Οπίατοϑβ βθηῖ. 

Ἐκ αὐ οὐξ 
οἵ [πο ρ]ι. 
«υσλτρά 
“ἰ γεν 
δορί [Ὁ 

20 Ατειιβ Κίηρ οὗ τὴῆ6. 1,δοβάβηιο- Ὁ ίας. 

ἰηϊοηδοά ἴο ρἴδηςε δἱ ἴῃ6 δίδοκβ ννῃιςῃ μα 
δε πιδάδ οἡ 6 [ενν5 Ὁγ ἴῃς Βἀοχιῖοβ (οἰ. 
ν. 3), {Π6 ρθορὶς οἵ Ριοϊεπιαῖβ, Τγγο, δηᾶ 
διάοῃ (ἰό. Ὁ. 15), δηά ἴποβο οὗ ἴ6 Τ͵δηβ8» 
7]ογάδηϊς μεαίμοη (ὁ. τ. 9--5 1). 

14. «υε «υομά ποὶ εξ ἐγομδίρ!ο»!δ μπίο γομ.ἢ 
νςε μανὸ πεγοίογε ποῖ δϑκϑα γοι1, ΠΟΥ ΔΥῪ οἵ 
ΟἿΥ 41}165, ἔῸΓ πηαίογίαὶ Π6ΙΡ ; Ὀις μανὸ οατγτιοὰ 
ΟΠ 4}1 [Π6 νναῦβ ἱπ ψ ἢ ννὸ μάνα Ὀδθῆ θη- 
ραρρα, που ὄνὸπ δοοκίηρ ἴο οδίαίη ἴδ 
αἰά οἵ ἔοσείρῃ [γοορϑ5. 

15. φ«υε ῥαυε δείρ 2ονι ῥεαυεη. 866 δθονβ, 
ςἦ.. 111. 18--2 1; ἵν. 8-|14, 390-124, ἄς, ὙΒοικὶι 
ποῖ τὨΙΓΔΟΙ]ΟΙΒΙΥ Ποὶροά, ἰΠ6 [εν 8 οὗ Μδο- 
σαθθδη {ἰπ|65 δε] ον θά, 45 ἤΣΤΩΪΥ 85 {πεῖν ἔογο- 
[Δι Πογ5. οὗ ΔΩΥ ῥγενίοιιβ ἂρθ, [δῖ διισσθθθ 1 
ΜΓ νν5 σγαηϊοά {ποπὶ ἔγοῃ Οοά. ΤΠ στοδῖ 
οὐκβ ἀραϊπϑὲ νης ἢ {ΠΟΥ σοηϊεηά θα δηᾷ {ΠΕ 
αἰπιοδῖ ὈΠΌΤΟΚΘΙ 56 Γ165 οὗ νἱοΐϊογιὸβ ἀθορεποιὶ 
Δη4 5ἰγοηριποηρα [Π6 ᾿τηργοβϑίοῃ. 

16. «ὐε εροῦό Νιρηοηέ ἐδ σοπ οὗ πἠοοδμς, 
απά “πέραίεγ ρὲ σοπ οΓ᾽ “ζ..40η.1] Ἡ εἰ]οηϊδβῖϊς 
[ν8, οὐ δ ΔηΥ τγαΐϊδ [ἰὸν ἢ Οὐτοοκ 
πα Πγ65, ἀηα δο]οηρίηρ τποτοΐοσο ἴο Η δ ηϊΖίης 
[τ ]Π1ὁ5, ἀγα ἀραΐη σἤ 561) (506 αὔονς, “ἢ. ὙΠ]. 
17) ἃ5 σβῃδηπεῖβ οἵ σοιηηλιιηϊςαϊίοη ἢ τῆς 
μοαΐμοη, ἴο νοπὶ ΠΟΥ νου ]ὰ ὃς πλοῖα δο- 
σορίαθ]ς πη ἴῃς τογα δίγι ΠΥ οὐποάοχ. 
Απεραῖοῦ ν᾽ 45 ρου Παρ 5 ἃ 501] οὗ ἴῃς [5οῃ δθηΐ 
οὐ ἴΠ6 ἔου ΠΟΥ Οὐσαϑίοῃ. 

17. οἱ" ἰεϊο. ἈδίμοΥ, “ΟΟΓ 10 06601." 
ξρο ἴΠ6 σοτηπΊθηϊ Οὗ “«'. 5. 

190. Οπίαγο ἢ ὝὌ]Δ5 ννογὰ 15. πΊαΠΙ  ΘΓΥ 
ςσομηροβεὰ οὗ {πΠ6Ὸ ἵἴψὸῸ Πᾶπη65, Οἱ 5 δηά 
Ατδιιβ5. ῬτΟΌΔΟΙΥ τῆς οΥἹβίηδὶ Γολαϊηρ νὰ 5 85 
ἴο!]ον 8:- -τοῦτο τὸ ἀντίγμαφον τῶν ἐπιστο- 



εἰς. τῳ. 

1 στ. 
ἥἅας. 

ὨἰΔη8 ἴο Οπίαθ τἴε Πρ ρτίεϑῖ, 
στοαῖηρ : 

21 [τ 5 ἰουπά ἴῃ τυτίηρ, {παῖ τἢς 
Ι λοεάἀεπηοῃίδηβΒ δηά [ον ἃΓῈ ὃγε- 
τἤγεη, Δπηα τἢδλί [ΠΟΥ τα οὗ ἴῃ 6 5ἴοςκ 
οὗ Αργδῆδιῃ : 

22 ΝΝονν {Πετγείογε, δἰπος τῇ}5. 15 
οοπλα ἴο οἱ Κηπον]εάρε, γε 5}411] ἀο 
ν}6}} τὸ ννῆϊς υἀπῖο αἱ οὗἩ γουγ 'ρτοβ- 
ΡΟ. 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΒΕΡ, ΧΙ]. [ν. 21--25. 

23 Νεάο ψηῖε Ὀδςοῖκ ἀρδίῃ ἴο γου, Β ς 
εἶτ, τῷ, 

ἴπαῖ γοῦν ςλίτ]6 δηὰ ροοάβ ἅγε ουὐγ᾽β, 
δῃά οὐγβ ἂς γουτβ. γε ἀο ςοπι- 
τηδληὰ {πεγείογς οὼγ αηιδαςεαάογς ἴο 
τηᾶκε τεροσῖ ὑπο γοιῖι Οἡ [ἢ 8 υν]56. 

24 Νον ψῇεη Ταλμιῆαα Πεατγάὰ τῆδι 
Πεπιοίγι5᾽ ργίποεβ ὑνεῦα σοπηὲ ἴο 
Πρ δραϊπϑὲ ἢϊπὶ νι ἃ ργδαῖεῦγ Ποβί 
τῆλῃ τ ἀρὰ 

ἃς Ηε τεπιονεά ἕτοπι εγιιβδί θη), 

λῶν ὧν ἀπέστειλεν ᾿Ονίᾳ ᾿Αρεύς " ̓Αρεὺς βασι- 
λεὺς Σπαρτιατῶν κιλ. Α σοργῖϑβί οὐ οἃ οης 
᾿Αρεὺς ὈΥ δοοϊάεηΐϊ, οΥὁ ΤὨϊηΚίηρ ἴὸ σογγεςῖ ἃ 
ταϊσίακο, δηὰ [δ6 τοδάϊηρ Ὀδοδηο [Ππδῖ οὗ τυ Ὡς ἢ 
νὰ ὅδνε ἃ Ὅτε ἰὼ ἴδε Νυϊχαῖε: “Ηος 68 
τεϑογὶρίυμῃη ἐρἰϑιοἰαγυτη αυοα πϊϑεγαῖ Οηϊα 
Ατΐτι5, ΓῸχ ϑραγίδπογυη." Αποίδμογ (αἴετ) 
σοργίϑι τυγηοα ᾿Ονίᾳ ᾿Αρεὺς ἱπίο ᾿Ονιαρεὺς, 
νυ ἰοἢ ραββθὰ ἰηΐο ᾿Ονιάρης. 

21]. 1 ς ὥοιπά πὶ αὐγὶ πρ, ἐδαὶ ἐδ Ζιαςεάϊξς 
"ποπίαης απ ἐξέ ὕετυΣ ἀγε ὀγείδγοη.) 1, 1τοτγΆ }γ, 
“1 ννᾶ5 ἰουηά ἴῃ ἃ νυττης." ΤὍΤἢο τοΐογεηςς 
5665 ἴο δ6 ἴο 50Π16 ρΑΓΓΟΙΪ2Γ (5: 0Ο564) ἀ15- 
οὐ. (ΟΕ [οβϑορυ8 (΄ Απί. [υἀ.᾽ χὶϊ. 4, 
ὃ το) : Ἐντυχόντες γραφῇ τινι εὕρομεν. ΝΝ Παῖ 
16 ντηρ ννα8, ννδῖ [5 δι ΒΟΥ Υ, δον ἰΐ 
ταδὶ οὐ ἴΠ6 το δι ο ἢΙΡ, ἀγα ροϊηϊβ οὐ νυ] ἢ 
6 816 τεἀιιορα ἴο τηξεσγε ςοηἸεοίιγο, δηὰ οὐ 
ψὨοἢ ἀνεη ἃ ρῥἰδυ βίδα σοπ]οοΐαγο 15 αἰ συ]. 
Οπο τῆϊης δἴοπο [ἢ 6 ργεϑοηῖ τοῦ [6115 0.83--- 
τῆς τοἸ Δ ΠΟΏ5ΕΙΡ νν85 γα {βγουρἢ ΑὈγαΠδπι. 
Βοῖἢ [86 [ενν8 δηά ἴπὸ ,δοραςηηοηΐδης ἡνοσα 
τορασάο ἃ ἃ5 8 αοδοοπάδηϊα (ἐκ γένους 
᾿Αβραάμ). ἨἩφδηςοε ἴπε ϑβυρροβοὰ ςοπηθο- 
τίοη οοὐἱὰ ποῖ αν Ὀδθὴ τγαορα {πγουρῇ 
ῬεΙθρ, τοραγάθὰ 45 ἴπε ργοβθηϊοσ οὗ ἴδε 
Ῥεϊδϑεὶ, βίης. Ρεῖος ννδ8 ποῖ ἃ ἀθδοθηάδηϊ, Ὀυΐ 
Δῇ δησοδβίου, οὗ Αὔγαμδῃ, ποῖ ἴο τηθηῃίζίοη παῖ 
186 ϑραγίδηβ ννεγε ηοΐ Ρεϊδεορὶ (Ηετοά. 1. ς6). 
ῬΥΟΘΔΟΙΥ ϑοόπιδ νετδαὶ γοϑει ίδηςσε ννὰ5 ἔουηά, 
᾿|Κὸ ἴαῖ οὗ Ῥοβειι ἢ (ἢς Ῥοσβίδηβ, ΟΥὁ οὗ 
τ᾽ κι νὰ ]υ πὰ (ϑίορι. ΒΥΖ. δὰ νος. 
᾿ἸΙονδαῖα), οὐ ὨΙοἢ ἴῃς εἴδμηῖς ΔΒΊΠΙ τνᾶ5 
Ὀ0ΠῈ υρ. [ἢ τραὶγ, ἴῃς [οὐν8 δηὰ ϑρατγίδης 
ὙΝΟΙΕ ΓΑΓ68 8458 ἀἴνογθε δηὰ υὑποοηηροῖϊοα 85 
ΔΗ ἴνο [Παϊ 1ἴ 15 ροβϑί]6 ἴο στηθητίοη. ὙὌΠὲ 
τοἰδ ]ΟΠ5 ΠΡ, ΒοΎΟΥΟΥ, οὔσθ δβϑδόσίοα, νυᾶϑ 
Ὀο εν ΨΕΓΥ ΡΈΠΕΓΑΙΪΥ, δηὰ αῇεςοϊοὰ (δὲ 
{τοδί πιεηΐ 8η6 ςοπάαςΐ οὗ Ιηἀϊνίι14]5 (2 Μᾶςο. 
ν. 9; ]΄οβερῇ. “ ΒΕΙ]. [ιἀ.᾽ 1. 26, ὃ 1). 

ΔΩ, 238. Τἢε πεχῶς οὗ ἴἢ6586 νϑῦβ865 18 ποῖ 
δῆσον ἰῇ οἷν ἰγαηϑίαϊίοη. ὙΠΕΥ ϑμουϊὰ 6 
τυ τοηάοτοά ----ἰ Νονν Πογοίοσο, βίης 115 
5 ςομθ ἴο οὖγ Κηον]οᾶρο, γε 5}1}4}} ἀο νν6]} ἴο 
υντῖῖα ἴο 5 οὗ ΥΟΙ͵ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ ; δηά ννὲ (ἴῃ 
τιδῖ ςα96 νν1}}} στο ας κ ἴο γοῦ. ΥὙΟΥΓ 
ςδῖ|6 δπὰ ροοάβ ἃγὸ οὐγβ,᾽ ἄς, (Ου {δα 
Ραγίςυ αν πιοάς οὗ Ἔχργοϑβίης δἰ ἰδηςὸ, οξ Σ 
Κη; χχὶ!. 4; 2 Κίηχβ 1ἰ}.. 7.) 

ΤὮΘ ρβοηυϊηθηςθ85 οὗ {815 Ἰεϊίεσ (νυ. 20-23} 
[45 Ὀδοη ς]]δὰ ἰῃ ᾳιιεϑιίοη, ἀπ {πε γετν ἴδ εῖ οὗ 
ΔΗΥ͂ αἰρίοπιαῖῖς ἱηίεγοουγθα Ὀεξινεεη {πε [ἐὺ 
δΔηὰ ϑραγίδηϑβ ἀθηϊδὰ ; Ὀυϊ ἢ 6 θόϑῖ δυϊῃοτι 68, 
οσεη υἱτίη [6 ϑβοορίϊςδὶ βοῖοοὶ, τοραγὰ ἴδε 
ἰηςοΓοοῦ θα ἃ5 αΙ5Έ] ΠΟ ΕΥ̓ τηδάς οὐἱ (Εννδ]ά, 
“Ηϊ5ῖ, οἵ ἰ5γ86], νο]. ν. ὑΡ. 245, 312); δπά 
[ῃς ἰεϊίογ, ἱΒου ἢ ποῖ δὴ δοΐυδὶ ἰσαπϑβογρὶ οὗ 
τῆς οτὶρίπαὶ, δυὰς (6 {γαπϑίατίοη δος ἱπίο 
Οτοεκ οἵδ Ηεῦγον {τδηβἰδιίοη οὗ [ἴ, ργοῦΔὈΥ 
εἶνοβ [6 τϑαὶ ριγρογί οὗ ἴῆ6 σοπηπιυπι δ οἢ 
λἀάγοεκθοά ΕΥ̓ Ατεὺβ 1. ἴο Οπηΐδβ, Ὀεΐνοεη 
Β.Ο. 309 Δη6 8.0. 30οο. 

ὃ 2. ϑΕΟΟΝΡ ΟΑΜΡΑΙΟΝ ΟΕ ΕΜΕΥΚΒΙῦϑ᾽ 
ΟΕΝΕΒΑΙΒ ΑΟΘΑΙΝΒΤ᾽ ΪΙΟΝΑΤΗΑΝ-- το 
ΒΑΙΠΌΒΕ---ΙΟΝΑΤΗΑΝ ΑΥ̓ΤΑΟΚΒ ΤΗΕ 
ΖΑΒΩΑΝΒ; ΑΕΤΕΒ ΜΗΙΟΓΗ ἨΡΞ ΑΝΡ 
δΙΜΟΝ ΒΤΒΕΝΟΤΗΕΝ ΤῊΒΕ [ΕὙῚ5Η ΕΟΒ- 
ΤἈΆΕΒΒΕΒ. 

424-38. Τἢε ἀείεοαϊ δὲ Κα δήϊεβῃι (εἢ. χΙ. 73, 
74) ν»ὰβ ποῖ δοζοορίοα ὈΥ ἴπε6 Ἰγεπιχείγίδη 
ΒΘΠΘΓΆ5 85 ἀθοϊσῖνθ. ὙΒΟῪ 51}}} πβορϑὰ ἴο ρεῖ 
16 δεζῖογ οὗ [οημαῖμδη. Ασςογόϊηρίν, ἴῃ Β.0. 
144, μανίης Το οοϊεοὰ ἃ ἰᾶσεε ἕογςθ, ἴπΠῸγ δραΐη 
δάνδηςεὰ ὑροῦ Ῥαϊεβῖϊπς ΟΥ̓ ἴ!ς Οτγοηῖοβ 

Δ]1ογ, ἱπίεηάϊηρ ἴο τερεαὶ {πεὶγ ᾿ηναβίοη. 
μασι, Ἰιοννονοσ, νγδ5 ἢοΐ ἰῃο!Ἰηοα ἴο δον 
ἰ5 Οὐ ἰεΥΤΟΥΥ ἴο θὲ ἴδε ϑεαῖ οἵ ννασ, δυΐϊ 

ογοβϑθά [ἢ ΠΌΠΕΘΓ δηά τηεῖ [6 ἱηνδάοις ἴῃ 
1τπ6 οἷά ““Ἰαπά οὗ Ηπιδίῃ,᾽ Κηοντῃ αδἱ {π6 {Ππ|Ὲ 
ἃ5 “ Ατηδί 5. ὙΠ6 ἴο ἀγηνΐε8 δηολτηρεὰ 
ορροϑίζε ὁδοῦ οἵδε; δηά Ϊοπδίμδη ἰθαγηθὰ ΌὈΥ 
ἢ 5 ϑρίθβϑ {πδξ ἢ6 ννᾶβ8 ἴο ὃ6 δἰϊδοκοά ΟΥ πιρῃῖ; 
δῖ Ὠΐ5 ργεραγδί οῃβ 50 ἀογαηροα [6 Ὁηοτγ 5 
ΡΪΔη5 ἰῃαῖ, ᾿πϑίοδά οὗ σαττγίηρς {Ππδπὶ οὐ, {ΠΟΥ 
Πεοά ΠαϑΈΪγ, Ἰοανίης ἘΠΟΙΓ σαπρ-ἢσο5 Ὀυγηΐπε. 
Ηε ρυγϑυδά 48 ἔῶσ 48 ἴῃς τίνοσ ΕἸθυςΠογυ, 
δυΐϊ νγ458 ὑπα0]6 ἴο σοης ὉΡ νι το. ΤῈ 
τοῖγοδί, μοννονοσ, δοῖ πὶ ἔτος ἴο ἃςῖ οἡ 186 
οὔεηῃϑίνο, αηὰ δ αἵ οηςθ [6]] οἡ ἃ μοβἕο Αγὰῦ 
(τἷδο, ἴΠ6 Ζαθάςκδῃβ, οτλ ἢς ἀοείεαϊοί, δέῖογ 
νοῦ ἢ ἴοοϊκ ροβϑεβϑίοη οὗ ἢ δηηδβουβ. 
δἰπηοη, τηϑᾶηννῃϊ6, τυᾶϑ ἂςῖῖνο ἰῃ 86 βου, 
ψνἤογο 6 οσουρίοα Αϑβολίοη δπὰ ἴορρβ, 8εςιιΓ- 
ἴῃς 16 μτες Ρ ἃ βἴτοηρ ραιτίδοθ. Βἢοσῖβ 
ΕΓ ἴδοθη 6 ἴο ἰϑοϊδίῖα [6 Αςσγὰ οἵ 
]οτυβαίοτα, ψΒῖο ἢ ἴΠ6 ϑγτίδηβ 51} οσςυρίοά:; 
6 νναἱ] οὗἨ 7Ὄγυβαϊοπιὶ ψγὰ5 γοραϊγε ; δορά ἃ 



ν. 26---33.} 

βΒ'ς. πᾶ ππεῖ τμεπὶ ἰη τῆς ἰαπά οἔἹ Απιδ- 
“ΠΡ τἢϊβ: ἰοῦ Πα ρᾶνε [Π6ηὶ πο γεβρίϊε 'ἴο 

ΘηΟΓ ἢΪ5 σου ΠΓΓΥ. 
26 Ηε 6εηῖ 5168 αἷβδο ιἱπῖο τῇῆε!γ 

ταάε ἀρ τεηΐδ, ῬΧ}ὴΟ ΟΔΠῚΘ ἁραίη, δηὰ τοἱ]ά ἢΐπὶ 
ἌΡΥΡΥ.. ἴῃς ΠῈῪ εγα ἀρροίηϊε4 ἴο οοίης 

προ ἴπεπὶ ἰη ἴῃ 6 ηἰρῇϊ 56450ῃ. 
27 ΝΥ ογείοτε 80 δοθῇ 45 ἴϊε βυῃ 

τνγὰϑ ἀοννη, Γοπαῖμδη ςοπηηδπάεά ἢ]5 
Πησῃ ἴο νναῖςἢ, Δπὰ το Ὀ6 ἴῃ ἃγηλ5, [Πδῖ 
411 τῆς πἰρῃς Ἰοπρ ἴΠ6γ πιρῆς 6 γολάν 
ἴο ἤρῃξ : αἷϑο ἢ6 δεηΐ ἰοσῖῃ ςεπιίηεΪβ 
τουπὰ ἀθοιε ἐπα Βοβῖ. 

28 Βιυῖ νψἤεη {πε δάνεγϑθαγεβ πεαγά 
τας ἰοπαῖμαπ ἀπά ἢ15 θη Ψεῖς 
ΓΟΔάγ ἔογ Ὀδῖϊθ, τπῸῪ ἐεαγεά, δπά 

Ι., ΜΑΟΟΑΒΒΒΕΡ. ΧΙ]. 593 

τοι] εἀ ἴῃ (πεῖν Πεαγῖβ, ἀπά ἔπε Β.6. 
Κιπά]οὰ ἤγεβ ἴῃ τμείγ σδπΊρ. οὐδ 

29 Ηονεῖς ]οπδίῆδη δηὰ ἢϊ5 σοπι- ἡ Πομεριν 
ΡΆΩΥ Κηεν ἴτ ποῖ {|}} τῆς πιογηίπρ : 12. οἂρ. 9. 
ἴογ τ 58 Ὁ7 186 ΠΙΡἢ 5 Ὀιυγηΐπρ. σῖτα. 

ο Γμα ]οπαΐῆδη ρυγϑιιεά δίτεγ 
ον δας ονετῖοοκ τΠεηὶ ποῖ: ἕο ΤΠ Ὺ 
γν ΓΘ ρΌη6 ονοῦ ἴπ6 τίνοσ ΕἸΘυΒεγιιβ. 

31 Ὁ μεογείογε [οπδίμῆδη τὰγηθὰ ἴο 
ἴῃς Αταδίδηβ, γγῆο ὑνέγε ς δ] δὰ 'Ζ- ".]οϑερῃ. 
Ὀαάδδι8, ἀπά βπιοῖα ἴδηι, Δπα ἴοοῖκ μάδασις, ογ, 
τῆ εἰ Γ 5ρ0115. ἩΜΗ 

22 Αῃά τεπιονίηρ τἤξηςα, ἢς σΔηῚς 
ἴο 1δαπΊάβοιβ, Δηά 50 ραᾷββεα τῆγοιρῇῃ 
411 τῇς σουπίτΓΥ. 

23 διπιοη αἷἰϑο ες ἰογίῃ, δπὰ 

ἰογιῃθὰ ροϑὲ δϑί Προ Ὀεΐνθοη [ογιιβαίοτη 
δηὰ [ορρα, αἱ Δάϊάβ. Ὅῆδ Ποιηθί τ δη5 ΕΓα 
1βογοι Ὦ]Ὺ νγογϑίοά ἢ Ὀὰϊ ἰξ ννᾶ8 ρεγῃαρβ ποῖ 
αυὸ οεἰεαγ ἴο {Π6 ὀρροβίϊο Ῥασγίυ, {παῖ ΤΠῸῪ 
ΜΈΓ. δἀνδηίϊαρεά--ἰης [ονν 15}. σα! ΤΑΥ͂ 
αν δρρόαγοὰ ἴο Ἃἢεπὶ Ὀθηΐ οὐ τπακίηρ ἢ[5 
Ρτίης! ρα ΠΥ αἰτοσοῖμοῦ Ἱπἀορεπάρςηϊ. 

45. δὲ ἰαπά ὁ, “43;»ηα:δ ὝΠΟ ρβοηί]ο 
οἰθναῖίοι Ὡς ἢ, τῖάνναυ τὼ τῃ6 (Ια Ἰοσυσγίδη 
ΜΆ ΠΟΥ, ἴοστὴβ ἴῃ6 τναϊουβ θὰ βαραγαῖηρ (Π6 
δίσοαμη οὗ ἴῇ6 Οτοηῖοβ ποπὶ πα οἵ {πὸ 
1μεἴαηγ, ννᾶ5 Κηονη ἴῃ ἀποϊοῃΐ {{π|65 ἃ5 “πὸ 
οηΐογηρ ἰὴ οὗ Η πιαῖῃ " (Ναμπι. χχχῖν. 8, δολ), 
δηδ [πε νι ]οῪ Ὀεγοπά {ΠῸ “ ἐπίεγίης ἴῃ" ννᾶϑ8 
[86 “Ἰαηὰ οὗ Ηκαηαῖὶ ἢ" (ἡ ᾿Αμαθῖτις χώρα). 
Ηηιδῖῃ [561 ννᾶ5 ϑιταϊοά αἱ ἴῃς ἀϊδίδηςε οὗ 
ἀθονθ 70 πΊ|1|65 ἔγουῃ ἴῃῸ νὐδίογϑῃοα, δῖ [Π6 
ΜΠο]ς οὗ [Π6 ΠΡΡΕΙ νἈ] ΕΥ̓ ννὰ5 ςοποίἀογο ἴο 
Ὀεϊοηρ ἴο ἰΐ, δη (45 ἴπ6 ργεδθηΐ ρμαββδαρβὸ 
5ἢθιν5) τοίαϊπθα [15 πάτο, που {πὸ ἴονη 
δὰ Ὀδοοτηθ ΕΡΙΡἢδπείδ. 

26. Ηε «επ οῤίες αἰὸ ππίο ἐδεὶγ Ἰοπί ἢ 
ἘἈδίπογ, “Ἰηΐο {ΠῸῚΓ δ Ρ." 

ΩΠ7. ῥε σοηΐ ζογ εοπμ πο ἢ Ἐμοῦ “οα- 
ΡοΒ δ᾽ ΟΥὙ “Ρ᾽οαποῖδ᾽ (προφύλακες). 115 
85 Ποῖ δῇ οὐ ΠαΎῪ Ῥγαςίῖςο ἴη ἴη6 Εαβδί, οὗ 
ἜΕΥη πιο τς Κοϊηληθ, ΤῸ ραΐθβ. δηκ 
νν8}}5 οὗ σα}5 ΈγῈ μιαγάθα , θυ ἀφίδο με 
Ὀοά!ο5 οὗ ἴγοορδ, ἐπ ζοηΐ οἵ ἴπ6 ννὰ}}]58. ΟΥ 
᾿ηθ5, ΓΕ πποουηήοη. ὙΤΠΟΣΓ οπιροΥ πιοηΐ 
Οὐ [{Π]|5 Οσοαϑίοη πηᾶγκ [οπαῖῃδη᾽ 5. ΤΠ ΥῪ 
σδραςγ. 

28. ἐγογιδίραί 1π ἐδοίν ῥεαγ. 1 τογαῖν, 
« ροννογοά," Αἡ ποςορβ88 οὗ ραηὶς ἔσαν δοοΠ5 
ἴο 6 δροκοῃ οὗ 1ἴ ᾿ιαά Ὀοοη ὄχροςῖρα {Ππ|| 
1Π6 [δνν5 υνοι]αὰ ὃ6 ἴΑΚοη τἰηανναγοβ, ἀπα οαβιν 
ἀοίεαϊο απ εἰἰσροῦθο. ἌΥ μοη {ΠΟῪ ννοῖὸ 
ἴουπμα οὐ {ΠΕῈῸῚ’Ξ ριυαγά, τον ἴο Γοδίϑῖ τἀ 
αἴΐζαςκ, ποῖ ΟἿΪΥ ἀϊά ἴΠ6 αἴΐαςκ βδθοπλ Πορο 85, 
Ὀυς {π6 φϑϑαι δηῖβ ἀἐσραϊγοα οὗ βδιισσοδ. αἰΐο- 
δοῖΠοΥ, δηά ἀοτογηϊ πε οὐ ἃ Παϑίγ σγοϊγοσῖ. 

Ζρὲν ἀϊμαά οὶ ἥγες ἐπ ἐδεὶν καρ Α8 ἃ 
᾿ἸπΠ6Δη8 οὗ σοποραϊϊηρ {πῸῚΓ γχοίγοαῖ, ΤΠῈ 
βίγαίδεπι μᾶ5 ὈθθῺ ἰΔΓΡΕΙΥ͂ ἐπιρίογεά, θοΙἢ ἴῃ 
δησίεηΐϊ δηά ἴῃ πιοάθσῃ {ἰπ|ὸ5. (δε6 2 Κίῃρϑ 
ΥἹ]. 7; Ηετγοά. ἵν. 135: ΡΟΙΪΥΌ. 11. 2ς, ὃ 5; πὶ. 

50, δ 9; ΙΧ. 5, ὃ 7, ὅς.) 
30. ἐδεν «ὑεῦέ φροπδ οὐδγ ἐδεὲ γί θορ Εἰρμ- 

ἐῤεγι... ὝΦὙΠα Ὀοιπάδγυ Ὀοΐννοθη Ῥαϊοβτίηθ 
δηὰ ϑυγία, 85 δἰγοδαῦ τηθηϊτοιθά. (8566 (86 
σοπηηοηΐ οἢ οἦἢ. χὶ. 7.) 

81. ἐῥὲ “γαδίαης αὐδο «υὐγὸ εαἰξά Ζαδα- 
Ἅεαη.. ΤῊ Ϊ5 ἔγῖθθ 5 ποῖ δἰϑεννίοσο τηθητ οηθά. 
1 ργοῦδοὶΥ Πο] ἃ ροβϑοβϑίοη οὗ ἴπαΐ ρουίίοη οὗ 
τὴς. Απῇ]θδηῖ5 γαηρμο ΏΟΙΟ τὸ 51} πὰ 
οχίϑίηρ ἴΠ6 ΠδΔη)65 Ζεῤαοη! αηὰ Ζοῤῥαά. ὙΠΟ 
ξΟΥΠΊΟΥ 15 ἃ ΥἹ]]ὰρ 6 ΟΥὨ ΠΕΟΑΓΙ͂Υ 30οο ἱπμ αἰ ηΐ5, 
βἰταϊοα ἴῃ ἃ Ρἰδίη, Κηοννῃ 45 ἴῃς “ τὰ Ζοῦ- 
ἄθηὶ," οὐ ἴῃς σοι γθθ οὗ [86 ὕρρὸσ Βαγαάᾷ, 
Δηἢ ἀροὴ ἴπὸ αἀϊγοςῖ τουΐα πῸπη βά]θοΚ τὸ 
Ιλαπλαδοι5. Α στἰνη]οῖ ΜΠ ἢ Τῖθθ5. Ὀο 1 η4 [ῃ6 
Παρ 15 σα] ]οά τῆς “ ΔΊοιος Ζουάρηι," ἀηα τῆς 
᾿ηοιηΐδιη5 οὗ ἴῃ ἀ!δίγιςϊ ἀγὸ ΚποΟ ἀ5 [Π6 
1εῦὲ1] Ζεδάεηϊ. (δὲὲ Βυγοκμαγάς, ὁ ϑγγία, 
Ρ. 3.) Κοῖγ Ζερδαά [5 ἃ νΠαρο ποῖ Ὧν ἔτοτῃ 
ΖεὈάοηϊ, οἡ ἴῃς ννοϑζοσῃ δορὸβ οἵ {πη6 Αππ}}- 
Ὀαηι5. οβορῆι5 [45 ΜΤΟΠΣΙΝ δι δϑιτυϊοὰ 
{86 νγνῸ71]- Κηοιν “ Ναραϊσδηβ, ΠῸ ἃγθ ΠδνῸΓ 
ἴοιιη 50 ἔᾳχγ ποτῖῃ, δηῃά νν ΒΟ νϑοτ ἔΓΙΘΠΩΪΥ 
ἴο {πὸ [ὸν)2εἘρ2ὦ ((ἢ. ν. 25), ἴοσ ([ῃς οὔδουγο Ζ404-" 
ἰδ. 

382. δὲ ἐα»ηὸ ἰο 71)» σα... (Οοτρατγο ςἢ. 
χὶ. 62, Εσοια ἴΠῸ ἴννὸ ραβϑδαμὸβ σοι! ηδα νν6 
βαῖπον τα Τοηαϊηαη ἤονν τοραγοα 1)αμησβοιι8 
5 ΜΊΠη ἴῃ Ἰπ|}15 οὗ [115 ΓΙ ΠΟΙ ρα ΠΥ, απ 
ΘΧοΙοϊδο δι ΠΟΛΎ ΟΥ̓ΘΓ ἴἴ. Ιλαπλίδοι5 πα 
5:1 Πκ ἰῃἴ0 σοπηραγαίιν ᾿Π5] 5 ΠςαποΘ οἡ ἴῃ 
το οὔ Απίϊος, διιξ ννὰθ 51} ἃ ἰατρε δηὰ 
ΡΟΡιίοι5 ἴοννη, 

33. δγιοη αἰφὸ «υοηῷ 29 γ 1}. ϑιπιοηΐβ πὸνν 
ΤᾺΠΚ ἀηὦ ροβιίοη (οἢ. Χὶ. 59), {ποι ποῖ 
τοπάοτης ἰπὶ Ἱπἀοροηάρης οὐ οπαίΐμεη, 
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εἶς. 144. 
ρΡαϑϑεά (γουρῇ τῇς σουπίν υπῖο 
Αϑοδίοῃ, αηά τῆς μο 48 τῃῇογα δά]οίῃ- 
ἱπρ,, ἔτοπὶ πος ἢα τυγηφά Δ8146 ἴο 
7οῥρρε, δῃὰ σου ἴζ. 

24 ργ ἢς Παά πεαγά δῖ {ΠῸῪ 
ννοι 4 ἀεἰνεῦ τῆς ΠοΙΪά ὑπο τπεπὶ 
τῆι τοοῖς [δεπιείγ8᾽ ρατῦ ; ννεγείογε 
ἢ 8εῖ ἃ ραγγίβοῃ ποῖα ἴο Κεερ ἴζ. 

25 Αἶτι (15 σδηλα ᾿οηδλίμδηῃ Ποπη6 
αρϑίη, δηά ς᾽] ηρ τῆς εἰάεγβ οὗ τῃὲ 
Ρδορὶβ τορεῖμογ, ἢς σοηβιϊτεά νυν τῇ 
τῃδπὶ ἀθους δι] άϊηρ βίγοηρ ΠοΙἀ8. ἴῃ 
7υάεα, 

36 Απά πρακίηρ; τε νν8}}8 οὗ [εσυ- 

ϑοοιηθαὰ ἴο ΟΔ]] προ ἢϊπὶ ῸΣ 806 οοστα- 
βροηάδεηξ οχογϊίΊοη. ὡἀσοοσζαϊΐηρσὶγ, ἀυπης 
]οπαῖπαη 5 δῦϑοηςε ἰπ ἴ86 (α]Ἰοϑγγίδη δηά 
[ϑαταδβοθηθ σγορίοηβ, ἢ6 Ὀυπίοα ἢἰπιϑεῖ ἢ ἴῃ 
οὐϊδίηίης ἃ ΠΕΣ ζτάβϑρ οὗ ἴμ6 ϑουῖὶ. 

λαμ ἰδγομσὺ ἐδε οομπγ πο «Δ: εαϊοη.ἢ 
Αϑοδίοη διδὰ ϑιυδπηιοαὰ ἴο [οὐηφίμδη ἴῃ Β.0. 
147 (ςἢ. χ. 86). Οη ἰἴ5 δἰτυδίίοη ἀηὰ ἰϑίοΥΎ, 
866 [6 σοπιηηεηΐ 4΄ ἦος. 

ἐμγηεά αοίδ ἐο ὕορβέ, απά «υοπ 14.71 ἘΙΠοΥ, 
“ οροαρὲοὰ ἰἰϊ. ορραᾷ μδὰ Ὀδθη “""σοη "ἢ ὉΥ 
]οπαίδβδη ἱπ {πὸ βαπῖὸ γθδῦ 258 ᾿Αϑοδίοῃ (ςἢ. χ. 
76), δηἀ δαὰ τεπηφὶποα ἴῃ ᾿ὶ5 ροββοβϑϑβίοῃ ; διιῖ 
θοῦ ννᾶβ ἃ ἀδῃρογ, 85 νν6 ΘΑ πὶ τ. 34, 
οὗ ἴδε ἱμμδρδηΐβ, ΟΥἨ ἃ ρΡοσγίίοη οἱ {ἰεπὶ, 
δαάπιηϊτιης (ἢ 80.16.8 οὗ ᾿οπηοίγιι5 ἰηῖο [6 
εἰϊδάοὶ, ἃπὰ 50 μβαηάϊηρ ἴπ6 ρίδοθ οὐϑῦ ἴο 16 
Βειμοίγίδη ρατίγ. 7 ἔτγιίγαίς (5 ϑοβοπιθ, 
διήοη δηϊοραϊθα {π6 πιονεπηεηΐ, ὈΥ.ϑυάἀάση)γ 
οσσυργίης ἴδο εἰϊδά οὶ τ Πα οὐ ἴΤΟΟΡρ5 
δηὰ ἰολυϊηρ ἃ ϑυϑιςϊοηϊ ψαγτίβοη ἴῃογο, 

86. υοπαίδαπ . .. εαἰδηρ 1δὲ εἰδεγ: 9 δὲ 
εορίε ἐοψεῖδεγ.] 866 ἴΠ6 σοπηπιοηξ οἡ υ. 6. 
Ενναϊὰ τορατὰβ [Π]|5 85 ἴμε δἰ ης τορεῖθοῦ 
οὗ 4 “ῬΟρυΪΑΥ Δ55Ε Ὁ ]}γ ἢ ((ΗἶἴΞκι. οἵ ᾿5γδοὶ;, 
νοὶ. ν. Ρ. 312); δυῖ 4 σοηδυϊζδίίοη οὗ (πὸ 
γερουσία οὗ υ-. 6 ἰβΒ ΡγΟΥΔΌΪ ἰηϊοηἀεά, 

96. γαϊείηξ,͵ ἃ φγέαὶ »ιομμὲ δείαυεεη ἐξ 
ἐοαυοῦ απά {δὲ εἰϊγ.}] ΝΟ Γοπιδίηβ οὗ ΔΠΥ δυςὶ 
“ χιουηΐ ἢ ἃ ποῦν ἴο ΡῈ ϑεθῆ, [ηὐδοὰ, [ἢ6 
ἀεβίξῃ β8θοπ8 ΠΟΡΟΥ ἴο ἢᾶνὸ Ὀδοη ὀχοουζοα, 
βίης ὙΠ θη δἰπιοη οὐδ ποα ροβϑοβϑβϑίοη οὗ {Π6 
Αςτζᾷ, [ἴ 51} ονου]οοκεοὰ ἴ86 “Γοπρ 6, δηᾶ ννᾶϑ 
β οἢ ἃ τηθηᾶςοο αἴ ἢδ ποῖ ΟἠΪγ ἐἰοϑἰγογοά ἰξ, 
Βυῖ οὐδ ἀοννη ἴΠ6 ΠῚ οἡ ννδίος ἰξ βἰοοὰ 
([οϑερδ. “Απϊ. [υἀ.᾽ χΙϊ!, 6, ὃὶ 7). 

ἐδαὶ πεη πιΐσ δέ πείέδετ' “ε}} ποὸρ δὲν ἐπ 
ΤἼε Ψψοσὰβ “ ἴῃ 1 ἤ γὸ διάβα Ὀγ ουὖὖἦ ἰγαηβ- 
Ἰλῖογβ, δῃὰ γίνε ἃ ΔΊΟΩΣ 5θῆβθθ. ΕΘ ΠΕ], 
ἴῃς ἐγοςοη οὗ 4 τιοιηά Ὀοϊννοθη 86 εἰϊδάοὶ 
ἀηὰ (Π6 Τοπρῖς Τουὰ 6 ηο Πἰπάγαποθ ἴὸ 
{ἰταῆῖς διῆοης ἰἴοθα ννἢῸ ὑνοῦο ἰηβιθ τ86 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΕΙΒΒ, ΧΙ. [ν. 34--.8, 

βα]επὶ ΠΙρῃεΓ, ἀπά τγαϊβίπρ ἃ βιεαῖ 6 
τπουπῖ δοίνγεθη τῆς ἴονγεῦ ἂπὰ τῆς “-" 
εἰἴγ, ἴογ ἴο βεραγαῖς ἰξ ἔτοῃπι {πε οἴγ, 
[παῖ 80 ἴξ πηρῃς ὃς δἰοηθ, τπδῖ πηδη 
Τρ Πεῖῖθεγ 8611} ποῦ Ὀυγ ἰῃ ἴτ, 

27 ὕροῃ τμ15 τῆοΥ σάπια τορεῖπεῦ 
ἴο δυ14 τρ τε οἰ, ᾿ογαβπιυοῃ 45 ἐν λο 
}αγί οΥ τὰς νν4}} τονγαγὰ τῇς Ὀγοοκ οἡ τὰ 
τῆς ελϑὶ ϑδἰἱάε ννᾶβ (δ! ]Ϊεῇ ἀόνγῃ, Δῃἀ τερέϊης, 
{ΠΕΥ͂ τεραίγεὰ τῆδὲ ψψαϊς νγϑ8 ολ]]θὰ ἀπά λίαν 
Ορμθηδίῆδ. ἀρ ρω 

28 Θἰπίοη 4150 8εῖ τρ Αἀϊάλ ἴῃ ΤΙ 
ϑερμεΐδ, ἂδπά πιλάβ ἰξ βιίγοηρ ὙΨΠῺῈῺ αν 
σαῖεβ Δηἀ ὈΔΓβ. 

οἰἰδάεϊ [5615 οπαιμδη᾿8 οδἦοςϊ νγᾶβ8 ἴο ἱπι- 
Ρεάς τς ἰγαβῆς ννρϊοῖ ννοηζ οὐ Ὀεΐνοοη ἴδ 
ξαττίβοῃ οὗ ἴῃς Αςγὰ δηά τῆς [ἐν ἱτδουῖ, 
Ἔβρεςῖδ ιν (ἢοθε οὗὁἨ 19 οὐσῃ ροσιίοη οἵ [ετὺ- 
βαΐθπι, (Παϊ βἰτυδῖοα οἡ ἴπΠ6 Τοπιρὶο ἢ}. Ηε 
νυ βη θα, 45 [ϑορῆι5 52γ5 (΄ Απί. [υἀ." χἰϊὶ. 5, 
δ 11}, ἴο τοσῖσιςι τοῖν τιδγκοίϊηρ, δῃηὰ ἀἰπιιηἰδὰ 
[ΠοΙΓ ΒΌΡΡΙΥ οὗὨ ργον] βἰοῃϑβ. 

97. ραγί 9ΓΓ 1δὲ «υαἱ . .. «υαΓ 7αϊζε 
οαυ".} - "Ἔπεσε ἰδ υπάουθδίοαγ μὲ {τὰς 
Γοδαϊηρ, ἀπά ποῖ ἤγγισε. 

ἐδε ὀγοοῖξ οπ δε εασί “14..18 1.2. ἰῇ Ότοοκ 
ΚΙιάγοη, οὐ δάσοι, ἴς ἀδθὸρ γανίπθ οὐ ἴδε 
Θαϑίοσῃ 5ἰάς οὗ 6γυβδίθπι, νἰσἢ σατγῖο5. οἵ 
[86 ΠΕΟΆΥΥ ταῖη8 ἰδὲ ϑοηθίτσηθβ 2]}}, δυΐ 18 
ἄτγ ἀυτίης ὈΥ̓͂ ἔτ τῃ6 στεαῖεγ ρατί οὗ ἴδε γεᾶγ. 
Α ρογίίοῃ οἵ [6 νν8}} αἰοης ἴῃς Ὀγονν οὗ [ἢς 
ὉΠ] ονεγβαησίης {π6 σγανπο δὰ “ (8116 η,᾽ δρ- 
ῬΑΓΘΏΓΥ ὈΥ παῖυγαὶ ἀθοδΥ. 

ἐδαὶ «αυδίεὐ «υας εαἰίεά Οαῤῥεπαίδα. “(λ- 
Ποηδί δ 5 ἠοῖ οἰδεγννῖδο Κηονν ἴο 05. 
ἴ ἰ5 ςοη᾽οςζυγοὰ ἴο πανο Ὀδδη “ ἃ 5:2}} ἐογίϊ- 

βοαίΐοη " οἡ {6 δδϑίογῃ οἰθ οὗ {δὸ ΟἹ 
(Εννα!ά, " Ηἰϑ5ῖ. οὗ [5Γ26],᾽ νο]. ν. Ρ.. 312) ποῖο 8. 
Ῥογῆαρς ἴἴ νγῶ8 ἴδε ἴονοσ παῖ ἰὰῪ ουὐἱ ἢ 
(Νεβ. ε].. 26). 

398. “44|4« ἐπ δϑερδεία.)] Ααϊάδ 18. Ῥγοθδθὶῦ 
ἴδε “ Ηδάϊά᾽ οἵ ἴδε (ᾳποηϊςδὶ Βοοκϑβ (Ε 2γὰ 
ἰϊ,. 41: ΝΟ. νἱϊ. 37, χὶ. 34). Αςςογάϊης ἴο 
]οβερῆυ8 (΄ Αηϊ. Τυἀ.᾿ ΧΙ. 6, ὃ 4), ἰξ τᾶϑ 
βυδἱοά οἡ ἃ ΠΙ]Ϊ, αἱ [ἢ εἄξε οἵ [πε Ἰονν ρῥἰαἷα 
οὗ ἴῃς δῥῥοίίαδ, οὐ νι ἰςἢ 11 ἰοοϊκοα ἀονη. 
Ελιϑοῦϊυ5 Ρἰαςοβ ἴἃ ἴἤγεα π}}}65 εαϑὲ οὗ 1,γαάλ 
([4 4): δηὰ ἴῃ [15 ἰοπ ἰβΒ ἔουπὰ ἃ 
ΜΠΠΪΑσο, οΔ]]οὰ “ ΕἸ- Η δά Πεἢ, ν Ὡς ἢ οςσσιρὶες 
ἴπε βυπιπλῖξ οὗ ἃ τοιιπαὰ δ}}}, ἀηά ἀϑννγοῦβ ρεσ- 
ἔς Υ ἴο 411 ἴῃς ποίϊςε8 οἵ Δαϊάδα.. ὍὨδ ρϊδος 
ΙΔῪ οὐ ἴπε ἀϊγεςξ γος δεϊννθθη [ορρα δηά 
1ογυδαίοπι. ΨΥ α τηυϑὶ γοραγὰ 115 οςςυραῖίου 
δηά ἔοσγιβοδίίοη 88 ἰπἰεηάοὰ ἰο ςἤθςκ ἰδς 
ταλτο ἢ οΟὗὁὨ ΔΩΥ δυγίδη ἔογος νης τσ μὲ ὃἋ 
τ γρὰν δῖ Ϊορρα, ἀπά δἴζειωρι ἴο βεῖζε εγὰ- 
5816 Π|. 
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ν. 309-45. 

19 Νον Ττγρῆοη ννεπῖ ἀδοις ἴο 
σεῖ τῆς Κίπράοπι οὗ Αϑία, ἀπά τὸ ΚΙ]] 
Απεοςπυβ τῆς Κίηρ, τπαῖ ἢδ πιὶρῆς 
8εῖ {πε σσονγῃ Ἰροη ἢΐ8 οννη Πεδά. 

40 Ηονῦνεῖς ῃἢῈ νγᾶὰβ αδἰταϊὰ τῃδι 
7ομπδίμδη ψψου]ά ποῖ βυῆεγ ἴηι, ἀπά 
παῖ ἢς ψοιυὰ ἤρῃς δραίηβε ἢϊπὶ; 
Ὑνπεγαίογα ἢθ δοιιρῆς ἃ ὙΨΔΥ ΠΟΥ ἴο 
ἴλΚε Ϊοπαίῆδη, τῇδε ἢῈ πιρῃς ΚΙ] 
Ἀἰπι. 8ὅο δε τεπιοναά, ἀπά Ἴλπλε ἴο 
Βειῖῆβδη. 

41 ΤΠδη Τοπαῖῆδη ννεπῖ οὐζ ἴο 
τηθεῖ ἢϊπὶ υνίτῃ (ΟΓΥ τῃουβαηά πιθῃ 
σἤοβδθη ἔογ τῆς Ὀδῖςε, δηά ολπης ἴο 
Βειηβαη. 

42 Νον ψἤεη Ττυρἤῆοη 8ανν (ἢ αΐ 

ὃ. 2. ΤῊΕ ὨΈΒΙΟΝ ΟΕ ΤΈΆΥΡΗΟΝ ΤῸ ΜΑΚΕ 
ἨΡΜΒΕΙΕ ΚΙΝΟ6--ΗΒΞ ΒυσΟΕΕΩΒ ΙΝ ἘΝ- 
ΤΆΑΡΡΙΝῸ [ΟΝΑΤΙΗΑΝ-- ΗΕ ΚΕΜΝΑΝΤ 
ΟΕ ΪΟΝΑΤΗΑΝΒ ΑΒΜΥ ΜΑΚΕΒ ΟΟΟΡ 118 
ἘΈΤΒΕΑΤ. 

839-53. Ιἴ 15 ῥγοῦδοϊς αὶ ΤΥΥρθοη μα 
δὰ ἢἷ5 οὐ ἰηἰογοϑίβ ἰη νον ἔγοτῃ ἴῃ ἢγχϑῖ 
τηοπιεηΐ [παῖ ἢ6 σαπλὸ Τογνναγά ἃ5 [Π6 σἢδπὶ- 
Ρίοη οἵ Απίοομυβ. Βυξ πιζποσίο μ6 δα 
τηδϑκοα ἢΪ5 Ρεγσοηδ] δ δτἴοη πάθον [π6 ῥΓὸ- 
ἴεηςε οὗ δάνοσαϊίηρ ἃ ρασγίϊσυϊαγ οαυ56. ΓΠΘ 
{{π|6, Ὠοννονοῦ, δὰ ον οοπθ ννῆθη ἢδ 
{πους Βα ταϊρῃϊ νοηΐυσο ἴο ἴῆτον οἰ 
{86 πηλϑκ. Α ΒΟΥ Κίηρς νόου ϊὰ παἴυγα!!ν 
5γ Π|||6Ὸ φημ 5]45πι: δηὶ [πΠ6 σδι86 οὗ 
Απίοςῆυβ μα βυηκ ᾿ονν, Ὀεΐοτε Ττυρδῆοη 
τη{ἰῖοαὰ [Π6 ηδνν τπονοπηθηῖ. Ηδ πλρῃϊ Πορο, 
ἴῃ δι πκίηρ ἴογ ἴ86 σγονῃ, ἴο ΤᾺ ]ν ἴο ἐἰ5 
βἰδηάδαγαά ἃ}} [πΠ6 πῆογθ δι τοι 5 5ριγ15, απὰ 
86 θ01Κ οἵ 1πο86 ψ]ὸ ννογα ἀϊβοοηίοηϊοά 
ψὰ τῆς ϑεοϊοιςιἃ τὰ]θ. Βιυξ 6 οἰ ταὶ 
Ἰοπαῖμδη ςου]ὰ ποῖ δὲ σουπηϊοά οἡ ἴο Ξξυρροτῖ 
ἢ)5 δηΐογρῦῖθθο. ΗὌ ({(δβογείοτο σχϑβοϊνοιὶ ἴο 
Τοῆους Ὠιπὶ Ὀείοτσγο ργοσθοάϊηρ ἴο ἴῃ ἰαϑῖ 
Ἐχίγοπιο δρδιηϑδὶ πο Όι τ Κίηρ. ὍΠδ διῖῆοῦ 
τοἰδίθϑβ, 'ῃ στ". 490-48, ἴῃς αἰζετηρῖ οὗ Τ͵Υρἤοη 
Δρξαϊηδί Ϊοπαΐμαη, δηὰ 118 βιισσθϑϑἕι 155116. 
ἴῃ νυ. 49-53, Π6 ρῖνεβ ἢ ϑθῆηυ6] οὗ 1τῃς 
αἰϊοτηρῖ---() ἴΠ6 ἐβοαρο οὗ ἴπΠ6Ὸ 2οοο τηθη 
ὑνποπὶ ἰοπαΐῖπαπ δὰ ἰοΙς ἴῃ ΟΔ]|66; δηά 
(2) [Βα σοηῃϑίεγηασίοη οὗ ἴπ6 ἴοννθ δπὰ 534115- 
ἑλςτίοη οὗ {ΠΕΣ Θποπηῖο5 αἴ ννηαΐ παα Ὀο θη 
Τομδίμδῃ. 

959. Τηγρόοη αὐοη! αδομέ ἰο χεὶ δὲ ἀίησάονη 
οὶ “4|4.}ὺ ΤΥννρῃοπ 5 δηλθϊτοι5. νον ἃγδ 
αἰοοῖθα ΌΥ [οὈβορἢιι5, Αρρίδη, [υ5ἴ1π, δῖτγαθο, 
δηα οἴμειβ. Ηἰ5 δοῖιιαὶ] ἀϑϑυηρίοη οὗ Κἰπεὶν 
ῬΟΝΘΓ 15 ρσγονυεά ὈΥ̓ ἢ15 σοίΠ8. 

απά 1ο Δ} “πηοοδι.ἢ δὲ. οἷ. χί, 21, 
ΔηἋ σοιητηθηΐ δά ἠος. 

40. δοὸ ῥὲ γογπουνά, απο ταριθ ἰο Βείδεαπ 

π-τ- τ παν -- ν----- --- -- -- 

1. ΜΑΔΟΟΛΒΡΒΕΡ, ΧΙ]. 

7οπδίδδη σᾶπὶς νὴ ἢ 80 ρτοδέ ἃ ἔοτςε, 
ἢε ἀιιγβὲ ποῖ βἴγεῖοῃ ἢἰβ παπά ἀραίπβὶ “-- 
Βιη ; 

43 Βυῖζ τεςεἰνεά Πίπη ΠοποῦγαθΪΥ, 
δηὰ ςοπηηπιεπάςα ἢΐπὶ ὑπο 411} ἢ]5 
{τἰεπάβ, δηά ρᾶνα ἢΠίηι ρ 5, ἀπά σοπΊ- 
ΠΛΆΠαεα ΙΒ τη οὐ ννᾶῦ ἴο Ὀ6 48 οὔδ- 
ἀϊεπί ἀπἴο ἢἰπΊ, 45 ἴο Ὠἰ πΊ56 1 

44 ὕὕπιο Ϊοπαίμδη αἷδϑο ἢς αϊά, 
ὙΜῊΥ Βδβῖ τοι ρῥὰζ 411 τῃ]5 ρεορὶε το 
80 ρίδδῖ (γοι δ ]α, 8θϑίηρ ΤΠ6γα 18. ΠῸ 
γνΑΓ Ὀεῖν χε τ ἡ 

45 Τμετείοτο βεηά τπδηὶ πον ΠΟΠῚΣ 
ἀραίη, δηἀ σἤοοβε ἃ ἔδνν πιεῃ ἴο νγδῖζ 
οΠ ἴδε. δπά σοπια του νυν ἢ πὶς ἴο 
Ρεοϊεηπηαίβ, ἔου 1 νν}}} σὶνς ἴτ τἢες, δπά 

Βεῖμδδῃ νγαὰβ 'ἴπ ἴπ Ιογάδη ψδι]ουῦ, οὐ [6 
τί ς Ὀδηκ οὗ ἴΠ6 βίγεδπι, δὲ ἴῃ6 ροϊηϊ νν ΠοΥῸ 
1(ῃ6. νδίου οὗ [6Ζγῦϑθ] ορθῆβ ἰηῖο ἴπ6 Τογάδη 
ναὶθ ἕγοπι 1Π6 ννοϑί. [ἴ ννᾶβ ἃ ρίδοἊ οὗ γτϑαΐ 
ΔΏΓΑΙΥ, Βανι Ὀοϊοηρεοά ἴο ἴ86 (δηδδηϊε8 
Ὀεΐογτο ἴῃθ δηΐγαποθ οὗ ἰϑγδοὶ ἱπῖο Ῥαίθςίίηθ, 
δηά 1 τοιλαϊποα ἴῃ Ποῖ, ροβϑοϑϑίοη {1}} Ἰοῃρ 
Δίου (]υἀδ. 1. 27). ΑΔ Ργοῦ Δ Ὁ]6 οἰγτ ΟΪ ΟΡΎ 
οὗ τΠ6 ννοτὰ 158 “16 ἢοιιδθ οὗ 54η," οὐ “" οὗ 
τῆς δι, 854η Ὀεϊηρ ἴῃς ΒαῦυἹοηίδη ϑυη- Οοὐ. 
Ι͂η Κοπῆδη {ἰπιὸ5 ἴΠ6 ὕΪδοθ ννὰ5 τἰηἀου δίς 
σα] ]οὰ ““ϑοτίῃορο δ᾽" (δᾶ ν. χνὶ. 2, ὃ 40: 
ΡΙη. “Η. Ν.᾽ ν. 18; ΡοΪΥδ. ν. 70, ὃ4, ἄς.); 
Ὀυῖ υπάϑτ ννῆδί οἰγουπιδίδησοϑ (Π6 σῆδηρο οὗ 
Πᾶπ6 ἴοοΚ ρ]αςθ, ΟΥ̓́ Παἴ ἜΕΧΔΟΙΪΥ νν85 ἱπϊεη ὦ 
ἴο Ὀ6 5ἰρηιποα Ὀγ ἰΐ, 15 υησεγίδιη. Αἴ ρῥγέβοηῖ 
[Πη6 οἷά πῆρ πλ5 γϑοονογοα [ἰἴ5ε] ἢ, δηὰδ {Π6 
ὙΠΠρσθ ννῃῖςἢ τλαγκα ἴΠ6 5:6 185 Κηοννῃ 85 
“ἐ Βοιβϑαη. ὙΤΓΥΡΠΟΙἢ 5 σομληρ 50 ἔδυ βοιτῇ 
ὈΠΟΡΡοΒβοα 15 8η ᾿πἀἸσαϊίοη ἴα [οηδῖῃΔη τνὰ8 
ἴδκδη ΟΥ̓ ΒΌΓΡΓΙΘΘ. 

Α1. οπαίῥαμ «ὐεπὲ ομὲ ἐο »ιοοὶ δί»ε «υἱἱ 
ἤογὶν δομσαπά ριεπ ΤῊ ΠΌΘΟΥ 5. ΥΟΥΥ͂ 
ΤΑΙΟΝ ἰΔΓΡῸΓ ἴδῃ Πδὰ 845 γεῖ Ὀδθη δγοιρὶῖ 
ἰηῖο ἴπ6 Ποιὰ ΌὈΥ δὴν ΜδςἼσαθοδῃ Ἰοδάοσ, απὰ 
ΤΏΔΓΚ5 [Π6 στοαΐ Πσῦθαθο οὗ ρον ΟῚ δηὰ ἴοσγὶ- 
[ΟΥῪ νν οἷ πα θεοη εβδεςϊοα πάθον [οηδίβαη, 
ψ Πο86. σὰΐϊς οχίεπάρά ὥῸπὶ ΠαπΊαβδοιι5 ἴο 
τῆς Ὀογάοτβ οἵ Εργρί. ὙΠῸ ἔογοθ ννᾶβ ποῖ 
(6 στγραΐοδί {παῖ ἢ σου]ὰ ἢανα σαϊβδοά, δὰ 
οπο Πσοῃϑίϑιηρ οὗ “ ρισςΚοά πηρη." 

43. εονμηοπο ὑρη ὠπίο αἱ ῥὶς Κηίοπς.ἢ 
ἈΠΟ, “ἱαττοαποθὰ Π]πὶ᾿"-- Ὀγουρῆϊ }ιἰπὶ 
Ιηἴο {ΠΕῚῚ σοΙηρδηγ.᾿; 

ϑαυε ῥί»ι σ5.7] (ΟὐοπΊρατο εἶ. χ, 20, 6ο, 
89 ; ΧΙ. 58, ἄς. 

45. εονῖε ἰδοι αὐἱὲρ νῖθ ἰο Ῥιοίογιαίς, Ὧν 1 
«αὐἷ} χίσε  1δεε.)] Αἴ ἢγβῖ ϑἱρῃξ, τὴς ἀδνῖσο 
γ νιον ὙΤτΥρῆοη ρμοῖ [οπαϊμδη ἰηΐο ἢ5 
ῬΟΝΓΟΥ ΒΘ Π5 ἴοο ἰγδηθραυθηξ ἴὸ ἤᾶγνο ἱπιροβοὶ 
ΟἿ ΔΏΥ ΟΠ6 ν»]10 ΜΜὼῚ5 ηοΐ ΣΤΘΔΓΥ νυδηϊίης ἴῃ 
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Β.(. 
εἰν. τ44. 

τῆς γαϑῖ οἵ τῃε βίγοηρ μοὶ ά5 δηὰ ἔογοεϑβ, 
Δηἀ 4}} ταὶ πᾶνα ΔΠΥ σἤαγρε : 8ἃ5 ἔου 
τλε, 1 ν}}}} τεΐυγη δηά ἀεραγῖ : ἔογ 
τ} 15 18 τῆς σδιιθ6 οὗ ΤΥ σοηλίηρ. 

46 8ο Ϊομδίμδῃ Ὀδε]θνίηρ ἢϊπὶ ἀἰά 
48 ἢὯδ6 Ραάς Πἰπι, Δηὰ β6ηϊ ΔΥΨΑΥ ἢ 8 
Ποβῖ, ψῆο ψεῆῖ ἱπίο τῆς ἰαημά οὗ 
7668. 

47 ΔΑπά νἱτῇ ΠιπΊ56 1 ἢς γεϊαϊπαά 
δυὲ (ἄγεα τῃοιβαηά τηδη, οὗ ννῆοηι πε 

" Οτ. ΘΜ Ἰϑρῃς τνγὸ τῃουβαηά ἰηῖο (Δ11Π|ες, ἀπά 
αν» οἷ ἐς 
Οσαΐέσε. 

οης 1ποιβαπά νγεηΐῖ νν ἢ ὨΪπλ. 
48 Νον 85 ϑοοη 48 [οπαίῃδη εἢ- 

ἰεγεά ἱπῖο Ριοϊεβηιδὶβ, ἴεν οὗ Ρίο]6- 
ΤΔὶ5 5πιι τῆς ρσαῖαβ, δηὰ ἴοοϊκ ἈΪΠῚ, 

δΑρδΟΥ, δηὰ νὰ ἔδοὶ ἰῃοϊηθὰ ἴο 6 ΔΠΡΤΥ 
ὙΠ} ομδίμδη ἔου 18 ϑτηρ!ογ. Βυϊ 
τισί θ6 ὈΟΓΠΘ ἰη πίη, [παῖ [ἢ15 ννὰ5 ποῖ [86 
ἤτδί οσοσδϑίοη προὴ ἢ ϊοἢ (ἢ6 ςοβθίοη οὗ 
Ῥιοϊδηιαῖὶς δὰ Ὦ 5ιρρεοσίθα ἢ δὴ 8ρ- 
Ῥεάγδῆςα οὐ ϑίηςεῦυ. [εμιείσιιι5 1. δὰ 
ταδὰθ 4 β᾽ πη ἶὰῦ οἷον ἀυγηρ 5 ννὰγ ὙΠ 
ΒαΪ48 (ἢ. χ. 39), σογίδι Πν τυἱδουῖΐ ΔΏΥ 
ἘΓΟΔΟΒογουβ ἰηΐοηῖ, 511}, {ΠεγῸ νοῦ 8ι15- 
ΡΙοἴουβ οἰγουπηδίαποε ἰπ ΤΥΥΡΠΒΟΙ 5 σαρί ἃ 
ΤΆΤ οἢ σοι ποίςα, δηᾶ ἢ18 βιιδάἄδη 85- 
διπηρίίοη οὗ 4 ἔθη Υ ἴοηθ, Μ ϊο βδουϊά 
δανὸ ρυΐϊ τῆς [Θννϊδὶ ὑσγίηςς Ὁροη [58 συδτγά : 
δηά ννὲ σδῃηοῖ δορεῖῃεῦ ὀχοποζδῖθ ἢΪπὶ ἔτοσὴ 
186 σδαᾶῦρε οὗ γάϑῃηδββ δηά Ἵγοά{γ. 

απά ἐρε γε οΓ ἐδὲ εἰγοπς ῥοίάἀ..7 “ὍΤΒΟ 
ΒΊΓΟΙΡ Πο]45" ὅτε ἴῃς ῥΙδοθβ ἰὴ [άπ 50}]} 
οοςυρίοα ὮὈΥ δγγίδη μαϊτβοηβ, ἀπηοηρ ὙΠΟ Ν 
ΌΥ ἴδγ 1Π6 τηοϑὲ ἱπιροσγίδηϊ νγὰβ ἴῃ6 Αςτζᾶ, οὐ 
“ἐ οἰλ61" οὗ [εγυβαίθη (566 συ. 16). Τῆς 
Ῥζοβρεςῖξ οὗ πανίηρ ἴπθϑ86 βιγγοηδογοὰ ἴοὸ ᾿ἰτὶ 
τ 5ῖ πᾶνα θεεη ὙΕΓῪ ἴοτηριηρ ἴο Τοπαίῃδῃ ; 
Ὀυϊ [πε σγοδίοσ ἴῃ να]υθ οὗ (ῃς [προ ὑγοπηβοά, 
(πὸ 1.55 ΠΟΙ γὰ8 ἴἴ (δαῖ ἴΠῸὶ Ῥτουηῖθα νγὰ5 ἃ 
8 ΠΟΟΓῈ ΟΠ6. 
απ 7όγεθι, ἀπά αἱ] δαὶ ῥαῦς δσην ἐξδαγχε. 

ΤΙ ννὰϑ ὉΠ. ΚΟΥ (μδῖ {μ6 ϑδσοηρῃο ]άβ ννουἹά θ6 
ΨΟΪΌΠΙΔΣΙΥ δυγτοπάεγεα, [ἴ ννὰβ. 511} τοῦθ 
ὈΠ|ΙΚΟΙ ἰμδὲ ΠΟΥ ψνουϊὰ δὲ ϑιυττεπάογοά, 
«υἱτῥ ἐδεὶν φαγγίοης, ασπᾶ ευἱὴῤ ἐδ εἰοἱἑ οἵἥεεγε 
0 τεβι θὰ ἴῃ ἴμπο. Ὑεῖ [15 νγὰ8 ννμαΐ 
ΤΙΥΡἤοΙ 5 νογὰβ πηροτγῖθα, [{ 5 βίγδηρε [δαὶ 
πύον ἀϊὰά ποῖ βῆαγε ἴῃς ἔδο ἴρ5 Ἔχργοβϑθοά 
Υ ἴμε ᾿λἶὰγ πογά9--- Τίπιεο Πδηδοβ εἴ 

ἀοηδ ἔεγοηΐοβ.ἢ 

4Θ. εὐδῪό «ὑεπὶ ἱπίο ἐδὲ ἰαπά 97) μέρα. 
Βοίῃβδη νγᾶβ τεςΚοποά ἴο δ] }]ὸὸ δ (}}}5 {1π|6, 
Δηὰ ννδδ δ ἃ ςοηϑίἀθγδοϊς ἀϊβίδπος ἔγοπὶ 
]υάκα ῥργορεσ. Ϊοηδίμδη, ΟΥ̓ βεηάϊπς ἢ 8 
ἜΓΟΟΡ5 ὉΔΟΚ 29 μάκα, ρυϊ ἃ ουΐ οὗὨ Π5 ρΡονγΕΣ 
τὸ ΣΕΟΔ]] (Ποτη. 

47. τὄγός ἐδοιμαμάῖ γ»ιϑη, 9.7 «ὐδόὸνε δὸ σϑηὶ 
ζευο ἐδοισαμά ἱπίο Οαἰίεε.)] ΓΏγοο τποιδβαηά 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒΒ. ΧΙ]. ἰν. 46---ἰ. 

Δη4 411 τῆεπι τῃλι σαπηα συ ᾿ἰπὶ ΠΥ ΒΟ 
δ'θνν τυ τ τὰς βυνογά. ΣΙ 

49 ἼΠεη 5επὶ Ττγρἤῆοη δὴ Ποβῖ οἱ 
(οοϊαχεη δηὰ ἢογβεηιθη ἰηῖο Ολ]εε, 
δηὰ ἰηΐο τῇς ρτεαΐ ρδίπ, ἴο ἀδβίγοῦ 
811 Τοηδίμδπ᾿ 5 σοι ρΆΠΥ. 

50 Βυῖ ψἤδη πεν Κπεν ταὶ Ἶο- 
πδίῃδη δηά {πεν τμᾶῖ νγεσς νυ ἢϊπὶ 
σεῦ ταϊζθη δηά 5], {ΠΥ ἐποοιιγλρθά 
οΠ6 Δῃοΐπογ, πὰ ννεηΐ οἷοβα τορεῖδοῦ, 
Ργεραγεὰ ἴο ἢρξτ. 

σι ὙΠΕΥ τπεγείοσγε τῆδὲ (ο]]ονσεὰ 
ἀροη τΠ πη, ρογοαίνίηρ τπλὶ ΠΟΥ ψγεῖε 
ΓΕΔΑΥῪ το ἄρῃς ἔογ τμεὶγ ᾿ἶνε5, τυγηεὰ 
θΔςοΚ δρδίῃ. 

ΙΏΘΩ ΜΕΘ ἴοο ΠΊΔΗΥ ἴοῦ ἃ δοάγ-ριυάατγά, ἴοο 
ἔενν [ΟΥ̓ Δῃ ΔΥΤΊΥ. [οηδίβδη ἀϊά ννε]] ἴο τϑάυοε 
ἢϊ8 ἴὔγϑοο τπουβαπά ἴο οπο, βίῃςθ δὸ {ΠΟ Ὁ 
οηὐἀδηρεγοά ἔδννεσ ᾿ἴνοϑ, νυ ουϊ ΣΘΔΙῪ ἰεβϑεῃ- 
πῃ Ὦϊ5 ονγῃ οἤδηςε οὗ β8αἔεῖγ. ΨνΒεη πα Ὠδὰ 
οηςα σοηϑδεηϊοα ἴῖο ἀἰδηλ85 ἢϊ5 ἀΥΆΥ, ἂς δά 
Ρυϊ ΠΙπΊϑοῖ ἰηΐο ΤΥΥΡΒΟῚ ΒΒ ροννοῦ; δηά ἵἴ 
νν88 5 δεβίῖ Ῥο ον ἴο ἄρρϑᾶξ ἴο ἔεεὶ ροσγίεει 
ςοηβάεηςς ἰη ἴδε ϑγτγ4η᾽ 8 ρἰςἀρεα νογσά. 

49. ἱπίο ἰδὲ ργεαὶ ριαἰπ] “ὍΝΕ στοὶ 
Ρἰδἴπ" οὗἉ {ι]8 Ρίαςε ἰ8 τεραγάθά ΟΥ̓ ϑοπιε 85 
Ἰάθηῖς 4] τ ἢ. στεαῖ ρῥἰαίὶθ Ὀείογε Βοεῖδ- 
5Δῃ, τηορη[᾿οηραὰ ἴῃ ςἢ. Υ. 52. Βιιῖ, ἴῃ ἴδε 
Δῦδοηςς οὗἁὨ Δγ αυδὶ νης» ρῆγαβθο, " ἰ5. ποτε 
παῖυγαὶ ἴο υπάογϑίδηά [ἢ6 ΓΕΔ “ ργεαὶ 
ῥ᾽" οὗ Ῥαϊεβίίηθ, γοοϊζοηθα δὲ [18 {πε ἴὸ 
ΟΔ|1|6ς, ἴδε “ ρίαιη οὗ Εϑαγδεϊοη. ὍἘ15 νᾶϑ 
[86 Ιογ6] τταςΐ Ἰγίπρ πογίῃ-οαϑὶ οὗ ἴς Οδιτηοὶ 
ΤΑηδε δηὰ ναϊεγοὰ ὃγ [6 Καὶ ἰϑδῆοη σῖυθσ, τ μῖο ἢ 
οχίεπαθα ΠΟΔΓΙΥ ἔν ΠΥ ΤᾺ1|65 οσ {πὲ τοοῖβ 
οὗ Μοιυης Οἱἶδοα ἴο ἴῃ6 ρᾶ55 ἱπῖο τι ῥ]δἷῃ οἵ 
ΑΚΚο, δηὰ ννᾶ5 τοίη ἤνε ἴο ἴθῃ τοῖ]65 ὑγοδά. 
Ηετε νεσὸ ἴῃς ἱπηρογίδηϊ ἴοννῃ5 οὗ Μεριάάο, 
]Τοκηθδπι, Ταδπάςῆ, Επ- σδηπὶπι, [6 Ζυϑοὶ δὰ 
Ϊαρδῖα, δῖοι [οπδίβδη νου] θὲ δηχίουβ ἴο 
ΘΘΟΌΣΕ ἴῃ Τ856 οὗ ΔῃΥ δοοίάθηϊ μαρρεῃίης ἴο 
ΠΙπΊβο ἢ, δηὰ ὨΠΠΟΥ ψννοι]Ἱὰ δ τηοςῖ γοδα!ῦ 
αν βοηΐ ἴπ6 λοοο πῖϑη, πολ 6 ῬσγοῦδΟὶῦ 
ἀἰδιηίϑϑεὰ οὐ οηζοσηρ ἴπε ΑΚΚοΟ μἱδιη ὈΥ̓͂ ἰὰΣ 
Ρᾶ55 αῦονε τηθπιϊοηθά. (ες Ϊοϑερῆ. “ἭΑπὶ. 
[υἀ ΧΙΠ, 6, ὃ 2.) 

τ9 ἀεείγον αἰ! Τοπαίῥαπ᾽ς εοιβαηγ.}] 1.ε. ἴμε 
ἴνο ἰπουδαηά νοπι πὲ δὰ “ βδεῆξ τηἴο Οδ}"» 
Ι66 (ν. 47). 

δΟ. «υδόὲπ 1 ὲ7 ἄπεευ δαὶ ϑοπαέδας «πᾶ 
ἐδὲν ἐδαΐ αὐεγὸ «υἱέό ῥὲγι «ὐεγὸ Ἰαΐεσε αηπᾶ «[αϊ5.} 
Ἀοροῖῖ οχαρροσγαῖθα ἴΠ6 ἀἸβαςῖοσ. ὙΠῸ τρθῦ 
μαὰ Ὀδεη 5ἰδίη (νυ. 48); θυϊ ἰοπαΐδδη μαδὰ 
ΤΏΘΓΕΙΥ Ὀδοη γγεβῖθα, δηά ννᾶβ ἃ Ὀσιϑοῦοσ ἰῃ 
[δὲ Ὠδηάς οὗ Ττγρῆοη. (866 οἷ. ΧΙ, 1-ς--19.) 

«υεηὶ εἶοτο ἰοσείδεγ. ΟΥ̓  τλλγο Πα ἴῃ εἶοθε 
ΔΙΤΑΥ," ᾿Κὸ τῆς Το 1 ουβαηά οὐ τπεῖν τεϊυτο 
ἔτοπι αὐπᾶχὰ (Χεη. ὁ Απδθ. ἐϊ. 1, ὃ 6, ἄχτς.). 



Β.Ο. 
εἶν. τ44. 

Υ. 52---. 

52 Υ̓Βεγευροη πον 411 σαπιε ἱπίο 
τς ἰδηὰ οἵ Γυάφ8 ρεδοςδῦὶγ, ἀπὰ τπεγε 
{ΠΕ θαννα! θα Ϊοπδίμδη, δηα τἢεπὶ 
ἴα ψεῖα ἢ πὶ, ἀπά (ΠΕΥ νγετα 
80Γ6 λ[λ14 : νυπογείογε 4]] [5γδαὶ τηδάβ 
δήελῖ ἰδλπηεηίδτίοη. 

5. Ἴδη 4}} της πεδίδεη τηδί νεγε 
τουηά δδους τ 6πὶ βοιρῆς ἴο ἀεβίγου 
(Ποῖ : ἔοσγ βαίά τπεγ, ΓΙΟΥ͂ ἢᾶνα ἢῸ 
ςΔρίδίῃ, ΠΟΓ ΔΠΥ ἴο ἢεὶρ τῇδηι : ΠΟΙ 
τΒεγείογε ἰδῖ 8 τηαλκα νγᾶγ ὕροη [Πεπ, 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΒ5. ΧΙ]. ΧΤΙ. 

Δ τὰκε ἌΥΑΥ {Πεῖγ τηθιηοσίδὶ ἔγοπι 
ΔΙΏΊΟΠΡ, τηθη. 

ΟΗΑΡΤῈΝΒΚΝ ΧΠ]. 
8 «“δένιονι ἐς νισαΐς εαρίαί» ἐκ ἀὲς ὀγοίλεγ 7ο"α- 

ἐλαρ᾽ς γοορϑ. τὸ 7γγρἦσπ χωϊείλ ἕο οΥΓ 
φοπαίλα»": σορς ἑμίο ἀὲς λαμάς, σπά τἰαγεκ 
ἐλεῖν γαἰλεγ. 27 744 ἐο»»Ἡ»ὁ οΓ7 οπαίλαπ. 
46 .5,γιο᾽; ἐς ζαυομγεά ὃν 2ενεείγέμς, 40 ανπα 
σἱππεά Οσαξα, α»α] ἐλε ἰοτυέν αὐ εγμδαίρηι. 

ΟΥΝ νῆδηῃ ϑίπιοη ᾿εαγά ῃδὲ 
Ἴτγρμοη πδὰ ρδιμεγεὰ ἴορε- 

52. {δὲν δεαευαὶ εα " ϑοπαίδαπ 1... ΠΟῪ 
τηουγηδα ἶπὶ, 45 ἀθρδά, Ὀοίηρ 51}}} υπάοσ [6 
ἱπιρτγαβϑίοη τπδὲ ἢ μδὰ Ὀδθοη ἰδίῃ ἢ ἢ15 
ΌὉΌΟΡΞ5 (56ὸ Ὁ. 50). 

αἰ! 1γαοὶ νεπάς σγεαὶ ἰαγνιεπίαίοπ., (ΟΟπ" 
Ῥᾶγὸ ἴῆς Ἰαπηθηϊδίιοη δὲ ἴῃς ἀδδίἢ οὗὨ 7οϑβίδὶι 
(1 Ογσοῃ. χχχυ. 24, 25), δηὰ [6 σῆοσε σϑοθηΐ 
ομδ αἵ [με ἀδδί οὗ [υ.45 (ςἢ. ΙΧ. 20). 

68. αἱ δ. δεαίδεπ δαὶ «ὐεγε γομμα αδοιΐ 
ἦδερε “οισδὲ ἰο ἀεείγο ἰδοη.)] ὮΪ5 15 σδῖθοῦ 
τιοίοσίςδὶ τ8δὴ Ὠἰοϊογιςαι. ἍΝ 566 πο τῆονθ- 
τηεηΐ οὗ “16 δεδίμοη γοωπά αδομξ αἴτον ἴῃ 6 
ἀεαί οὗ ]οπαΐμδη, ἃ8 γε ἀο δῇοσγ (6 ἢγϑϊ 
80 Ο65565 Οὗ [445 ((ἢ. ν. 9-15). ΤῊΘ Βολίμοη 
πὸ ἀουδί τοὐοϊοςἀ δηὰ ννοσὸ Ὄχοϊζοὰ, θυζ ἴμοσα 
νγΔ3 ΠΟ βΈΠΟΓΑΙ δἴίδοϊκ. ΤτΥΡμοη σύρης [Ο]]οννοὰ 
ὮΡ ἰ5 ἢγϑῖ ὉΪονν ὈΥ 8η ἰηναβίοη (ς ἢ, χὶϊὶ  σ, 12, 
20), ΜΏΙΟΝ ΠΟΘΥΟΙ ννὰ5 αἰίεπάθὰ ψΠῈ πο 
ξτοδλῖ 5:1. 658. 

ἑαξε ἀαυαν ὀεὶν »ιργπογίαὶ οηὲ ρτοης 7165. 
Οογήράσε ἊΝ. 111..3ς. 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

δι. ΘΙΜΟΝ ΟΟΜῈΒ ἘΟΒΝΑΒΌ, ΑΝῸ 18 ΑΟ» 
ΓΕΡΤΕΡ ΑΒ8 ΓΕΑΡΕΒ ἵν ΪΙΟΝΑΤΗΑΝΒ 
ῬιΑΟΕ---ΗΙΒ ΟΑΜΡΑΙΟΝ ΑΘΑΙΝΒΤ ΤᾺΥ- 
ῬΗΟΝ. 

1-24, ϑἰπιοη οςςιρίοα 4 ροβί[οη οὗ γγοδῖοσ 
αἀϊρηϊ (ςἢ. χὶ. 59) δ ἴπ6 σἀρίυτε οὗ [οῃδ- 
1Πδη, (ἤδη ταὶ νοῦ Ιοηδίπδη ῃδὰ μοὶὰ αἱ 
πὸ ἀφδῖ οὗ [υἀΔ5. Ἡδπος ἴπογα ννὰ5 αἱ τἢ 8 
οΥϑὶ5 ΠΟ ἱπίεσσοςπιτη. δ πιο οδΔπΊ6 ἔοσιναγὰ 
δὲ οὔςδ ἰῃ Πὶβ Ὀγοίμοσβ ρίδοθ, δηὰ δςίϊνεὶυ 
ὀχογίοα Ὠϊπιϑοὶ ἴο σομηροβα (6 δαγβ οὗ [Π6 
Ῥδορΐο, ἀπά σγουϑε πεῖ ἴο ἔγεϑῃ εἴοτίβ. Ηδ 
οΥἶξγοα ΠΙπιβ οὶ ἴο ΡῈ {δεῖν Ἰεδάογ; δηά 158 
οὔακεν ννδ, ἃ5 ἃ τηδίζεσγ οἵ Ἴοιιζϑε, δοςορίεα, 
δίῃςε {ποτα γὰ8 ὯὨῸ οἠδ εἶβα ἴο ψ βοπὶ 1ΐ ννα8 

016 ἕος ἴ6 ροορὶε ἴο δδνε ἰυγποά. Η!5 
ΤηΘΔϑυγο8 ψΕΈΓῈ {ΠογΟυὮΪΥ Ἰυἀϊςΐου ; 

ἢς ςοπιρ εϊεα {ΠῸ ἔογιβοδιϊοηθ οὗ [εγυϑαϊ θη 
“Ὁ. 10), Ὧπἀ 5θηΐ ἃ {Γτιϑσῖὺ σαρίαϊπ ἴο 56δσυγο 
ΟΡρᾶ (υ. 11). ΤΙΥΡΠΟΩ᾽ 5. ςοιηἴεῦ πηονε- 

Τηθηΐθ ΓΟ ἡοῖ Δηΐηρ ἴῃ οἰονοῦμοβθ. Ηθ 
ΤαλτοΒοα [19 ἄστηΥ σίγα ἰηῖο [υἀπ4, Βορίπρ 
ἴο ἤπὰ «Πλιγβ 'ἰπ ἀἰδογάοτ, Ὀυΐῖ, ἤδη τιοῖ ὉΥ͂ 
Θίπιοῦ δὲ Δαϊάδ, ἢς δυεῖν δἰϊογεὰ ἢΪ8 ἴοῃσ, 

ἀεεϊαγοα {πὶ ἢῈ ΟὨΪΥ Πο]ὰ [οπδίμδῃ ἴῃ οοη- 
βΒησιλοηΐ οἷἱ δοοοιιπὶ οὗ ἢΪ8 Ὀείηρ ἱπάοδίοά ἴο 
1ῃ6 ϑυγίδη Ἵὔονγῃ, δηὰ ργοιηϊϑεά ἴο σοϊεᾶβα 
Ηἰπλ οἡ ἴπ6 ραγπιοηΐ οὗ τοο (δἰθηίβ οὗ 53: ]γυθυ, 
δηά ου σϑοοινηρ ἴννο οὗ 8 δοὴ5 45 ποϑίδροβ 
ἴοσ ἢἷ5 σοοά θεδανίουγ (υ. 16). δίιιοη, (που σῇ 
τηϊϑάουδιίης Πίὶπι, Τἰδοιρῆς ἃ ΠΕΟΟΞΘΑΥΥ ἴο 
δοςορῖ ἴδε ςοπαϊϊτοηβ (υν. 17-19), δηὰ “δεηΐ 
16 ΤπΟΠΟΥ δηὰ ἴδο οὨ] άγοη," θυ νιουΐϊ 
ΤΟ, βδίηςς ΤΥΥΡΟΙ ννὰ8 ἴδϑο ἴο 15 ννοσά, 
δῃ 51}}} Κερὶ Ἰοπαίμδῃ ἃ ργίβοπεσ. Ἐοϊϊεὰ, 
Βοννουογ, ἰη 18 δἴϊδοκ ΌΥ διπιοηβ δάνδηςθ ἴο 
Αὐϊάκα, Βο ἔοστηθά 4 ποῦν ρίδη, δῃηὰ “"τηδλυο μην 
τουηὰ [6 ννοϑϑίεσῃ τηοιηϊδίη8 οἵ [πάλῃ ἰῃ ἃ 
Βου ΠΟ ΪῪ ἀϊγεςίοη " (Εννα]ά.  Ηἰ5ῖ. οὗ ἰ5σγδεὶ," 
νοὶ. νυν. Ὁ. 113), πιδάθ ἃ ἔγεϑὰ διίζειηρί ὕροῦ 
]υάχα ΌὈΥ ΜΑΥ οὗ Αάογα, ϑβουζιςννοβὶ οἵ 
ΗἩεὕτου, ἰαγίης ἴΠ6 σΟΙΠΕΥ τγαϑίς ἔδσ δηὰ 
τάς, δηα σοι ρο  ΐπρ δίπιοη ἴο δίκα ἴπΠε πε ὰ 
δραϊηβῖ ᾿ἰπὶ ἰῃ [818 αι δῦοῦ (ν. 20). Μοδη- 
ΨὨ]ς, ὈΥ δ᾽ πο β ογάθυβ, [ς βίεξε οὗ ἴ{π8 ΑἼσὰ 
αἱ [τυ βδῖοπὶ ννᾶ95 ργοββϑο, δηὰ [ἢς μαστίβοη 
Ὀτγουρηξς ἰηίο ἐς] 165. ΤΥΥΡδοη ννᾶ5 ἰη- 
τγεαίοὰ Ὁγ ἴδε ξληπιϑηεα ἀεοἰοπάουβ ἴο σοτης ἴο 
18 ον τοϊοῖ, ἀπά μδὰ δγγδηρεὰ ἴο σοῃάυςξ ἃ 
ΠΟΠΥΟΥ͂ ἴο Ϊεγυδαίεπι, ἤθη ἃ ϑδυάάση ζ4]}} οὗ 
ΒΏΟΝ τοηάογοαὰ (6 ὀχοουθθοη οὗ [8 ΡΙΔῃ8 
ἱπῃηροβϑίῦϊθ. ΕΠΓΓΠΟΥ Ορογδίοπβ υήάοῦ ἰδ 
εἰγουπηδίδηςοβ βεοηθὰ Ποροΐθϑ5: δηὰ (ἢ6 
δανοηΐυγοσ σεϊυγηοά [Ὠγουρ (ἢ ΤΓ͵δηϑ- 
]οτάδηϊς τορίοῃ ἴο ϑγτσία, τ αἴης ὨΙΠΊ56] οἷν 
106 νΑΥ οἵ [8 ΡΓ βοηοσ, [οπδίδδη, ποῖ Ὦς 
Ραΐ ἴο ἀεαῖμ δ δὴ οὔδουσο υἱ σε ςα]ϊοὰ 
Δϑςδπιᾶ (νυ. 23). 
1. ευδεη ϑένιο δεαγά.] ϑιτηοη δα Ῥγοῦ δ Ὁ 

Ὀδοη ἰες ἴο οοπάιυςξ «αἴδιγβ ἰπ [υἀ 58, δ 
]Ἰοπδίμδη πιδοποὰ δὲ τς ᾿οδά οἵ ἢ!18 4ο,οοο 
ΤΏΘΩ ρου Βεῖββϑδη. Οὐ ίηδ }} 7 ἀεοιρηδῖοα ὮΥ 
Μαῖα μῖ85 ἴο ΒῈ ἴπ6 σουϑ6}1ογ οὗ ͵8 ὈσεῖΒσγθ 
(εἢ. 1. 65), Βα δά ρτδάυδιῦ σόα ποτὰ δηὰ 
ΤΏΟΓΟ ἰογυναγα, ὕη11], ἴῃ (ἢ6 ἔπιες οὗ Ϊοηῃδίμδη, 
ἢὸ τυῦῶϑ ἀἸ5Ὲ ΟΠ ΕῪ Γεσορη θεαὶ ἃ5 ΟὨΪΥ ϑβεςοηὰ ἴο 
Ἀϊπὶ ἴῃ γδὴκ δηά δυϊμοσγ. Ηδπορ, οη [οηδ- 
[Π2η}5 αἸβαρρθάγδῃςο, 'ἴἴ αἴ οῆςεβ ἀδνοϊνθα ὕροῦ 
Πίπι ἴο ἀεϊογπιίηθ οἡ ἴΠ6 σουγθε νυν Πὶ ἢ 5δου]ὰ 
Ὀε ἴδκοη. 

ἐδαὶ Τγγρδοη δαά χαϊδεγεά ἱορείδοῦ ὦ σγεαί 
ὙΠῚ ΤἼο ΤΓΟΔΟΠΟΙΥ ῥγασ ϑεα προη [οπδίμδη 
νγ38 ἀοβιζηοα 45 ἃ 5ῖορ ἰονναγάϑ ἴῃς 5Ξιι δ] ραιίοη 



{ΠΥ ἃ ρτοαῖ ποβῖ ἴο ἱηνδάς τς ἰδπά 
--- οἴ Ἴ7υάσδ, ἀπά ἀσβίγου ἰϊ, 

2 Απά 8δνν (ῃδῖ {πε ρεορὶε νγῶβ8 ἴῃ 
δτεδῖ {γα} ]]1ηρ δληὰ ἔδαγ, ἢῈ γεηΐ ὑρ 
ἴο Ϊετγυβαίεπι, ἀπά σαϊῃεγεά [ἢ ρεορὶς 
τοροῖῃοτ, 

24 Διά ραᾷανεὲ τἋπδπὶ δχβογίαδτίοῃ, 
βαγίηρ, Υε γεν: Κηονν ψῃδῖ 
στοαλῖ τμϊπρϑ ) ἍἈΠ4 πῃγ Ὀγείῆγεη, δηά 
ΤΩΥ ΔΊ ΠοΓ 8 ἤουβ6, πᾶνε ἄοηῃς ἴον ἴδε 

ὑπ ἴαννβ Δπ ἃ τς βαπουδγγ, τὰς θΔτ|168 4150 
Δηα ἴγτου Ὁ]65 ἢ οἢ γα ἢᾶνα 86θη, 

4 ΒΥ τεᾶβϑοῃ ψῃεγεοῖῦ ἃ}] τὴν ὕτε- 
τὭγεη ἅγα ἰδίῃ ἔογ 13γ6}᾽5 88Κε, δηά 
δ: ἰεξξ αἱοης. 

ς Νον τπεγείοστε δὲ 1 ἴγ Ποπὶ 
πα. ἴπας 1 5ῃου]ὰ βρᾶγεὲ πιὶπε οὐνῃ 
18 ἴῃ ΔΠΥ τἰπις οὗὨ ἴγουθ]ε : ἔοσ 1 δπὶ 
ΠΟ Ὀεκῖοῦ τΠδλη ΤΥ Ὀτειῆγεη. 

6 ουδεῖεβ8 ἷ ν}}} ἀνεηρε ΠΊῪ 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΒ5. ΧΗ. 

παῖϊοη, δηὰ τῆς βαποΐυδγγ, δηὰ οὐγ'Ἔ.ς. 
εἰσ. ῷ»- 

[ν. 2---ΟἰΙΣ. 

τνῖνεβ, ἀπά ον οὨη]άτεη : ἔογ 1} τῆς 
πεδίῃθη ἅγε ραϊ μεγεα ἴοὸ ἀδβίγογ τ15 οὗ 
ΝΘΓΥ πιλὶϊςα. 

7 Νον 85 βοοη 85 [Πδ ρεορΐὶς μελγὰά 
τἢ686 τνογάϑβ., τΠ6ὶγ δρί τὶς γονινεά. 

8 Δηά {πῸΡ δηβνγεγεὰ τ 4 ἰουά 
νοϊςα, δαγ πᾷ, ἼΤΠου 8ῃαϊς δ6ὲ οἷιγ 
Ιεδάεγ ἱπβίεδα οὗ [ιιάλβ δπὰ [οπδῖῃδη 
τῆ Ὀτοΐδμετγ. 

9 Εἰρᾷε τπουῦ ουὖἦν θΑτ65, δηά ννπδῖ-- 
80ΈνοΓ ἴῆοι! σοπηπΊδηάεαβῖ τι8, τῆς ψν}}} 
ννε ἀο. 

Ι0 80 {πεπη ἢθ ραϊμεγοά τορεῖδεγ 
411 τῆς πηθη οὗ ννδγ, δὰ τηδάς δεῖς 
“το δηΐϊβῃ ἴῃς νν2}}5 οὗ Γεγυβαίδι, δπὰ 
ἢς ἰογεβεά τὰ τουπὰ ἀδουῖ. 

11 ΑἾβ8ο δε 8επὲ [οπδίῃδη τῆς ζοῦν 
οὔ Ανβαίοτῃη, δῃἀὰ νὰ Ἀϊπὶ ἃ ρτεαῖ 
Ρονγεῦ, ἴο Ϊορρε : ψῆο σαβιίίησ ουξ 

οὗ ΤυάαᾶΔ. ὙΤε ““στοαῖ ποδὶ ̓  ννὰ5 πεϊά ἴῃ 
τολϊηοβϑ, δηδ ΠῸ 5ΟΟΠΟΙ ννᾶ5 οηδίῃδη ἃ 
υϑοποΣ (Πδη ἴἴ σοτμηπηοηςοά ἰζ5 τηάγοῖ. διτηοῃ 
Ἰουηά ἰπι56}  σοητοηϊοα ἢ ἃ ρτοαΐ ἀδηροῦ 
ὍΡΟΙ {πε ἔγοπίϊον, δηὰ δἰπιοβὲ υηϑυρροτγίεὰ δὲ 
ΟΠΊΘ. 

Ὡ. δὲ }εοβίε «υαὶῷ ἐπ φγεαὶ ἱγοριδἧης ἀπά 
“αν. Οοἴηραγε οἢ. χΙΐ. 52. 

δὲ. .. ϑαϊδεγεά δε ῥεοβίε ἰορεῖῥεγ. ϑουηθ- 
(ΐης πιοῦε ἤδη ἃ πηϑεϊίηρ οὗ ἴδε σουης!] (οἰ. 
Χιϊ, 15) 566 π|5 ἴο 6 δεῖα ἰηϊεπάθα, δἰπιοη 
τηθδηΐ ἴο 8 ρρεοϑῖ [8 εἰοναίίοη ἴο ἴδ ρῥοβῖ 
οἵ Ἰοδάδσ: δηά {115 ροβί(ἴοη σουϊὰ ΟὨΪ ὃ6 
«οηΐοστοα ΟΥὉ (ἢ6 ῃαδίίοη δ ἰδσξθ, Οὐ ϑοῖὴ 6 
ρορυΐϊλν ραϊποσίηρ 58306{ΠῚ| ΘΠ τεργεϑοηκίηνς ἴἴ. 
((οτηρᾶσε Ἂἢ. ἰχ, 28--1.) 

8. »» 7αἰδεγ. δοι.. Οοἴηρᾶγε ςεἶ. χίν. 
146: χυὶ. 2. ΟΥ̓ πηπὶ σοηο 465 ἔγοσῃ 115, {παῖ 
τς Ὀτοΐποιβ δηὰ οἴποῦ γοϊδίῖνοβ οὗ Μαῖϊδ-: 
1149 δὰ τἀ Κοη ραγί ἴῃ ἴῃ βδίσυρρὶο; δι ἴἴ 
ΤΉΩΥ ὃδ6 {πΠπποπες Ἀν Βεῖ ΠΟΥ (Π6 οχργαβϑίοη 15 
Ὡοῖ 51Π|ΡῚῚ ὈΪεοπαϑίὶςσ. Κν8 πεύδσ ἤθδῦ οὗ ΔῃΥ͂ 
τοϊδ νος οὗ Μαιδιῃΐδϑ, ὀχοθρί 5 50η8, δϑϑὶϑῖ- 
ἱῃρ Ὠἰηι. 

4. αἱϊ »ιν ὀγείδγεη αγὸ εἰαΐπ. ϑίπιοη, [ἰκὸ 
{86 ἴοννβ βΟΠΟΓΔΙΪΥ (οἷ. χίὶ!. 5ο0-- 52), δεϊϊονοὰ 
ἐπ π8} ἴο θὲ ἀεδά. Ηΐϊβ8 ἴῆγοθ οἵδοῦ 
τοῖμοιβ πδὰ δεῖν! Δ] θη ἴῃ ἤρῆϊ (οἷ. νἱ. 

46; ἰχ, 18, 36--38). 
Θ. Ποωδείεις 1 «υἱ]} αυεηβο τὴν παίομ ἴῃ 

οἴεγίην ΠἰΠπ]56}} 85 δη “'"δυθηρογ,᾽" δηοη 8110- 
ξοκιοά [15 ἀρροϊηϊμηεηΐ ἴο ὃς ἰοδάθσ. [{ νγᾶβ 
ἃ Ροβῖ οὗ Ὠοποιιγ Γςογίδίηγ, Ὀυϊ 51}}} πιοσο 
ἃ γοβὶ οὗ ἀἄδηροσ. δι᾽πιοὴβ σοῦγαρο ἰ5 ἴο ὃ6 
σοιηπηοη δα; ἃ τόσο {ἰπηὰ τδη ννοι]ὰ παν 
δῆγυΠ ἴσοηὶ ἴΠ16 Ρ6 1118. 

4} δὲ δεαίδεπ αγὲ ραϊδεγοά 10 αἰεεῖγον πα. 
Οομρασο ο}}. ΧΙ. 53. ΘΙΠΊΟΠ ΤῊΔΥ Μ6]1 Βατὲ 
ἐχρεοϊοα ἃ ξϑηξγαὶ σι ϑίηρ, που σὴ ΔΡΡΑΓΘΏΓΙΥ 
ΠΟΏ6 ἴοοκ ῥΐδοθ. 

8. Τδοι “ῥαΐὲ δὲ ον ἰεαάεν.] Αοτήρᾶσε τς 
Δρροϊηϊπμιθηΐ οἵ Ϊοπαίμδη (εἶ. ἰχ. 1ο)ὴ. [1Ἐ '5 
ποῖ οἶθαγ ψ Ποῖα ἴπ6 “ Ἰεδάγβῃρ "ἢ οδτιεὰ 
ψἢ 1 (ἢς Βἰρῇ ῥγοδιποοά, οὐ τυ ποῖμοσ τμαῖ 
οὔῆῖςο Γεπηδὶ πο ἔου ἃ {ἰπ|6ὸ ἴῇ αῦδεγδηοθ. ϑίγμηου 
ἰα ἢγοῖ δἀαγοϑϑοὰ 25 “ Ηἰρῆ Ῥχίθοι " ἴῃ 186 
Ἰεϊίεῦ βεηΐ δῖπι ὈΥ͂ Ποιηςίγιι5 (Ἰηἴτὰ, Ὁ. 36). 

10. δε... γιαδφ δασίς το ἥηϊ: ὁ ἐδὲ «υαἱἷς 9 
εν αίορη.] ΤῊΣ δ οηρ  Ποηΐϊηρ δηά, ἴῃ ρατῖ, 
τοθυϊ ἀϊης οὗ {πὸ νν8}}5 δά Ὀδοη οοπηππεηςοὰ 
ΌΥ ̓ οηαίμδη νῆα 6 τνᾶβ οὐ ἔπ ΠΥ ἴοστης 
νὴ ΤτΥρβοη πὰ δὲ ννὰσ στ Πετηεῖσις 
(οἱ. χὶϊ, 26, 37). ϑἰπιοὴ Πδά ἱδεγείογε οὐ]γ 
ἴο “Πηϊ5ἢ ἢ δὲ νγᾶϑ5 δΙγεδαῦ Ὀορυῃ. 

δὲ 7ογεἰπεά ἐ γοισιά αδομ!. 1.6." δι Γοηρτῃοποὰ 
Ρ 1. Εἰεῦεει τουηὰ ἴδ οηγσο εἰγουϊξ οὗ ἴδ 6 
ν 3 

11. οπαΐδαπ ἰδὲ “05 90. “δι αἰοι ΓΏς 
ἰηάιν! 4] Ὧ48 ποῖ ὈΘΘῺ ὈΓΟΥΙΟΙΞΙΥ πηοητοηοά. 
Ηςε πΙΔΥ, ῃοΐ ᾿ΠΠΡΓΟΌΔΟΪΥ, ἤν θεθη ἴπ6 ϑοῦ 
οὔ {πὸ “ Αὐϑαϊοπι ἢ πιοητοησα ἰη οἢ. χὶ. 70, ἃς 
[86 [δον οὗ ἃ “ Μαιιδι ἷδ5 ἡ πο γὰ5 οπθ οὗ 
τῃ6 “' ςαρίδηβ οὗ ἴπ6 ᾿οβί." Αβδίοπι, ἃ ἀδ- 
νοϊοα δὐδογοηῖ οὗ [6 ΜαδςἼοδθοδης, δὰ Ὡδιηθὰ 
᾿8 Θ0η8 αἶον [ἢ τηοϑβὶ ἀϊϑεϊηρσυ ϑηθα πλοτη 615 
οὔ ἴΠ6 ραϊγίοιϊς ἔδπἶγ. 

0 οῤῥε.}] Α58 ἴδε ροσί ΠπῸπι Ὡς [όγὰ- 
5416 πὶ νν83 τηοβί δοςεϑϑίυϊθ, ᾿ορρᾶ δὰ ἃ ᾳυϊΐξε 

αν ἱππροτίδποθ. νὰ 566 ἔγᾶςος οὗ [δ 
1η ςἢ. χ. 76 δηὲ ΧΙϊ. 11: 85 450 ἴῃ ἴΠῸ ἔοσεῆ- 
οδίίοη οἵ Αἀϊάδ (ςἢ. χὶ!. 38), τ᾿ ΒΙοΝ Δ οἱ 
{π6 ἀϊγοςξ τοιῖϊο θοεΐμοοη {86 ἴντο εἰξίες, 

5 ὁ ςπὦ, 
Σα, χ5. 

-- - 



εἶγ. σ44. 

“, ΟΥ̓́, 

ἐς, λαέ [ΓΕΆΘΌΓΕ, 

«υληὰ ἀξ 
ἀπαώ. 

Υ, 12---20. 

ἴθι τπδὲ σχεγε {πεγεῖὶπ τοπιδίηθα 
ἴἤογα ἴῃ 1. 

12 806 Ττγρῆοη τεπηονθὰ τοι 
Ῥιοϊεπιδὶβ νὴ ἃ ρτθᾶῖ ρΟνῈΓ ἴο ἴη- 
νδάς τῆς ἰδληά οὗ ΤυἀςΔ, Δηά Ϊοπαίῃδη 
νγᾶ8 ἢ Πἰ πὶ 1Π ννλγα, 

12 Βυῖ δίπιοη ρἰτοἢεά ἢ8 το η 8 δῖ 
Αἀϊάα, ονεῦ δρδίηϑι (ῃς ρἰδίῃ. 

14 Νον ψἤθη Ττγρῆοη Κηενν παῖ 
δἰπΊοη τγᾶϑ τίβεη ὋΡ ἰηβίεδά οὐ ἢ]8 
ὑγοῖδεγ Τοπδίμδη, ἀπ πηθδηΐ ἴο Ἰοίῃ 
θαῖεῖα νυν Ὠΐπη, μ6 86 ΠῈ τη Θ55ΕΠΡῈΓβ 
υηἴο ἢ ἰΠπη, ΒΑ ΥἹΏΡ;, 

Ις [το ψὲ πᾶν ἰοπδίῃῆδη 
τὰΥ Ὀτγοῖδοῦ ἴῃ ΠοΪά, ἴξ 15. ἔὉγΓ τῇοπθ 
τἢλὶ 6 ἰ8 οὐγίπρρ ὑπο τῆς Κὶπρ' 8 

᾿ ςοποεγηΐηρ, ἴῆ6 θυ Π658 
ἼΡ ΛΔ, δῖ, (δῖ ννδβ οοπηηχιἰδἀ τηἴο ἢἰΠΊ. 

ΦΑΡΥ δες 16 ὙΝΠογοίοτο πον βοιἀ δὴ πιη- 
ἀτεά τλ]εηῖβ οὗ βιΐνεσ, δαηά ἴννο οἵ ἢ 8 

δἰπιοη, ἀϊςιγυβίι] οὐ πὸ πδῖϊνε τη Πα δ Δηῖ85, 
ἀειοστηϊηθα οἡ τμοὶγ ὀχριυϊβίοη δὲ [815 {{π|6, ἴῃ 
ογάεδγ ἴο δεσυσγε ἷ5 οὐνῃ μοὶ ά προ ἴῃς ῥἷδςεθ. 
(ϑεε ]οϑβερῇ. " Απξ, [υἀ.᾽ χιί, 6, ὃ 2.) 

12, Τργρῥοη γεριουεά ζγονι Ῥέολοριαὶς «υἱ!δ 
Ω ξγεαὶ βοαυθγ ἰο ἱπυσάε δὲ ἰαπά ὁ ὕωάεα. 
ΤΓΡΒΟΩΐ 8 πιλγοῖ ννὰ8 ῬγΟΌΔΟΪ δίοης τ86 
ςοαβῖ, [γουκ 86 ρ]δίη οὗ ΑΚκΚο, δηὰ τοιηὰ 
[δς ὕά8ε οὗ δγηοὶ ἰηΐο [Π6 ἰγαςῖΐ Κηονῃ 88 
ϑῃδάγοη. ὙΠεῆςο Πὸ βἴσυςκ ἰηϊδηά τονγαγά8 
{Θγυβδθηη. 

ῳοπαίδαπ «ὐα!ῷ «υἱήδ δίνει ἱπ «υαγά.} Ἠξς 
ἴοοῖκ [οπδίμδη τι πἷπι, ἴο σοηνίηςε ἴπ6 [δνν8 
1πλὲ ἢθ ννᾶ5 511} αἱῖνε, δηὰ ἴο πλᾶΐκὸ δοπηδ 
Ῥγοῆϊξ ου οὗἉ ἷβ σδρίϊνε. 

18. δένιοι ῥ!εῤδεή δὲς ἱοηὶς αὐ 4ἀά4. Αἀϊάα 
Βαά Ὀδοη οσουρίοα ἀηὰ ἔογεΠεὰ (ςἢ. χὶϊ, 18), 
85 Ποηπιδηϊηρ [86 ΔρΡρΡΓΟΔΟΒ68 ἴο εγυδδίθτη 
ἔγοπλὶ ἴῃς ςολϑῖ, [Ιἴ ἰοοκεὰ δον οὐ {ΠῸ 
δ οξοϊδῃ, οὐ στεαῖ Ῥἢ ΠἸϑιης ρἷδιῃ (7 ΒΘΡΉ. 
“Απί. Τυά.,᾽ ..ὼ). Νὸὼὸ τὐνδάοσ οουϊὰ γοηΐυγο 
ἴο πιᾶγοῖ ρμαϑὶ ἰξ, ἀηὰ ῥὑγοςςθὰ αἷοηρ ἴῃς ἀϊγοςος 
τοδὰ ἴο Ϊογυδβαίδηι, τυ ἢ }]6 ἢ ἸΔΥ υπῃςοπαιϊεγοά 
ἴῃ ἢ τοῶσ. ὙΤσυρῆοη πδὰ ἴο οἤοοβο δεΐνγθοη 
ΕΠ ΣἐΠΗν δῇ δἰίδοϊ οἡ [ἢς6 ροϑίτίοη, τὴ νος ἢ 
ἢῈ νουϊὰ ΡῬγΓΟΌΔΟΪ πᾶν ϑυβεγοαὰ ἃ σϑρι]ϑ56, 
δηά δἀνδησίηρ ΟΥ̓ δος οἵδοῦ ᾿ἰπς οὗ τοιιἴο. 
Ἡνίηρς ἀεϊεττηϊηεὰ οὐ ἴδε ἸΔοΥ σοῦΓβο, Π6 
δεῖ Ὠἰπιϑοϊζ ἴο 01}11856 (Π 6 Ροβϑοβϑϑίοῃ οὗ ἢΪ5 
ςαριῖνο ΌΥ Ῥγοροϑίηρ ἰεγπὶβ οἵ γεάεπιριίοη, 
ννΒὶοΒ δα Πιδιὶ πὸ ἱπίοπιίοι ἴο οὔϑοσυβ, 88 
τεϊδιοά ἴῃ (Πς ἴγες ΓΟ] οννΐης νοῦβοβ. 

14, δίγιοη «υας γμέη τ. 1.2. "' ννᾶ8 αἵ 
δε μερά οἔ δα!γβ. (Ομιραγο οἢ. ἰχ. 121. 

16. ἤξδεγεα: «ὐε ῥαυνε “οπαίδαμ ἐδγ ὀγοίδε 
ἐη δοί4.} ΑΡΡΑΓΘΠΕΥ [18 ννῶβ ἴθ ἤἔγδι ἰηϊὶ- 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒ5. ΧΙ. 

808 ἔογ Ποβίδρεβ, [δι ΨΠδη ἢς [5 δὲ 
ΠΡΟ 6 ΤΑῚ ποῖ τανοὶὲ ἔτοπὶ ι18. 
δηά γε ψ1|}} ἰδὲ Ὠϊπὶ ρο. 

17 Ἡετευροη δίπιοη, ἰδεῖς ἢς ρεῖ- 
οεἰνεά (πᾶς ΠῈῪ βϑρακε ἀδςοειτι }} Υ 
πηῖο Ὠἰπι, γεῖ βδ6ηῖ ἢδ ἴῆ6 πηοπεν δηά 
τῆς ςὨ]άτγεη, ἰεδὲ ρεγδάνεπζιγε ἢς 
8ῃου]ἀ ργοςσυγα ἴο ὨΪπι56} στεδῖ λίγα 
οἔ τῆς ρθορίε : 

18 ὟἼΊο πιῖρῆξ πᾶνε δά, Βεοδιιδε 
Ι8εηΐ Πίπιὶ ποῖ ἴῃ6 ΠΙΟΠΟΥ δηὰ τῆς 
οΠΠάγεη, {πεγείογε ἰ5 )οπαίῆαη ἀεβά. 

Ι9 80 ἢε βεηΐ πεῖ τῆς ΤΠ άγεη 
δηά τῆς Πυηάτγεά τΑ]εηῖ8: πονθεῖς 
Τγγρδομ ἀἰββεπι θεά, πεῖῖμεγ πγου]Ἱά ἢς 
Ιες [οπδίπδη ρο. 

20 Απά δίϊεοσ τῇϊβ οδπὶς Τιγρῆοη 
ἴο ἱηναάς τῆς Ἰλπά, δηὰ Ἂἀδβϑίγου ἰζϊ, 
οἷπρ τουηά δϑοιυϊ ὃγ τῆε νγᾶγ τῇδι 

Πράξει, ὑπο Αἀογᾷ : δυῖ δίπιοη δηὰ 

τηδίίοη ἴπαῖ ϑἰτήοη, ΟΥὁἨΎ ΔΥ οὗ (δε [εἐἴν5, μαὰ 
οὗ [οπδίμδη᾿ 8 θείης 51}}} 4]ῖνα. 

ἐξ ἐς Γ πιοπφῦ ἰδαὶ δὲ ἐς οαυΐπρ ὠπίο ἐδ ἀἰπρ᾽: 
ἐγεασγε] ΤὮΪ5, οὗ σουγϑο, νγᾶ8 ἃ ΠΊΟΓΟ ρΓῸ- 
ἰεχῖ, [1 πιϑΎ, ποννονοῦ, δανο μδά ἃ ἔουπάα- 
ἴοη ἰπ ἔωςῖ.Ό. ΤΓΥΡΏΟΠ ΠΊΔΥ πᾶνὸ σοραγάδὰ 
]οπαίμδη 45 Ὀουηὰ ἴο ΡΔΑΥ ΟΥ̓́ΘΓ ΔΠΠυΔΙΪ ἴο 
πε τογαὶ ἰΓΘΆΒΊΓΣΥ οοτίδίη 8015, υῃϊςἢ [οπᾶ- 
1πδη ςοποίἀογεὰ ἢ πλεῖ Θηι |6ὰ τὸ ΚΟΟρΡ. 
ΤὨε τεϊδίίοηβ οὗ [6 [υάδδη 5ιῦ-Κίηρ ἴο ἴῃς 
δυγ Δ Τ]ΟΠΔΓΟΝ τνοΓὸ αἵ [5 {π|6 υηϑειῖ]οὰ ; 
δηὰ [ἃ προ 6 }} θὲ τιαῖ {πεὶγ σεβρεςιὶνο 
νἱενν5 ἃηα οἶδ πα οἰδϑιθά. 

εοπιοεγπέπς δε δμαὶπέ:. ἐδαΐ αυα: εο»ενμἰ θα 
μηΐο ῥί.] Ἐδίδεγ, “ σοῃσογπίης ἴἢς οδοοθθ 
ΜΈΣΟΝ 80 8ο0]ἀ.» Τῆς ρουθγηοσβηρ δηὰ 
δισἢ ῥυοϑιμοοὰ ἄγ ργοΟῦΔΟΪΥ ἰηϊοπάςά. 

10. ποαὺυ “εηά απ δυπάνγεά ἐαἰεη!. οΥ οἰυον. 
1 Αἰς ταἰοηῖβ ἀγὸ ἰηϊοηάοά, 45 18 ργοῦδοϊο, 
[6 δυπὶ ἀεπιαπάθα ννᾶβ8 οοηβίθγαῦ]θ, 6χ- 
ςοθάϊηρ 24φςοοοῦ δίπιοη ἔθ! σοιηροὶ θὰ ἴο 
ῬΑΥ ἰΐ, ἰεϑὲ δ6 δῃουϊά 5εοπὶ ἴο ἱπίεγίεγε, ἴο 
1.1.5 ονν δάνδηίΐδρε, νυ ἢἷ8β Ὀγοῖμοτ 5 θεϊης 
δεῖ αἱ ἰἰδεγίγ. Βυΐ πε ννὰ5 ποῖ ἀεδοείνεα ὉΥ 
Ὑτυρβοη δ ΔΓ ἤς68. (866 Ὑ-. 17.) 

190. δ τη ἐῤδορι ἐδξ εδῥϊάγεμ.] Ἐδίμοσ, 
“ ἢδ6 βοηΐ ἴπὸ ἢ] γε. ὙΠΟΓΟ 15 ἢ. ψοτγὰ 
ςογσγεϑροηάϊης ἴο “το ἴῃ [ἢς οτὶρίηδὶ : 
απ (δὲ οἰ] άτοη ἃπὰ ἸΠΟΠΕΟΥ ψγετο βεηὶ ἴο 
Τιγρδοῦ. 

ἀπ εεριδίρά.] ἘἈλδίδον, “πἰὰ,, οὐ κ΄ ὍΣΟΚΘ 
δὲ νοσὰ," 

20. φὔεγ δὶς ας ΤΡΡδοΣ . .. κοὶπ 
γομπα αὐδομέ ὁγ ἐδεέ αὐαν ἐδαὶ ἰεαάφεδ᾽ μπίο 
“4ογα.}ὺ Αἄογὰα 18 ὑγοῦδθὶν ἴπε “ Αἀογαὶπι 
οὗ {πε δυΐδοῦ οὗ (πγοηίςϊοβ,  ςἢ ν᾽ 88 ἔοσ" 
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Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΙΕΒ. ΧΗ. 

ἀερατίοά, ἀπά σλπὶς ἱπίο τῆς σουην Βι( 
οἔ Ομ αἰδαά. - 

510 ἷν. 21---25. 

Β.σ. ἢἷβ μοβὲ τρδγομεά δρδιηβῖ ΠΙΠΊ 1Π Ἔν ΕΥΥ 
“ΞΕ ρΐδος, γμογαβθοανοσ ἢς ἡψεηῖ. 

21 Νον {πε} τῆλ ψεῖε ἴῃ τῆς 
ἴονγεῦ βεῃϊ Π)ΕββΘΠΡΈΓΒ ΠΠῖοῸ ΤΊΥρῆἤοη, 
ἴο ἴῃς εηὰά τπδῖ πε βῆου !ἀ ιδβίθη ἢΐ5 
ςοπιίηρ, υπἴο {Π6πὶ ὈῚ τῆ6 ὙΠ] ΔΘγη 658, 
Δηὰ 5Ξεπά τ εηὶ νἱςἴι!2]8. 

22 ὙΝν πεγείοσε ΤΎγρβἤοη πιδάβ γοδα 
411 Ηἷ5 πουβειηθη ἴο σοπῆς τῇλι πίρῃι: 
δυῖ τμετὰ [6]}] ἃ νεῖ ρύεαῖ 8πονν. ὈΥ͂ 
ΓαΆβοη ΨὨεγεοῦ ἢς σης ποῖ. ὅο ΠῈ 

Βεοὰ ὈΥ Βεποδοαπὶ αραϊηϑὲ 5} 5 ῃδὶς (2 ΟἾγ. 
χὶ. 9), δηὰ τυ ]ς ἢ ἸΔΥ οἡ ἴῃ βουϊζπεση θογάθῦ 
οἵ Τυάκα, Ὀεΐοοη [1,6 ἢ 5} δηπὰ ΗἩδρῦτγοῃ. 
Τἢε Μϑ5. οὗ [οὈϑορῆυ5 βῃογίθη ἴδ πᾶπὶα 
ἑηΐο Ποζτᾷ, τ ἢϊο ςΟΥΤΟΘροΠ 8 ΟἸΟ56ΙΥ ἴο [Π6 
τιαοάσοσῃ “ υγα," ἃ Ὑἱ]αρὲ ἴῃ 16 τοαυϊγοά 
Ροϑβίοη (Κοδίηβοη, “δ βθάγοθοβ,, το]. 1]. 
Ρ. 215). ὙΠε ϑυτίδῃβ 5βθθπὶ ἴο ᾶνε γοραγαθά 
τε ἜΡΡΓΟμΟΣ ἴο Ϊεογιυιϑαίεπι 85 θα: 6 Γ΄ ἔγοπῃ [ἢ 
846 οἵ [ἀυπηδα (δὴ ΤῸΠ] ΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΓ υδγίογ. 
(δες οἱ. ἱν. 29; Υἱ. 31-54.) 

δύο απά δὶς δοιῖ »ιαγοδεά αφαϊπεί ῥί».} 
Α8 ὙΤσυρδοη τηδάς [8 οἰγουϊου8 τηλγςοῇ, 
ϑιπηοη, Δοίίηρ Οὐ δὴ ἴΏΠΟΙ οἶγοϊθ, δἰ νναγ8 
Ορροϑβϑά 58 ἰσόοορβ Ὀὑεϊννθδεη [(πῸ δττὴν οὗ 
ὙΤΥΡῆοΩ «πὰ Ϊογυβδίοη. Μοδηνῆς Π6 
᾿ν43 5[ΓΘΠΠΟΌΞΙΥ Ρυῃίηρ τῃς 5ίεξο οἵ ἴῃς Αςγὰ 
δὲ (μδὲ ρίδαςθ, δηὰ μαὰ δἰπιοϑσὲῖ Ὀσουρῆϊς (δ 6 
δυγδῆ μαγιβου ἴο οδχίγοτη [ἰ65. (866 ἴδε 
Ὠοχὶ νεῦβε.) 

1. δε δαὶ «ὐεῦε ἐπ ἐδ ἰοαυεγ.} 866 
Δῦονϑο, οἢ. χὶϊ. 26. [{ 15 εοἶεαγ [Πδὲ ϑίπιοη μιδὰ 
σοπίϊηυρα ἴΠ6 ΡΟ] ΟΥ̓ οὗὨ [οπαΐμδη νυ} γοϑροςῖ 
ἴο ἰπ6 Αοἴὰ, δηὰ ᾿δὰ 8ὸ ἴδσ ϑβϑιςςοοάθα ἴῃ 
οὐυϊίηρ οΥ᾽ 118 5ῈΡΡ]168 85 Στ Υ  ἴο ἀἰ51Γ6 585 
{ῃς ρασσίβοη, ᾿νοῦ ννᾶ8 {πογοΐοσε ὑγροηΐ οἡ 
ΤΣΥΡδοΟΩ ἴο οοπὴς ΟΥ̓ 5οῃηὰ ἴο [15 το]ϑῖ. 

ὁγ ἐδὲ αυἱϊάογπει..] ὙΠ ἰτᾶςὶ βουτἢ-δαςὶ 
οὐ Τογυδαϊθηι, ἰονναγὰβ 186 Πεδὰ 868, νυᾶβ 
Κηονῃ 85 “τς τ] ογηθ55 οὗ [υἀ5 8. ὙΠΟ 
ΒΑΓΓΒΟΩ ϑ8ιιρροϑῖοαὰ ἃ σοῦ πτουρῖὶ 1815 
«γδςοῖ, νῃις ἢ νν48 τηἀδεξεηάεα ΕΥ̓͂ ΔΗΥ͂ [ΟΓΓΘ58. 

4. Τργρδον νιαάφ γεαάγ αἱ] ῥὲς δογεόηιοκ 10 
εονις ἐδαΐ πὶσϑ ἢ Α ηἰχς πιάτο οὗ [ῃ6 
ἉΔΥΔΙΤῪ ἴογ ἴπ6 το] εῦ οὗ [16 ξογΓΟ55 νῦῶβ 
διτδηροά, ἴἢς ἱηίθηζίοη δοίηρσ πὸ ἀουδὲ ἴο 
ἵγανεσβ ἴ6 ΨΠ0]6 ἀϊδίδπος---ἀδοὰΐ ἔννεη!Υ 
τη 165---θεΐοτε ἀλννῃ. ““Βαυῖ ἴδετε ἔε]} ἃ υθσῦ 
στοαὶ 8πονν." ΤὉὍῃῈ βοπιεννῃαί υπιδυδὶ ος- 
οὐυγίοηος οὗ ἃ ΠοανΥ [2]1] οὗ σϑῆον ἐγυπίγαιο 
116 οπίεγρτγῖϑε, δηὰ ἱπάυςοα ΤτΥρπου ἴο Ὀγθακ 
ὉΡ ΠῸΠπι [ιἷ5 4υἀΓο ΓΒ, δη γεΐυγη [Ὠγουρῇ ἴῃ 6 
Ἴτησ-. ἰογάδηϊς γορίοη ἴο ἢΐϊ8 οὐγ ΠΟΙ ΠΕΓΥ. 
ὅπονν [118 ἰῃ Ῥα]εϑῖίηθ οσοδϑίομδ! νυ Ὀοΐνοοη 
Οὐοἴοδεῦ δἀπὰ Μαῦοῖ. [ἴ ΓΑΓΕΙΥ 1165 ἸΏΟΓΘ 
ἴπδῃ ἃ ἀδγ; διυιῖ ϑοπιϑιϊπηε8 ἰξ ἰ8 ἄθερ, δπὰ 
ΣΕΙΔΔΙη5 ΟἹ ἴδ σγοιηἋ 56 ΈΓᾺ] ἀλγ8, ΟΥ̓ Θσθη 

22 Απά ψῇδη ἢς ολπιὶῈ δᾶ ἴο 
Βαβοδηιᾶ, ἣἢς 8ἰενν οπαΐμδη, ννῆο 
ννᾶβ δυγιεἀ Πεγα. 

24. Αἰεγννατὰ Ττγυρβοη τεϊζιγηθὰ 
δηά νγεπξ ἱπίο [158 οὐγῃ ἰδπά. 

ἃς ΤΠ η βεηῖ δίπιοη, δηά τοοῖς τῇς «ἶτ. το 
θοηα8 οὐ Τοπδίῃδῃ 8 Ὀγοῖπεγ, δηά 
δυτεά {πεῖ ἰηῃ Μοάϊη, με ΟἿ οὗ ἢϊ5 
ἔλιπε Γ8. 

ΡΉΒΕΙΡΟΝ 

85 ΤῊΓἈ 48 ἃ ἕοτίηΐρῃῖ. Ηρ ᾶνΥ [2115 οσουττεὰ 
ἴη τΠ6 τυῦἱ]ηΐοῖβ οὔ 1722, 1754, 1818, δπά 
1854-ς. (8566 Οτονς, ἰπ τ. δ. 1} 8 “ Ὠ1ςι. 
οἵ τὴς ΒΙδί6, νοὶ]. 11. Ρ. 692.) 

δὲ ἀεῤῥαγίεά, απά εαγπς ἱπίο ἐδὸ τοιρΙ 7} οὗ 
Οαἰααά.} Οτὶπηπὶ ςοη]εςίζυγεβ ἴἢδι πα τιτομοα 
τουπὰ (ἢς δουϊογη ΘΧΙΓΘΛΠΥ οὗ ἴῃς ολὰ 
868. ἴΠ15 τοδομίηρ ΟἸοδὰ [πγουρῃ τς Μοδθξε 
[οΥΤ ΟΥΥ. 

48. «ὐδέη δὲ εαριὸ πεαγ ο Βασεακα.] 45» 
ςπιᾶ, βδῃογίεποα ΕΥ̓͂ [ὈΞερ 5 ἱπῖο Βαβοὰ (' ΑπϊῚ 
7ιι.᾽ χιϊ. 6, ὃ 5), 18 δὴ ὑἀπκπονῃ 5ϊἴ6 ἴῃ ἴῃς 
Ὑτγδηβο ογάδηϊς τερίοη. Νὸοὸ τηρητίοη οὗ τ 
ΟΟΟΌΒ ΔΏΥΜ ΕΓ ΘΧΟΘΡΓῺΩΡ ἃ5 ἴῃ ϑοεης οὗ 
]ουδίμδηβ τηυγάοτγ. 

ξ' 2. ΒΊΙΜΟΝ ΒΕΜΟΝΕΒ ΤΗὯΕ ΒΟΡῪΥ ΟΕ [ον α- 
ΤῊΑΝ ΤῸ ΜΟΡΕΙ͂Ν, ΑΝῺῸ ἘΒΕΟΙΒΑ ΜΑΟ- 
ΝΙΡΙΟΈΝΤ ΜΟΝΌΜΕΝΥ ΤΗΕΒΕ ΟΥΕΒ ΤῊΕ 
ΟΕΑΜΝΕΒ ΟΕ ΗΙ8 ΒΑΤΗΕΕ, Η15 ΜΟΤΗΕΕ, 
ΑΝῸ ΗΙ5 ΕΟΚ ΒΕΟΤΗΕΒΒ. 

425-80. Οη ἰοαγηηρ 15 Ὀγοῖμογ δ ἀθαῖνς 
δης Ὀυτίαὶ δὲ Βαϑοδηδ, διπιου 5εηΐ ροσβοῦς ἴο 
οδίαίῃ [6 ὈΟΑΥ͂ πη σοηνοΥ ἰἰ το Μοάεΐη, τὴ 
ῃαϊϊνα ρίδος οἵ ἴΣ Μδοοδῦθεα ἴσην (ςἢ. 11. 
1-18),  ογε Μαιίδίμιδ5 (ςἢ. 11. 70) δηὰ τῇς 
ἴτε 508 ργενυϊουϑ} ἀεοεαβϑεὰ ἡγεγε ΔΙ ΓΕΔΑΥ͂ 
δυγοά (ςἢ. ΙΧ. 19; ΧΙ. 27). [{π- |ἷἶἰἂιβ Ρσόῦ  Υ 
ποῖ ὑπη0}} αν πε μαά Ἴαρίυγοα ἴΠ6 Αὐτὰ 
(νυ. 50) δπά ϑεξἸεὰ ἢ πιϑο ἢ ἴῃ ἢ15 Κίηρσάοτι 
καῖ δἰπιοὴ υπάογίοοκ ἴπε δυο οΐυγα] ννοσκς 
τιοητὶοηοδά ἴῃ συν. 27-29, ϊοῆ ἀτὸ ποιϊιςδὰ 
δἱ 1ῃ15 ρΡοϊηΐϊ οὗ ἴπ6 πατγτγαῖϊνε, ἴτοπὶ ἴῆ6 οοῦ- 
Ὡροζίοη οὗἁ διιδ]εςοϊ-πιαϊζεγ, δηά ποῖ οὗ ἘΠ πη6. 

25. ΤΡεπ “.π ϑίγιοη, απά ἰοοξ ἐδὲ δοπδς ο7 
πη ἢ ΒΥ ἃ νν6}1-Κπουσῃ Ηεῦτενν ἰάϊοχῃη, 
ἴῃς ἀδαὰ ὈοΑΥ͂ οὗ ἃ πηδῃ 15 οδ᾽]εὰ “ ἢ18 Ὀοτ δ 5," 
ἉΠδίουοσ σοπάπιοη ἰὲ 15 ἴθ. ὙΤμὺ5 [πὸ 
ΤΑΌΠΊΤΩΥ ΟΥὗἨ |οϑερ 85 ϑρόκθῆ οὗ δ8 ἢ 
“Βοηθ65᾽ ᾽ἴῃ Οδϑη. ͵Ϊ. 25, )ηὰ Εχ. ΧΙ. 19: δῃὰ 
(6 Ὀοάϊο5 οὗ 84] δηὰ ἢ15 8οῆ8, ἤθη ἴδκοη 
ἔγοιῃ [86 νὰ] οἵ Βειῃϑῆδη, ἀσγὸ διὰ “ Ἐπ εῖσ 
Ὀοπ65," ἰῃ 1 841). ΧΧΧΙ. 13. 

ἐμ Μοάϊη, δὲ εἰἰγ 9 δὶς Καί δεν. Οοἴάρασο 
εἰν. 1|. 70; δ«πηὰ οὐ ἴδε 5116 οὕ Μοάϊῃ, οἵ 
Μοάεϊΐη, 566 16 σοπηλθηΐ οὐ οἷ, ἰἰ. τ. 



ν. 26---30ο.] 

δε 26 Απὰά 811] Ιβγδεὶ πιδάς ρτγεδῖ Ϊὰ- 
ΝΣ 43. χῃρῃίδτίοη ἔογ Πΐπι, ἀπά Ῥαννδι! θα Ηϊπὶ 

9- 20. ΓΑΆΠΥ ἀΔΥ5. 
27 ΘΙΠΊΟΠ α͵8ο δ. 4 τηοηυπχεηΐ 

σροη ἴῃς βδρυΐϊςῆτε οὗ ἢἷ8 (δῖμεῦ ἂἀπά 
Ἦ15 Ὀγεῖῆγοη, πα γαϊϑεά ἰξ αδἱοῖ ἴο 
τῆς 5ρῃῖ, νι ἤανγῃ βίοης Ὀεῃϊπά 
Δηὰ Ὀείοτε. 

ι- 28 Μοεξονεσ ἢε εξ. ᾧρ βδνεη 
ΡγΓγαπλ 45, οὴς δραϊηϑὲ ἃποίμεγ, ἔουγ 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΕΒΕΡ. ΧΙΠΠΠ. 

ἢϊ8 ἔδίμετ, δηά ἢΐ8 τιοΐδπετ, δηά ἢΪ8 
ἴουγ Ὀτοτἤγεη. 

29 Απά [πη ἴδεβε ἢε πιδάς ουη- 
πἴηρ ἀσνίοεβ, δος τὴς ψψὨ]ςἢ ἢδ 8εῖ 
στθαῖ ρ|Π1.γ8, ἀπά ὑροη τῆς ρ|1}|14τ8 ἢς 
τλΔας 41] {ΠΕΣ ΔΥΠΊΟΙΓ ἔογ ἃ ρεγρεζιδὶ 
ΤΛΕΘΙΊΟΥΥ, Δη4 ὈΥ [6 ΔΥΠΊΟΙΓ 5805 
οαῦναά, τῆδι {Π Ὺ πιρῃξς ὃς βεθη οἵ ]} 
{παῖ 541] ου τῆς 868. 

20 ΤῊΙΒ 15 τῆς βορυ]οῆγε νηὶ ἢ Πα 

26. αἱ! Πεγαοΐ »πιαάφ σγεαὶ ἰαγιεπίαϊίοη. 
ΤῊΝ 5θεο5 ἴο ἤᾶνα Ὀθθὴ ἃ βθοοηά του ΓΗ ηΡ, 
δαάιτοηαὶ ἴο (πΠ6 ῥγειηδίιισε ομθ τπθητοπρά 
ῃ «ςἢ. Χ, 52. [{ 15 ἀοοου θα ἴῃ αἰπιοσὲ ἴῃ 6 
54ΠΊ6 νογ 5 85 [ἢ που γι ηρ ἔογ [645 ((ἢ. ἰχ. 
20), ἕλεϊ ψῃϊοῖ νουἹὰ βδθοῖλ ἴο 5ῃοῖν [Παΐ 
τῆς εν Ποϊὰ ἴδ ἴνγο Ὀγοΐμογθ ἰῇ 6401], ΟΣ 
ὨΘΑΓΙΥ Θαυ4], ΠΟΠΟΌΓ. 

27. δέοι αἰσὸ μι ἃ νιοπιρηοη. (Οοπὶ- 
Ῥᾶγθ ΪΌβορῃ. “ Απί. [παᾶ.᾽ χιῖ!. 6, ὃ 5. [{ Παά 
Ὀεδη συβίοχΊΔΤῪ ἴογ ἴπ6 [εὐν5 ἴο ὈΆΓΥ͂ ἰῃ τος κα 
ουΐ γταάνοβ, ἢ 1 Π|6 ΟΥ̓ ΠΟ Ἔχίθγηδὶ “ΠἸ5Ρ ΔΎ. 
ΤΠ Οτθοκβ δηὰ ΒοπΊδηβ, οὐ ἢπ6 ΠΟΠΙΓΔΓΥ, 
᾿ἰκὸ τῃ6 Ἐργρίίδηβ, Ἁγάϊληβ, ἐγείδη8, δηά 
οἴδεσγ Οτθηΐαίβ, ογεςϊθὰ σοηϑρίσιουβ ποηι- 
πηοηῖ8 οΥὐοσ {ποῦ ἀδαά, ψ σῇ νοῦ οἴη 
ἙΟΒΕΥ δηὰ τηαρηϊῆσθηῖ. ὍΠὸ ναϑῖ τηοπυπιθηΐ 
ΤΑΙΒοα ὈΥ Αὐτοπγϑῖα ἰῃ ΠΟηΟῸΓ οὗ μΘΥ μυβθαηά, 
Μαιβοῖι5, αἱ ΗΔ] σαγΠ855115, 5ΠΟΥΓΠΥ Ὀοδίογα 
(6 τἰπιθ οὗ ΑἸθχδηθθσ, ννὰ5 συ δάση γοά 
ὃν 1π6 δηοϊεηῖβ, δηὰ ννᾶ5 ὄύθὴ γεοκοηθά οἠς 
οὗ τς ννοπάεσβ οἵ ἴπῸ ννουτ]ϊά. ὙὍὕδο ὄχαρὶο 

. ἴδι.ι5 5εῖ ϑργοδά, δηὰ τῆδὴγ ἴοτηδ5 οἵ ταυςῇ 
Δύο ΙΓοσζισαὶ ργοϊοηβίοη οχὶδὶ ἰῇ Αβϑίδ δηά 
Αἴπισα ψΠΙσἢ ἴοϊϊονν τ[η6 ἴγρε οὗ ἴ16 πιδιιϑο- 
Ἰθιπ, δη ἀρροᾶγ ἴο πανε Ὀεθη γοργοά ςοη5, 
ἴο ἃ Ρ»,Θαῖοσ ΟΥ 1655 οχίθηϊ, οὗ 115 ῥγιηςῖραὶ 
ἤφαῖισοθ. ὙΠῸ τποηυτηθηΐ ογεςίεα ΕΥ̓ δ᾽ πιο 
αἴ Μοάεϊη 5 πο δχοερίίοη ἴο {π6 βϑησϑγαὶ 
γαϊθ. [{ νγὰβ “οὗ πονῃ βίοηθς Ὀθῃιπα δηὰ 
Ὀείοτε ;᾽ ἴἴ ννᾶ5 “ γαϊϑθὰα αἱοῖξ ἴο 1ῃη6 5ίγις; 
1 μαά ““ρτγοδαῖ ΡΠ |γ5 δεῖ αδοιΐ ἴἴ, ΨΨΒΙΘΉ, 
δοσογάϊης ἴο [οβϑρί5, ἔοττηθὰ ροσίίςοθϑ 
(στοαῦ. Μγ. ἘΘΓρυ δου 5 Τοβιογαίίοη οὗ (ἴῃς 
Μδιβοίθιπι (( Ηἰσῖ. οἵ Ατοϊμίοσξζιγο,᾽ νο]. 1. 
Ῥ. 249) ἔισηῖσῆοβ ργοῦδοὶν ἃ σοοά ἰἄοα οὗ (6 
ΦΘΠΟΓΑ] ΟΠαγασῖοσ ΟΥἨ δ᾽ πιοη 5 πιοπιπΊιοηῖ ; 
ὙγΒΙο ννᾶ5, ποννόνοῦ, αἰ βογοηΐ ἔγοπΊ 4}} 51Π|1- 
Ϊὰτ βίγισίηγοβ. ὉῪ {ῃ6 σοπιοϊπαϊίοη οἵ τῆς 
Ῥγγαπιϊα ἡνπτἢ (Π6 ρΠΠαγοὰ τοπλῦ, οὗ ἴῃς οἱά 
5ΘΡΌΪ ΓΑΙ ἀγομτοσῖαστο οὔ Ενγρί ἢ (Πὸ 
ΠΟΙΠΊΡΑΓΔΌΝΟΙΥ τοσοηΐ δίγὶς οἵ Αϑία δΝΙΙΠΟΥ. 
ΘΙΠΊΟΠ 5. “ΒΟΥ ΡὈΥΓΑΠΊ 5." σλη ΟΠΪΥ Πᾶν 
Ὀξοη δάϊιηςϊ5 ἴο ἢἷβ τπαΐη ϑἰσιοΐαγθ, ἔσγοτη 
ὙΥΠΙΟΝ ΤΠΟΥ ἸνΟΥΘ ΡΓΟΌΔΟΙΥ βοραταῖοα Ὁζ βοπλο 
ἐπ|1ὸ ἀϊἸδίδηςο. 

τοῦ βετυη οἰοημθ. 1 1 τΆ}ν, ἦν ἢ ΡΟ σηθα 
βίοηθ. 7οβόρμι5 δα 5 {παΐ {Π|Ὲ σο]ουΓ οὔ ἴῃ 6 
ΒΙΟΠΘΟ νγὰ5 ϑΠ16. 

28. «“ευέπ βγγαρηάς.) 80. αἷϑδο ζοβθρίνι5. 
Α5 5ἰχ ψουἹὰ μάνα Ὀθθῃ ἴθ ὈΓΟΡΟΙ ΠυΠΊθΟΣ 
ἴον 815 ραύϑηΐβ αῃα Ὀγοῖμουβ, 6 τηιδῖ ΒΌΡΡΟΘΟ 
τιαἱ διπιοη Ἰοοκοά ξογινατὰ ἴο [6 τἰ6 ἤθη 
ἢδ ἴοο ψουἹά Ὀ6 ναϊπογοὰ ἴο [ιἰ5. ἔδί!θγβ8, ἀπά 
ογθοῖθα ομαὲ Ῥυγαηηϊά ἔοσ ἢἰπιϑοῖ. [1 ννᾶβ 
ςοπλήοη ἴῃ (6 Εϑί ῸΣ ΤπΟΠΔΓΟΒ5 ἴο ΡΥΘΡΑΓΘ 
[Π61Γ οὐνῃ του 8. 

οπθ ασαϊπεί αποίδογ ἢ ὙΠῸ ῥυγαιης νογὸ 
110, τ ννοι!]Ἱὰ βθθτὰ, ἴῃ ἔνγο τον 5, 80 [παῖ 
Θ40}} πδὰά [15 ἔδίονν ορροϑβῖῖς ἴο 1. ΤΪ5 
ΔΥΤηροπιθηξ σοι]ὰ ΟΠἹΪΥ εχίθπα ἴο 5χ ργυγα- 
τοῖς οὐδ οὗ ἴῃς βενθῆ. Τὴ βουθηῖῃ τηυϑῖ 
ἢάγο βἰοοά ΟΥ̓ 1156] νου ἃ σοτηρδηίΐίοη. 

29. π ἐῤό ῥὲ »ιαά Ἄμππησ ἀφουϊοίς ἢ 
Ἐδίμοσ, “ὁπ {Π656,᾽ ΟΥ “7ογ ἴΠ686. ΤΟ 
ῬΥΓΑηϊ 5. ἡνεσα ποῖ ρἰαίη, κὸ ἴῃς Ἐργρίϊδῃ, 
διιΐς οτηδιηθηϊθά τυ δου]ρίυσγα οἡ {ΠΕῚΓ 
δι ιΓίδςΘ5. 

αδοιμὲ δὲ «υδίερ δὲ τοί σγεαὶ ριϊαγ..}ὺ ΤῊΣ 
ΡΙΠΑΓ5 ἀρρθασ ἴο ἤᾶνθ Ὀδθη δεῖ “ αὐοιιΐ᾽ τῇς 
ΡΥΓΔΙΙά5, ἴῃ ἃ ΠΊΔΠΠΟΥ 46 τ κΚηοννῃ ἰπ 
Εργυρῖ, δυιῖ ργοῦδο]ν ἢ {πὸ οὈ]εςῖ οὗ ππᾶσκ- 
ἰῃρ οὗξδο ἃ {ο»ι6)103, ΟΥ Ά “ βδοσγθὰά δηῃσϊοϑυγο,,» 
ψ πη νη ϊοῖ πὸ οη6 ταϊρῆξ ἰηἰγιιάς, Α 5εΐ οἵ 
ΡΠΠΑΓβ, νυν πο δοθπι, Κα (Π656, ἴο αν θθοη 
πποοηηροίϊοα, πλὰσκ οὐ [6 ἡοπεπος αἴτδο οι 
ἴο {πὸ ΤῸπιῦ οἵ αγτγιι8. (866. “Αποίοπὶ 
Μομπαγο ίθ5, νοὶ. ἵν. Ρ. 295.) 

ὠροπ ἐρε ῥανς δὲ »παάδ αἱ] ἐδεῖν ἀγηιοιγ.ἢ 
ἘαῖμοΥ, ἢ σορ τ θδοῃ θᾶ Ρ8Π0}]:08.) [π|:- 
ταΠ]οη5, ργοῦυδυϊν, οἵ ἴῃ6 οΥὐΠΑῪ Οτεοκ 
ΟΡ, ὙΠ] ἢ σοηδϑῖοα οὗ 4 ΠοἸμηςῖ δηὰ σοαῖ 
ΟΥ̓ παῖ], δι ρρογίθα ΌΥ 4 ροϑδῖ ογ ἴγιπκ οὗ 4 
ἴγοο, 

“ῤίδε εαγαε}] ΤῸ. “ὁ ϑρ5." ΡτγοῦδΟΪν 
σοτηπλοπιογαῖοα ἴῃς σαρίαγε οὗ [ορρὰα (ςἢ. χ. 
6), αηὦ [Π6 πηρι δὲ Πόσο μίνθη ἴο τς 
ΠΟΙ ΓΟ] οι  Ὑ οὗ ἴῃς [ο8.. (ἋΟΕ ςἢ. 
ΧΙΝν. 5. 

ἐφαὶ ἐρὸν ρησδὲ δὸ σέοπ.] [Ιἴ 15 ἱπιροβϑίθὶς 
(παῖ τὸ ἐἀοῖα!]5 οἵ {Π6 δοι]ρίιγοβ σὴ ἢᾶνο 
Ὀόδη νἱϑίθ]ο ἔγοια {πὸ Μραϊϊζογγαηθδη, ψῃ]ςἢ 
τνῶϑ δ ᾿οαϑέ ἔννοϊνθ π}1|65 οἵ; δυῖ (ἢ6 πιδίῃ 
τηοπιπθηῖ, ἀπ αὐ ἴΠ6 ΕΥ̓ΓαΙ 45, π]ΔΥ, ἴῃ 
(Π6 Οἶδα ϑύσαη δἰ πηοβρῆοτο, μανθ Ὀδοη ἀϊ5- 
σΟΓη 1016 ἔγοπι {μα ἀἰδίδηςθ, 



512 Ι. ΜΑΓΟΟΑΒΕΕ 5. ΧΙΙΠΙ]. [ν. 31---34. 

ΒΟ. πχδάς δὲ Μοάϊη, δηά ἴξ βἰδπάειῃ γεὶ πο ἀ8 ἴῃ Τυάεδα, δπὰ ἔξηςθά τἢεπὶ Β.(. 
Οπ ΤὉ μῃτο τῇ 8 ἀλγ. Δδους νντ Βἰρὴ τονγεῖβ, ἂἀπά ργεᾶς “τὸ 

21 Νον ΤἸτύρδἤοη ἀελὶς ἀεςεῖ ἢ} }} γ7 ννλ}15., δηἀ ρσαΐεβ. δηά θατγβ, δηά [δἱά 
ψῖ τπΠ6 γοιηρ Κίηρ Απιοςῆυβ, Δηἀ ἃ νἱοίιδῖς ἢδτείη. "τες 
5᾽ενν ἢ]π]. 

22 Απά ἢς τεϊρηεά ἴπη ἢΐ5. 5ἴεδά, 
Β. Ο. 142. Δῃηἀ στονγηεά ἢϊπι56}} Κίηρ οὗ Αϑίδ. δηά 

δτουρῃϊα ρταδῖ σαἰδπιγ προη τῆς ἰλπά. 
23 ΤΏδη δίπιοη δυξ αρ τῆς διγοηρ 

80. ἐξ “,αμάεὶδ γεὶ ὠπίο ἰδὲς 4)γ.}] Ϊοβορῆυ5 
δᾶγ8 τηδλί ἴξ 51}}} τοπηδίπεὰ ἤθη ἢ ψυγοῖε 
(δρουῖΐ Α.Ὁ. 70). 80 4150 Ευβεοῦῖιι5 (΄ Οηο- 
τηδϑιίςοη, αὐ σο.Ή. ΜΟΡΙΜ), της δδουΐῖ 
Α.Ὦ. 320. Μοάδσζῃ σχοβϑθασολοβ ἅτ που 
ἴο ἰᾶαντὸ ἀϊϑοονεγεαὰ δος ἴγδοὸ οὗ ἰξ ἱπ 186 
ΤοπΊδΙἢ8 Οὗ ἰάσρε βορυ ]οῦγα] να] 18 δηα Ὀγοΐεῃ 
ςο]ιπλη5 ΠΘΑΓ ἴἢ6 πιοάστῃ ΥὙἹΠ|ᾶρὲ οὗ Μεαϊδθῇ ; 
δυΐ [86 ἴΓάς 68 ἀγὸ ἔενν, δὰ ρεσῆδρβ ποῖ αἱΐο- 
ξεῖμοῦ οεγίδίη. (5ε6 ἴθ “ Οὐδγίου ϑ[αδϊθ- 
πιθηΐξ οἵ [Π6 Ῥαϊεβίίης Εχρίογαϊίίοη Ευπα᾿ 
ἴοσγ Αρυ] 1873) Ρ. 93). 

δ.3. ΤΆΥΡΗΟΝ ΜΌΚΡΕΒΒ ΤΗΕ ΟΝ ΑΝΤΙ» 
ΟΟΗΒ5, ΑΝῸ ΒΕΟΟΜΕΒ ΚΙΙΝΟ --- ΒῚΜΟΝ 
ΜΑΚΕΒΑ ΤΆΕΒΑΤΥ ΜΙΤῊΗ ὈΈΕΜΕΤΆΙσ8. 

391-45. Αἴον ἴἴγοθ γοᾶῦβ δηά 4 δαὶξ οἵ 
᾿οϑιϊδίίου Τσυρῆοη (ἢ Β.0. 142) [τον οὔ 
τἴι6 τηδϑῖς, πιυγάογοὰ [86 ρυρρεὶ Κίηρ, ννοϑο 
οᾶυϑε 6 ᾿ιδά ρῥγοίοβθοα ἴο ὄβρουβε, δηὰ 45- 
βυπιοὰ [ἴῆ6 σγοόνγῃ ὨὮϊπΊ861. δϑίπιοη, Ὀροη 
[8ϊ5, Ὀγοόῖκο οὔ 41} τοϊδίοηβ νυ ἢϊ5 Ὀγοίπο τ᾿ 5 
ΤΩ Σά οΥοῦ, δηά δηϊογοά ἱηΐο ποροίίαἰοηβ νυ τἢ 
᾿επιοίγίυδ, ννῖῖο 511}} πιαϊ πἰαἰηθὰ ἰΠ6 5ίσυ κε ὶς 
ψ ἢ ὙΤΥΡΒοη ἔγοηι δεϊευςία, εγε ἢς πδὰ 
ἄχοὰ ἢἰ5 πεδά-αυδγίεσβ Ναίυσα! Υ εῖπε- 
(τις τεςεῖνεά ἰδ ονεγίγεβ ξΑΥοΌ γα ΪΥ, δηὰ 
Ῥιοροβοά {6 ἴετῃβ ἩΏΙΟΝ ἄγε ρίνεη ἴῃ συ. 
36- 40. ὍΠεθε ἴοιτης ἰηνοίνο (6 ργδοῖοδὶ 
ἱπάορεηάεπος οὗ [υὐξᾶ. 80 ἱπηροτγίδηϊ ννᾶβ8 
[Π6 πον ἀρτοοπιεπέ σοηϑί στοά, (αὶ ἴῃ οοη- 
ποοϊϊοη Ἰ ἰἴ ἃ ΠΟῸ ΕΥὰ νγ)ὰ8 86εῖ ὉΡ, τῇς ἢ 
(Ποησοίοσ ἢ ρῥγουδίϊθα ἴῃ ἰεραὶ ἰηβίσυτηθηῖβ 
«ηὰ ςοηϊγαςί5, τδοιρ (Π6 δεϊθυςϊὰ ΟΥ̓Δ νν88 
ποῖ ῬΠΟΙΥ αἰδιιϑοά. 

31. Τργρδοη ἀεα] ἀεοεὶ μεν «οἱ δὲ γοισες 
ἀἰπρ “πηοοδι..1 Ασοοτάϊηρ ἴο 1ἶνγ (΄ Εριν 
ἵν. σά 35.), ἰδ γᾶανὸ οὐὖἱ {ῃ4ἴ Αηδοςδι8 5ιι:ν- 
ἴογοὰ οπὶ οδου]υβ, δΔηά τοηυϊγοὰ δὴ Τρογᾶ- 
τίοη ἔοσ ἢ 5 το οὗ, τς ἢ (6 ΡΠγϑΙοΔη8 ΕῚῈ 
ἰηϑίγιςῖοα ἴο τοηήοσ δῖα]. ὙΠῈ υηΐξογζυηαῖο 
ὈΟΥ νγᾶ5 θαΐ ἴδῃ γεοᾶγβ οὗ ἀξ δῖ "18 ἀθοθᾶϑα. 

82. δὲ... «γοτυπεά ῥίγιον ἀίπσ 9 .4:1α.} 
ΤἼΗΟ δοῖυδὶ τγεῖρῃ οὗ ΤΎΥΡΙΟ 15 δἰϊεϑίοαὰ ὈΥ̓ 
ἃ ςοἴη, νιον Π45 186 ἰῃϑογριοη Βασιλέως 
Τρύφωνος αὐτοκράτορος (5τη {88 ’ Ὀἱςῖ. οὗ [6 
ΒΙΌ]6,, νοὶ]. 1ἰ. ρ. 1573). ΑΑςοογάϊης ἴο 
ΑΙηΐου (" Ε.. Η.᾽ νοὶ]. 11. ρρ. 327-38), ς Πεϊὰ 
τ6 Τγοπο ἔγοπι ΘΑΣΪΥ ἴῃ ΒΟ. 142 ἴο ἰδίς ἴῃ 
Β.Ο. 139-- ϑοιῃοίὨϊης 5μοσί οὗ ἔουγ γεᾶσδ. Οἡ 

34 Μοῖξεονογ δίπιοη Ἵοἤοβα ΠΊ6Π. εἶννας 
Δηἀ 5δηῖ ἴο Κίῃρ [επηείπι5, ἴο τἢς 
εηὦ ἢς 8Ποι ἃ σινα ἴῃς ἰδηά δὴ ἴπι- 
πη ηἰγ., Ὀεσαυβε 8] τῃας ΤΎΥΡΒΟΠ “πες 
ἀϊά ννυᾶβ8 ἴο 8ροἹ]]. δενέε:. 

1 Ο-. οἵ 

7» 

τπ6 τἰΕἰς “ Κιηρ οὗ Αϑία," 5. [ἢ6 σοπιηθηΐ οἱ 
«ἢ. νι! 1. 6, 

ὀγομφδὲ ἃ 3γεαὶ εαἰαρην πῤοη τὲ πα. 
7]οβορδυϑ 8384758 [δῖ 6 ϑῃενγεά ἢ! πιϑο]ξ “4 τῃο- 
Τουξὰ Ἰἰονοσ οὗ ἸΌΧΌΓΥ," δηα {πογεὺγ αἰϊοηδιο 
τῆς 580 οσυ, νῆο νυοηΐ ΟΥ̓ΟΣ ἴο 1ῃ6 ΡΑΙΤΥ͂ οὗ 
Βειηείτὶυ8β. Ὠιοάοτγιυ βρεᾶῖϑ οἵ "5 δαυίηρ 
οΑΥγθὰ οὐ νγᾶγβ ὙΠ ναγίουβ “ ϑλίγαρβ " ἴῃ 
Μεβοροίδηγα, (αἸεσγτία, δηὰ ἴδ6ὸ υἱοϊηϊν 
οὗ Απιϊοοῖ (Ετ. χχυ Η!5 γείξῃ ννᾶβ υἢ- 
ἀουθίθραϊ!Υ ἃ {πε οὗ Ἴσοηίίπιιοιβ τναγίατε δηὰ 
ἀἰϊδιυγθδηςς, ἴὼ νοι “ ἴῃς ἰΔηὰ," ἐς. ϑδγηίδ, 
διιδεγεὰ ργοδίϊγ. 

93. δὲ ϑίρεοπ διά ὦρ 1δὲ σίγοπρ δοίάς ἐπ 
μάεα.] ϑιπιοη ννᾶβ [6 πιοϑῖ ργυάσηξς οὗ ἴῃς 
80η9 οἱ Μειδία (ςἢ. 1]. 65). Ηε ποτοσ ἰεῖ 
8110 Δῃὴ ΟΡροσίιιηγ. ΤΓγΥρδβοη᾿β αἰ ΕΥ̓ ννὰς 
ἢ|5 Ορρογίυηϊγ. ἈΝ ΏΪ6 [Π6 οἷν] ττὰγ ταρεά 
ἰὰ ἷ5 περ θουτγποοά μα Ποϊά δἱοοῖ ἔγοιι ἱξ, 
δηὰ ἀενοίδα ἢ18 Ἔπογχίοβ ἴο βἰγεηρσιΠπεηΐϊηρ {86 
ἀείδηςεβ οὗὨ 15 οὐ σουηίγ. ὉὍῃὸ οδϊεῦ 
“( (ΤΟΊ ΠοἾ 5. οὗ [υἀπὰ ἃγὲ δπυτηεγαῖοα ἴῃ 
οἷ, Ιχ. 509-52. δίπιοῃ ποῖ ΟἿΪ Ριιῖ μετ ἴῃ 
ἃ 5ἴαλϊε ἴο γεβίβὶ ἃ βυάάδη 4558}ῖ, Ὀυϊ ὑσο- 
νΥἱϑίοηθαά ομδ δηά 4]Ϊ] ἀραϊηϑί ἃ ξίθρε. 

ῥίψ ὁ ἰοτυεῦς, απᾶ ργεαὶ «υαἱΐ) ἀπά ραΐεξ, 
«πα ὀαγ..) ὙΠΟ656 Ψοτα, ἰη ἴδ {ἰπ|6 οὗἁ διπηοπι, 
Δηα ῸΓ τηδΥ σεηϊυτγίο5 αἴογναγάβ, ([ῃ6 τηδῖπ 
ἀείδηςοβ οὗὨ Ἔν ΥΥ ἕοπιβεὰ οἰἰγ. ΚΝ 4}}5 νψεσὸ 
οσαγτίοὰ ἴο ἃ πεῖσῃξς ψῃϊςἢ (ἰἴἰ τὰ (πουρῖ) 
δοδ  ηρ.δοῦβ σου]ὰ ποῖ Θοαυδὶ: [ἢ 6 ἴονγοιϑ 
νν πο Πδηκοα τπδηι, οὐ ἀοπιαῖοα {Πποηλ, τγετε 
διγεησιβοποὰ ἴῃ ΟΥ̓ΟΓΥ Ῥοβϑὶῦϊα ψΑΥ; ψαῖοβ 
ψνεσα πιδάθ οὗ [πε πιοϑὶ 5014 δηὰ ᾿ἰεαϑδὲ οοϊῃ- 
διυδῖῖ0}6 πιδίογ 8: Δ Γ5 ννογο μι} } ΠΡ] 1οα δὰ 
δυρτηοηϊοά ἴῃ (Πϊοκη6585, ϑδιπιοη ἱηοϊυάδοά τ 
ἢ15 βομβοπὴθ οὗ ἀσίδπος 4}} [μδὶ ἴ6 αγί οἵ τῆς 
ἴπ|ὸ πδά οἰαδθογαίθα 1 γόϑροςῖ ἴο ἴπ6 ἔογξϊ- 
βορίίοη οὗ βίγοης ο] 5. 

84. δ». .. “.η 10 ἀἰηρ Περιείγμα. ἢ Ὁ 6- 
τηθίγ5 ἀρρεᾶτβ ἴο βανε ὕεεη δἵ ϑεἰευςῖα (1ὖν. 
“Εριτ ἢ 10; Ῥοτγρῆγγ. δρ. Ευδβεὺῦ. “γος. 
(δῃ. 11. 40, ὃ 17; Τοβερῖι. "Α. 7. χίῖῖ. 7, δ τ). 
δἰπίοη οουϊὰ τολα γ οομηπιιηϊςαῖς τυ δῖττν 
ΕΥ̓͂ 864 ἔσοπι [58 ροτί οὗ [ορρᾶ (εἰ. χὶν. ς). 
9 ἐῤὲ ἐεπά δὲ τδῥοιϊά σίυε ἐδὲ ἰαπαάῖ ὧν ἐν ε- 

»ῃρμγ.}1 ϑθοη τεαυϊγοὰ τπὯ6 τοπυηοδος, 
οἡ ἴῃς ρατί οἵ ἔπε ϑγτγίδη Κιηρ, οὗ 11 οἰαίτῃ ἴο 
(δυο οὐ ἴδχ οὗ Δγ δβοτί οὐ κἰπὰ. ἢ θπιο- 
{τυ ἐταηϊοά {πὸ ἀοπιληὰ (νυ. 39). 



ν. 35---42.} 
45 πιο ψποπὶ Κίηρς [επιείγίυ8 

δηβννεγεά δηὰ 'ντοῖ δῇζεσγ τΠ|85 πηδη- 
ΠεΓ: 

426 Κίηρ επιείγίιι8 ὑπο δίπιοη 
τῆς ΠΙρἢ ργεβῖ, δηά ἐτεηὰ οὗ ἰκίηρϑ, 
5 4͵580 υπῖο τῆς εἰάειβ δηά παῖίοῃ οὗ 
[πε Ἶεννβ, βεπάειἢ ρτγεαδείηρ : 

37 ΤῊς ροϊάδη οἴονγη, δηά τῆς 
ϑοδγίθς τοῦθ, ννῃ ἢ γὲ β86πῖ της 0.8. 
ψῈ ἤδλνα γεςοϊνοά : δηά νγὲ [6 γεδὰν 
ἴο πιᾶκς ἃ εἰθαάξαϑὲ ρεᾶσα υυτῇ γοιι, 
γεᾶ, δηά ἴο ψῦῖα ππηΐο οἱ ΟΠ ΓΕΓΒ, 
ἴο ςοηῆτγπι τῆς ἱπιπλιητε5. τυ ἢ νγε 
πᾶνε ρτδηϊεά, 

48 Απά ψῇηδίβοενεγ σονεηδηῖβ ψγῈ 
ἢᾶνα πιδάὰβ υνἱτἢ γου 814} δίδηά ; δηά 

αἱ ἐδαὶ ΤΡγρδοπ ἀϊά «αὐα.ς ἰο “ρο 1] 1,116- 
ΓΑΙΪΥ, “411 [πε ἃςῖ8 οἵ ΤΊΎΡΒοη ννετα τοῦ- 
Ὀεγ65." [15 ποῖ αιυἴα οἶδαγ [δὲ {158 παῦρα 
Πδα ΔηΥ͂ οἴδον ἑουπάφεϊοη Ὀ65: 465 186 Ἔχδοίοη 
οὗ ἴπ6 δυπάγοα ἰαεηῖϊ5Β (Ὁ. 19) 85 ΓδηΚΟΠΊ. 
ΤΥρδοη Παὰ βοδγοοῖὶυ βιῇηοιθηΐ ΡΟ ΟΥ ἴο 
ΠΟΙΏΡΕΪ δἰ πηοη ἴο ΡΥ διπὶ {τ θυϊσ. 

856. Απ Περιοίγίμς τοῖο ϑίριο δὲ δίισθ 
γε ϑίπιοι δδὰ Ὀδςοπις “ Ηἰρι Ρτίεϑξι 
δὲ ἴῃ ἀφδίν οἵ 58 Ὀγοΐμεν [οπδίῃδη, ἰἔ ποῖ ἐυθῇ 
οαυ θοῦ. (866 π6 σοτητηθηῖ οἡ Ὁ. 8.) [{ 15 ἴο 
Ὀ6 ποῖοά {πΠαΐ ΤὨδοηιοῖγιιι5 ἀοθ5 ἢοΐ Ἔνθ οἶδ τὰ 
ἴο σοῃέοσ {πὸ Ε{|6 οἡ μἰπι. 

αμπμά 3 ἰομά 9 ἀϊηρς.] (Οὐομρατγε ςοἶ. Χ. τό, 
19, λο, ὅς: χὶ, 27, ἄς. 

ἐδὲ εἰάεγ..7 ῬτοΟΌΔΌΪ [ἢ6 πποπιθεῦβ οὗ {πε 
οουποὶϊ οἵ δεπαῖθ. (ες οἰ. χίὶϊ. ό, ἀῃά οοτῃ- 
τηοηΐ σα [οε.) 

87. Τόε ξοίάεπ ἐγοαυη απά ἐδὲ “εαγίεἰ γοόε. 
Οη {πὸ ρῥγδεῖίος οἵ βοπάϊης ἽἼγοννηϑβ οἵ ροϊά ἃ5 
Ὀγοϑεηῖβ ἴο 5ἰδί6β8 ΟΥΓ βουογείβῃβ δῦοιιϊς (ἢ 18 
ρογιοά, 9566 ἴπ6 σοπιπηθηΐ Οἡ (ἢ. Υἱ}}. 14, ἀπά 
ΟΟΙΊΡΑΓΟ οἢ. Χ, 2.θ.0ὡὨ Ὑπὸ ψοσγα ἰγδηβίαϊοὴ 
“ὁ δολυίεϊ τοῦς " 5866ΠπῚ8 ἴ0 τηδδῃ ΤΟΔΙΪΥ “ἃ 
ϑρ θη ονεύσσοῦο οηθτοιϊἀεγεὰ ἢ βοϊάθη 
ΡΑἸπη-ἴνν] 55, 45 σγηῦο]8 οὗ νἱοΐογγ " (Εννα]ά, 
"Ηΐϊϑβῖ. οὗἉ [5γδε],᾽ νοὶ. ν. Ρ.. 334) ποῖς ὅ). Ο(οι- 
Ράτγὸ [πὸ Ἐοπιδῃ ῥαῥηαία. 

ο εοηῆγηε {δὲ ἐρριρρεμπ 16. «υδίοδ, «υο ῥαῦυε 
“ταηίεά.)}), δῖποσ, “ἴο ρᾳαιδῃξ γοῦὺῦ ἱπ- 
Ἰλὰη 1196. ὍΠ6 ἱπιπλ} {168 ἱπίοηἀδα ΤΠΔΥ 
6 [ἢο56 Ργοηιὶϑοὰ ἰῃ οἷ. χὶ. 234, 35; δυΐῖ ἴἴ 18 
ποῖ 50 5ἰδίεἀ ἴῃ ἴῃς ἰοχί, τῆς ἢ 5 ναρΊ6. 

38. οευδαϊ!οευεῦ εοπεηπαηπί: 4αὐυὸό ῥαυε παρ 
«υἱῥ γομ ὍΠΪ5 58 ἃ αἀἰβίηςΐ τεΐεγεηςς ἴο [6 
ἘΓΟΑΙΥ πιδθ ΨΠ Ιοπαῖμδη ἰῇ Β.Ο. 146-Ξ 
(εἰ. χί. 29--37), δηᾷ τευϊνθα 411 [15 σοπαϊοη8. 

ἐδε εἰγοηᾷ δοίά:.) ὅ66 Ὁ΄ 13. 

399. “1:2 αν ουεγεϊδί ογ Καμῖ εονρε]ϑα 
. 4ὐὸ 7ογχίυε 4.}] ἴῃ ἴδοϑε πογάβ5. τῃθγὸ 

“42 .οε.----- οί. 27- 
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τῆς 5βἴγοηρ Ποῖά85, ψνϑιο ἢ γε διᾶνς 
θυ ἀ6ἀ, 5Π4}} Ὀ6 γοιιγ οννη. 

490 ΑΚ ἴὉγ δὴγ ονεβίρῃς οὗ ἔδιιϊε 
ςοπληλ 64 ππῖο {Π|8 ἀΔγ, νγα ἰογρίνε 
ἰτ, δπὰ τῇς. σγονγὴ ἴὰχ αἰβϑο, νῃ]οἢ γα 
ΟΥΕ 08: δηά 1 τῆδτξ νγεγε ΔΠΥ οἵἴπογ 
τδυζε ρα! ά ἴῃ Γοτιιβαίθπη, ᾿ς 504}} πὸ 
τότε δε ραϊά. 

40 Απά Ιοοκ ννῆο ἃγε πιοεῖ διηοηρ 
γοιι ἴο θ6 'π οὐ Τοιτγῖ, ἰδῖ ἔῃεπὶ ὃς 
ΘΏΓΟ]]εἀ, δηά ἰεξ τῆεγε δὲ ρεᾶςς ὃε- 
Ὀνϊχε 8. 

41 Τπυβ τὰς γοκε οὗἩἉ [Πε Πεδίῆεη 
γὙὰᾺ8 ἌΚΘη ΔΥΔΥ ἔτοπι ἰβγαδεὶ ἴῃ τε ΒΟ 1. 
Βυπάγεαά Δηά 5ονβητίειἢ γεᾶγ. 

42 Τπεη τῆς ρεορὶε οὗ [5γδεὶ 

σου ὰ ϑθὺπὶ ἴο πᾶν ὕδθη ρτδηϊοὰ ἃ ροῃογαὶ 
ΔΙΏΠΟΒΟΥ ἰοῦ 411 οἴξηςθϑ. Ἴσοπι 6 δραϊηθῖ 
{Π6 ϑγτγίδη Ἴγζοννῃ, δηά τβογεΐογα ΤῸΣ 41} τς 
Γοσοηΐ δςῖβ οὗ τεῦε]]οη οἵ ψῆηϊοῖ τς [ονν5 
Ββαὰ Ὀδθη συ ΠΥ βίης {ΠΕῪ ἔογβοοῖκ ἴπε σδι158 
οὗ Ποπιοίστι8 δηά Ἔβρουβοά {παῖ οὗ ΤΙΥΡἤοη 
(οι. ΧΙ. 54--59) 

δὲ ἐγοαυη ἰακ αἰπο.}] 866 ἴδε σοπηπιοηΐ οἢ 
οἷ. χ. 29. 

ἐγ Ἰδέγρ αὐογὸ αν οὐδὲγ ἰγίδμε.) Οὐ (ἢς 
ψΑτΙοι5 αἰ168 οἰδίτηε ΌΥ ἴΠ6 δυτίδῃ τοπάτγοῖ5 
δοΐογε ἴδε {ἰπ|6ὸ οὗ ἴῃς Μαοσδῦεεα ὑγίποοβ, δηά 
ραιά ὕγ της [Θν8, 866 οἢ. χ. 29, 30. ΑἹ] ἴπ656 
ΜΈΓΕ ἴο οσρᾶϑο, ἀπαὰ [υάπὰ ἴο Ὀ6 ὀχεηρῖ ΠῸμῚ 
ΔΏΥ Ραγτηθηΐ νυ μδίονοσ ἴο [ῃ6 ϑΥγΔ ἢ σΥΌΨΗ. 

40. ἰοοῖ «υδὸ γε »ιοοΐ α"ΙΟΗ γομ 10 δ ἐπ 
οἱ εομγί.] ὍΠα ἰπν δι ο 18 ποῖ ἴο ἔμ γη ἢ 
σουγίίοτβ ἴο ἴῃς ϑδγγίαπ Ἵοουτῖ, θαΐϊ 50 αἴθ 5 
ἰονναγὰβ τῆς τογὰὶ Ὀθοάγ-ρυδατά. (οπιρᾶγο 
ςἢ. χ. 26.6Ὁοὸ Τῆς νάῖυς οἵ 4 ςοηίίηρσοηϊ οὗ 
[ον ιϑ ἴΤοορ8. ἴῃ [15 οδρί[4] δβδὰ θθεη δ γεδαῦ 
οχροθηςοα ΟΥ̓ ειπεῖγιιι8 (οἢ. χί. 47--ς51). 
ΕΣ “ες ἴῃ οἷιίγ οουγῖ," ἰγδηβίαϊθ, “09 92- 
τοϊ]θὰ ἰπ ΟἿΌΣ χυδχτὰ," 

41, Τιω ἐῤὲ γολε 9 ἐδε ῥεαίδεη «υας ἑαξεη 
ααυαγ ΕΑ] τοιαγκβ ἢ {γυῖλ, (ηδὶ “ (ἢς 
ςοηςοβϑίοῃβ δηὰ ἐὰ μυβῶθς οὗ {πε Κίηρβ δηὰὲ 
οἴμονῦ ροϊδηϊαδῖο5 οὗ [}18 ρευοα ξόπογδ!ν ἰασιοά 
80 ἰοῃς 85 [ΠΟΥ ψνογο ἀθϑιυΐο οὗἩἨ ἴῃς ΡοΥΟΥ 
ἴο εἰς οΥ τερυάϊδίο ἴμοπὶ " (΄ Ηἰ5Ξῖ. οὗ [53γδε],᾿ 
νοΐ, ν᾿ Ρ. 335); πὰ [58 νν85 σογίδιη]γῦ 51}}} 
ἔλχτ ἴγοτῃη δανίης βδεοοιγεὰ δϑβοϊυϊε ἱπάδθροη- 
ἄεποοθ. 51} ἴ ννουϊά 5θὸπὶ τ8δῖ, οη ἴῃ6 ψνΠο]ς, 
{ποσὰ νγᾶ8 η0 {ἰπ|6 αἵ τ ΒΙΟΝ ἃ ρΥοδῖεῦ ϑἴορ νγᾶ8 
τηδάς τοννασγάβ ἱπάθρεπάθηςο ἴἤδη [ἢ 6 ργοϑοηΐ, 
δηά τδ8 ᾿ς ννᾶ8 4υἱῖ6 τεδβοηδθὶο (πδὶ [ἢ 6 γὙϑΆΓ 
οὔ τς ἀρτεεηθηῖ ἢ Πειοῦυ8 (Β.0. 142) 
δῃοιϊὰ δ6 πιιάὰδ Δη οἵὰ, δὰ οδ᾽ θὰ “τῆο ἢγβί 
γοῦν οὗ ἔγεοάοπι. ΤὨς “γοκο οὗ (Πε Ὠοδίποη, 
"Ἶ ποῖ πον ΠΈΟΕΥ ΆΚΟΠ ΑΥΤΑΥ," νυ 85, δἱ 
ΔΏΥ ταῖε, πιδάα σοῃβι ΕΥΔΟΌΪ ἐν Πίοσ, 

21, 
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Β.Ο. Ὀόρδῃ ἐἴο νυ7ϊο ἴῃ τῃαὶσ ᾿ηϑ[Γυ ΠΟ Π18 

Ἑϑοῦυωι ἢ ςοπεγδοῖβ, ἴῃ τῆς ἤτοι γεαγ οὗ 
δίπιοη τῆς Πὶρἢ ῥγίεβῖ, τ[ῃ6 ρόονεγπογ 
δηὰ Ἰεδάογ οὗ τῃε᾿ [εννβ. 

43 ἴπ ἴῆοβε ἀδλγ8 πιο ςαπιροὰ 

[ν. 43--.4(8. 

ρου τῆς νν2}}5 τῇ τΠεὶγ τῦῖνεβ8 ἀπά 8Β.6. 
οὨΠ]άγεη, δηά ογοά ἢ 4 Ἰουά νοῖςε, 
δεβοθοίηρ ϑδίπιοη ἐἴο ρταπῖ τβετῃ "Οτω 

ς6. ἀὲς νεζὰ; ΡΘᾶ 
46 Απά τἢεγ εαἰά, ᾿εαὶ ποῖ στὰ κα 

΄“ οἷ. 14. 
27. 

δραϊηβδὲ (ὐ4Ζα, δηὰ δεβιερεά ἴς τουηά 
δῦουϊ ; ἢς πιδάς 4150 λη εηρίης οὗ 
ννᾶγ, δηά 86εῖ 1ἰἴ ὉΥ τῆς «οἰ, ἀπά Ὀαῖ- 
τεγεὰ ἃ οεγίδίη ἴοννεῦ, δηὰ τοοκ [ἴ. 

44 Απά τῆογ τῆδὶ ννεγα ἴῃ τῆς εη- 
δὶῃς ἰεαρεϑά ἰηΐο τῆς ΟΕ ; ννβεγευροη 
πεῖς νγᾶ3 ἃ ριεδῖ Ὀργοδγ ἴῃ τῆς ΟΕ : 

4ς ἰπβοπιυςῇ 45 τῆς ρεορὶς οὗ τῆς 
οἰἴγ τεῆς τῇ εἰγ οἸοί 68, ἀπά οἰ πιθοὰ 

δ 4. 5110Ν 8 5ΙΕ6Ε ΑΝῸ ΟΑΡΤΌΒΕ ΟΕ 
ΟΑΖΑΒΑ. 

48-48. Τμδῖ δίπιοη ἰυγηρα ἢ5 (Γεδίγ 1 
ἴῃς ϑγτγίδῃ Κιης ἴο δοοουπί ὈΥ δἴ οὔῇςς δῃ- 
βαρίης ἰῃ ἴδ6 τοἀυςἴοη οὗ ἴποϑε ἔογίγοβϑοϑ 
ΒΟ πιοδὲ ἱηϊεγίεγεά τὰ [Θνηδὰ ἰηά6- 
Ῥεηάθδηςε ἰ5 οἶεᾶσ. Βιυῖ {δε 15 ἃ ἀοιδί ἃ8 
ἴο με ΟΕ ψΒιο 6 ἤγϑὶ διίδοκοά. ΑἹ] (ἢ 
Μ955. οἵ ἴδε Εἰγϑῖ Βοοῖκ οὗ Μδοοδῦθοβ, δηά 
490 [86 δποϊθηΐ νογϑίοηβ, γίνε [6 Ὠδπιο οὗ [6 
οἰ 88 “" Οδζα. [}0οὈϑορῆμυϑ8, οὔ πε σοῃίγασυ, 
148 “ ΟδζΖδγδ," Ὀοῃ ἴῃ " Α. ].᾽ χἰϊ. 6, ὃ 7, )ηὰ 
ἴη “Β. 1. ἴ. 2, δ 2. Απά ΡΓΟΌΔΡΙΠΥ 15. ἴῃ 
νου οὗ Ολζᾶγα πανίηρ Ὀεθη (ἢς οδ]οςϊ οὗ 
αἴίδοκ. Ὅδὲε τεπιοῖες Οδζὰ ννὰ5 πὸ οὐσῖδοϊθ 
ἴο [υάπαῃ ᾿ἱηδοερεπάσηοε; ἴ86 σᾶ ΟΔΖδγα 
νν8 δῖ οὔςὸ ἃ τηθηᾶςο Δηἀ ἃ γᾶ] ἀδῆροσ. [ἰ 
ἰ6. πιοδί ΜΕ ΉΤΟΥ (παῖ, Ὀείοτε αἰίδοκιην ἴῃς 
ετοαλὶ βίσοηρδοϊὰ οὗ 88 δάνεγβασίεβ, [ἢ Αςγὰ 
δῖ [ογυβδίεπι, δίπιοη βπουϊὰ ἤανε ἔεϊξ 1 1η- 
οὐ θοηῖ οὐ δἰπὶ ἴο δῆραρε ἰῇ ἃ νὰ δῖ {ΠῸ 
εχίγειης βου οὗ ΡΒ 5118 ; 1ἴ 15 φυϊῖε τοϑϑοῦ- 
ΔΌΪα ἰδαξ πὲ 5ῃουϊὰ δανθ ἀε]νογεα ἢ5 ἢγαὶ 
558} ὑροη [6 ἔοσγίγεβϑ ἡ ΠΙΟἢ ννᾶ5, ποχὶ ἴο 
[86 Αὐτὰ, ἴ86 πιδίη βυρρογὶ οὗ ἴῃε Ηε]16- 
ὨΪΖΕΙ͂Β (ἢ. Χ. 52), ϑῖηςε 115 [8]} τνου]ά δῖ οὔσθ 
δ6 ἃ το]ιοῦ το ἴῃς πεὶρῃθουτίηρ [υἀδδη5, δηὰ 
Δ δἰδῖτῃ ἴο ἴπς ψασγτίβοη οὗ ἴῃς Αςσγὰ. Τῆς 
βίορε δηὰ οδρίυγε ἄρρεὰγ ἴο δᾶνε οςσιριθα 
δυΐ ἃ 8ῃοτί {1π|6. 

48. 1π ἐδοιε 4475.} ὅ8εε ἴδε σοχηπηθηΐ Οἢ 
Ἑἢ. 1.11. 

ϑύηοη εαριρεά αραΐϊποὶ Οσακα.ἢ Οη ((δ6 
το ΘΙ ΠΥ τηαΐ “ ΟδζΖαγὰ " 15 ἴῃς ἴσυς τεδά- 
ἴῃρ, 566 ἴῃ σοτηπιθηΐ Οἡ συν. 43-ὀὡ34ὡ,.8. 

δειίερεά ἐὲ γομηδ αδομιξ.)} 1 ἸΈΟΓΑΙΥ, “ 50γ- 
τουηάεοά 11 νὰ ἢ158 σαπιρ5.ἢ 

δὲ »ιαδε αἰδο απ εηρίπμε 97 «ὐαγ. Μορὶ οἴ 
τῆς Μό65. δανθ ἑλεπόλεις, “ΘΠρΡΊη65 οὗ νγᾶσ, 
Ὀυϊ (ἢς τηεξηίοη οὗ ἃ 5ἰηρ]6 βυςἢ δηρίης ἴῃ [86 
πεχὶ νοῦβα 566 ΠῚΒ ἴο ἱπΠΡῚῚ παῖ [ἢ 5βἰηρυϊαγ 
ΠΟΡΊΌΘΣ τηιϑὲ μάνα Ὀεθὴ πο ἤοΤο 4᾽ῖςο. ΤῈΣ 
ῥείεροί!ς 88 ἃ τιονθαῦ]α ἴοννοσ, τοϑεϊηρ οὔ 

ι.8 Δοσογάϊηρ ἴο οὐγ τυ καάποβϑ, θυῖ 
Δοσοσγαϊπηρ ἴο ΤῊΥ ΠΊΘΓΟΥ. 

47 80 διπηοη νγβ ἀρρεδϑεδὰ τονγαγά 
ἴδηι, Δπ4 ἐουρῃ!ς πὸ πῆοῖε δρδίηβι 
τῃδπι, δυῖϊ ρυῖ τῃεπὶ ουκξ οὗ τῆς οἰγ, 
δηά οἰεαπβοά τῆς Ποιι5ε5 τυῇῆογείη τῆς... 
ἰ4ο]5 σψεῖς, δηὰά 80 εηϊεγεά ἱπίο ἱξ 
ν ἢ ϑοηρβ δηά τπδηκΚβρίνίηρ. 

48 Ὑε2, ἢς ρυῖ 411 υπο]δδηπ 688 οὐ 

Ὅ6615, ΕΟ ψγᾶ8 Ὀγουρς ὉΡ οἷἶοθε ἴο ἴδ6 
ννᾺ}}5 οὗ ἃ δεβίορεά ἴον, δηὰ ΠΣ Οἢ ορετγαιοα 
Ὀοῖ οἡ [δε νυδ]] 156} δηὰ οἡ ἴὰς ἀοξεηάοσε. 
Βειηείσιυ5 Ῥο]ογοοῖθβ μδὰ ἃ βἰηρὶε δηρίῃς οὗ 
1(ἢ15 Κιηὰ δὲ ϑαϊδηνϑβ ἴῃ σγρτγυβ, δηὰ νγᾶ5 ἴἢ- 
ἀεδίοά ἴο ἴὶ ἴοσ 8 ϑδυςςεββέιὶ κίορε οὗ [δὶ 
Ρίαος (Ὁ ἱοά. δῖς. χχ 48. Ηες διδὰ δ]5ςὸ 
ΔΏΟΓΠΟΥ δὲ (Π6 οἷεξε οὗ Ἀποάδβ, δὶς ντᾶβ δὴ 
οηρίης οὗ ὀνεῃ σγοαΐεσ ρονεσ. 4.8 οὔς “σοῦ- 
εἰδά " οὗ (6 ἢγβι σαηϊκ ἀδοϊ65 ἃ πηοάσοτῃ 568- 
Βρῃξ, 8ὸ οὔς οὗ ἴπ6586 “πεϊθροὶςοὶβ" οἴδῃ ἀε- 
τειτηϊποα ἴπὸ δίς οὗ ἃ βίεζε ἴῃ δηςίθης {ἰπη65. 

44. ἰῤέγε «υα: ἃ ςΓεαὶ μῤγοῦγ ἐπ ἐδὲ εἰ. 
Ἀδίδογ, “ἃ ρτεαῖ δοϊῶσοο 10}. 

45. εἰϊ»ιδεά μροη ἐδὲ «υα!} ἘἈαΐδον, τοδὶ 
ἌΡ ὕροη ἴδε νν8115." ΤΒεσα σου] 6 ἢο Ὡδοὰ 
ἴο “ ΟΠ, 5ἴηος ἴΠ6 ννα]] ου]ά 6 γτεδα!γ 
ἃϑοοηἀςα οἡ ἴδ ἰηϑὶάθ Ὁγ ἔγεαυεηΐξ Πρ οὗ 
βίθρϑ. 

46. εαὶ ποῖ «υἱδὸ ἐς ἀεοογ παρ ἐο οὐν' «υἱεξεά- 
πε..}] ΤΏ ““Ἱοκοάπο55 ἢ τς ἢ τ[Π6 ΟΔζΖαγιῖος 
ςο ὙὙΔ5 ὈΓΟΌΔΟΪ [Πδὲ 5ἰη οὗ σεϊϊ σίους 
δροβίδϑυ τ ΒΟ (Π6 ΜδἼοςδῦθε ὑσίμοθϑ αἰνγανϑ 
80 5[6ΓΏΪ ἀεσποιμοοὰ δηὰ ϑοπιείϊπηεβ 5350 
ΒΟΥΟΓΟΙΥ͂ Ρυηϑῃοαὰ (οἱ, 1ἰ. 24, 44: 11}. 8 : νἱ!. 
24) ἄς). ΤΠΟΥ Βδοπὶ ἴο δᾶνο ἔεαγθὰ ἰεϑὶ 
δοη 5βου]ὰ ρυῖΐῖ {ποτὰ 8}} ἰο [ἢ στοσγά. 

47. δὸ ϑδύμποπ εὐας ἀῤῥεαςεά ἐοευαγά ἐδενε. 
δἰπιοη δοοορίθα {ποὶγ βυ Ὀγηβδίοη δηὰ 5 
(πεῖν ᾿ἶνοβ, Ὀυξ ἔογοβρὰ ἴπδαὶ ἴο αὐ 86 οἶγ, 
δηἀ τὸ -Ῥεορ δὰ 1 υἱδ ροσβοῦβ ποιὰ Βς οου]ὰ 
{γυιέ (Ὁ. 48). 

εἰεαποεά ἐδε δοιμε; «υδεγεῖπ {δὲ ἰάοῖε «ὐεγε.} 
Ὗνε 566 ὃγ [Πϊ5 ἴῃαἵ ἴῃς “ Ηε]Ἰδη!Ζίης " οἵ ἴῃς 
τἰπλὸ ννὰ5 ποῖ ἃ ἵὔθσο ὑγείδεγοηος ἔοσ Οτοςοίδη 
ΤΩΔΉΠΟΙΒ Δη δηλιΞετηεη(8 (ςἢ. ἱ. 14), Ὀυϊ δὴ 
δεοῖιδ] ἰᾶρϑε ἱπῖο ἸἀοἸδίσυ. [τηδρθ5 οἵ μβοδίθοη 
ξοάϑ χεγα 5εῖ ὉΡ ἴῃ [Π6 ῥγίναϊς ἢουδ65 οὗ [Βς 
ΗεἸἸοηΐΖοσβ, δηὰ τῇς Ουβίουηδεῦ οβεσίηρ5 
τηδὰθ ἴο ἴδε, ((ξ. οἷ. ἱ. ςς.) 

48. δὲ ρεὶ αἰ] ὠπείραππεις οἱ οΥ ἢ 1.6. 41} 
[δε ἴγδοοϑβ οὗ ἸἀΟἸ ΔΕ --- ΔἸ ἴΑΓ5, ̓ πιᾶροϑβ, στ δ] οσης, 
δΔοΙΓἢῆς 18] νθ 5568 δηὰ ἀγέβϑεϑ, υηςίδδη δολςῖβ 
ἴον βδοσιῆςο. ἄζα. 
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Β.Ο. οὗ ἴἴ, ἀηά ραοεὰ βυςἢβ τππεη ἴδπεγε 38 ϑδεεοπίηρ πὶ 'ἴο 6 δὲ οὔπς ψΠ Β.(. 
ἜΣ μοῦ Ἱὰ Κεαὲρ τῆς ἰανν, ἀπά τηδάβ ἴεὲ {με : ψῃΐοἢ τὨΐηρ ἢς ργαπιεά ἐπε ; “τ πτὸ 

ΒΙΓΟΠΡΕΓ ἤδη ἰξ νγὰ8 Ὀείογε, ἀπά 0}: δηά ψῃεη με μδά ρυῖ ἴῆεπι ουἱ ἔτοπι ἐῶν “ἢ 
τ γαῖ ἃ ἀνγα! !πρΡίδος ἔογ ΠΙπ156]Ὲ. τῆδηςς, ἢδς οἰοδηβεά τῆς ἴονγοῦ ἤτοι 2.6ἐε τυέὰ 

49 ΤΕΥ «ἷδο οὗ τε τοννεῦ ἴῃ 6- 
τυ 54] 6 ὑνεγε Καρῖ 80 βίγαιζ, (δ Π6Υ 
σου]ά πείζῃοσ σοπια ἔΌγἢ., ΠΟΥ ρῸ ἱπῖο 
τῃ6 σου ητΓΥ, ΠΟΥ θΌΥ, ΠΟΥ 86]1} : ψγῃογα- 
ἴοτε ΤΠῸῪ ννεῖα ἰῇ ρίεαὶ αἰ βίγεθθ ἔὺγ 
ννδηΐ οἵ νἱοίμ15, δπά ἃ ργεᾶῖ πυπιῦεΓ 
οἵ τἢεπὴ ρεγβϑηθα τἢγουρῇ ἔδιμπ6. 

50 ἼΓεη οτδά {πεΥ ἴο δίτηοη, δ6- 

}ίαεοά “με γποὴ ἐδόγο ἂς «υομίδ ἄεερ ἐδὲ 
ἰααυ.] Νοῖ ρθουν ρίουβ πλθη, θὰ πε οὗ 
(Π6 ΡΑΙΓΥ οὗ ἴΠ6 οὐγποάοχ, ψῆο οοὐἹἱὰ ὃ6 
ἰγυσίοα ἴο 4Δ]ῖονν πο Ηε]]οηἸΖίηρ ᾿γδςῖῖςα5. 

απα διιὴὲ ἐδογεῖη ὦ ἀαυείησρίαες γον δὶ»ι- 
“εἶ ὍΠῚ5 ἔυΓΠΙΘΠ65 ἃ ϑίγσοηρ διριχηθηῖ 
δρδιηβί (Π6 ΟΥ̓ ἱπιεηάοα δοῖηρ ΟδζΖᾶδ, 5ιηςο 1 
ννουα θ6 αι ου οὗ ἔς φυδδίίοη παῖ ϑίτηοη 
5ῃουϊᾷ δυοσ σϑϑιἄθ 50 δσ βοιῖῃ. [{ 15 α]5ὸ ἃ 
Ῥοϑιυθ ἀύριυπιθηΐ τοῦ (6 ΟἿΥ είηρ Οᾶζᾶγα, 
δίησθ ννῈὲ πη ὈΥ νϑῦϑε ς 3 (ςξ ςἢ. Χν]. 1. 19,21) 
παῖ Ϊοῆη Ηγγοδηιῖβ, ἴΠ6 δοὴ οὗ ϑίπιοη, δὰ 
ἢ]5 ΟΥ̓Δ ΠΑΓῪ γαϑίάθηςς ἴῃ [δὲ ἴοννῃ. 

ὃ ᾿ς, Θ1ῚΜΟΝ ΟΒΥΤΑΙΝΒ ῬΟΘΘΈΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ 
ἌΟΒΑ ΟΚΒ ΑΕἸΤΑΡΕΙ, ΟΕ ΪΕΚΌΒΑΨΕΜ, ΑΝῸ 
ΜΑΚΕΒ ΗΙΒ 50Ν ΪΟῊΝ ΟΑΡΤΑΙΝ ΟΕ ΤῊΗΕΒ 
ΗΟϑΞΤ. 

49--53. Αἴ Ἰοηρτῃ [Π6 ΓἸπ6 ννᾶ5 σοτλθ ἤδη 
(16 ἀεξεηάοτγβ οὗ 6 Αοτὰ δἵ [θυ ιϑα]θηὶ σου] ά 
ὯῸ ἸΟΏΡΕΥ τηφηΐδιη {Π6ηΊσοὶνε5. ὙΠΘΥ Βαὰ 
Ὀδοη {πΠ6 οδ]εςΐὶ οὗ ἰτεσιιθηΐ αἰἴίδοκβ οἡ [86 
ραγτί οὗ τὲ Μίαδσςαρθε ργίποθϑ ἔογ ἃῦονθ 
ὈΝΘΗΥ γεαῦθ. (δεε «ἢ. νἱ. 20, 4ηΔ ςἔ, ςἢ. χί. 
20, 23, 41: ΧΙ, 26. ΧΙ. 21.) Ηϊμογίο {ΠΟῪ 
6] ϑσσ ϑϑί! ]γ πο] ἘΠΕΙΓ τοδί πηροτίδηϊξ 
Ροβιοη, δπά δά Ὀεθη ἃ ποτ ἴῃ ἴπο 5]άθ οὗ 
ΘδΟἢ διισσθϑϑῖνα [οννῖϑι τεσ, Ετοπὶ {ἰπὶ6 ἴο 
{π|ι6 {Π6 ϑυσίδη Κίηρϑβ ἢαά στο]! να {Π θη, ΓΘ - 
Ἰηίογοθα {Πἢθπὶ, ἀπά πὸ ἀἄοιδέ σο-υἹοῖϊ 4] 6 
ἴῃεπι. Βιιῖ, 45 ἴπΠ6 ΡονῈΣ οὗ ϑυγῖα ἀδο] πο 
δηά παῖ οὗ [άδα ᾿Ἰπογοδϑοά, [Π]15 σραβθα ἴο 6 
ΡῬοϑϑῖῦ!ας. Ὑσυρηοπ᾿β παπάβ ἡνοῦα δ (15 {ἰπ|6 
ἴοο [11] ἔοτ᾽ ἢϊπὶ ἴο τερθαΐ ἴῃ6 οῇογί νυν] ἢ Πδά 
Ὀδοη ὈαΙΠοὰ Ὀγ {Π|Ὸ 5πονν-βίοστῃ (οἰ. χίὶ, 20-- 
22). επηείσιιια ἢδὰ 4}}Π|δἡ ὨΙπηθο] ἢ 
διπλοη, δηὰ σοι] ηοΐῖ νϑηζιγο ἴο οθπα Ὠϊπι. 
ἼΤΠὸ μαγτΊβοη νγὰ5 ἴπιι5 [εἴ ἴο [15 ἑαῖο, ϑίπιοῃ, 
νὴ 16 ρῥγιιάθηςς ὑνΒις ἢ ἀδεϊηρι5ῃδα ἢ ὴ 
(εἢ. 11, 65), τοδοϊνε ἴο νναϑθ 20 ᾿ἴνὸβ οἡ δὴ 
4554, δι ἴο {γτι5ῖ ἴο ἔϑπληθ ἴοσ (ἢ δοῃίενο- 
τποηΐ οὗ 15 ρΡυγροβθ. ὙΠ ονοηΐ ννὰβ 85 πὸ 
δχρθοῖθα, ἴῃ ἴπῸὸ ϑρηρ οὗ ΒΟ. τ4ι ἴδ 
ξαγτῖβοι) οὗ ἴπὸ Ασύὰ ννὰβ βίαγνοά οὐκ δπά 
ΒΓΓΟΠἀοσοὰ [501 (τ. 49, 50). δϑίπιοῃ 
πταηΐϊοα πεῖ {ΠΟΣῚ ἴἰνο5, δὰ ἴοοκΚ ροβϑοβϑίοη 

ΡΟ] ἢΒ : 
51 Απά επηίετγεά ἰηῖο ἴς τῆ6 τἢγες 

πὰ τννεπτθῖῃ ἀδὺ οὐ τῆε 8εσοπὰ 
τροπτῆ, ἴῃ ἴῃς Βυπάγαα 5αν ΠΥ δηά Β.' Ὁ. τὸς. 
ἢτθῖ γαῖ, ἢ τπδηκβρίνίηρ, δπά 
ὌΝΕΕ μὰ οὐ ρδ]πὶ ἴγεδϑ, αἰεὶ τῆ 
ἤδγρβ, ΔΠ4 ογπηρ 45, ἀπά ἢ νίοΐἶβ, 
ΔΠ4 ἈγπΊηβ, ἂἀπά ϑοῃρβ: δεοδιιβε 

οὗ ἴῃ νδοδηΐ βἴγοπροϊ ἃ ἢ ον σΎ ἀειηοη- 
Βί ΓΔ Οἢ Οὗ ̓ ΟΥ ἀπά {Πδη κέ πε685 (Ὁ. 51). Ηδς 
ογάεγοαά δὴ δπηι.4] ςοσητηθτηοσγδίϊίοη οὗ (Π6 
ΠΔΡΡΥ Ἔνθηΐ (Ὁ. 52), ἀεπλο Ι5μ θὰ (6 Αὐτὰ δπὰ 
(δεςογαάϊηρ ἴο [οβθρβυ5) ουξ ἀονχῃ ἴδε Ὦ1]] οὐ 
ΠΟΙ 1ἴ σϊοοα, νν 116 ἢς πηδάς {Π6 ΤοΩρΪὶς 5111} 
ΒΣΟΏΡΟΓ ἴδῃ Ὁ μαα Ὀδθη ργθυ οι 5}7γ. 5ΠΟΥΕΥ 
δἰϊεγνναγάς, ἔδοιηρ ἴΠ6 ἄδοᾶν οὗ ἢ15 οννῆ 
ΡΠ γϑῖςδὶ ϑἰγεηρίῃ, ἢ6 τηδάθ ονοῦ (Π6 σοπηπηδηά 
οὗ ἴΠ6 ΔΙΠΊΥ ἴο ἢΐδ 5δ0ὴ Ϊοβῃ (Ὁυ. 53), Ψῆο 
αῇἴεγυναγαβ Ὀδοδηλα ἢ]5 5 ΠΟ σϑοῦ ((ἢ, ΧΥΪ. 24). 

49. Τόεν... Γ᾽ δὲ οπυεῦ. .. «ὐόγὸ ζεῤὲ “0 
“γα! ΟἿ ςεἢ. χίϊ. 26, ψΒεγε νὰ δηά (Π6 
ῬΟΙΟΥ οὗ “βἰγαϊϊθηϊηρ," [6 ρἷδοθ δηά 
ουζης ΟΕ 115 5 ρρ)ῖο5 ἢγϑὶ δάορίθα, Νο 
ἀουδῖ, αἴζογ μεϊζίηρ γιὰ οὐ Τγυρἤῆοη, ϑίπχιη 
Ὑν85 4016 ἴο πιᾶκα ἢϊ8 δ] οοκδάθ οὗ [6 ρίδοθ 
ἴλοσα εἤεςξνο. 

ΟΡ ὀμγ, πὸῦ σε. 866 [86 ςοπγηθηΐ οἡ 
οἢ. χί!. 26. 

50. ῥὲ εἰεκαπσεά δὲ ἰοαυόν ὕγορε βοϊϊμέοης. 
Ηξετο, ἴοο, ἸΔΟἸΔΊΓΥ Παὰ Ὀδθη ρῥγαςιβθά, δῃ 
Ρυγιβοδίίοῃ ννᾶ5 πϑοόϑδασν Ὀείοσε ἴπ6 ρΐἷδοθ 
οου]ὰ ὃ6 4 ϊ ἀννε! !ηρ ἴοσ [ενν8. (ΟΡ. υ-. 
48.) 

51. ἐῤρε ἐδγεὸ απά ἐαυοηλεέρ Ὧαν, ἢ Τῆς 
[γοο δηὰ ἰννεητεῖῃ ἀν οὗ ἴπΠ6 βεσοηά (ἐν ]5ἢ 
τποηΐῃ, ΖΙῈ οὐ ἰγαγ, οἵ (ῃς 1τ718ῖ (ἀριοιμλαν 
γεατ, νοι] σογγεϑροηα ἢ ΜδγῪ Β.0. 141. 

«υἱὲ ἐῥαπδιχιυίπσ, ἀπά ὀγαπερες 9 βαΐνι 
ἐγ. ὍΤῇθ ι8ὲ οὗ ρδὶπι-γάησπο5 ἢδά 
ὈοΙοηρεα οσἹρΊηΔ}}ν ἴο {Π6 ἔραϑιὶ οὗ Ταθθγηδο]θα 
([μν. ΧΧΊΠ. 40; ΝΘΉ. ν1}}. 15}, 1π [Π6 σοἸοῦγα- 
το οὗ νυν ἢ 11 Παὰ Ὀδθη οἰιδϊοπηαγΥ, ποῖ ΟΠ]Υ 
ἴο νγϑαᾶνε ἴπετῃ ἰηἴο Ὀθοοΐῃβ, θυ 4150 ἴο ᾿ΑΓΓΥ͂ 
1πόπὶ ἰπ 6 απ. (8ὅ6ε διυλἢ 5" Ὠ]ςοῖ. οὗ τῃ6 
ΒΙ10]6,᾿ νο]. 1. ρ. 1421.) Ετοχὰ {Π15 ἔοδξινο 
οἰ ρΙοΥπιεπέ οὗ 1ἴ, (ἢ 6 ῥα] πλ-οσάποῖ σαηὶα ἴο 
Ὀ6 ἃ ψϑποσαὶ δἰ ρῃ οἵ γο]οϊοίηρ, ἀηα ννᾶ5 ιιϑϑὰ ἴῃ 
ἘΠ ῸΤΎΡΠΑΙ Ῥγος βϑίοῇ5. οὗ ἃ]] Κἰπάβ8 (2 Μᾷδοο. 
χ. 7; []ΉὁΠη χίϊ. 1.3). 
ῥαν., ανιο ογ»ιδαίς, ἀπά αὐ! οἱοὶς.] ΟΟΙΆΡαΓα 

οἰλοἶν. 54; Μογο, ποόϑγενου, [ἢ ΠΠθση (κιθάρα) 
ἴακὸβ (τῆς ρίαες οὗ {86 νἱοὶ (νάβλα) οὗ τῃϊς 
ρΡαβδᾶρθ. Βοῖῃ ννογάϑ δὺῦθ ργοῦδὶΥ γδηβ δ! ο8 
οἵ τὸ βαῖης Η οὔγοιν ΟΥΙ κα], πέφεί. 

5..1,.3 



στό Ι. ΜΑΘΟΑΒΕΒΒ. ΧΙ. ΧΙΝ. [ν. 52--, 
δια. τἤεγε νγᾶβ ἀδδίγογεά ἃ ργεᾶζ ΘΠΘΠΑ͂ ΓΠΗΑΡΤΕῈΝ ΧΙΝ. Β. Ο- τ 

ουξζ οἵ ἰ5γ26]. 3. Δεσιρένέως ἐξ ἰαξφε ὃν τάδ ἀἶηιφ 9 Ῥσεία. 
52 Ης οτἀλϊηεὰ 4150 παῖ πὶ 7 4 74ε ρυοά αἰδεάς οΥ δένεονε ἐρ ἀὲξ ἐσμμῖν. 

: - 18 7Άε 2 αεείρρεο Ὁ. ἀπο ΚΟΡΙΩΗΣ γόμέισ δῃουϊά θὲ Κερὶ Ἔνογυ δε τ οἰλά- τ τέ υβ ηρυιοχν το τ δ “ἦν 
Πε88. Μογεονεγ τῆς ἢ] οἵ τῆς ἴεσπῦ-ὀ κἀκ κερρ ᾧ κπ τ ἐπ δίον. 
οἷς τπαῖ νγᾶβ ὉγῪ τὰς ἴονγεγ ἢς πιλάς 
ΒΙΓΟΠΡΕΓ ἴπλη ἰΐ ννᾶβ, δἀπὰ τπεῖς Ἐς ΟΥΝ ἴῃ τῆε Βυπάγεά τἢγεαϑοογα 
ἀνγεῖς ἈϊπΊ561 τυ’ 8 ΘΟΠΊρΔηΥ. δηὰ {νεῖ ἢ γεᾶγ Κίηρ ἢ επιε- 

53 Απά νἤεη δίπιοη ὰνρ {παῖ ἴπιι5 ρδίμογεά ἢ]8 ἔογοεβ τορεῖδεγ, 
]οδη μἷβ βοῇ ννᾶβ ἃ νδ᾽ίδης πιδῃ, ἢς δηά τχεηῖ ἰπῖο Μεάϊα, το ρεῖ ἢἰπι μεὶρ 
πχδλάς ἢἷπὶ σαριαίπ οὗὁὨ 41 τῆς Ποβῖβ ; ἴο ἤρῃϊ δραίπβεὲ Ττυρθοη. 

“ οἰ. τό. τ. ληὰ “ἢς ἀννεῖς ἴῃ (σάΖᾶγδ. 2 Βυῖ ψΒδη Αἴβᾶςεβ, τ(ἢε Κίηρ οὗ 

ἐδέγε «αυᾶ: ἐἰεείγογεάδ 4 ργεαὶ ΦπῈ}}7 ομὲ οὗ ΓσΗΑΡΤΕΒΝ ΧΙνΝ. 

μγαε] (οπιράγε οἰ. 1. 36, ψβεγε ἴπ6 Αὐτὰ :. ΤῊΕ ΜΑΒΟῊ ΟΕ ὨΕΜΕΤΥΒΙΌΒ ἹΝΤτΟῸ 
5. ολ]]εα “δὴ εὐ! δάνεγβαιγ (διάβολος πονη- ΜΈΡΙΑ, ΑΝΡ ΗΙ5 ΟΑΡΤΌΒΕ ΒῪ ΑΒΒΑΘΕΞ. 
ρός) ἴο 15Γ86].» ᾿ : ᾿ 

δῷ. ΗΑ δ ὐἐνδ οὐ δ δολημὴ δ υδεθδε. εἰ τ εκ νο ᾿ Ἱ δίπιοη, δηὰ ἴῃς ϑ8ιιςοθθ8 οὗ διπίοη δραϊηϑςῖ 
ἐωρ1.} ΦὝΠα οεἸεδσγδίίοη οὗ ἴῃς ἀδΥ ἄοοθβ ποῖ εἰ δ᾿ : Τιγρδοῦ (εἶ. ΧΙ, 2ο--24, 433-50), ἐποουγαροά 
ΡΡεᾶγ ἴο Ββᾶνε σοπιηιιϑὰ γε Ἰοης. []οϑερθυβ 1 ἐγηοίτίυς (ἴῃ [Π6 γοᾶσ Β.0. 141-0} ἴο δίϊοιηρε 
ΠΛ κῈ5 ὯῸ τηεπίϊοη οὗ [ξ. 8ῃ. εηίεγρτίβε οὗ Ἵχίγεπια ἱπηρογίδηος. Τὶβ 

δὲ δὲ ον εδε ἰενερίε... δὲ πιαάδ σέγοπφετ.) ὙΓΔΒ ὯΟ 658 ἃ {πίῃς ἴμδῃ ἴῃς ΓΕΟΟΥΕΓΥ͂ οὗἁὨΜ δὶ5 
]οδορῆι8 58γ58 ποί πίῃς οὗ [Π|5, Ὀυϊ ἐμο λέφο. εαβίεσι Ῥγουη ε5 ουΐ οὗ ἴβε ᾿μαπάβ οὗ ἴδε 
μι ϑἰπιοπ᾿8 ἢγϑὶ οᾶγο, αἴοσ ἰδκίης (πε Αογα, Ῥαγιίδῃϑβ, νῃο, ἰπ [με βρᾶος βεϊπνεεῃ Β.Ὸ. τός 
ν 88 ἴο τὰΖε ἴξ ἴο {π6 στουπά, ἀΑογ ψηΐοῦ ἢ 8ῃα Β.0. 141, Βαὰ ονεστιη ἴῃς ἐπίγε οουηῖσν 
Ργοοεοδεὰ ἴἰο ουξ ἄονγπ ἴῃς Ἀ}}} ὕροὴ νοῦ δεΐψεεη Ῥαγί μία ρσορεῦ δηὰ (με Ευρἢγαῖεϑβ, 
ἴδε ἔογίγεβϑ ῃδὰ θθθὴ υΐ, 5ο τπαὲ ἴξ πιὶσας ἴδ τεδυσίηρ {πε Κίπράοπι οὗ {με δεϊευςἀξ 
ὯΟ ἸοΏζΕΓ σοτηπιδηά [ἢ Τειρίο 8ϊῖ56.Ύ ΤΉγοε ἴο 1688 ἴδῃ ΒΔ]} 118 ργενίουβ αϊπιεηβίοῃβ. Νὸ 
γξᾶγβ Οὗ σοπίηυ] ἸαθΟὺΣ οἡ ἴῃς ρατὶ οἵ ἴῃς εἴἴοτί πδὰ Ὀεεῃ 85 γεῖ πιδάς ἴο γεοϊδίπι [με Ἰοδὲ 
Ροορὶς οὗ [εγυβαιθπὶ ΟΓῈ ΠΟΟΟΘΘΑΙΎ ἔοὼγ τῇς [ΕΓΙΊΓΟΙΥ. Βειλε 5 δεεπιβ ὨΟΥ ἴο διᾶγε 
ΔΟΟΟΠΡ ἰβῃπηθηΐ οὗ [πα ᾿νοσῖ (6 Αηΐ. Τυἀ. χι, τδουκῆῖ τμᾶῖ δε ταῖρῃξ 5δίε! Υ ἰεᾶνε Τιγρθου 
ό, κὶ 6). Εἰ ννα]ὰ δοσερῖβ δίβ παγγαῖδνε 85 ἰγσὰαὰ ἴο δὲ Κορί ἰῇ Ἵοβεοῖκ ὉΥ δἰ5 ψῖίε, (Ἰεοραῖσα, 
ἰὴ ἰϊ5 πιδίη ἔδαζυγεβ ; δηὰ ἴμς τεοθηΐ εχοδναίίοῃβ ἃπά ἢΐβ ξεπεγαίβ, νυἢ 116 με πιάτομβθά εαβενσατγὰ 
οοπάυοϊοα ΒΥ ἴῃ Ραϊεβίίπε Εχρίογαϊίοη δπά ἄτονε ἴῃε Ῥαγιίδηβ δεγοπᾶ μῖ5 θογάετιβ. 
ϑοςίειγ ἃγὰ ἐδουγξῆξϊ ἴο οοπῆγπι ᾿ξ. (8ε6 [ἢς Ηδ ἱπϊεπάεά (Πεῃ ἴο οοπῖε ὕδοῖς ἴὸ δγγία ϑ ἢ 
ὁ Τταπβασιίίουβ οὔ ἴῃε Β0]. Αγοβδοϊορυ 81 ἈΙΤΩΥ͂ ἰενιεὰ ἔγοπι δπιοῃρ ᾿ἷ5 εαϑίεττι 50Ὁ-- 
ϑοοίειγ, νοὶ. υἱΐ. }Ρ 309-315.) Βυΐῖ οἰ. χίν. ἠεςῖβ, ἀπὰ πορεὰ ΟΥ̓ {πεῖς αἱά βρεεν ἴο 
37 ἴὔγονΒ ϑοθ ἀουδὲ οη [πε 5ἴοσγ. τοάυος ΤΥΥρδοῦ ἴο βυδηιϑδίοη (Ὁ. 1). [ὑν- 

, ᾿ τίη (6}}5 υ ταδὶ 6 νῦϑ δ ἤγϑί Υ ΥῪ βυυσοοβϑίυ, 
68. δέον τατυ δα! (ον δὲἧ “οπ «ὐας ἃ ψαϊῃϊῃρ ϑενεγαὶ υἱοίοτίεβ οὐνεγ ἴδε Ῥασιμίδῃ 

ναίϊαπ! μια.) 1.ΛἴΕΥΑΙΙΥ, “ τγὰ8. ἃ τιδη,᾿ δυϊ τῃοηδγοὶ (' Ηἰδι. ΡῊΪ’ χχχνΐ. 1); δῖ αἴζοσ ἃ 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἰπ δὴ ἱπίεῃϑῖνε βεῆβε. (Οοπῆραγε οἢ. τῇ] ἢ [6]} ἃ υἱσῖπι ἴο Αβίδίϊο ἰγεδοῃευ, νγαβ 
Υ. 63. οἰἰγαρρεὰ δ ἃ Ἴςοπέδγεποο, ϑεϊζεὰ, δηά τηδὰς 

δε ναῖε ῥένι εαρέαίπ οΥ᾽ αἱ! δὲ δοα!..1 ϑθοη ἃ Ρυίβοπεγ, νυ ἢ}]ς Ὠ5 ἌΙΤΩΥ νγᾶ5 δἴ ἴῃς βᾶπ)ε 
πυυβῖ μᾶνὸ δδεπ Ὠον δἀναποορὰ ἴῃ γεᾶτβ.Ό ΗἬ {{π|6Ὲ βυγρτίβεα δηα ἀεξεαϊθά. ((οπιρατε Ἀρρ. 
ννᾶ8 ἴῃε ϑεοοπὰ 5οὴ οἵ Μαι(αϊῃίαβ, δηὰ 1«ς “ϑυγίδοδ, ὃ 67; Ῥοσρῆγτ. ἃρ. δ υϑοῦ. “ ΟΒγοῖ. 
ΘΑΥΪΥ 838 Β.Ο. τ6γ--ὁ δβαὰ ελτηθὰ ἃ οἰιατδοῖεσ ἕου (πη. ἷ. 40, ὃ 17; 1ο5βερὶι. " Α. 1}. χιῖῖ. ς, δ τ, 
οδυϊίοη ἀηὰ ργυάεςηςε (ἢ. ἰ(. 65). 1 δε ας Ἥδεγε, βοννένεσ, [με ἐχρθαϊπίοη 15 πιϊϑάλιεα.) 
ἴπδῃ ἐοτίγ, δε ψου]ὰ μᾶνα ὕθεη πον 5ἰχίγς. 1. ἐκ δὲ διμιάγοδ ἐδγεεσοογε απά ἱπυεὶ 
να. ἴ{ νγὰβ γγὲ}] [Βαϊ με ββουἹὰ 58 [ἢ8 ,,ω2γ}] Ὑ8ὲ τγ2πά ϑεϊευςϊὰ γεᾶγ Ὀερδὴ ἰπ 
δοῖίνε ἀυξῖε5 οὗἉ τα} ΑτῪ οοπιπιδηἀ Οἢ γουηρεῦ Οςἴοδοσ ΒΟ. 141, δηὰ ἐπάεὰ ἰῃ Οςΐοδες Βα. 
δῃ οι ἄετ5, 14.0.0 ΤὮος οχροαϊθοη οὗ ᾿οπηοίσ 5 δοθῆ 

δὲ ἀευεῖξ ἐπ Θαπαγα Οδζᾶτα ϑεθπιβ ἴο ποῖ ἴὸ ᾶνὸ Ὀδθη πιδάς {Π|] Ἰαῖθ ἴῃ 1115 γϑϑσ. 
πᾶνε δέῃ υἱενγεὰ δἵ [ἢ18 Ἐπ|Ὲ 85 ἴῃς [Ἂν 8 9 κεῖ ῥέώνι δεῖ ἰο δὲ αραϊπσ Τγγρδοη 
[ογίγεβϑ Ὠσχί ἴῃ Ἱπιροσίδῃοε ἴο [ογυβδίθη (ςἢ. Τῆς Ῥαγιίδη σταὶς ονοῦ [με πον] γοοοπαυοτγεα 
χίν. 7). Οτ [Π|8 δοοουηΐ δποη μδὰ ““δι}}} οουπίτεβ νγὰ5 ἀεϊεσιεὰ ( υϑιϊπ, 1. “. ς.}, ἀπὰ 
τπεγεΐῃ ἃ ἀνε Πρ -Ρίδος ἕοσ Εἰ πιϑεῖ;" δηὰ ἱπ ειμεῖιβ δὰ ἱβεγείογε τεάβοη ἴο δείϊϊενε 
1η15 ἀνε! πρ-Ρίδος με πονν ᾿ἰπϑί θὰ ἢἰβ ϑοὴ ἴμπδαῖ τμε Ὡδέϊνς ἱπμδοιίλπί5 σσου]ὰ ἤοςῖ ἴο "ϊ5 
͵1Ὀμη, τμε ςοπιπιδηάοσ- π- οὨϊεῖ οὗ μἷβ ἔοσοεβ. πβιδπάλζά 438 8οοῦ 85 ἴΠῈῪ δα ἴπε ορροτγίυηῖϊς. 



ν, 3--5:} 

Β. Ὁ. τηο. Ρεγβία πὰ Μεάϊΐδ, ἢεαγά τῇσι [επιε- 
{Πὺ8 νγᾶ8 ἐπίεγεά νυ] ἢϊ5 Ὀογάογϑβ, 
ἢἣδ δ6ῃῖ ομδ οὗ 15 ῥγΓΙης 68 ἴο ταΐζα ἢ] πὴ 
αἶϊνε: 

2 ὟΝἢο νεπῖ δἀπά επιοῖε πε δοβῖ 
οὔ [επιεῖγι8. δηά τοοὸοκ ἢΐπὶ, δηά 
δτγουρῆῖϊ πὶ το Αἴβᾶςθβ, ΌΥῚ ψῃοπὶ ἢ6 
νν25 ρυῖ ἴῃ νναγά. 

ἴη 1015 ῃς ννᾶβ ποῖ αἀϊξδαρροϊηϊοά. Νυπηθοῦβ 
οὗ [με Ῥεγϑβίδηβ, ΕἸγημησαηθ, δηά ὄνθὴ {86 
Βαςιτίδηβ Ἰοϊηθα Εἰπὶ δηά ἔοι ρηΐ οἡ ἢἷ5 546. 
Ηδὰ ἢο Ὀδθη ὑγοοῦ δραϊηβὶ Ραγιῃίδη Ἵγαῆ, ἢἰ5 
ΘηἴοΓΡΌΤΙσα νου ΡγοῦΔὈΪΥ μανὸ πδὰ 8}1} ἴῃς 
8:10 655 ὑυῃϊς ἢ ἢδ ὀχροςίοα ἔγοπι ἰΐ. 

2. “γηαεέ:, ἐῤὸ ἀἰπρ οΥΓἹ Ῥεγεα ἀπά Μεάϊα. 
ΤῊ ννᾶὰ5 Ααὐϑᾶςθὸβ Υ]., Ὀεῖζοσ Κηονγῃ 48 
ΜΙ τ ἀδἴεβ [. οὗ Ῥαγίηϊα, [πΠῈ στεδῖ σοῃη ΤΟΥ 
ΠΟ στα ἢ15 ἀγῃλς Όπιὶ ἴῃς Ηϊηάυ Καὶ ἀ5ἢ 
ἴο ἴπ6 Εργαῖοβ, ἀπά ἰγαηϑίοττηθα [6 Ρδγ- 
(Πϊδη Κιηράομι ἱπῖο δῃ Επιρῖσθ. Ηἰβ τοίψη 
ἰλοϊοὶ ἔγοτῃ Β.ΟῸ. 174 ἴο Β.6. 126. ΑΙ] {86 
ῬατγίΠΔη ΟΠ άγοἢθ ἴοοκΚ ἴῃ6 παῆθ Αὔϑᾶςθϑ, 
Δηά ρἰδοθὰ 'ἴξ ὕροὴ {ΠΕΓ οοϊη5. ὍΤΒοβο οὗ 
ΜΠ τ ἀαἴο8. Ὀθαῦ 1Π6 Ἰεροπά, “ὍΤμθ Κίηρ οὗ 
Κιηρϑ5, [6 ρτεαΐ δηά {ἸΠιϑίγιοιιβ Αὐβᾶςθβ." [Ι}ὴ 
σδἸΠπρ Ἀϊπὶ “ κΚιηρ οὗ Ρογϑα αηὰ Μεάϊα, οὐγ 
Δι ΠΟΥ πθδη5 ἴο ροϊηΐ οιἽἦλι τπδΐ, ἔγοπι {86 
ἔπιε οὗ ΜΠ γί δἴθβ, {πὸ Ραγί πίη τ οΠΔΥΟὮΥ 
Ὀεσδῖια {πὸ στοαῖ ρόννοσ οἵ δνεβίοση αϑίᾷα, 
(6. [Γυ16 5: ΟΟσϑου δηα σχγοργοβοηΐαδίινε οἵ {παῖ 
Ῥογβίδῃ Κίηράοση νῃϊο ἢ Παὰ στυ]οὰ Οὐοσ {πὸ 
Εἰαϑῖ ἴὺσ αῦονθ ἴννο σθηζυγι 68. 

Περιείσις αὐας ἐπίογοά «υἱέδίη ῥὶς δογάετγς.ἢ 
ΔΙ Ηγιἀαῖοσ οἰαϊπηθά πὸ πεν]γ-σοπημογοα 
ῬΓΟΥΠςσ65 45 ἢϊ5. οπιοίγσις, ηὸ ἀοιδῖ, ἀϊ5- 
Ριυϊοὰ (Π6 εἰαϊπι, ἀπ τεραγάθα ΠἰπΊβο] 85 
51}}} ἴῃ ἢ15 οὐνῇ [ὈΥΓΙΟΥ 65. [ βορῆι5 δὰγ58 δ 
σΓΟΞϑεα [ἢ6 ΕὈΡἤγαΐοβ ᾿ηο Μεβοροϊαχηϊα. 

βε “ἐπ οὔ οΥΓ᾽ ῥὶς ργίπευ.} Οἷς οὗ τῆς 
οἱαχ, ΟΥ̓ ΒΟΥΘΓΠΟΥΒ οΟὗὨ ρσχγονυηςοβ, οὗ ννῆοπη 
ποτα ννογα ἰοιιγίθεη οὐ δίϊεεη. (8εὲ Ἀδν]η- 
8055 “ 5ΙΧμ Μοπαγσοῆγ, ρ. 87.) 

ἰο ἰαάε ῥί»ι αἰ. ΤῊ 15 Ῥγοῦδοὶν 
ΟἿ δυΐῃογ᾽ 5 σοπο]ιδίοη ἔτοπ {πε βυι δϑο]αθηΐ 
ενθηῖ, Βεΐ Ιἴ 15 ΝΟΓΥ Π|1Κοὶγ {Παΐ [ἢ 6 σοχη- 
τηδηοΥβ ἐπιρονεά δραϊηϑῖ [εἴ Γ]5 ΟΥἹ- 
ΒΊΠΑΙΙΥ γϑοοινθα ΔΠΥ ϑιισ ἢ ̓ πσἰγ σι οη5. ὙΠΕΙΓ 
ΟὈ͵οςῖ ννᾶ5 ἴο ἀείραϊ ῃἰπὶ; δι 1Π}15 ΟΣ ἃ σοη- 
δ᾽ ἀθγαῦϊα {ἰπλὸ ὑπο ἰαϊοὰ ἴο ἀο, ϑιῇῆἕοτγιης 
ἀείρας {Ποπηβοῖνοσ ἴῃ δόνοῦαὶ δηραμοπΊοης5 
([υ511π,| 4.9... 

3. ἤζῥο «υεπί απε φ»ιοίς ἐῤό βοοὶ οΥ οριείγίι, 
“πα ἰοος ῥί»ι) ὝΠΟΓΕ 15. πο γοάβοη ἴο ἐοιιδί 
1. 5ἰδίοπηθηξ οὗ [ι5ῖ1η, (δὶ Τ) ὁπ ΓΙ 15. νι ᾶ5 
ἀοοεϊνεά Όγ ἃ ρῥγεΐοηςς οὗ πομοιιδίίοπθ ἀπά 50 
σαρίπγεα (( Ραςὶθ ϑἰπιιϊατίοπθ ἀοοορῖι5 οά- 
Ριῖυγ ἢ). Αἕρ αἴζδοκ οὔ ἢϊ5 ΔΥΓΓΑΥ 566 Πὶ5 Πονν- 
ΘΥΟΥ ἴο Βανθ Ὀδοη τηδάς αἵ ἴῃ βιπιε {π|ὸ νυ ἢ 
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4. ΑΚ ἴγ ἴῇε ἰαλπά οὐκ" μήξα, “τῆλε 8Β.ς. 
νγ85 αυΐεῖ 811 ([ἢ6 ἀΔγ5 οὗ δίπηοη ; ἴῸσγ 

ΟΙΥΟ Σ 40. 

ἢ6 βϑουρῆς (ἢ ροοά οἔὗἉὨ ἰδ παιίοη ἴῃ ᾿ “7.59. 
ΒΟ ἢ ψν156. 485 ἴηδῖ δνογπιοῦα ἢ 8 διι:- 
(Ποῦ ἂηὰ δοπουῦ ρμἰεαδεὰ τῇῃςθπὶ 
ψεὶ!]. 

ς Απὰά 88 ἢ ννᾶβ Ποῃποισγαῦὶς ἴῃ 4]] 
ἨὨΪ5 ἃςῖβ, 80 ἴῃ τἢ 15, [ῃδξ ἢς ἴοοῖκ ορρε 

ἢ1]5 ΟΥ̓ 56] Ζιγο, αηὰ [ὴ6 σϑϑο δ νν85 [8 σοτὴ- 
ΡΙεῖς ἀοίοδξ (υδεϊη, χΧΧΥ . 9). 

δὲ «ὐᾶς ῥμὲ ἐμ «αὐαγά.)] Αἴ ἢγοι Ποηθ Γ1}5 
νγ85 Ρυΐϊ ἰῃ ἔοί(εγβ5 οὗ ἴσοὴ (Ῥογρῆγγ. ἀρ. Ευποῦ. 
“Οὔγοη. Οδη.᾽ 1. 40, ὃ 17), ἀηὰ οαττί θα δροιιῖ 
{πγου ἢ ἴΠ6 ργονίηοοϑ νης δα οτηδγδοθα ἢϊ5 
σ4 1.56, ἴο ἐχοιϊΐο τ ἀΐσυ]ο ([υδζΐη, χχχνὶ. 1); δυῖ 
αἴϊεγνναγάβ ἢς σγϑςοινοά Ἴουγίδουβ δηὰ ὄυθη 
ΚΙΠΩΙΪΥ ἰτεδϊμηθης. Ηδς ννᾶβ δϑβϑισηθα ἃ γοϑὶ- 
ἄδηςς ἴηὴ Ηγτγοδηϊα, νυν ογΘ ἢ6 ννα8 τηαϊηϊδιηρὰ 
ἃ5 ἃ ΡΓΪηςΟ, δηα ρίνεη ἃ νἱῖδ ἴῃ ἴῃ6 ρϑύβοῃ οὗ 
Ἀποάοριηζ, Μιζηγιἀαἴοβ᾽ ἀδιιρογ (ΑΡρίδῃ, 
.δυγίδςα, ὃ 67). 

δ. 2. ΤῊΕ ΡΕΟΒΡΕΕΙΤῪ ΟΕ [0234 ὕΝΘΕΚ 
51ΜΟΝ. 

4-16δ. Αϑῇῃοτί ρεγιοα οὔ γαηα}}} {ν ἔο]ονσοά 
[ῃ6 τοσουθῦυ οὗ ἴῃς Αςἴδ, ἀπά ἴῃ6 ἀσραγίιτο 
οὗ Π επιείσι 5 οἡ ἢΐβ δαδΐοσῃ Ἔχρεαϊίοη. Ττγ- 
Ρἤοη ννᾶ5 50 ΠΟΙ ΘΠΕΥ οσσυρίοα ἴῃ δυσίά ργοροῦ 
ἴο πηᾶκθ ηἢ0 ξΓΠΕΥ δἰζοπηρί ἀραϊηβδί Τά :δλ. 
ΤΠηε Ηε]]οπιΖίηρ ρασΥ δηηοηρ ἴΠ6 [Θνν8 ννᾶ8 
Ραταϊγθοά ὈΥ {πΠῸ ἰοβ5 οὗ [6 Αςζὰ δηά οἵ 
Οαζαγα, δπὰ ὃγ {πῸ ἤπη655 νυ ἢ νυν ΠΙ ἢ δ᾽ πιοη 
βονογηθά {86 απ. Απέϊοςπι5, [6 Ὀτοῖποῦ οὗ 
Πειλείγιι5, δὰ ποῖ γεῖ αιϊῖοαά ἢϊ5. Οὔϑοιγο 
τοῖγοαΐ δῖ δ:᾽.α, πη θη ἢ6 αϊά 50 ννᾶϑ Ζὺσ 
ΒΟΠΊΘ {{πΠ|6 ἐηραρβοα ἴῃ ςοηῖεϑὶ ἢ ὙτΥΡρδοη. 
Γἢυ5 “16 ἰαπά ννὰ5 αιϊεξ ἴὴ [πὸ ἀδγβ οἵ 
δι οη." ΕΤΟΠῚ Β.Ο. 141, ἤδη {πΠ6 Αςγᾷ νγᾶ5 
Τεςονογοά, ἴο Β.0. 118---, ἤθη Οοηάοῦθαι8 
τηδάδ ἢΪ5 ἱηναϑίοη (Ὁἢ. χν. 40), [πὸ ἰδηά γεϑίθα, 
[1 ἰς 115 ρεγίοα δβρθοῖα!ν νης ἢ {ΠῸ δυῖῃοῦ 
ἤεγο ἀοβοῦθ65. 

4. ἐρῥὲ ἰαμά ... αὐᾶς φιίοί αὐ ἐδὲ ἀαγε οὗ 
δώρηοπ.)] ΤΠ5 15 σοηίγδαϊοϊοα ΌΥ (ἢ6 ἰἸδἴον 
παγτγαῖνε (ςἢ. χν. 318-21; (ἢ. ΧΥΪ, 1-19), δηΐ 
γαϊιϑῖ Ὀ6 νἱοννοα 85 ἃ σῃεΐοσγιοδὶ ὀχαρρογαίίοῃ. 
ΘΙΠΊΟΠ 5 ΓΟΙΒῚ ννὰ5 οἡ ἴπε6 Πο]6 αυϊοῖ, σοπι- 
Ραγοὰ νυ ἴΠο56 οἵ [πἀὰ5 Δηα [οπαΐηδη, δηὰ 
ρα οὗ Ϊοῆη Ηγτγοδηϊϑβ; Ὀυϊ ἰ ννὰβ ποῖ ἃ 
{1π|6 οὗ τιηἰπίογγιιρίοα {γα πα 1 . 

͵)ῶγ δὲ σομσ 1.) Ἐαΐμοτγ, “ Απὰ μ6 βου ρῆῖ." 

5. ῥὲ ἱοοξ ψοῤῥὲ γον απ ῥαυεπμ} 1.2. "ἐντὶ 
{ΠῸ υἱὸν ἀηᾶ οδ]εςϊ οὗ πιακίηρ ἴξ 4 Παγύθη." 
ΤΙ 5}105 Οἡ 51ΠΊ0ὴ᾽ 5 πιοηυπιοηΐ αἱ Μοάοϊη 
((Ἰι. ΧΙ. 29), πα οἰηρίουπηεηΐ οὗ ορρὰᾷ 45 ἃ 
μαάνοη, δηᾶά {Πη6 οροπίης οὗ ἰγαάθ Ὀθεΐν θη 
τπαΐ ρΡοτί δηὰ “16 ἰ5]65 οἵ [τ 564,᾽ ᾶἅγὸ ἴο δ6 
ςοπηςοῖεα τοροῖμοῦ. Ἐορμαγάϊημ ννᾶῚ 8458 ΟΥ̓ΘΓ, 
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Β.(. 
εἰζ. Σ40. 

ἴογ ἅπ ἤάνθη, δηά πιδάβ λῃ δηΐγδηος 
ἴο (ἢς 5168 οἔ τῆς 868, 

6 Απά εηϊατρεά τε δοιυπάϑ οὗὨ 5 
πδίίοῃ, δηὰ γτεσονεγεά τῇς σου ΠΕ. 

7 Αμά ραίμεγεὰ τορεῖμοῦ ἃ ργεδῖ 
Πυθα οὐ οαρῖϊνεβ, ἀπὰ ἢαά τἢς 
ἀοπιϊηίοῃ οὗ (ὕδζαγα, δαπά Βεῖμδϑυγα, 
δηά τῆς τονγεῖ, ουἱ οὗ τῇς ψνῆϊςο ἢ ἢς 
ἴοοκΚ 411] υμποϊεδππεβθ, πεῖ ποτ Ὑνᾶ8 
[Ὠεγα ΔΠΥ δῖ γεϑιβῖθα ἢ]η1. 

8 ἼΠεη ἀϊά τλαΥ 111} ἘΠεῖγ ργουπὰ 
ἴῃ Ρεᾶςα, δῃὰ τῆς εἀγίἢ ρᾶνε ἢεγ ἴη- 

. ογεδϑ6, δπά τῆς ἴγεεβ οὗ (ἢς ἢε]ἀ τῃεὶγ 
πυϊῖ, 

ϑτηοη τὐγηθα ΠΙπΊ56}Γ ἴο ἴΠ6 ἡγοῦ κα οὗ ρϑᾶςς, 
ὙΠΟ ΕΓ πηοϑὲ σΟΏρΘηΪ4] ἴο ἢ15 ἴδιηρεγα- 
τηοηῖ, δηά ἀσίεττηϊηθαὰ οἡ ἴηε δηοουγαροπιοηΐ 
οἵ (γδάς δηά σοπιίεσοθ. Ηδ [858 ὕδθη Τ᾿] ]εὰ 
1Π6 “ ϑοϊοιηοη" οὗ (6 Αϑιηοηφδὴ Κιηράοπλ 
(ϑίδηϊευ, “ [ὐτῖϑῃ ΟΒυγοῖ, νοὶ]. 111. Ρ. 163); 
δηα οοΥδίἶν ἴῃ [815 τεβροςῖ ἢδ ἱπιιδιοά (Ὠ6 
ΘΧΔΙΏΊΡΪΟ οὗ ̓ ι5 στοαὶ ργθάθοθβδβοσ δῃὰ ργοϊοῖγρε 
(. Κιηρβ ἰχ. 26-28; 2 Οἢγ. Υἱῖϊ. 17, 18; ΙΧ. 
1ο, 21). 
δε ἐείες οὶ ἐδε “ε4.1 ΒΥ “ἴῃε ἰ5[ε5. οἵ {πε 

8.4 (Ηεῦ. ἐγγέν δαγγά»1) νχὸ ταυβὲ υπάεγβίδηά 
[δε ἰδ 5 δηὰ ϑ8εδ- οδϑίβ οὗ Εὔσορο ΣΘΏΘΓΑΙΙΥ 
(ςοιαρατε οἷ. νἱ. 29; ΧΥ͂. 11)---ὐν] “ ππλκίηρ δῃ 
δηΐγαπος ἴο ἴπ6ηι,᾽ δ] οννίης τἴΠοπὶ ἔγθεὶγ ἴο 
ἱπηροτί [ΠΟΙ σοχητηο 65 ἰηΐο ἢΪ5 σου ΓΥ. 

6. επἰαγρεά ἐδε δοωπάς 977 δὲ: παβομ.)] ΤὨΣ 
Τοίοσγοηοα 5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἴο ἴΠ6 ΓΘΟΟΥΟΙΥ οὗ ΟάΖᾶσγα 
δηὰ τῆς Αςἴὰ (οἷ. ΧΙ. 43--1) δηά ἴο ἴδε 
οσοσυραϊϊοη οὗ Ϊορρα ΟΥ̓ [υἀπδη8 (2. 11). 
ΟἸδογννίδα ϑἰηοη ἀο65 ἤοΐ Ἄρρεῶσ ἴο δᾶγνθ 
τηδάδ ΔΠΥ ζοπηιιοϑβίβ. 

7. “μπῶ καϊῥεγεά ἐορείδοῦ ἃ σγεαὶ περιδεν ΟΣ 
εαρίϊυε:.) 1.4. ἢ6 τοἀθοπηθά ἔγοπλ 5ΙΔΥΘΓῪ ΤΏΔΠΥ 
[εν ]5} ἀρ νοϑ9---᾿ΧΓΟΌΔΟΙΪΥ, ΡΥ ΒΟΉ ΘΓ οὗἨ νγᾶτ.-- 
δηά τεβίοσεα ἴἤσπὶ ἴο ποῦ ἡδῦνε ΘΟ ΠΥ. 
ὙΡΡΗΣΕ τῇς Ὀοαϑὲ οὗ Νεδβεσηίδῃ (Νεἢ. νυἱ. 
8). 

ῥαάδ ἐδ ἀοριέπίοη ο,ΥΧἹ Οσακαγα.) Ἐ δίδου, 
ὁ τηδὰθ ἈἰΠ 5017 τιϑδίοσ οὐ αδσασα" (Οὗ 
οἷ. χι. 41-.) 

απὰ Βείδηωγα.] Οὐοηρᾶγο τ. 33, δῃηά 566 
αἶϑο οἷ. χὶ. 65--66. Εγοπὶ ἴδ 6 ἰδζξου ραβϑᾶρὸ ἰΐ 
ἌΡΡοδγβ (πδὲ {πε οαρίυγε οὗ Βεῖἢ-ϑιγα ͵ὰ5 
οἴεοϊοα ΟΥ̓ ϑίπιοὴ ἀυτίηρ [οπαῖμδη8 [165 
πα. 

αμά ἰδὲ ἰοαυεν.] ΤὍΠε Αὐοζα, οσγ οἰϊδάεὶ οὗ 
7]εγυβαίεπι. (ὅ66 ἢ. ΧΗ, 49--51.) 

μεεδεγ «αυας ἐδέγο απ ἐδαὶ γεε ἰδ δὲ». ΤΙὶ5 
ἰ8 ἀποῖπου Ἔχ ρογδίοη (566 ἴδ6 σοχηπηρηῖ Οἡ 
Ὁ. 4). ΑπεΕοςδαβ οὗ 5144 γεβϑιϑίεα ἢΐπὰ (ςἢ. χν. 
247-39); Οεηάοῦαιυβ τοϑιϑίεα ἢἰπὶ (18. νυ. 40, 
41: οὗ, ΧΥΪ. 1--10), δηὰ [εἷἰ6 ον 8οη-ἰη-ἶανν, 
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9 Τῆς δηςοίθης πηθη δῖ 411 ᾿π τῆςὀ Β.ς. 
εἷς. τ4ο. 

ἴΟε, ἐζε 
τυραλτὰ 47 
ἐάσ ἐααα. 

βἴγεεῖβ, ςοπηπλιηΐηρ᾽ τορεῖδεγ οὗ " ροοά 
τῆΐηρβ, δηὰ τῆς γουηρ πίεη ρὰς οἡ 
δσἰογίουιβ δηὰ νναγ κα ἀρραγεὶ. 

10 Ης ρτονϊἀςὰ νἱοξυλ]8 ἔογ τῆς 
οἰξί65. Δπ4 8εῖ ἴῃ τῃδηὶ 411 πιᾶπποῖ οὗ 
ταυπίτίοη, 80 παῖ ἢ]8 δοπουγδῦϊε 
Πᾶτης νγὰ8 τεπουννῃεὰ υηΐο ἴῃς επά οὗ 
[δες ννοι]ά. 

11 Ηε πιδάς ρεᾶςε ἰῃ ἴῃς ἰδηά, 
δηά [5γ86] γεϊοϊςθὰ ὑν ἢ στεδῖ ΟΥ̓ : 

12 ΕῸΓ δἘνε Υ πιᾶῃ 84 υπηάογ Ηἰβ ὁ ̓ἘΡ 
νης ἀπά δὶ8 ἢρ' ἴγεε, δηά τ εγε νγᾶβ Μίὶς ς- α- 

Ζεςλ. 
Σοι ΠΟΙ ἴο ἔγαυ {πεηι: 

ῬιοΙοτΩΥ 186 8οη οὗ Αδυθυ5, ποῖ ΟὨΪΥ τεβιϑιεὰ 
ἴα Ὀυῖ πηυγάογεα Ηἷπῃ δἵ ἃ δδηαυεῖ (οἱ, χυὶ. 
11-16). 

8. ΤΡεη ἀϊά ἐδὲγ 411] ἐῤεῖν στοωπά 1π βεαεε 
Αφηςυϊζυγο, πορίθοϊοα ἀυσηρ ἴῃς {ἰπὶ6 
ΨΑΙ δηά ἀϊδίυτῦδηςο, οησ6 τηοσγὸ βΒβουτγϑῃεὰ : 
[86 οαστὰ Ὀγουρας ἔοσῖ δουπάδηςς δοίὰ οὗ 
εταὶη δηὰ ἔγυϊξ, 

ἐδὲ ἐγεξ οΓ 1δὲ Με.) Μίῃεβ δηὰ οἰϊνεςξ, 
Ἔβρεοίδιυ, ἤρ5 δῃὰ ροπιοζγδηδίεϑ 4150 ἴο ϑοπῖς 
οχίοηῖ, ((οιήρασο Ὠοιζ. νἱ11, 8; [ο58. χχῖν. 
13:1 581). ΥἹἱῖ. 14: 2 ΚΙΉΡ5 χΥΙ. 12; Ηδρ. ἢ. 
το; ἄς) ὍΤμὲ τυ σΓῸΡ νγᾶ5 γεοκοηδὰ ὈΥ͂ 
τῆς [ἐγ ᾳυΐε 85 ἱπηροτίδηϊ 45 ἴῃ6 ΟἹῸΡ οὗ 
δταϊη. 

9. Τρε απείομλ γος ταὶ αἱ ἐπὶ ἐδε σἰγεείς.} 
ΤΠ ΡγορΡἤθΟΥ οὗ Ζεοοδατσίδῃ νγᾶβ8 
ΜΠ ἢ 8614: ὁ ΤΏΘΓΟ 584}} γεῖ οἷά τιδῆ διά 
οΪὰ ψνογηδη ἀννεὶ! ἴῃ ἴῃς Ξἰγεεῖβ οὗ [ἐγ ιϑα θη, 
ἐσεῖν τηδη ὙΠ) ἢἷ5 βίδβ ἴῃ ἢ 15 ῃδηὰ ῸΓ τεσῦ 
ἃξε᾽" (Ζεοξ. νἱῖ!. 4). Οππγτ ΓΙΡΒΕΥ οὔϑεσνοβ 
τα [6 δυῖδοσ 825 [818 εχ ἴῃ ἢΪ5 τηϊηά, 

ἐξδε γομῆρ γπεῆ ῥ οὐ ρίογίος ἀπά «υασἰξε 
ἀῤῥαγο!} ὙὍΠῈ γουῆρ ππὲῃ πΌΓΕ [ῸΓ αἰβρίαν 
“6 δοςουϊτειηδηΐβ ἢ ας ΤΕΥ δὰ νοῦ 
{Ππεὶγ σουηςγ 8 ἤπεθεάοπι "ἢ (ϑ:δῃ!εῦ, ὁ [|ἐσῖϑα 
σΒυγοῇ; νοὶ. 11]. Ρ. 364). 

10. “εἰ ἐπ Ἰδερὶ αἱ "πάππε οΥΓἡ πηι έοι. 
1 ἸἴογΑγ, “τηδάθ {πεπὶ 411 ἱπίο γεβϑϑεὶβ οὗ 
βίσοηρτη." ὙὍὙ{Πὸὲ6 ἴογιηβοδίίοη οὗ ἴ6 οἰο5 
566πὶ ἴο δε ἱηίεπάεα. ((οπιραγε οἢ, ΧΙ, το, 
33, 48, 52: ΧΙ. 33,34.) β 

δὶς ῥοποωγαδίς παριὸ «υα! γεποευηπεά ὠρῖο ἐδ 
επά 97 ἐδε «υογἰά.}] 1.2. “ἔλΥ ἀπὰ νπιὶάθ.᾽ διτηοῃ 
αἰϊτδςοίοα αἰίοηίίοη δ Ἀοηλο (υν. 1ό, 24, ἀπά 
ἢ. χΥ. 16-24), δ ϑραγίδ (νυ. 1τ6--23),, ἴῃ 
Αϑῖδ Μίποσ (ςΐ. χν. 23), ἰη Ἀποάσβ, σγρσυσ, 
δὰ γγθης (ἰδἰ4.). Νο γγηςς οἵ ἴ6 Αϑσθο- 
ΤΠ8Π ΠΡΙΙΣ, μι οῆδι γ51᾽ ὈΕΘΙ 50, ΒΕ ΒςτΑΙΥ 

οΟἰ5. 

12. ευεγ "παπ “αὐ ὠπάφγ ῥὶς οἷπε ἀπά δέ: 
 ᾿Ἰγορ] Οοπιραῖε τ Κιηρβ ἷν. 2ς ; Μϊὶς. ἵν. 
4; Ζεςΐ. . το. ὙΠῈ ρἤγαθο νὰ υϑοὰ ἴο 
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ἂς Δ Νεῖμεῦ νγᾶ8 ἴΠεγε δηγ ἰεΐξς ἰῇ δηά ται] ἰρ!]εἀ τἢ6 νεβ8εῖ8 οὔ δε Εν 
(ἢ Ἰληά το ἤρῃς ἀραίηδς τῆ δπὶ: γαᾶ, 
τῆς ΚΙηρΒ ΓΠ ΘΠ βεἶνεϑ νοῦ νου ἤγουνῃ 
ἴῃ τῆοβϑε ἀλγ3. 

14 Μοῖεονεγ ἢδ ϑ8{γεηριμεπεά ]]} 
(Πο58ς6 οὗ ἢΪ8 ρεορὶς (Πδῖ ννεγα Ὀγουρῆς 
Ιονν : τἰῆς ἴᾶνν ἢς β8ϑαγομεάὰ ουἍἵ; δηά 
ΘΥΕΓΥ Τσοῃίεπιηοῦ οὗ (6 ἰανν ἂπά 
ὙνΙΟΚΕα ρείβοῃ ἢ ἴοοῖϊκ ἀνγᾶυ. 

Ις Ης δὈοδιμκίῆοα τς ϑβδποίμδγυ, 

ἜΧΡτα88 ρεγίεςϊ ἰγαηα}}}}ὺ δὰ βεσυγγ. [ἴ 
. Οᾶπι6 Ποηθ ἴο δας [οὖν 0 νγνὰ8 ψνοηΐ ἴο 
8: υῃάοσγ ἴη6 βῃδάον οὗ “ἴδ υἱῆς ὑ Ὡς 
ΟΥ̓ΕΓΒργοδα ἢ8 οὐση δουε, δηὰ {πε ἢρ-ἴγδα ἴ 
"" ἐνὶ ξαγάθη " (δίδη]ου, " [οὐνίϑῃ Οδυγοῖ, 

. 4. ὦ). 

ἐδέγε τῶ, ποῆδ ἴο 7 1δε»:.}] ἘἈδίπογ, " ἴο 
αεὶριὶ (Ὠεπηλ. Βιῖ [6 νογὰ “γα " δδὰά 
5 τη οδηΐηρ, ἤθη ΟἿἿΓ ἰΥΔη 5] Δ [ἼΊΟΩ νν 88 πιδάβδ. 
(ϑεε ει. χχνὶ!. 26; 6Γ. Υἱ}, 21; Ζεςβ, 1. 21; 
ΕςοἸυ5. χχὶΐ, 20.) 

18, λυείλδεῦ «υα: ἰδέγὸ αηῦ ἰ ἐπ ἐδεὲ ἰαμά [ὁ 
0ὲ αγαϊησὲ ἐῤδένι.] 86ὲ6ὲ ἴδε ἱπίσοάυςίογγυ 
ΡΑγΆστΔΡΙ ἴο [15 βος[οῃ. 

ἐδὲ ἐἀίηρ: ἐδεγιμείυες «ὑοῦ οὐυεγέδγοτυη ἱπ 
ἐδονε 44γ5.1] Τα Ὑτίῖοσ Γοίδυβ ργοῦδθὶν ἴο ἴῃς 
ἀεῖοαϊς δηὰᾶ Ἴλρον οὗ ει 5, ὯΟ ννᾶ5 
τηδάὰς ῬΥΒΟΠΟΥ ὉγΥ ἴῃς Ῥαγιίδης ἴῃ Β.Ο. 118, 
δηά (6 τενεσβϑεβ βυβεγοά ὮΥ ΤΊΥΡΠΟη ἴῃ Β.0. 
118--. (866 (ἢ. χν. νλρδ τοι 

14. δὲ “ἱγεηρίδεπεά αἱΐ ἐδοῖε Γ᾽ δἰ: ῥεοῤὶε 
ἐδαΐ «υεγε ὀγομσδί ἰοαυ. 1, ϑᾷΛ ΓΔ ΠΥ, “411 [ἢ 6 
δυο οὗἨ δὶ5 ρΡεορὶ 6." ΒΥ “ἴθ Βυπλῦ]ε᾽" 
Υ6 τηρδηΐ, ποῖ [Π6 ΡΙΟΙ5 ξοΠοΓΑ γ, Ὀυζ (ἢ 6 
Ορργοβϑοὰ δηά ἴοϑβε οἵ Ἰονν Ὄϑίδίο. 

ἐδε ἴσαυ δὲ “εαγοῤῥεά οἱ. 1.4. διυάϊοὰ 118 
ἔ}} πιοδηΐηρ, νι ἃ νἱονν ἴο 118 δεϊζεῦ οὔ" 
ΒοΙυΔη06. ΟΟΙΡαγα ἴπ6 δερῖ. γεγβίοη οὗ 53. 
εἶν. 45, ΏΟΓΕ ΟΣ (ΓΔ 5Ἰδίουβ γίνε “ Κϑὸρ δἰ5 
ἷανν5. 

ἐξ «ΟἼΖ6»1,67" ΟΥΓἹ 1δεὲ ἰσευ «μπᾶ «υἱεζεά 
Ῥέγτοη δὲ ἱοοξ φαυα7.)}) [ἷκε 8 ργθάθοθββουβ 
(οἷ. 11. 24, 44; 11]. 5, 8; Υἱὶ, 6, 24, ὅζς.), δίτηοη 
δεϊοὰ πὴ ϑον τ Ὁ δραϊηϑὶ 41} (086 ννῆο 
ῃορἰοοϊοὰ τῆς οὐϑογνδῆοα οὗ (6 Ἶανν, δηά 
855: Γι οα {ποτ δοῖνοβ ἴο (ῃ6 Βελίδοη, τοοίπνς 
δεῖ ουΐ (ἐξαίρων), ἀε. εἴἴδες ρυϊηρ ἴπεπὶ 
ἴο ἀεδαῖῃ, οὐ Ὀδη βῆ ποτ ἴτοτῃ [πο ᾿δηά, 
ϑοιηθ τοάθσῃ οὐ ἶο5 τοργεῖ [ἢ 5. “ὁ ἸηςΟΙοΓ- 
δῇς; δυῖ [ἃ νγὰ5 ἴῃ δοοογάδηος ψ ἢ (Π6 
ςοϊηπιδηάβ σίνοη Ὁ Οοά ἴο Μοθοβ; δηὰ ἃ 
οηΓΟΥ ΡΟ ΙΟΥ͂ πουϊά, ἰῃ 411 ῬγοθδὈ ΠΥ, Βᾶνὸ 
Ρτοάιςεά (δ εθδοοπιεηξ οὗ ἴῃ πδίίοη. 

156. εκ... νιωδρἰ δά ἐδ σπερεῖς Ὁ 4δὲ 
ἐεηρἶ.] Οὐ 186 ὨΙΠΊΘΓΟΙΙΒ “ γ6556}5᾽ γεαυϊγεα 
ἴῃ ἴΠ6 τοιῃρὶο ϑεγυῖςθ, 586 1: Κίηρϑ Υἱῖ. 28--5ο ; 
1 Ογ. ἐν. 11-22; ΕΖτγὰ ἱ. 9-11, Υἱῖ!. 25--30. 

τε πΊΡΪ6. 
Ι6 Νον ψῇδη ἰ ννγ8 διεαγὰ δ 

Βοπιε, πὰ 28 ἔλγ 48 ϑραγίδ, τῆδι 
]ομδίδδη νγᾶβ ἀθδά, ΠΥ νγοῦαε νεΓΥ 
βΟΓΓΎ. 

17 Βυῖ 248 βϑοοῃ 48 ἴΠεῪ Πεαγά τῃδῖ 
ἢϊ]5 ὕὈτοῖῃογ ϑίπιοη ννᾶ8 πιδάε δΙρΝ 
ΡΓίοδο ἰῃ 8 βδἴεδά, δηά χγυϊεά τῆς 
σου ΠΥ, Δη4 τῆς οἰτ[68 τ γαίῃ : 

Ι1 ννᾶβ8 ἰνναγβ τοραγάδαά 85 δὴ δεῖ οὗ ῥοῦ ἴο 
“ )}] ΕΡΙΥ ᾿" {ΠΟ Π|, 

ὃ. 3. ΘΙΜΟΝ ΗΑ5 ΕΕΙΕΝΌΓΥ ΟΟΜΜΟΝΙΟΑΤΊΟΝ 
ΨΜΊΤΗ ΘΡΑΒΤΑ ΑΝῸ ΟΜΕ. 

16-24. Ετοπὶ ἢὶ8 ροποσαὶ ϑἰκεῖςἢ οὗ [δ6 
ΡΓΟΒΡΕΓΙ οὗ [υὐπὰ ὑπάεγ δίηηοη, ἰῃ Ὡς ἢ 
“(8ὲ ῥγοβαὶς Ὠϊδίογίδη οὗ ΠΑ͂Υ (2) γϑαγβ ἰδῖεγ 
ὙΥΆΤΤΩ5 δἰπηοϑί ἰηΐο Ροεί " (δίδηϊου, " [εν 8ἢ 
Οδυτγοῖ, νοὶ]. 1}. Ρ.. 363), [16 δυῖθοσ ργοςθθάς 
ἴο οἴδπεσ ροϊηϊ8 τ Ὡς τοβοοῖϊοα ογθάϊς δηά 
ΦΙΟΥΥ ὑροη πἰβ ἢόσο. [Ι͂ἢ [ες ργεϑεηΐζ ϑεοίίοη 
Ἦδ6 [6115 οὗ ἔννο ἐπι θαβ8165 νυ ἢ Ὧδ γοςοϊνοά--- 
1η6 5864.6] οὗ πε 5δἴορβ ἴδκεη ὉΥ ἢ]5 Ὀτοῖδποσ, 
Ἰοπαίμδη (οἷ. χῆ. 1-18} τος ἤοηι ϑρατγίδ 
δηᾷ (Π6 οἴοῦ ἔγοαχ οπηθ, υπϑαυδὶ πὸ ἀουδὲ 
ἴῃ ναϊυθ, Ὀὰΐ ὈοΓἢ οὗ ἴθ πὶ ρἰνίηρ Ὠἰπὶ ἀκ 
ἴῃ (Π6 εγεβ οἵ ϑυστουπαϊηρ ῃαδϊΐοπβ. ΤῊΣ 
τεβρεςοῖνο δι θαββδάοσβ Ὀσουρηϊ ἢ τΠοπὶ 
ἀοουπηοηῖβ τοηοννηρ ἴδ6 Ἰεασυθ5 τυ ῃϊο ἢ ΟΓΟ 
τεοοοχηϊδοα 85 βιιδϑιβιίηρ δεΐνγθεπ [6 πδίϊοῃβ 
ψοἢ ΠΟΥ τεργοβοηϊοὰ δηά (ἢ [εννϑ. 

16. σὲ Κονιε, απά 5 αν α« ϑραγία. Ὑδουρῆ 
ϑραγίδ ννᾶ8 βεοργαρῃ δ! 80 πιυςΐ ὩΘΆΓΟΥ ἴο 
]υάκὰ ἴδῃ Ἀοπιο, ᾿ἴ ννὰβ5 Ῥγδοῖῦς δ !} 7 πιογς 
τοιηοῖθ. Ἐοπιο νν88 ἴῃ ςοηδίδηϊ σοπιμιηϊςα- 
ἴοη σὴ δγγία δηὰ Ῥαϊθϑίίπθο. Ηοῦ δροηῖβ 
ὍνΈΓΟ ἜΥΟΙΎ Ποσο. ὍΤΠς ᾿Π||Ὲὸ βίαῖε οὗ δρατία 
δὰ, οὐ ἴΠ6 πϑλν δον ὯΟ ἃφξεηΐβ, δηά δυῖ ΓΑΓΟ 
σοπιπιυπηίςδίίοη ἢ ΔΗΥ ἔογείξῃ σου (ΓΥ. 

ἐδὸγ «ὐεγὸ ὉἘΓῚ 40γ77.} ΑἋαϊρ]οπιαῖίς 9ογ- 
ΤΟΥ 15 ἰηϊοηἀθα, ὙΠΕῪ Ἔχργεβϑθα (Ποιηβοῖνο8 
85 ἀδΟΡΙΥ στιονθα. 

17. 4“: “οοη ἂΓΨ ἐδεγ δεαγά.} Οταταγηδί - 
ΟΠ γ, Ὀοῖ {πῸ Ἀοπιδη8 δηὰ [6 ϑραγίδῃβ 
βῃουϊά Ὀδ6 βροίεῆ οἵ; Ὀθυΐϊ ἴΠογε 15 ἃ αἰ] υ Υ 
ἴῃ βιιρροβίης [παῖ ἴῃς Ἀ οἸηδῃβ γοδὶ}ν δεϊθὰά ἰη 
[86 τηᾶπηοῦ ἤοῖο 5ἰδίεά. [ ννᾶ8 οὶ {ποὶγ 
Ῥτγδεῖΐίϊςσα ἴο νοϊυηΐθοσ οοπιπιιηϊςδλ 8. τι 
πον ΓΌΪΕΓΒ οὗ σοι 165 ἰὴ 41Π|18ποὸ ἢ ἘΠ σπι. 
ὙΠοΙΡ αἰρ]οπιδοΥ νγὰ8 τῆοσε σοβϑοσνεα. ὙΠΟ 
νναϊϊοὰ {1} [6 πεν ΓΌΪΟΣ πιδάθ ονεγίυγοβ ἴο 
1οπὶ δηὰ δϑκοά ἔογ ἃ στεμενναὶ οἵ δ᾽] δηςος 
ῬοΙΪΥΌ. χχχῖ. 14, χχχῇ! τό; [1 ἶν. ΧΙ, 6, ὅτς.). 
ΟΥΏΔρΡ5 ἴῃ ψτιτοεῦ 85 πηϑρδοθὰ ἴμ6 σοηο]υ- 

ϑίοῃ οἵ {86 Ἀοπίδη (γοδίγ, ννῃ!ςἢ ἰπ ροϊηΐ οὗ 
[λεϊ ἀϊά ποῖ ρῥγεοθάσθ, θυὶ ἕο! ]ονγοὰ, τ} 6 6πὶ» 
Ὀαβϑυ οὗ Νυπιρηΐι8 (νυ. 24). 
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18 ΤΊΏΕΥ νντοῖς ὑπῖο ἢϊπὶ ἴῃ τ4 063 
οὗ Ὀγαβ8, ἴο γεπενν τΠ6 ἔτ εη ἀβῃ!]ρ δπά 
ἰεᾶσιια ψῃςἢ τΠεγ δά πηλάς ἢ 
Ἰωΐω δηἀ Ποπδίῃδη ἢϊ8 Ὀγείῆγεηῃ : 

19 ὍΝ ΏΙΟΝ ντίτηρβ ψγετε γεδά θ6- 
ἴοτε τῆς σοηρτερδιίοη δὲ Γογυβα] θη. 

20 Απά «15 5 τῆς. ΓΤΟρΥῪ οἵ τῇς 
ἰδϊέετβ τῃδι τὴς 1, Δοααἀεπχοηΐδη8 86 ηῖ; 
Τῆς τυΐετβ οὐ τῆς [,Δοεάἀεπιοηίλη8. 
ἢ τς ΟἰΥ., υπῖο “δίπιοη τπε Πίρῃ 
Ργίεβῖ, δηὰ τῆς οἰάεγβ, δηά ργεβῖβ, ἀπά 
γοϑίάυς οὗ τῆς ρδορὶε οὗ τῆς εννβ. οὔὖγ 
Ὀγεῖῆγθη, σεπά στθεῖηρ : 

21 ΤὩς ἐ ἀὐϑθμε τῆλ σνεΓε 
86ηἴ υπῖο ΟἿΓ ρέεορὶς ςεγπεὰ 8 οἵ 
γουγ δΙοΥΥ δηὰ Βοπουγ: Ψδετγείογε 
νγὲ γεῖα ρἰλά οὗ {Π6]γ σοπληρ, 

22 Απά ἀϊά τερίδιεγ τῆε τῆϊηρβ 

18. Τόε ευγοὶς ἐσῆο ὀνρι ἐπὶ ἑαῤίος 9 ὄγα:..} 
(οπρᾶσο οὮ, ΥἹἱῖϊ. 22, δηά οοπηπιεηΐ “σα ἤος. 

ἐδε . .. ἱαρμδ.. . . γιά «υἱὸς ὑμάα:.} 
566 ΟἿ. Υἱῖ!. 22--30. 

ἀπά “οπαίδαηπ.) Ὅῆὲ ϑοηαῖΐε δὰ ρβεῦῆαρβ 
γεσεϊνοα [οπδί!Δη᾽ 5 διθαββδάοῦδ (ςἢ. χὶϊ. 16) 
υεΐοτε 15 ἀθαδίῃ, δηὰ οοηβθηϊοα ἴο ἃ στεποινδὶ 
οἵ (Πε ἰγϑαῖγ οὗ δ] δηςς νυ ἢΐπι. 

4Ο. ἐδὶς ἐξ ἐδὲ εοὐγ 977 ἐδ ἰοέΐεγς ἐδαὶ ἐῤε 
1,αεεάφηιοπίαης “επ|.} ἈΔίδοσ, “ οὗ ἴδε Ἰοέδοτσ." 
(5866 σοτηπιθηΐ οἡ ςἢ. χΙ!. 5.) Ηδογο δγαίη ψὸ 
ἴᾶνς ποῖ ἃ (ΟΡΥ͂ οὗ ἴπε δοίυδ] Οτεεκ οτὶρίηδὶ, 
νι 4 Οτεεῖκ (Γδηϑαἰίοη οἵ ἢ Ηθῦγενν νογβίοη 
οἵ ἴπᾶΐ οτ᾽ παι. ὙΝΊΤΔ τιὶ5 4υδ!βοςίίοη, ἴΠ6 
ἀοςσυπιεηΐ νου]ὰ δθὲπὶ ἴο Ὀ6 δὴ δυϊπεηῖὶς 
οὔθ. [[{πΔῪ, ρεσθᾶρθ, Ὀ6 ἀδυγονιαῖθά, 

Τόε γεωΐεγ 97 ἐδὲ 1 αεεάεγιοπδαη..)}) [Ιἢ [Π)6 
πης οἵ Οηΐ838 ἴῃ ϑρατγίδῃβ δὰ 51}}} {πεῖ ἴννο 
κίῃηχβ οὗ {πε ἴννο δησίθηϊ γογαδὶ ἢουϑεβ, Αστεὶ}8 
(ςἰι. χὶ!. 20) Ὀεϊοηρσίηρ ἴο ἴῃ6 Βοιυδε οὗ (ῃς 
Αρίάς. Αὔἴἶοσγ (πὸ οἷά ὨΟΓΘΩ  ΑΓΥ͂ ΤΠΟΠΑΓΟΝΥ 
οᾶπιε ἴο 8δῃ οηά (Β.Ὁ. 220), ἴῃε σἴδίε ννῶβ σι δὰ 
ἴοσ ἃ Ἐπὶ δγ “τγγδηῖβ "--. Γγουγρυβ, Μ8- 
ςδδη!άθ8, Ναῦῖ8β. ΑΠοῦ ἴῃς ἀδαῖῃ οὗ Νδθϊβ 
ἴῃ Β.Ο. 192, [6 “ συ ]6γ5 οἵ [π6 βἰδίε ᾿γεσγε ἴῃς 
ΕΡΏΟΙΒ. 

«υἱὲ 1δὲ εἰ γ. 1... “ἴδ Ῥϑορὶς. Ἐχοορῖ- 
ἰῃς ΏΘη 586 νγὰϑ8 {πᾶρὺ ἔγσγαηΐβ, ϑραγίδ πδά 
ΑἰΑΥ5 Δ Δ55ΕΙΏΌΙΥ οὗ [6 ρμεορίς, νϊςἢ 
ἜΧογοΙβθα ἃ γε, [ουρἢ υπάοἤηρά, Δυϊ ΠΟΥ γ. 
((οιηραῖε υ. 23.) 

ὠπὲο ϑύποη ἐδε δισϑ ῥγίσ, ανά ἐδε εἰάενγ:.] 
ΤῊΘ “ οἰ ἄθγ5" οὗ ἴΠ15 ραβϑᾶχζε ςοττεοβροηά ἴο 
(6 ““δοηδίας οὗ ἴθ ρβεϑορὶθ᾽" χηρηζοπθά ἱπ 
ςἢ. χΙὶ!, 6. 

ον ὀγείόγεη} ὍὨ18 15 εἰρμαῖὶς. ((οπ- 
Ρᾶσγε οἰ. χὶϊ, 7, 211.) ὙΠὸ ϑραγίδηβ σοῃίηιϊο 
ἴο οἰδῖπὶ ἃ εἷοβε Κιηϑηϊρ ἢ τς [ονν8, ποῖ- 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΙΕΙΒ5. ΧΙΝ. [ν. τ8---24. 

τμδῖ τΠεγ βρᾶκε ἴῃ τῆε 'σουπο!] οὗ {δε 
Ρδορὶε ἰπ τη18 τηᾶπποῦ; Ναυπιεηίις “- 
το οἵ Απιίοςδυ8, Δη4 Απεραῖογ σον οὗ μκτνς 
7Ά5οη, τῆς Ϊεννϑ᾽ διῃθαββδάογβ, Ἵδπις γεοσσέε. 
αηϊο υ ἴο Γαηον [ἢ ἔπ Πα ΞΗΙΡ (ΠΟΥ 
δά τιτἢ υ8. 

23 Απά ἰξ ρἰεαβεά τῆς ρεορὶς ἴο 
οηϊογίδίη τἴῃ6 τδη Βοπουγλθὶγ, ἀπά 
ἴο Ρυῖ [ἢς ΠΟΡΥ οὗὨ {πεῖν ἀπλράββᾶρα ἴῃ 
ΡυὈΙΟΚ γεοογάβ, το τῆς εηὰ τῆς ρεορὶε 
οἔἩ τῆς 1, ,δοεἀεπγοπίληβ ταϊρῃϊ πᾶνε ἃ 
πησπιοτίαὶ τπογεοῦ: ἔυγιπεγπιογε νγὲ 
ἢανε Ὑττίεη ἃ ΓΘΟΡΥ τβογεοῦ υπῖο 
διίπιοη τῆς Πίρἢ ῥγίαβῖ. 

24 Αἴεγ τὴ18 δίπιοη βοηὶ Νυπιε- 
πὰ ἴο οπιε ψψΙΠ ἃ ρτελῖ 8816] 4 οὗ 
δο]ά οὗ ἃ τῃουβαπά ρουπά ννεἰρμῖ, το 
ςοπῆτπηι τῆς ἰεάρις ἢ τῆ δηλ. 

ϑΠΠ Πϑιδπάϊησ ἴῃο δηὔγε ἀῦϑεηςς οὗ ΔηΥ ἰουη- 
ἀδίίοη ἔογ ἴπε εἶδῖπι. (866 ἴδε σοιηπιεπῖ οἡ 
«ἢ. χὶϊ. 21.) 

41. Τόε α»ηδας: δον. ἐδαΐ «ὑέγε “επ1|.}] 1.2. 
Νιυπιοηΐι5 δηὰ Απίραῖοσ, γῇ. ΕΓ ϑοηΐ ἴο 
δρασία διὰ οπηθ ΟΥ̓͂ [οπδίμδη ἴἢΏ Β.0. 144 
(οἢ. χὶ!. 16, 17). 

ἐογ εά 5 Ο γον σίον ἀπά ῥοποωγ. 1. 
[οἷά οὗ ἴδε ἤουτϑβῃίηρ οοπάϊιίίοη οὗ [πα 
υηάονῦ Ϊοπαίμδη δὲ [6 {πιὸ σῆθη Πα δοηΐ ἴδε 
οπλθαβου. (δες «ἢ, ΧΙ. 6ο--74 ; ςἢ. χΙϊ,.1,. 2.) 

22. “ἱμπά ἀϊά γερογ ἐδὲ ἐδίησε ἐδαὶ ἐδεν 
σραξε ἐπ {ῤὲ εομποὶἑ ΟΥἹ ἐδε ῥεορίε.) Ἐλαῖδου, 
“Απὰ τεριϑίογεα δῖ πα ἐπ ἀθοζοθαδ οὗ ἴδὸ 
Ῥόορὶς [πε [πϊηρ5 (μδῖ ΠΟῪ βρᾶκε." ον 
βουλὴ ἴῃ ἴῃς 56η56 οὗ “ ἀδογοο," 866 πέος. 
Ῥ. 9. 1. 4: ἢ. 21, 1. τς, ἄς. ἼΒα 8οῆϑο οἵ 
“ὁ σουης}] " 15 ηοῖ 801{40]6 Ἰνεγθ, πογε ἐβρϑςοῖϑ!ν 
85 [86 νγογὰ ἰβ5 ἴῃ ἴπ6 δ] υγαὶ. 

Νιωπεπίμς, 4.2 86εὲ οἢ, χὶϊ, τό, δῃρὰ ἴῃς 
ςοτηπιοοΐ 44 7ος. 

48. ἐδὲ εοὐῦ 9 ἐδεὶγ ανιδαισασε.} 11ι,1ἴὲ- 
ΤΆΪΥ, “ (ἢ6 σΟΡΥ οὗ {Πεὶγ «ὐογά:." 

ἐπ ῥυῤ[οξ γεοογ 5.1 ἘαΊμεσ, “ ἴῃ ἘΝ 6 μι 8} 1ς 
τεοοογάς " (τ γα] γ, “ἢ (6 δρροϊηϊοὰ θοοκς 
οὗ [6 Ρϑορὶε ). 

24. «υἱϊό ἃ σγεαΐ “διρὶ 97) χοϊΔ.1 ΤΟ - 
ὕςο οὗ οουγίίηρ ἴδε ἕανουγ "ξ (6 οὐδ τττὶς 
ὉΥ τὶοἢ β᾽Εβ ννὰβ νΈσῪ οοϊμιηοῦ δὲ ἴῃ6 τἰπὴς 
Ὑδογοοῦ οὐν δυῖποῦ τοαῖβΌ ΤὨΟ υβυδὶ ἔπη 
ψ ἢ ςἢ (6 εἰδ5 τοοῖκ νγαβ {παὶ οὗ ἃ σσοννγῃ οἵ 
ξο]ά, 45 τηεπεοηςά ἴῃ τς σοππηθηΐξ οἱ «ἢ. τὴ. 
14: Ὀυῖ ΟσΟΔΒΙΟΏΔΙΠΥ [ἢ}15 ἔοστη νγᾶ5 ναγίοὰ, απὰ 
8 ᾿ὐοδὸ 5}16]4, ΟΥ Ξοπηθ Οἴεῦ ἀσίίοὶς οὗ τδίυς, 
ϑιιδδιτυἱεά. ΤῊς κοϊάσῃ 516}. 5, οὔδθη ῥσοὸ- 
βδοηϊοὰ ἴο (6 Ἀοπῆδη ΕἸΏΡΟΙΟΙΒ 45 γνἱῆβ οὗ 
ΠοηουΣ, ἔοστηοά ἃ βοτὶ οὗ σοῃπεηυδηςο οὗ ἴπὸ 
δησίεηϊ ργδςοίισα (διυεῖ. “Ὑιῖ. Οδ]ρ.᾽ ἃ τό: 
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Β.Ο. 4. 2ς Νεγεοῦ ἤδη ἴῃς ρεορὶς πεαγά, 
ΠΥ 5414, δῖ τῆδη 8 8}}4]} τγα γίνε 
ῖο δ πῃ δηά ἢ8 βοηϑβὺ 

26 ἔογ ἢε δπὰ ἢἰ5 Ὀγείῆγθοη δηά 
τῆς ἤουβα οὗὨ ἢ]5 ἔδίΠεγ ἤδνα εϑιδῦ- 
᾿Ι5ϑηθεἀ ἴβγδθὶ, δηὰ ςῃδβεᾷ ἂννᾶὺ ἴῃ 
ἤρῆς τΠεῖγ ἐπεηῖεβ τοηὶ {π6πὶ. Δηά 
ςοπβγηηθά τΠεὶγ ΠΙΠθεγίγ. 

Τυ]. σαρῖξ. “νι. Απίοη. Ριὶ, ὃ 5; ὌτοθΕΙ]. 
ΡΟ]. “νι, ΟἸδυά. ὃ 3, ἄς.). 

φῇ α ἐδοιμαπά ῥομπά «ὐεὶρ δὲ.) 1 ἴδε Αἰς 
ταΐηδ 15 ἰηϊοπά θα, οὐν “ Ροιηάᾶ" Τγδὺ ὃ6 Γτὸ- 
κατάρα 85 ΓΑΙΣΪΥ τορτοϑεηηρ ἴἴ; δυΐϊ [ἢ (Π6 
Ἡεῦτγον μοϊὰ »κ»καπεὸ 18 τηρδηῖ, ἴῃς ννεῖϊμῖ 
νου ἃ θὲ ὨρΑΡῪ ἀουῦ]ε. [Ιοϑερῆυ, ἰῃ ἃ ρα5- 
βᾶ56 (" Α. Ϊ.᾿ χίν. 8, ὃ 5) ΠΟΙ ργορΔΌΪΥ ἰγθαῖβ 
οἵ ἴ[ῃ6 ργεβοηΐ δ θαϑϑυ οὗ Νιυπιθηϊυβ, [που ἢ 
ΌΥ ϑοτῖε Ὠἰυ πάθον ἢ6 [45 γεξοστοὰ 1 ἴο ἃ ἰδίεν 
ἀδῖθ, ρῖνεβ ἴῃς νδίυς οὗ {86 916] ἃ 45 ΠΗ͂Υ 
τπουδαηά σωγεὶ, ΟΥ ὨΘΑΣῚΥ 51,)οοοΐ, 

ὃ4. ΤῊΗΕ [ΙΕἮῪΒ ΒΕΤῚ ὉρΡ α ΜΕΜΟΒΙΑΙ, ΟΕ 
ΘΙΜΟΝΒ ΑΟῚΒ ΑΝ ΗΟΝΟΥΒΒ ΙΝ ΤΗΕΞ 
ΤΈΜΡΕΕ. 

456-490. Το ουϊπηϊηαίίης Βοποὺνῦ ρα ἴο 
ϑίπιοη ργοςθεάοδα ἔγοπι πίβοννη Ὠδϊίοη. ἈΟουοὰ 
ἴο 8ῆ υηννοηϊοα Θπι ιιϑίδϑηι ΟΥ ἢ}5 ἱπηρογίδηξ 
Βυροθ5568 (ςἢ. ΧΙ. 43-5ο; οἢ. χίν. 33) δηὰ 
ὈΥ ἴδε δοκηον)οάρτηθηί8 οὗ ἢ15 ρονγοῦ δηά 
λοδίηθϑβ ΠΟ [ΠΕΥ 5Α}7 τηδάς ὈΥ̓ ἑογεί ἢ 
ςουηϊῖοβ (οἷ. χὶν. 16-2; 18-40),) {ΠΟῪ 
ξαϊμογοά {πεπηβεῖνοβ τορείβοσ, δηά μοὶ ὰ ἃ 
τοδί 8556 }ὉΪΥ (τ. 28), ἴῃ ἩΠΙΟΝ 1 ννᾶ5 τὸ - 
βοϊνοὰ [δαϊ ἴποτε 5ῃουά δ6 ϑεῖ Ρ νη [6 
ΡΓθοϊποῖ5 οὗ ἴΠ6 ϑβδῃοῖιαΓΥ 4 ἀοσυπιοηῖ, οη- 
ετγανθὰ οἡ ἃ Ὀγάζεη 1ϑὈ]εῖ, ςοηϊδἰηϊηρ ἃ τοοοσὰ 
οἵ ἢἰ5 σἰοσγίουβ ἀδεάβ δηά Βοῃπουγβ, Γεοορη βίης 
ἢἰπὶ 485 ΠΟΙ ῥσχσίῃςε δηὰ Ἰοδάεσ, Ἴοῃίεστίης 
Οἡ ἢἰπὶ αὐϑοίϊυϊα ρον (υν. 422-45), ἀπὰ 
ταδκίης ἴῃ6 διῇ ὑυεϑιῃοοά μογθ  ἸΑΓῪ ἴῃ ἢὨ15 
[ΔΤΆΙΥ (υσυ. 25, 41, 49). 80 Ὁ 88 ψὲ ΚΗΟΥ͂;, 
500 8Δῃ ΠΟΠΟῸΓ διαὰ Πόνοσ ὕεθη ραϊὰ ὉγΥ ἴδ6 
οἴν5 ἴο ΔΩΥ οὗ {πεὶγ γι} 1 8 Ὀεΐογε : 1 ννᾶ5 ἴῃ 

119 σοποορίίοη ταῖμοῦ Ουτοεκ ἴπδη Ηεῦτενν, 
δηά 5ῃοειννοὰ δον Ηε]]εηὶς εἰν !δαῖοη δβεςϊεά 
Ἔνθ ἴποβο πιοδὲ ΟΡ ἴο ἴ; δυῖ [τ ΠΕ 
Ἄοτονγηοὰ [πε οἀϊῆςο οὗ δτηοη β ἔδπιθ, ἱπάϊοδίης 
ἴο Αδογ ψοποσγδαίίοῃβ ἴδε Ὄχδι θά, δπὰ ἰηάδερὰ 
υηΐᾳιιο, Ροβίτἰοη ννῃϊοἢ [818 ραγίὶουϊαγ Μδοςοδ- 
66. ρῥγίῃος μεϊὰ ἴῃ ἴδε εϑπιδίίοη οὗ ἢ]5 
σουπίΓγγτΏθῃ. 

25. δαὶ ἐδαπάς “ῥα! αὐὸό σίυε 1ο ϑίνιου 
απά δὲς .οη. 8 ΤὨς ᾿πηροτγίδηϊ ἴλοῖ, [Πδἴ ΠΟῪ 
ἔογ ἴῃς δεοοηά {πὸ ΟΠΪΥ ἴῃ ἴδε 1Πὸ οὗ ἴῃς 
ΠΔΌΟΩ ἃ ὨοΓΘΟΙΑΓΥ ΤΠΟΠΔΓΟΌΥ ννᾶ5 δεῖ ὕρ, 15 
ἦυσῖ Βἰηϊοα δ ἴῃ ἴμεβε ἤγϑξ τγογάϑ---γ [ἢ 6 
τηδηϊίοη οὗ δ᾽ πηοη᾿ 5 “"" 90ῃ5 ""---825 1 18 ἀψδίῃ ἴῃ 
186 εἰοκίηῃς νογάβ οὗ ἴ6 Ὡδγγαῦνο (νυ. 49). 

27 80 τἢδῃ {ῃεγ ντοῖς ἐξ ἴῃ τ ]εβ Β. Ὁ. τ4ο. 
οὗ Ὀγᾶβ8, νῃὶς ἢ {ΠῈῪ βεῖ ἀροπ 0111. ὁ 
ἴῃ. πιουηῖ δίοη : ἀπά τἢϊ8 ἰ8 [ἢ6 ΠΟΡΥ τον, γὲ 
οὔτδα νυτίείηρ ; ΤῊς εἰσ μτθθπτῃ ἀδγ οὐ ἤμμα 

Ῥεγδάνεδη- 
ἐλὲ πιοπίβ ἘΠὰ], ἴῃ τῆς Ὠυηάτγεά τῆγαα- τοτὲ δγ 
βοοῦα ἀπά ἔυνε ἢ γόαγ, δεῖπρ τὴ6 κδά ἔγαπε: 
τηϊγά γεᾶγ οὗ δίπιοῃ ἐμὲ Πίσῃ ργίςϑε, ζροίίοα οὗ 

εἰ ΕἾ; ΟΥ̓, 

28 Αἱ ᾿ϑαγδπιθὶ ἴῃ τῆς ρτγεαξ σοη- δεεύσιεν. 
οσ “ΟΝ ἀσὲξ ενάσεγε ἐλέ νεεέ ἐο εονεμῖξ ψ' νεαξϊδγε 97 ἐπα ἐσ 

8566. Ενναϊά 5 “Ηἰκῖ. οἵ [5γ26],᾽ νοΐ. νυν. ἢ. 316, 
ῃοῖο 5. 

46. δὲ απά δὲν ὀγείδγεη απά ἐδε δοιμε δία 
“αἰὲν Οὐοταραζε οι. ΧΙ. 2. ΧΥΪ. Δ. 

47. ἐδεγ «αὐτοῖς ἰδ ἐπ ἐαδἷος οΥ ὁγα ἢ ὍῊΘ 
Ἐοιμδη8 δὰ ἕδη] τβοὰ (86 [ἐνγ8 ἢ ἴΠ- 
βουιριίοηβ οἢ ὈγοΖΕα [δυ]εῖβ (ςἢ. Υἱϊ!. 22 ; χὶν. 
18), δῃὰ (ΠΟΥ ΠΟ δεῖ ὉΡ 5ιιςἢ δὴ ἰηβοτριίοη 
τπεοιηϑοῖνοβΌ ἴη αϑϑουγῖα ἴδ τηδίοσίδὶ δὰ 
Ὀεοη υϑδοά, ὈΟ(Ό ἴοσ βοιϊρίυγοβ δηά ἔου ἰη- 
βοσίρ[οηβ, δ ἃ τυ ςῇ δλγ εν ἀδίς (΄ Ττᾶηϑδο- 
[ἴοη5 οὗ ἴτε ϑοοιεῖγ οἵ ΒΙδ]. Αὐοδοϊοξγ, 
γοΪ. Υἱῖ, Ρῃ. 84-88).. ὙὟε Οτεεὶκζβ επιρἰογεὰ 
ἴϊ ἴον ἰῃϑοσ ρίοηβ, δὲ ΔΥ ταῖθ ἔγοπι ἴμ6 ὍΣΩΘ 
οὗ ἴδε Ῥεγβίδῃ νας (Η ογοά. ἰχ. 81; Ραδιιβδῃ. 
ν. 21, 81). δε Ἀοιηδῃβ ἰηβοσροα {πε 
ἰγοδίϊθβ ΡΟ Ὅσοηζα Ἃ80]618 ἔγοπι (6 ἢγϑὶ 
γεᾶγ οἵ [πε Ἀδρυδ)])ὶς (ΡοΪγΌ. 111, 22, ὃ τ; 
26, ὃ 1) 

ὠῤοπ ῥί ἰαγ. ὝὍΠο στήλαι οὗ ἴδε οτὶ ρίπαὶ 
ΑΥΘ, ΒΟΔΓΟΟΪΥ “ Ρ11141.5. ὀὌΠΕΥ τχερτγοόβεηϊ 
ταῖμον ἴδοϑε ὑργιρῃϊ δῖ ϑἴοηθϑ ννϑϊςἢ (ἰὸς 
Οτοοκβ δηά Ἐοιγδηβ ΨΟγῈ δοςιιίομημρα ἴο 
ογεςῖ, οἰ οΣ 85 Ὁ ΠΟΓΔ] τηοηπλοηΐ8, ΟΥ̓ 88 Π16- 
ΤΉΟΣΙ4]5 οὗ νδυίουιβ οἴδποσ Κι πἀ5. 

ἐπ νιοιπὶ δίοη.} 1.εἰ τῆς Τορὶς ἈΠ], 45 
ΠοηδίδΠΕΥ ἴῃ τἢ15 ΒΟΟΚ (ςΐ.. ἰν. 37, ὅο ; ν. κδᾳ4; 
νἱ]. 22). (ΟΟΙΡΑΓΟ υ-. 48. 

Τόε εἰσ ῥιεεπῖ ἀκ ΟΥ̓. .. Εἰμ.1 ἙἸαυϊ, τῆς 
βϑίχίἢῃ τποητἢ οὗ ἴῃ6 [ἐνῇ 58 γϑαγ, σοΥ- 
τεβροηάοαὰ ψ ἢ ἴῃς ἸἰδίίεΓ ῥαγί οὗ Αὐυγικὲ ἀπὰ 
1ῃ)6 φδγιεῦ ρογζίοη οὗ δορίεπιθοσ. [τ νγὰϑ 
ἴῃς ἰ4ϑῖ τοῦτ οὗ [6 [ον δὴ οἷν} γεασ. ὙΠΟ 
ΕἸὺ] οὗ “τ. δοίθοιις. σ7Ὲ ψουϊὰ 311] ἴῃ τῇς 
δυϊυγηη οὗ Β.Ο. 140. 

ἐδὲ ἐῤίγά γεαγ 9 δίριοπ)] (ογωρασε οἢ. 
ΧΙ. 42. 

28. “41:1 ϑαγαν»ιοί)] ὍΤῆδ τοσγὰ “" ϑασζαιηοὶ " 
Οσου5 ΠΕΙῸ υϑῖ [τ [85 δυρροβθὰ ΌΥ ϑοιὴς ἴο. 
Ὀ6 ἴῃς πᾶπὶὲ οἱ ἃ ρίδος ἰῇ ογιιβαίεπι ννῇογο 
ΡΟΡΟΪΔΡ ἀ55θτ Ὁ]165 ννογα με] ἢ Ὀὰῖ ἰἴ βοδγςεὶν 
566 π|5 ροβϑίθ]ς {μαῖ, [ἢ [18 σσέγε [ἢ6 σδ86, ννὸ 
δῃουϊὰ Πηὰ ἢο οἴδεσ ποῖος οὗ {{, οἰ ἴΠοΓ ἴῃ τὰς 
ΒΙδ᾽6, ΟΥ̓ Ἀ 'ῃ Ϊοθορῆιδ, οΥὡὨἨΎ ἰῃ ἴῃς Ταϊπιυά, 
Μοὶ σοπιπιθηϊδίουβ ϑιρροϑὲ ἃ σΟΓΓΌΡΕΟΙ, ΟΥ̓ 
ΓΑΊΠΕΣ ἃ ἴδ υσε ἴο υπηάετοίδηα ἴῃ οτίρίηδὶ 
Ηεῦτγον ἴοχῖ οὐ ἴδε ραγί οὗ ἴδε Οτοοκ ἰγδπ9- 
ἰλῖουὕ. Ὑπὲ οτίρίπδὶ ψνογάβ ἃγε βΈΠΟγΆΙΥ 
(δουςῃς ἴο αν Ὀδθὴ εἰ ΠῸΓ ὀαοδαζαῦ ᾽αρι 



Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΙΕ5. ΧΙΝ. 

Β. Ο. 120, σγεραῖίοη οὗὨ τῆς ργίεϑβϑίβ, δηά ρεορῖε, 

522 ν. 29--33. 

θεδη ἐμεῖγ ΒΡ ῥγίεβῖ, νγὰβ δα άἀβὰ το Β. ς. το. 
δηά τγυΐεῖβ οὗ τῆς παῖίοῃ, δηὰ εἰάετβ 
οὗ τῆε σουπίγ, ψεῖα 6586 Πΐηρ8 
ποῦδεά υπΐο υ8. 

29 Ἐογδϑηλιςῃ 248 οἴδητίπηε8 τἤετε 
ιανεὲ θδεῆ νγῶᾶϊβ ἴῃ ἰῆθ Πουπίγ, 
ὙγΒογαῖη [ῸΓ [6 πιδϊηΐεηδηςα οὗὨ {ΠεῖΓ 
ΒΔ ΠΟΙΌΔΓΥ, ἀπά ἴῃς ἶανν, δίιηοη τῆς 
δοη οὗ Μαζιδίῃίδβ, οὔ τῆς ροβίθγιγ οὗ 
]1Π,, ἰορεῖμογ συ 8 Ὀγείῆγεη, ρμυϊ 
τῆ λβοἶνεβ 1η ΤΟΡΊΝΥ; Δη4 γεϑίβιηρ 
τῆς δηθπλ168 οὐ {Πεὶγ πδίίοη ἀϊὰ {ἢ εἰγ 
Παῖίοη ρτεδῖ ἤοηουγ: 

30 (ἔογ δίϊεγ τῆλ: Ϊοπαίῆδη, ἢδν- 
ἱηρ ραϊῃεγοά ἢϊ5 πδίίοπ τορεῖῃεῦ, Δπὰ 

Εἰ, "ἴῃ ἴῃς σοουτί οὗ [6 ΡΘορὶο οἵ Οοά, ογ 
δα-δ’-. δα αν 'αρ»ε᾽ Εἰ, " αἴ (ες γαῖε οὗ [6 ρεορὶς 
οὗ Οσοά---, ὁ. 1 [86 στοδὶ οοισί οὗ {πὸ 
[6 η1Ρ]6,7 οΥ “ δῖ [πε στεδῖ ραῖς οὗ [6 τϑτηρὶς." 
ΟὐΥπλπι, ΠοννοΥοσ, ῬΓΟΡΟΒ68 ἃ ἀἰβεγοηῖ ἐχρὶδ- 
παῖΐοη. Τῆς ψοτζγὰ δοϊοηρϑ, ἢς {Π1ηκ8, ἴο [86 
ΡΓεςράϊηρ νεσβθ, δηὰ σεργεβξεηῖβ ἴῃ6 Ἡθῦγον 
ῥα:ῤ-“δαΓ 'α»ι ᾽Εἰ, "" τὴς ργίηςς οὗ (ἢς ρεορὶς 
οἵ Οοἀ;; νι ςἢ 15 ἢο ἀουδί 4 ρΡοβ581|0]6 {Π]6 οὗὨ 
ϑίίοη. ὍΤθε ῥγεροβί[ίοῃ ἐν δὲ βιρροβεϑ ἴο 
μᾶανα Ὀδθη ἰηβδεγίθεά ΟΥ̓ ἃ ἰγδηβουθεῦ ΨὙ8Ὸ 
τβουρξ δα:ῤηεδαγ 'αηι ᾿ Εἰ ντ88 ἴῃ6 ἤδτηε οὗ ἃ 
Ρίαοθ. Ου [Ἃς ψβοῖθ, [δε οχρίδπαϊϊζοη οὗ 
ϑδγατηθὶ (Αβάγαπιεὶ ἰῇ βοὴ Νί55.) 48 ὁαί- 
“αὐ γε Εἰ, τ ϊςἢ 15 Εννα] 8 (( Ηΐἴ5ῖ. οὗ [5γ8ε],᾿ 
γ0]. τ. Ὁ. 336, ποθ ὅ), 5θθπιβ ἴο δε ἴῃς Ὀεβῖ. 

ἐπ δὲ ξγεαὶ εοπστεραείομ.] ἈΑΙΒΟΓ, “ἸῺ 8 
δτοοῖ Δδδϑι Ὁ1γ." ΓΓΒΕΓΟ 15 ηΟ ἀγίίεἶθ : δηά 
ἃ ΡΟ οΔ], ταί μοῦ [888 4 γεϊἱρίοιιϑ, ραϊ πογίηρ 15 
Ἰηϊοπάςά. 

97 1δὲ ῥγίειν, ἀπά ῥεορίκ, -.ἢ “ Ῥυίεϑβίβ, 
“ φϑορῖε," “συ ] 6 γ5,᾿ “οἰ 465," ἀο ποῖ ἔοϊτηῃ ἃ 
ΥΟΤῪ οοττοςῖ Ἰορίςαὶ αἰν βίο ; δυΐ ἰξ ἰ5 ΘΑ5Υ ἴο 
866 ἴδαϊ 4η δηυπιογαίίοη ΜΒ] οἢ 584}} σοπλργίϑα 
[16 ΏΟ]6 παίΐοη 8 τηεδηῖ, Ηδὰ ἴῃς ογάθσγ 
Ὀδοη, “ἴῃς ργθβϑίβ, [ἢς συ] ]οσβ, [86 οἰάεγβ, δὰ 
[86 ρεορὶς".---2.6. τὴς γεβίὶ οὗ [6 ρεορὶθ---ἰῃ 6 
ἰαν5 οὗ Ἰοσὶς ψουϊά μανθ θθθη ΔΙ ΓΙΥ βδιββθά. 

αὐεγε ἐδέῖς ἐδίηφ: ποι ἐβεά το ..71 ὌΤΙ5 
τηδδηΐηρ οδηηοΐῖ ὃς νοΐ ουῚἨ οὗ (ῃς οχί σης 
ἰοχί ; θυϊ 1ξ 5 ΚΟΥ ἴο ᾶνα ὕδοῃ παΐ οὗ [86 
ογἱρίηαὶ Ἡ εῦγεν, ἢ οἢ [6 Οτδεκ ἰγδηβίδίου 
τηϊδυηἀογϑίοοδ. (ες Οτπηπι 8 ἢοΐα οἡ ἴδε 
Ρ8535856.) 

49. 977 ἐδὲ ῥοσεγὶ ἐν 97, ϑανγὶὁ.1] “ [ατρ᾽ ἰβ 
ἃ τςοηϊγαςίοα ἔοστῃ οὗ “οδτῦ᾽" (ςἢ. 1ἰ. 1) 
ΜΒΙΟΝ 15 [561 ἃ Ἑςοηίγασίίοη οὗ ᾿“ [εποϊατὶ δ᾽ 
(1 ΟἸγ. ἰχ. το). 6δοίαγι ὃ νγὰβ ἴῃς πεδὰ οὗ 
ἴῃ6 ἢγϑὶ ουἕ οὗ ἴῃ6 ἰνγθηϊγ-ΐου “ σΟυΣΒ65 ἢ 
οὗ Ρῥγιεϑίβ δοοοσγάϊης ἴο ἴῃς διταηρειηθηΐ οὗ 
(6 ρῥυιθϑίβ τηδάθ ὉῪῚ αν ὰ (1 Οἢγ. χχίν. 7). 
ΤΒΕ γεοΐυγη οὗ δοΐῆθ ῥγίοϑδίβ οὗ [Π15 “" σοῦ γϑο ἢ 
ἔοι ἴῃς ΒαΟΥ]οηΪΔη ΤΔΡΓΪΥΠΥ 15 αἰ οϑιοά, 

18 ρθορΐε, 
41:1 ΤΠΘΙΓ ΘῃΘΠ168 ρυγροβοά ἴο ἴῃ- 

νδάς τπεὶγ σουπίγγ, (πλτ ἴεν πρρῆϊ 
ἀεβίΟΥ ἰζ, δπὰ ἰἂὰὺ ἢδπὰ8 οἡ ἴδε 
ΒΔΠΟΓΟΔΓΥ : 

22 Αἴ ψ᾿ῃϊςἢ τπλὲ δίπηοη τοβα ὑρ, 
ΔΠα ἔουρῆϊ ἔοσ ἢἷ8 πδίϊοη, ἀπά βρεηῖ 
ταυςἢ οὐ ἢϊβ οὐῆ ϑιυῤδίδποο, δηά 
ἀττλθά πε νδ]απί πιεη οἵ ἢἷ8 πδίίοπ, ον δὰ 
Δη4 ρᾶνα [ἢδπΠὶ νγᾶρεϑ8, 

23 Δπὰ (οπιίβεά τῆς οἰτε5 οὗ [ὰ- 
ἄθα, τορεῖθοῦ στ Βείπβυγα, τβαῖ 
ἰἰεῖβ ἀροη τῆθ Ὀοτγάειβ οἔ ἴυάεα, ο, 
ννῆογα τῆς ᾿δγηηουγ οὗ τῇς δ ῃ ΘΠ} 65 ἐνάχῤοπε. 

δοῖ8 ὈΥ {π6 δυΐμοῦ οὗ Οδγοηῖςοὶοβ (1 (ἢγ. ἰχ. 
10) δηά ὉΥ Νοεβοηγδῃ (Νεῆ. χὶ. το; χῇ, 
6, 19). 

80. ὑομπαΐίδαη . .. χαϊῥεγεά δὲ παξίοπ ἐο- 
ξειδεγ.] ΤΒΘ “ρα πογιηρ 15 δὰ ἴο Βαγε 

Ἢ ΨΟΪΌΠΙΔΙΥ οὐ ἴπ6 φαγί οὗ οηῃδίῃδη 8 
[ποηάς ἴῃ ςἢ. Ιχ. 28. Βυΐ ἢ6 νψὰ5 ηο ἀουδί 
ςορηϊζΖδηΐ οὗ 1 δηά γᾶνὸ 1 [15 βδηςίοη. 

αηδὶ δεεπ ἐῤεὶσ ὀὲσὁ᾽ ῥγίρε.] Ἐδῖδοσ, " θά 
δθοη πιδὰο (Ποῖν Πρ ῥτιθϑί." 

«υα: αὐάεά ἰο δὲς ῥεορίε.1 712. “ ἀϊοά. “οτῃ- 
ΡᾶγῈ ἴῃ6 οχργοϑβδίοη ἴῃ οἷ, 1ϊ. 69--- 80 πὸ 
{{ΠΠ|πύ πες ἀἰεά, δπὰ τνᾶβ ραϊδβογεά ἴο ἢϊ5 

{Π6 15." δα τεῦ 5 ἴ6 βαπὶῈὲ ἰῇ ΒΟ 
Ρίδοθβ. 

81. Τρεῖν ἐηπεηιδ ῥμγροσοαά ἰο ἱπυσάς ἐδεὶγ 
ἐομμέγ.} ΑΟταραγε οἷν. ΧἸΪ!, 1--20. 

892. δύποι. .. “ῥεπὲ γεμεῦ 9 δὲς οαυπ “εὖ- 
σίαποε.)] ὙἨΪ5 μαά ποῖ Ὀθθη βἰδίεα ῥγουϊουσὶν : 
Ὀυΐ ἰἴ 15 φυϊΐε ἴῃ δοςογάδησε στ [6 ξΌΠΕσΔὶ 
βρί οὗ ᾿ΙΟγΑ ΠΥ πο ρογνδάθα ϑιπιλοὺΐβ 
ἃςῖ5β. (δε6 οἢ. ΧΙ, 17, 217-29; χῖὶν. 7, ὅζςο.) 
Ὗνε ἴδ ποῖ ἴο βιρροβο [δὶ ἣἢς Γαϊδοὰ ἀγιῖος, 
Ἰ|κὸ Οσαϑϑι8, ἔτοτὰ 15 ργῖναίθ τηθδηῃβ, δυῖ ἴα 
6 ιι56ἀ {Πότ ἴο βιιρρίοιεηῖ {86 ρυδὶὶς χης 
ννΒῖοἢ ψνεγα δἵ ἢ18 ἀἸΒροβδὶ: ϑιρριγίηρ ἢιὶκ 
ἴγοορβ 8 Ὀοτοσ ἀστηϑ, ἀπά ἘΙΡΒΟΥ Ρᾶγ, [ἤδη 
γνγοια οἴδεγννίδο ἤάνα Ὀδθη Ροβϑιδ]6. 

38. Μμογιβεά ἐδὲ εἰδες οὶ ϑμάεα.] Αὐοτάραγε 
ςἢ. ΧΙ. 33. 

ἐορεδοῦ «ὐἱὸ Βείδαμγα.} 866 οἷ. χὶ, ὅς, 
66; ΠΕΓΘ ϑ᾽πιοη 8 Ἴ᾿δρίυγε οὗ Βείβϑυγα, 
Πὐππε δῖ5. Ὀγοΐμοσ ]οηδίμδη᾽5 ἰἰξεϊίπηθ, ἰ5 
τοϊαϊβά. 

ἐδαὶ Πεέδ ὠροη ἐδ δογάδγς οὗ ψωάεα.)] Ου 
(πε ροϑιἰοη οἵ Βεΐμβιγα (Βεῖ συγ) ἴῃ τδς 
θογάθυ σου οὗ υἀδὴ δηὰ Βάοῃμ, 566 ἐδε 
ςογηπηθηΐ οἡ ςἢ. 'ν. 29. ἰ νψου]ά βθοὰ ἴο δατὸ 
ὈεεΏ ΓΕΟΘΠΕΥ τηλάς ἱπίο 80 ἀγβϑεηδὶ Υ͂ ἰῃ 6 
ΘΥΤΊΔη8. δποη ἴοοκ ἰΐ, μαιτίβοηθα ἴἃ τ" 
[εν5, δῃηά βιγεηριμεποά 115 ἀείδηςο5. 

Ὡσῶΐγ΄. 



ν. 34--30.] 

δά θδθῃ Ὀείογε ; θυΐ ἢ 8εῖ ἃ ρδγ- 
ΓΊβοη οὗ Ϊεννβ ἴδετε : 

34 Μοτεονεῦ ἢς ἰοπιπεά ἴορρε, 
νν ΙΓ ἢ ᾿ἰεῖ ἢ ἀροη τῆς 5868, ἀπά ' (σ4- 
ΖΑτΆ, ἴῃλι Ὀογάεγει ἢ τροη ΑζΖοίιι8, 
ψνἤεγα τῆς ἐπεηιῖ68 Πα ἀνχεῖε Ὀείοτε : 
δυς ες ρἰαςεά Ϊενν8 ἴῃεγε, ἀπά ἔωτγ- 
Ὠἰβηθἀ τῆθη σῇ 411 τῆϊηρβ ςοη- 
γεηίεης ἔογ ἴῃς γεραγδίίοη {βεγεο ) 

25 ΤΏ ρθορὶε τπογείογο, βεοίηρ [ἢ ς 
ἃςῖ5 οὗ δίπηοῃ, ἀπά ππίο ννῆδῖ ρ]ογυ ἢς 
τπουρῇτ ἴο Ὀτηρ 15 πδίοη, πιδάς ἢϊπὶ 
τῆ !Γ ρονεγποῦ δηά σἢϊ εξ ργδϑῖ, θθσδιιδα 
ἢς ἢδά ἀοπε 411] 8656 τῃΐηρβ, ἀπά ἔοσ 
τῆς 1υδῦςα δηά ἔδἢ ἢ ]ς ἢ ἢ Κερῖ ἴο 
ἢϊ5. πδίίοῃ, ἀπά ἰοῦ τῃλτ ἢ βουρῃϊ ὈΥ 
411 πγεδηβ8 ἴο ἘἼχδϊζ ἢΐβ ρεορΐδ. 

84. ογεουο ῥέὲ ϑογ πε οῤῥε. Ϊορρᾶ 
Παά Ὀδδη ἴδκθη Υ Τοηαῖμδη ἴῃ ἢ15 ννὰῦ ἢ 
ΑΡο]Ἰοη 15, [6 ροηθσγαὶ οὗ Τογλείσιι5 {Π. 
(ἢ. χ. γ6). ϑιίπιοηῃ δὰ δβογνναγάβ, ἴῃ [86 
᾿εῖμηθ οἵ [οπδίμδη, οοςιρίεα τῃς οἰΥ, ἀπά 
Ρἰδορά ἃ [εννϑἢ σαγγίβοη ἰῃ ἴἴ (ςἢ. χὶϊ. 33,34). 
ΔΗ͂ΕΥ 815 δοσοβϑίοη ἴὸ {πὸ Ὠιρἢ ῥγοϑῖποοά 
δηᾶ Ἰοδάθυβῃ!ρ οὗ ἴπ6 παϊΐοη, ἢς παὰ τηδα 
Ϊορρᾷ δῇ ὀρθῇ ροτί (ςἢι. χίν. 5), δηά, ὑσγοθαθὶν 
αἱ ἴῃς 5απιὸ {{π|6, ἢδα ἑοσεπεα ἰἴ. 

απά Οαπξαγα, ἐδαὶ ὀογάεγοιὁ μρορῦ ““οἰ.ἢ 
ΒΟΥ ἴῃς δἰτυδίίοη οὗ σζαγᾷ, 566 {Π6 σοπητηθηῖ 
οη ἢ. ἷν. 15. [{5 “θογάογιηρ οἡ Αζοίιβ᾽ πχιιϑὲ 
Ὀ6 υπαογβίοοα ϑοπιοννῃαϊζ ναριοὶγ. Αχοῖιι5 
νγ͵ἃ8 αἰδίδηϊ ἔγοπι 1ἴ αἵ ἰθαϑί βδονυθηΐζοθῃ σ᾿ 165 ἰη 
ἃ 8οι11}}- ννοϑίογ!Υ ἀϊγοσίίο. Βυΐ [ἴ 15 Ροβϑιθ]ὸ 
(αὶ {16 ἴογυϊογγ οὐ Δχζοῖιιβ οχιοπάθα ἴο ἃ 
ςοηδιἀοσδῦϊα αἰϊδῖαηςθ. τηἰδηά, απὰ ἴπαΐ τπς 
Ιαηὰ ἀθρεπάθηϊς οὐ Ασοΐυβ δπεὲὶ {παῖ ννῃϊοῃ 
δεϊοηρεοά ἴο σαζαῖᾶ ννεγὸ σοητσιοι5. ϑιΠλΟ ἢ 5 
ςοηηιεδῖ οὗ Οαχαγα 5 γεϊαϊθα ἴῃ οἷ. ΧΙ, 
431-47. Ηἰ5 ἰογεΠοδίϊοη οὗ [ἴ ἰῃ ες. ΧΙ. 48. 

«ὐῥέγε 1δὲ ἐπόρηές ῥαᾳά ἀπυεΐξ δοΐογο ἢ Οα- 
ΖΆτα ἈΡΡΘΌΓΒ ἴῃ (οἷ. ἵν. 1ς (Β.0. τός) ἃ5 ἃ 
Ρίασα 'ἴπ ἴηΠ6 ροβϑοββϑίοη οὗ ἴϊμὸ δγγίδηβ. [ἴ 
νγὰ5 ΤΟγ πο ὃγ Βαςσομ!ο5. αἱ [Π6 {ἰπ|6ὸ (Β.Ο. 
169) πο ἢ6 νᾶ8 δ ννὰσ ΨΠΠ ἰοπαΐμαῃ 
(ἢ. ἰχ. 52). ΤΘ [ονν5 ἀο ποῖ βθεπὴ ἴο μᾶνο 
τλλδ ΔΩΥ͂ δογίοιιβ αἴϊοιηρί ἴο υνυγοϑὲ ᾿ξ οι οὗ 
(6 ἢαηάβ οἵ ἴΠ6 δ γί η5. ὉΠ1} (ἢ βίομε. ὈΥ 
ὅΠΏΟη ἰῇ Β.Ο. 142. [{ Παά τΠοη Ὀθδη ἴη {ἢ 6 
᾿ιδηάᾶβ οἵ ἴπε ϑυγίδηβ ἔου δἵ ἰεαβί ἔννοπιγ-ῆγοο 
ΥΘΑΓ5. 

ῥὲ ρίαεεάί ὕεαυς ἐδογο (ΟΟΟτρατγε οἷ. ΧΙ]. 
48--- Ης ρ]δορὰ {Π6Γ6 δι} πιο 845 ννοιἹά 
Κορ [με ἰανν.᾽ 

356. Τρε ῥεορίο.. .. ριαύδ ῥέρι ἐδ φο 7 }10)" 
ἀπά ερίε ῦ ῥεϊοσι.] 80. οἢ. ΧΙ. 8. δΙπΊοη 15 
ἤγϑὶ εαὐἰδοώ “μη Ρῥυϊοσο ἢ ἴῃ {πὸ ἰοῖῖοσ οἵ 
᾿οπιθῖσηι5 ἴο ἴπὶ (ον. χα. 236}, ὈκῈ Π6 δθοπη5 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΕΡ. ΧΙΝ. 

δἀ ἴῃ ἢ15 ἢδηάβ, 80 τῆλ τῆε Ὠοδίμεῃ 
ψψεγα ἰάκεη οὐ οὗ 1Π61]Γ σοιπίγγ, δηά 
ΠΕ αἰδο (παῖ νγεῦα ἴῃ τῆς. οὙ οὗ 
Πανὶ ἰῃ Ϊεγυβαίεπι, γῇο ἢδὰ πιδάς 
(Πδηλβεῖνεβ ἃ ἴονγει, οἷξ οὗ ψῆΐςοῆ 
ΠΕΥ ᾿δϑδά. δηά ρο]]υϊτεά 141}1 δρουΐϊ 
[ἢ βαποίμυαγυ, δηά ἀϊά τχυςἢ μαγὶ ᾿ΠΏ 1 Οτ, τροίφ 

γε, σίοη. 
τπε Βοὶγν ρίας: 

27 Βυῖ Πε ρἰαςεά ]εἐννγ8 τῃεγείῃ, 
Δα (ογπεά ἰξ ἔογ τῆα βδίβδιυ οἵ τῆς 
σΟΙΠΙΓΥ δηά ἢ οἰζγ, Δηά τγαϊβεά ᾧρ 
τῆς νν4}]5. οἵ [δγυβαὶ ἐπὶ. 

28 Κίηρ [επιείγί 5 4150 “ςοηῇγηι- 4 εἰν το. 

εἀ Πίπι ἴῃ ἴῃ δίρῃ ργιθβδίῃοοά δο- ἃ τε: 57. 
ςογαϊηρ ἴο ἴῃοβ6 τ! ηρ5. 

39 Απᾶὰ τηδάβς ἢϊπὶ οὔ οὗ ἢΪ5 

ἴο Βανθ Ὀδδη “ δρροϊηΐϊεα ᾿" ὈΥ ἴπδ Ρθορίθ, δηὰ 
ΟὨΪΥ ““σοηβιτηοα ἢ ἰὴ οἢϊος ΌὈΥ ἴῃε ϑυσγίδῃ 
ΤΩΟΠΔΓΟΝ (566 Ὀοίονν, . 38). 

ἐδο . ... μὴ «υδίεῦ δὲ ζορὲ 1Ἰο δίς παϊοπ.] 
ΕἸά ΘΙ ἴο 1π6 ῥσγοιηΐβεβ νυ ῃις ἢ μ6 τηδία οἡ 
[Πς σαρίυγε οὗ Ϊοπαΐπῃδη (ςἢ. χι. 5, 6). 

36. ἐδ ῥεαΐῤεη «ὐογὸ ἰαζεηῆ ομδ οΥ ἐδεῖ» 
εομρίγν.ἢ 1... ουΐ οὗ ἴῃς [Θνν5᾽ σου πίγΥ. (866 
οἢ. ΧΙ, 47; χῖν. 22) Ὑἢδ ϑγσίδη γσγγίϑοης 
ΕΓΘ ΘΠΓΓΕΙΥ οἰεαγεαά ουἱ ἔγοσπῃ {πὸ ἡνΠο]6 οὗ 
]υ658. 

ἐδὲν αἰ.ο ἐδαὶ «ὑέγε ἐπ ἐῤὲ εἰῤγ οὶ θαυϊ4 
566 (ἢ. ΧΕΙ, 48-- 1. 

τὐρο. .. εἰϊά τμεῦ δεγὶ ἐπὶ ἐθε ῥοὶγ ῥίαεε.Ἶ 
Ἐδῖμογ, “ ἀϊὰ τυ οἢ ἰτὶ το ἐξ Ρασὶγ." ὙΠ6 
ΨΙΟΙΏΠΥ οὗ 14ο0]5 δηὰ 140]-Α]ΐαγθ, 1ῃ6 δἰ ρῇῃῖβ 
δηά βουηάβ σοπηεοῖοα Ψ} [πὸ 40] Ὑνο ΓΒ}, 
ΒΟ ἃ5 τημϑβὶς, ἀαποηρ, δπὰ τἢ6 βδοκο οἵ 
ἰ(Δ0]-5δογῆςεβ, ννεγα 1 ἴο Ὀ6 ἃ ροϊ]υϊίοη ἴο 
[Π6 ΡΟΓΙΥ͂ οὗ ἴ[Π6 Τειλρὶς 1156], ἔγοπι ννϊςὰ ἢ 
νν 85 ἱπηροϑϑιῦ]α ἴο σῃϊ ἔπδ πὶ οὐ, 

37. ῥὲ ρίαεεά ὕεαυς ἐῤέγεοὶμ απά ΤΥ εά 11. 
{ Τοβεριι5. 15 σογτοσῖ ἴῃ ἢΪ5 ϑἰαϊθηλοηΐ, {πδῖ 
δίιηοη ἀεδίσογοα [6 Ασγα ἀπά οιδ ἀἄοννῃ 1Π6 
Ἀ111 οἡ νυ ῖσῃ 1᾿ δἱοοά (566 {πε σουηηθηξΐ οἡ 
οἰι. ΧΙ. 52), νγ6 πγιιδῖ τοραγὰ πα ργοςθράϊηρ 
ἃ5 δὴ δἰζουποιρηῖ. [{ 15 δου άθηϊς παῖ Π5 
ἢγϑί ἰηϊοπίίοη ννὰ5 ἴο τηαϊηϊδίη {πὸ Αογα ἔοὺσ 
(6 θεῖίοῦ ἀθίοηςο οἵ πε οἰγ. 

38. 1)ο»ιοίγίμς . .. εοπῆγηιοί ῥῴμ ἱπ ἐξ 
ῥισ᾿ ἐγίοφοοά.] ῬοΥμαρβ ὈΥ ἴΠ6 δι πιρὶθ δεῖ 
οὗ δοκπον)οάριηρ πὶ ἃ5 Ηἰρὴ Ρυίοδῖ ἴῃ {ΠῸ 
ἔογημδὶ ἰοῖῖοσ ὑνῃῖσ ἢ ἢ6 δαἀγεβοθα ἴο Ηἷπὶ ἴῃ 
ΒΟ. 142 (εἶν. ΧΙΠ. 36) ; ΡΟΓΠΔΡΘ ἢ 50ΠῚ6 ΣΊΟΥΘ 
ΠΕΓΟΙΊΟΠΙΟΙΙ5. ΔΎ. 

αεεογίρησ ἰο ῥοῦς ἐῤίπο. ἢ ΟΥ̓, “1π ςοη- 
Γογπλγ νυ τόσο {πη 6.5.7 ΤῊ σάηὶς δηΐ 
Ρίαςο οἵ Ητἰρῖν ᾿γιοσῖ ννογὸ δι]. ἴο πα 
ὙΠῸ Πα 50 ψτοδίν αἸδιημι5Π04 πἰτηβο], 

523 

26 Ἐὸογ ἴῃ 15 πιὸ τὨϊηρβ ρόοβρεῖ-ὀ Β6 
Οἴζ. Σ40. 



524 Ι. ΜΑΓΟΟΑΒΕΙΒ. ΧΙΝ. ν. 40--- 44. 

Β.Ο. ἐπεπάβ, δηά Ὠοποιυγεά ἰπι ννἢ στεαῖ τἢεὶγ σαριαίῃ, δηά βου !α τκα σἤατρε Βα 
“Σ΄ Βοπουγ. οὗ τῆς ϑαποΐυδγυ, ἴο 8εῖ ἴῃεπὶ ονεῖ πὸ 
ον δ: 40 ἔογ δε [δά Βελγά 58Υ. τῆι ἴῆε τπμεῖγ ὑγοῦκβ, ἀπά ονεγ ἴῃε σου ΠΕ, 

“οἷ. 4.46. [0Γ ὄνου, 

Ἐοπιδηβ ἢδά ςδ]]εά τῆς ενγα τμεὶτ 
ἰποηἀς δηὰ σςοηίεἀεγαλίεβ ἂπὰ ὕτε- 
τῆγοη ; δηὰ τῆδι ἴπεῪ δά δητογιδι ποά 
[πΠ6 δηλδαββδάοιβ οἵ δίπηοη Ὠοποιι- 
ΔὉΪν ; 

41 ΑἾἸδο τῆδλι τῆε [εννβ δπά ργιεβϑῖβ 
ννοῦα ννῈ}} ρ]εαβεά τῆδι δίπιοι 5Που]4 
δὲ τΠεῖγ ΒΟΥΕΓΠΟΥ ἃΔηΔ4 ΠΙΡῊ ρτίαβῖ 

ὉΠῚ}} τῆογε 5ῃοιυ]ὰ ἁγίβα ἃ 
[λιτὰ] ρτορῆεῖ ; 

42 Μογεονεῦ τῆς ἢ6 88οι]4 δὲ 

389. “π4 »ιαάε ῥίρι οπε ῳΚ᾽'ὶ ῥὶς Κίοπ 5. 
Οοιήραγο ςἢ. ΧΙ. 26. 

40. ον δὲ ῥαά ῥεαγ «ἀν, (5.1 ΤΒουρἢ 
ἈοπΊε 45 γεῖ ροβϑεββεά ποῖ ἃ τοοὰ οὗ στουπὰ 
ἰῃ ΑϑΞ|4, ΠΟΥ ἰηῆπιοηςο νν85 ὁποσπῆοιιϑ. Οοῆ- 
Ὀπηυ4] οπλθαβϑιοβ ΕΓ Ραδϑίηρ Ὀοΐνγθθη {Π6 
ϑρηδῖο δπὰ ἴῃ Κίῃρβ ἂδπὰ ροϊδηϊαίοβ οἵ Αϑία 
Μίποσ, ϑυσγία, δαπά Ἐργρίῖ, τπσουρ ψπιςῖ 
Ἐοπῖο, ἴο ἃ στοαῖ οχίθηϊ, ἀϊγοςϊοα της σουγβα 
οὗ ονθηΐβ ἴῃ ἴῃ6 Εδϑί 45 58η6 που ρὶς Ὀοδί [ὉΓ 
ΠΟΥ οὐνη ᾿πῖογοσίβ. Νόοηῆς οὗ {Π6 βἴαϊοςξ σοι] 
δθοτὰ ἴο ψφυάγτεὶ ἢ (δ στθαῖ ρον οὗ [6 
ἊΝ εἐβῖ, ἀπά ἴῃς πιοπιθηΐ ΔῈΥ σοπλὨιΥ Οὔ- 
(αἰηθαὰ ΠΟΙ ργοϊθοϊοῃ, ΟΥ ΔΠΥ͂ ργΐϊποε ἢῸΓ 
4]]ΠἸάποθ, ἴΠπ6 τοϑροςϊ οὗ 4}} ἴῃς ποι ῃθουγηρ 
βίαίοβ δηἦ ὑγης65 ννὰ5 δῖ ὁποθ βοσιγοά. Ἄν 
ἸΏΔΥ μαΐμοῦ ποτ ἴΠεῸ ῥργόϑεηξ ρβαβϑδᾶρὸ {παῖ 
Ιοτηθί 5 ἀϊά ποῖ βοπά ἢ15 ἰοϊῖοσ ἴο ϑίπιοῃ 
(ςἢ. ΧΙ. 16-.0) ἈΠῈ} ἢς Κπὸνν {παῖ ΝΌΣΔΘΠΠΙ5 
δηά Απιραΐοῦ μδὰ οὐϊαϊηοα ἕδνοιυγ αἵ Κοπηο. 

ἐρο Ἀον»ιαης ῥαά εαἰεά ἐδέ ὕεαυς ἐρεῖν Πριορες 
αππ εοηγείεγαϊος ἀπά ὀγείῤγεη ἢ Ιἴ 15 ποῖ 
ΠΠΚοῖν ἐπαΐ τη6 Β Οπιδηβ γϑϑΠ γ τ4]16α [πΠ6 [6ν}8 
ἜΆΠΟΙΓ Ὀγοίῆγοη," οὐ (αὶ ἴπ6 στοιιηπὰ οἵ 
ΚΙΏΒΠΙΡ ννὰ5 ρΡιιῖ ἔογιναγά ἴῃ [ἢ6 ποροιζαἴϊοηβ 
1 Ἀοιηο, 45 ἃ ννὰβ ἴῃ ἴῇοβο νν ἢ δραγία 
(ἢ, χΙϊ, 6, 7.17, 21). Τῃὸ ψΎΠΟΥΓ ἢδ5 σαγο- 
᾿ 5510 ιιϑδοὰ δὴ πη ὀΧχργοβϑιοῃ. 

41. ΜΠο ἐῤαὶ ἐῤρε ὕεαυς ἀπά ῥγ]ιοῖς ἀὐογὸ 
αὐεἰ] ̓ Ἤ τάττ: ΤηΘ ννογάὰ “{πιῖ (ότι) ἰ5 
βιιρογῆποιιβ, ἀπα ἢα5 ργοῦδΟΪν σγορῖ τη ΌΥ {πε 
σΔ ΓΟ] ϑϑηθβ5 οἵ ἃ βοῦῖθο, νῆο δας καὶ ὅτι θοΐογο 
ἢ ἴη τ ῥγοσράϊηρ ᾿ἰπς. ΓΘ νουβα ἰ5. ἴο 
ὕε σοπηδοϊο ΜῈ ον. 15. “ὙΠῸ ροορ]ὸ τα θ 
ὅΠηο0η ἴπμο 1] ΦΟΥΟΓΠΟΥ απ ἙμοΟ ῥτιοϑ 
ν. 35) -πτποῖ ΟἽΪΥ 50, διιῖ {πὺγ τηδάθ Πὶπὶ 
ἘΠ ΠΟΙ͂Γ ΒΟΥΘΥΠΟΥ δη ἢ ρσγϊοσῖ ῶγ ουόγ;" 
1.5. ΠΟΥ οδίὈΠ 5 οἱ τὸ ΒΟΥ ΠΟΥΒῚΡ δηά 
Εἰ ΡΠτργισοποοὰ ἴῃ τΠῸ ἔαιλν οὗ ϑδίπιομ, ἴο θὸ 
ἢἷ5 της [15 50115᾽ 21 ῥόγβόμ 

μι} ρον “δομί ἀγα δ] βγορῥοι. 
1 υτῖπας τὸ οητγο Ρογοά δοϊννοοη ΔΙ Ια ΟΠ] 
πὶ Το η τὸ βαρεϊδε, τ ννὰ5. σοσομπίδοά ὈῪ 
τῆς 1ν 5 ἘΠ Ίβοῖνο5 τΠ {Ππὺγ πα πὸ ργορμεῖ. 

Δηά4 ονοῦ ἴῃς δγπῆοιγ, Δηὰ ονεγ ἴδε 
[ογἴγεβϑεβ, τἢδῖ, 7 σαγ. ἢς 5ῃου ά δῖε 
σἤαῦρα οὗ τς βΑΠΟΓΌΔΓΥ ; 

43 Βεβίάς τ ϊ5, τηαϊ ἢ βῃουϊά δὲ 
οδεγεά οὗὨ ενϑῦγ πιᾶῃ, πα τῇδι αἱΪ 
τς νυγτηρβ 1ἢ [Π 6 σΟΌΠΕΓΥ 5ῃοιυ]ά δε 
τηδάθ [ἢ ἯΙ ἰ5 ἤᾶπης, δηά τῇδ Ζἢς ἢ ὦ τ 
8ῃου 4 6 οἰοῖμεά ἴῃ ρυγρῖε, δπηά ἃ τι. ε. 
ννΘᾶΓ ρο]ά: 

44 ΑἾΪβδο τῆλϊ ἴτ 5ῃοι 4 δὲ ἰδινῃι 
ἔογυ ποῆς οὗ τῆς ρεορὶς οἵ ρῥγεβῖβ ἴο 

Αὐτδηροπιθηῖβ [ὉΓ ἰῃς οἷν] ρουθγηηθηΐ ᾿δὰ 
ἴο Ὀ6 τηδάσ ἴῃ ἔϊΐο ἰηπῖογνδϊὶ, δηά ἴο θὲ ναπιϑά 
ἔτοπι {ἰπιὲ ἴο {{π|ὸὲ ; θυ ΠΟΥ ψετε τεραγάθά 
85 του βιοηδὶ, ἴο 6 σοπβιτηθαὰ οὐ δἰϊεγεά ὃν 
ἴῃς ποχί ργορδοῖ, ννβθη ἢδ βῃουϊά ἅγίϑδε. Τμδὶ 
ἃ Ὀγορδοῖ ψοι]4 ἀγ56---α Σὰ ρσχορδεῖ (πιστός) 
“-ννὰβ τοραγάθα 825 οογίδιῃ οὐ δοζοιηΐ οἵ 
Μδᾶι. ἵν. ς. 

42, Μογεουεν ἐῤαὶ δὲ «ῥοιιά δὲ ἐδοὶγ εαῤ- 
ἐαἰπ.) 1, ἸἴοΓΑΠγ, “ Ποῖγ ρόηογαὶ "-ἰἴῃα οοπι- 
ΤλΔπάθγ οὗ {Π6]Γ ἀγπιῖθ5. ὙΠΟΥ͂ ρῥἰδοεὰ (ὃς 
Εἶν", [86 δςοο]οϑἰαϑίϊςαὶ, δηα ἴδ 6. ΠΙ}]ΠΑΡΥ͂ δ0- 
{ΠΟΥ ἴῃ (Π6 βαπιὸ βαηπάβ. δἰπιοη δῆεγιναγάϑβ 
ἰγαηϑδίοσσεα [86 τ] ΑΓ δυϊῃογ [0 δ5 
50η5 ((ἢ. χνΐ. 2, 3). 

10 “εἰ ἰῤόγι οὐεέγ ἐδεὶγς «υογ ἡ [2. ἴο 
ἀϑϑῖρῃ [ΠΟΙΓ τοβρθοῖϊνα αἀ[165 ἴο 4}1 ἴΐοϑὲ 
ΘΙ ΡΙογοα ἰὴ ἴΠ6 ΓερΙ 6 βοσνῖοδ. 

ἀπά ουεγ ἐῤε εομηῖγγ, (ἢ 12. ἴο δϑϑῖξῃ 
ΟΥ̓ οο5 βοησγα γ, 845 ἴμοϑο οὐ ἀϊϑίγιςϊ βονε- 
ΠΟΙ͂5, ᾿166:65, δζς., [Πο56 οὗ ΚΟΘΡΟΙΚ οὗ Δγϑθῆλδίϑ, 
αηὰ [Ποϑ6 οὗ σομπημηαηάδηῖς οὗ ξογίγεβθϑθοβ. ἃ 
ὉΠ ΟΓβαὶ ρον ΟΥ ΟὗἩἨ Δρροϊπίχηθηῖϊ 566 π}8 ἴο δὲ 
ἱπίεπάοὰ. 

43. ἐῤῥαὶ αἱ ἐδεὲ αὐγή ἐπὶ δὲ ΦΟΜΗΙΤΙ 
“ῥοιά ἐξ »ιαάε ἐπ δὶς παρι ἢ Ἐδῖβογ, " 4}} 
ἴ(π6ὸ οομύγσδοῦῖβ,," ΟΥ̓Κ 411} ἴῃ6 Ι6ρ4] ᾿ἰῃϑίσυ- 
τηοη5 " (566 ςἢ. ΧΙ. 42). [{ ἀρρόδγβ Υ͂ (ἢ 6 
Βαυγ]οηΐδη ςοηίταςϊ Δ ]6ἴ5, [μδῖ ἀρτθοπιθηΐβ, 
ἴῃ οΥοΥ ἴο δ6 να] ἃ, δὰ ἴο ὃ ἀλίοά, δηά ἴδε 
ον Κπονη πιοάθ οὗ ἀδίϊπρ ννᾶ5 ὈΥ 186 γερῃᾷὶ 
γοΑΓ5 οὗ {Π6 Κιίηρμ5. [ἢ [πάπα ἴπε ργδοῖοε 
μδαὰ Ὀοοη ἴο ἀδῖό ὃγ 186 ϑο]θυςὰ ἐγὰ (85 ἴῃ 
1 Μάδος. 1. 1ο, 54, ᾿ϊ. 70, ἄς.; 2 Δίδος. ἱ 7) 
χὶ. 33, ον; δυῖ, οῖῃ {π6 ἢγβί γϑαγ οἵ 
δίπιοη, ἴῃαξ ϑγϑίθπη οὗ 4 ἀουδ]ε ἀαῖο νγῶ5 
ἱπγοάιοοά, οὗ ψῃῖοἢ ννὸ Πᾶνα ἃ ϑρθοϊπιθῃ ἴῃ 
τῃ}5 σῃαρῖοῦ (νυ. 27). Ηποορίου 411 [εἐὐῖδὴ 
σοηΐγαςῖβ πιρητοηθαά Ὀοΐἢ (ἢ6 δοϊουςα ΥΘΑΓ 
«πὰ «αἰ5ο [6 γϑαῦ οἵ ἴῃ6 Ηἰρῃ Ῥησβθί. ΤῈΣ 
τορι] δ Οη ννα5 ἃ τλγκ οὗ Βονθγοι ρηΪΥ. 

ἐῤαί δὲ «ῥομίω δὲ εἰοί δεά ἐπ ρεγρίο, ἀπά φὐθαγ 
σοί] (ομραῖο ςοἢ. Υἱἢ!. 14; Χ. 20, 62; 
ΧΙ, 58 



ν. 45--1.} 

Β-ς. Ῥγεαδί ΠΥ οἔίμεβε [Πϊηρ8, οΓ ἴο ρδίῃ- 
ΒΔΥ ἢὶ8 ΨοΓάβ, ΟΥ ἴο ρθε Δη 845- 
ΒΘ ΠΊΌΪΥ ἴῃ τῆς σουπίγΥ νπουξ ἢ] ΠῚ, 
οἵ ἴο δε οἰοιῃεά ἴῃ Ρυγρίθ, οΓ ννεᾶῦ ἃ 
θυςκὶε οἴ ροϊά : 

4ς Απά ννῇῆοβοενεγ 5βου]ά ἀο οἴπογ- 
νν 1856. ΟΥ̓ Ὀγεαὶς ΔΠΥ οὗ [ἢ65ε τπίηρβ, δε 
8ῆοι] 4 θὲ ρυπίβῃεα, 

46 Τυς τὸ ᾿ἰΚεά 411 τἢ ρβορὶε ἴο 
ἀεὶ νυν δίπιομ, ἀπά ἴο 4ο 25 ἢδιῇ 
Ὀεδη 5814. 

47 ΤΏεη δίηπιοη δοςερίβα Πεογθοί, 
ἃπὰ νὰ ννὲ}]] ρ]εδϑβεά ἴὸ ὃ ἢϊρῇ 
ΡΓΙεβϑῖ, δηά Ἴδρίδίπ δηά ρονεγηοσ οὗ 
τς 7ενν8 δηά ρτίεϑῖβ, ἀπά τὸ ἀεξεπά 
{Πεπὶ ἃ}. 

48 80 {ΠΕ ςοπιπηδηάδα τῆδὶ τἢ 8 

44. «ὑεαν α ὁμολίε 9 ξοἰά.] 866 {πΠ6 σοτῃ- 
τιθηΐ οἡ εἶ!. χ. 89. 

45. δὲ «δοιὰ δὲ ρμπὶεροά.) 1ιΔΈογ ΠΥ, “ ἢς 
δμοιά δο ᾿140]6 ἴο Ριιηϊδῃτηθηῖ," 

47. δέ»ιοι ... «υας «υεἰϊ ρἰεανεά ἰο δὲ ῥὲσ ὁ 
ῥγίοιῖ, απά εαῤίαϊη ἀπά φουεγποῦ 9 ἐῤέ ὕεαυ-. 
{Ἰ||Ο ΓΑ Πγ, “ ὨΡἢ ρῥγίθδῖ, δηὰ ζθηθ͵8), δηὰ 
ΘΙ ΠΔΙΟΝ οὗ ἴῃς |Θνν5. ὙὍὙΠα ψοσγὰ ἐὑ εἢ- 
ΠΑγΟἢ ὑ 5 ὑυπυιδιιὶ. ΕἸΥΠΊΟΪΟ ΣΙ ΟΔΙΠΥ 1 πιο αη5 
{Π6 “τυ εγ οὗ ἃ παίϊίοη." Ρυδοῖςδιυ, ἃ ννὰ5 
ΔΌΡΙ δ ΟἿΪΥῪ ἴο είν βονθυθ  μ5, ἃ5 ἴο 5 Πηοη 
οἡ [᾿ἰἰϑ οςσαβίοῃ (ςοιηρ. [56 Ρ}. " Α. 1. χίῃ. 6, 
ἃ 6), ἴο Ατοδεοΐδυβ, ἴΠ6 βοὴ οὗ Ηογοὰ τἴῃς 
Οτοδῖ (ἐό. χνὶ. 13, 8 4), ἴο Αγεΐδϑ (2 Ο(ὐσ. 
χιὶ, 32), ἃἀηὰ ἃ ἔεξνν οἴπουβ. ὙΠοιρΏ ποῖ 
ΠΟΟΟΘΒΑΓΠΥ ἱπαρ  γπρ ἱπάορεηάθηξ βονογο βηΐγ, 
ἴἴ ννὰ5 δὴ δάνδηςε δογοπά ἴπὸ ἄρχων, νη ϊΓἢ 
μδάὰ θδθη ἴμ6 {π|6ὲ οὗ τῃ6 δαυ]εγ Μαςσςαῦθα 
ΡΓΪηςο5 (ςἢ. 1]. 66; ἰχ. 390). ὍΤῇῆε ποδὰ οἵ ἴδε 
]ονν5 ἴῃ ΑἸοχαπάγια ἢδὰ ἰοπρ θοσπα ἴῃς {π|6 
([Ὄβορῃ. " Α. . χῖν. γ, 8 2: χίχ. 5, ὃ 2, ἄζο.). 

αηδ ἰο ἀξίεπά ἐῤενι αἰ ἘἈΔΊμογ, “ ἀπά ἴο 
Ὅ0 οΥὐοσχ (ποῖὴ 4}}. 

48. ἐῤέν εο»ιριαη ἰοά {δαὶ ῥὶς αυγίἑησ σῥομἑ 
δὲ Ε αὶ ἦς ἰαδίος 9 ὀγασ..) (ΔΟΙΏραΓγο α". 27, 
δηα σοτητηρηΐ σά 70ε. 

«τυϊίδιη ἐρὲ εοριβασς οΥΓἹ ἐῤδε σαποίμαγγ ἢ 14. 
ΥΠἸη ἴΠ6 ψν4}} τΠαξ ὁπεϊοβοὰ (πὸ βαποζυωτγν. 
(ομήραγε ςοἢ. ἱν. όο, νἱ. 62, Χ. 11; 2 Δίδος. 
νὶ. 4, ἄς. 

ἐπ αὶ τοπορίτμοις ῥίαςο. [ἢ 15 ἱπιροϑϑβιθ]ο ἴο 
ΒΑΥ͂ ΥΠαῖ {Π|5 ὈΪασθ ννὰϑ; δι ΟἸΘΑΓΥ οἷο ἰ5 
᾿ηπϊοπάρα νος ὄνοῦν γί πηὶρῃϊ ἢᾶνὸ 
ΘΧΔη ΠΘα δ {Π6 ἘΠΠῚ6 νἤ ἢ Οἱ διιΐῆοῦ ντοῖο. 
ΤῊΝ 15 ἃ βίγοῃρ δῦριιπηθηΐ ἴῃ ἔανουγ οὗ ἴα 
δι οητ ον οἵ ἴῃς ἀοσιχηοπί. (86 Εννα]ά, 
“Ηἰδβῖ. οἵ [5γ86],᾽ νοἱ. ν. Ρ. 336, ποῖθ “.) 

49. 411:ὸ ἐῤδαὶ ἐδὲ εορίο. .ςς φρομία δὲ Ἰαϊά 
μ᾿ 1π δε ᾿γεασμνν.] ἈΑῖθοΥ, κ 8 6007." ὙΠῈ 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΕΒ, ΧΙΝ. ΧΝ. 

νυ ηρ; 5Ποι]ὰ θὲ ρυΐ ἰῃ {4065 οὗ 
Ὁγδϑβ, ἀπά τἢδί [Π6Υ 5ῃου ά θεὲ 8εῖ ᾧρ 
νη τῆς σοπηρᾶ85 οἔ ἴῃς βδηςζυδίν 
ἴῃ ἃ σοηϑρίςιοιβ ρἷδςα ; 

49 ΑἸΙβδο τῆδλῖ τῆς σορὶε5 τπεγοοῦ 
8ῃου 4 θὲ ἰδἱά ᾧρ ἴῃ τῇς τγεᾷβιγυ, 
ἴο ἴῃ6 επά {παῖ δίπιοη δπὰ ἢϊ5 80η8 
ταρῆς ἢᾶνα τΠεη]. 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΥΝ. 
4 “Ἵπὴοεῆμς αἰδείγείλ ἔξαυέ ἰσ 2α5:: ἐλγομσά 

)μάεα, ἀγα] ργαπίοά γγεαί λομοις ἐο δένιο» 
αμπα ἰδὲ εαυς. τό 72: Αονιαρις τογίΐξ ἴο 
ἶνες ξύρσις ἀπαὶ παΐίοης το γαύοι ἐλε ϑξειυς. 
27 ἀπηοολμς σμαγγείοίλ τοί δέρορ, 38 γί 
σεπάείδ σοριθ 9 ἀπὸ» μώεα. 

ΟἈΚΕΟΝΈΕΕ Απείοςμυβ. βοῃ 
οἔ Ἰ)επιειγίυβ τῆ6 [κὶπρ ϑεηῖ 

-..-.......... 

Ρἴυγαὶ ἰ5 ϑθὰ οἡ δοςουηΐ οὗ ἴΠ6 δηϊοσθάθηϊξ 
((1Ὧ0]65"} θείηρ ἴῃ 1Πδ ρίυγαὶ, Τὰ ἀντίγραφα 
5. ΠΟΓΑΠΥ “ {ἘΠ εὶγ σοι ητογρατγίβ. 

9 ἐξε ἐπα ἐξαΐ δέγιοη απ δὶς 5055 γι δὲ δαῦε 
1δε».} 866 [6 σοπητηθηΐ οἢ τ. 25. ϑ᾽ΠΊΟἢ 5 
505 ΨΕΓΕ 85 ΠΊΙΓΝ Ἰηϊογοδίθα 45 ἢ Πη56][ ἴῃ ἃ 
ἄεογεα ΜΙ τηδάς [Π6 ΠΙΟΠΆΤΟΠΥ, δηὰ [ἢ 
᾿πΡ ῥγ δι πΠοοά, Ππευθά ταγγ (σ΄. 41). 

ἙΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ Χν. 

δι, ΑΝΤΙΟΘΟΗΒ ΘΙΡΕΤΕΞ ΟΙΚΑΙΜΒ ΤΠῈ 
ΥΒΙΑΝ ΟΕΟΥΝΝ, ΑΝῸ Β5ΕΕΚΒ ΤΗΕ ὅ80"- 
ΡΟΒΥ ΟΕ ὅ1ΜΟΝ. 

1-9. υγίης [Π6 αὔϑβοηςο οὗ Ποπιθίσ 5 ἴῃ 
{πὸ δαβίθγῃ ὑγουϊηοοβ [6 ΟΝ] νᾶ ἴῃ ϑυγία 
δά 5]υπιθεγοά. Ὑσυρῆοη μεϊὰ Απεοςἢ δηὰ 
τιοϑὲ οὗ ϑυτίῖ4 ργορεῦ; δυῖ (Ἰδοραῖτα τηδὶι- 
ἰΔϊηθα Ποσ Πυβυδπα᾿ 5 σαιι56 ἔγοπι δοίθιςία, απά 
νγ5 511} υπδιῦάπθα. δ86 [6] ΠοΥβοὶε, πονν- 
ΘΥΘΥΓ, ἰΏΒθοιΓΟ; δηὰ δὗἵου ἃ {πὸ ἰηνιθα ΠΟΥ 
μυπθαηκ 5 Ὀγοΐμοσ, ἀπιοςῃι5 οὗ διά (δι 4οἴε9), 
ἴο ΕΓ διὰ, Απίϊζσμιυβ ΓΟΔΩΪΥ εἰ γασθα ἢῸγ 
οὐθγίιγοβ, δηά ΤΥγρἤίοη ἤανίηρ Ὀδοοπλα τπη- 
ΡΟρΡιΪΑγ ΚΠ ΓΟ ΡὮ ἢ 15 ΧΌΓΥ δηα ΓΥ̓ΓΑΠΏΥ, ἢ6 ννᾶ5 
ΔΌΪῈ ἴο ἴακε {πε οἤξηβῖνε, αηά ἄἀγῖνε Ττυρβοη 
οι οἵ δγγίὰ (νυν. 11). ΕἸγϑῖ, πονήθνογ, ῃ6 βϑηΐ 
Δ ΘΠΊθΑΘΘΥ ἴο ϑπιοη ἢ [6 Ρῥγοροβαὶβ 
ςοηίαϊπρα ἴῃ στ». 2-9. 

1. “π|οορις σοπ 9ΓΚ᾽ 1)εριείγς δὲ ἀιησ 
[ ῖ5 ποῖ 4υϊ ἰοῦ ΜῃΘΊΒΟΓ τπ6 διῖπον 
ΓΙ ΕΥ σοιαργομθηάεὰ (ἢς τα] ]οηϑῆϊὶρ οὗ (ἢ ]5 
Ὡδνν Απίϊοσλιι5 ἴο ἢἰ5 ργοδοθθθοσβ. Ηδ νγὰ5 
ποῖ τῆς δοὴ οἵ 1 οπιοίγίβ [1., 245 ννγὸ βῃμοιυ]ὰ 
ΠΑΓΙΓΑΙΥ πᾶν ἱπλαρίηεαὰ ἔγοση ἴῃ6 ργεβοηΐ 
Ραδδαμο, θα ἢ15 Ὀτγοῖμοῦ (ΑΡΡ. ὁ ϑγτίας. ὃ 68: 
[πιδῖτη, χχχνὶ. τ; Ρογρῆντ. ἀρ. Εδθῦ. ὁ Πἤγοη. 
(δη. ἷ. 40, ὃ 18, ἄς), ἀπά τῆς 5δοὴ οὗ τῃ6 
ἴοτιοσ οπηρίγιιιθ, οὔ ῃοπ Οἷἱἵ διυῖδου 
ΒΡΟαΚ5 ἴῃ (15. Υ.τχι Ηδβδ 5 ἀϊβιπρι ϑηοα 

5295 

Β.(. 
οἷς. Σ40 

οἷν. 110. 



Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΕΒΕΚ. ΧΥ, 

δᾶνε ρϑιῃεγεά ἃ πιυϊίτυάε οἔἉ ἐογεῖσῃ Β.(. 
30] 41εγ8 τορεῖπογ, ἀπά ργεραγεὰ βἷρ5 ὁ" 

526 [ν. 2--. 

ΒΟ. ]Ἰεζίοῖβ ἔτοῃι ἴῃς 5165 οὗ τῆς 868 ππῖο 
“Ἐ ΞΡ δίπιοῃ τῆς ῥγίεθς δπά ρτγίπος οὐ τῃὲ 

7ενβ, ἀπά ἴο 811 τῆς ρθορΐε ; 
2 Τηε οοπίεη ψβεγοοῦ ὑγεΓα 

ἴιεβε : Κίηρ Απεοςμυβ ἴο ϑ᾽πΊιοη 
τς Πρῃ ργίεβὲ δπά ργίπος οἵ ἢϊ5 
Πδῖίοη, δηά τὸ ἴδε ρεορὶς οἵ {δε 
]6νν8,) ρτεετηρ : 

4 Ἐογδβϑίμυςἢ 248 ᾿ογῖδίηῃ ρεβΈϊοης 
᾿ ΙΏΘΗ δᾶνα υβυγρεά τς Κίπράοηι οὗ 
οὐ ἔΔΊΠοΓβ, δηὰ ΠΥ Ριιγροθο 18 ἴο 
σΒΔ]Π]Θηρε ἰξ ἀραΐη, τῃδῖ 1 ΠΙΔΥ Γεβίογε 
ἴτ ἴο τῆς οΪά εϑίαϊς, δηά ἴο τῇδλϊ επά 

οὗ νχᾶῦ ; 
4 ΜΥ πιεληίηρ δ'3ο δείπρ ἴο ξ 

(Ὠγουρὴ τῆς σουπέγ, τῃπδῖ 1 ΠΔῪ 
ἀνεηρεά οἵ τεπὶ μας πᾶνε ἀεβίσογοά 
1, ἀπ 4 πιδάς ᾿Δ ΠΥ οἰτί68 ἰπ (ἢς Κὶπρ.- 
ἄἀοπὶ ἀεϑβοϊδῖο : 

ς Νον τδετγείογε 1 ςοηῆγπι ὑπο 
τες 411 τς οδ]δτίομβ ννιςἢ τΠ6 Κίηρϑ 
δείοτε πὸ στδηϊθὰ τῃθς, δηὰ ψῆδῖθο- 
ἐνεγ γι θεβι 465 {Π6ῈῪ ρτδηϊεά, 

6 ἢ εἰνε τῆδς ἰεᾶνε '5ο ἴο Ἵοΐῃ 

ἔγοπι ἴῃς οἴου ΑΕΓ  ΌΥ͂ τΠὸ ορεῖ 8:6 6ἴ65, 
ψἰς ἢ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πιοδηΐ “ οἵ 5144, 4 ῬδιωρἈυ]δη 
ἴονγῃ ΠΟΓῈ ἢ6 ψγ48 Ὀγουσης ἢρ (ΡΟΓΡὮΥΙ). 
Οη [ιῖ58 οοἷπβ ἢς [265 ἴῃς Ἐ1Ἰ|Ὲ οὗ Ευογρεῖοβ, 
“(ἢ6 Βοποβδοῖοσ." Ηδὀ 5θδη5 ἴο δᾶνς με 
ἴὴε [ἄγοηο ἔγοπι Β.0. 119 ἴο Β.0, 128, θη 
ὃὨς ννᾶ8 ἀεξοαϊεα δηὰ βἰδίη ὈΥ [86 Ῥαδγιῃίδηβ. 

“ἐπὶ ἰεέεγ..] Ἐδίδβεσ, κα Ἰοτ θ᾽." ὅε6 ποίθ 
οη οἷ. χίϊ. ς. 
3 ονι ἐδε ἐπἰδ: 9 ἐδε :εα.}] ΑπΕοςδυβ 5θθτ8 

ἴο μᾶγα ὕδθθη δἱ Ἀποάδβ ψεη ΟἸθοραῖταβ 
ἰην!ιϊοη τεδοβοα ἢἷπὶ (Αρρίδη, “ ϑγτίας.᾽ 
δ 68). [Ιἴ 15 ῥγοῦδῦϊε ἰδὲ δπηοης ἴδε Βγϑὶ 
βῖορϑ ψὩ ΟΣ ἢ6 (οοἷς νγὰ8 ἴπΠ6 ἀϊδραϊος οὗ δῃ 
[ἢ ἴο δ᾽πιοῆ. 

ϑδώγιοη ἐδὲ.. .. γίποο ΟΣ ἰδὲ ὕεαυ..} 1. ἰτεγα γ, 
εἰ ἐν εἴδηδγοι," (δες (ἢ 6 σοτηγηθηξ οἢ (ἢ. χίν. 
47. 

2. Κίηρ Απιοοδι. 1 νγ8 ΤΩΔΥ͂ δοσορί [ἢ 8 
Ἰεῖῖοσ οὗ δι᾽ οἴοβ 85 σεηυΐηθ, ἴ ψου]ὰ δϑότὰ 
[πὶ Πα ἴοοῖκ {Π6 τουδὶ {ἘΠ|6 ἔγοτλ [ῃς ἤγϑβι (ςξ. 
ν. 3), [1.5 ϑεϊξηρ, ΠἰπΊβ6 1 τρ 45 ἃ σχῖναὶ, ποῖ 
ΟἿΪ ἴο ΤΥγΡρδοη, Ὀιΐ 4150 ἴο ᾿ Ἂπιοί 0.8, ἢ 0 
γγ͵ὰ5 Ὠοῖ ἵδκοη οσδρίνοε ὉΥ (ἢ6 Ῥαγ ΐδη5 ὑπ{1] 
δὶ ἰοαϑὲ ἃ Ὑϑᾶγ ἰδίεσ. (5ες ΟἹ ηίοηβ “Ε. Η.᾽ 
ν0]. 1}, Ρ. 346). Οὐυζ ἱηξογτηδίίοη 185 ὙεῚΥ 
ΒΟΔΏΥ ὙΠ τοβροςῖΐ ἴο (6 δεϊθυς!ἀ τποηδγο 5, 
δηά ἴο δοπὴθ ὀχίεηϊ οοηίγδαϊοζοσγ. 

8. εὐγίαὶη ῥοπδοπὲ γεπ.] ΟΟΙΏΡΑΤΟ οἷ, χ. 
6:. ΤὨε Ρἢγαϑα 866 5 ἴο Ὀ6 ιϑεὰ ΠΟΙ 88 ἃ 
ῬΕΓΙΡΉΓαΚ15 ἔογ [86 ὑδυγρεγ, Ττυρθοη. (οχῃ- 
ῬΆΥΤΘ ἴῃ ΟΥΙΏΔΙΎ Οτεεὶς ἰάΐοτι, οἱ περὶ 
Σωκράτους ἴογ Σωκράτης. 

ἐδὲ ἀἰπράονε 97 ον 7αἰδεγ:. ϑιάεοῖθβ οουϊὰ 
ἴγαςδ ἢ15 ἀδβοθηῖ [γουρ 51Χχ δησοϑίοῦβ, το 
Πα 4}} Ὀδθ Κίηρϑ, υΡ ἴο ϑεϊδυςι Νίςαζογ, 
86 οοτηρδηΐοη οὗ ΑἸοχαηδου. Ηδ ἢδά ἃ οἶθαγ 
ΒΕΓΘΑΙΔΙΥ τρμξ ἴο [πε [ὨΓΟΏΘ, ἴῃ βυςοοβϑίοη 
ἴο 15 οἰάδγ Ὀγοῖδοσγ, ᾿οπλείσυβ. Τυγρἤοη 
δὰ πὸ οἱαίπῃθβ οὗ {ἰ|5 Κιηά, Ὀοίης ἃ ΙογῸ 
ὈΡϑιασί. 

1... δαυε χαϊδεγεά α νιμἑἑμάρ 9 7ογεὶρπ 
«οἰάϊεν: Ἰορεῖδεγ.) ΑἿΥ οὔθ νυἱτ ἃ πδης δηὰ 
ἃ βυποῖεηΐ ΒΌΡΡΙΥ οὗἩ (δε “βίμθινγβ οὗ νγᾶσ," 

ἱ . ϑιάείξοκ, 
ΡΓΟΌΔΟΙν ϑυρρΡ Θὰ τυ ΤΌΠΟΥ ὉΥ ΟἸεοραῖγα, 
δὰ το τά ἴῃ φαϊπογίηρ τορεῖδογ, τ ὩΠὸ 
σῶς ἈΠοάοβ, ἃ οοηϑίἀογαῦϊα ἔοσος οὗ 1.15 
Κίῃ 

απά ῥγεῤαγοά «δίρβε 9 «υαγ.}] “ 58ῖρβ. οὗ 
ΤΆΣ ΕΙῈ ἃ τηδῖζεῦ οἵ δϑϑοϊυἴς ἤθοθ ϑϑιΥ ἴο 
ἃ Ργεϊοηάον ψὸ σἰαγίοα ἔγτοῃ ἈΠούδθβ (566 
16 σομηπηθηΐ ΟἿ -. 1), δηὰ δά ἴο σοΏνοΥ ἢϊ5 
ὈΟΟΡΞΒ ΠοῸπι [δἰ ἰ5]αηά ἴο ἴδ τηδι ηἰδπά, ΤΊ ες 
Βγϑῖ οὐ]οςί οὗἉ διἀδίδ8 νγᾶϑ ἴο Ἰοίῃ 18 ἴογοθβ ἴο 
(λοϑε οἵ (Ἰθοραίτα δὲ δεϊουοΐδ. 

4. Μν »ιεαμὶηῦ ... δεὶπρ' 1Ἰο ρὸ ἐδγοισδ ἐδε 
εομπ).}] Ἀδίδογ, “ἴο ἀὐδοιῦθδικ πη τὰς 
σΟυΙΓΥ, 2.6. ἴο ᾿Ἰηνδάς ἰΐ ἔτοπὶ [ἰδ 5858. ΝῸ 
ΟἴΒΕΓ οουγϑο νγὰ8 οροὴ ἴο πε γουης ργηςο. 
{1κῸ Τ πλεῖτιιι5 1., ἢς δά ἴο (ἄγον Ηϊπαςο οὶ 
ὉΡοη ἴδ οοδϑῖ οὗ δγτίδ, 1 συ ςἢ ἔογοοβ 5 Ὦς 
οσουάὰ τηυδίεγ, δηὰ ἴο τὶβς (6 σοϑῖ. ὙΠῸ 
Ῥοσί οἵ δεϊουςίδ ᾿νᾶ5 ὁρεῆ ἴο δἷπὶ; δηὰ ἴξ ἰ5 
Ῥγόθαθὶε (δῖ Βδ6 πιδάδ ἢϊβ Ἰδπάϊηρ ἔβοτο. 

δ. ]εοηβγηε πο ἔδεε αἱ δὲ οὐ α!ο..]Ὶ ΤΟ 
τελάϊηρ 15 ἀουδι]. ΤὨε ΑἸοχαηάσίδη σοάοχ 
145 ἀφέματα ἴογ ἀφαιρέματα ; δῃηὰ ἀφέματα 15 
(86 ψογὰ υϑεὰ ἴῃ τῆ6 Ργενυίουβ ἴο 
ὙΏΙΟΝ (18 γΟΥΒῈ 9668 ἴο ΓΟΙῸΓ (οἱ, χ, 28 ; 
ΧΙ, 37) [δ νὰ δάορι [Π8 τοδαΐηρ, νὰ παῖ 
ττγδηϑἰδῖς, “ 81} [ἢ ἐσχερερῥείομς ΟΥ̓ ᾿ ἐγερεῖῖδε:. 
᾿Αφαιρέματα τΩΔΥ͂, ὨΟΜΕΥΕΓ, Ὀ6 οοττοςῖ; δῖ 
ἰϊ σϑη ΘΟΔΓΟΟΙΥ τηδδῃ “ ΟὈΪΔ(ΙΟΏ8 ᾽ ἴῃ (Πϊ5 ςου- 
ῃοοέίοη. Τγδηβίαΐο γαῖμον “ ἀϑὰποίἑοπ 5.» 

ἐδεν σταμίεά.) πα υϑνεξι ΠΟΥ͂ του οὰ" ἥ ν ; 

ςογίϑίη σαι ΔΤῪ “ ἢ 3." Απίοομυβ οὐ» 
βττὴβ ὈΟΓὮ ΓΟ ]5510Π8. 
Θ. 1 σἰυε τε ἰξαυε αἷδο ἐθ οὶ ὑπορξξγ. 

στπθςβ ὅπ: ἀϊνίἀεὰ οη [δε φιιεδίοη, ξεφιχόρ. 
δίπιοη νγὰ8 ἴῃ ἔχϑὶ οὗ ἴῃς Μδοοῦδδα ῥγηςεβ 
γγΠ0 δίσυοῖκ οοἰῃβ, δοπὶα Ὄχίδης βροοϊ ΠΏ 5 
θείης τοΐεγγεα ὉΥ͂ βδοπὴς  Τυθας Μαοοδῦδιυβ, 
διὰ οἴπεῦβ ἴο ἰοπαΐμδδη. Βιυῖ, οἡ ἴδε ψῃο]ο6. 
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ἸΠΟΠΟΥ͂ ἔογ ΤΥ σουπίν ἢ τῆϊης 
Οὐ 81 Π1Ρ. 

 ΔΑπά 45 οοποείπίηρ εγυβα 6 πὶ 
Δ Πα τῆς βαηοίυδίγ, ἰδῖ τῆδτη Ὀς ἔτεα ; 
δηά 411] 1[Π6 ἀγπίοιγ τῆδὶ ἴπου ἢιδβῖ 
τηλάθ, δπὰ ἰογίγεβθθδεβ ἰῃδλὲ τῆου ἢδϑβῖ 
Ῥυ]ε, δὰ Κεερεβῖ ἴῃ τῆϊπε μαπάβ, ἰεῖ 
τῆς πι ΓαπΊδίη τἱπίο [ἢ 66. 

8 Απά [ΙΕ Δηγ τῆϊηρ θεὲ, οὐ 58}4]] 
δ6, ονίηρ ἴο τῆς Κίηρ, ἰεῖ τ θὲ ἔογ- 
δίνθδῃ ἴῆεε ἔἴοπι [15 {ἰπ|6 ἔογτ ἢ ἰογ 
ΘνΘΓΠΊΟΓΕ. 

9 Ευπβεγπηοῦε, ψῇεη ψὲ ἢᾶνε 

ἴῖ ἀρρθαγβ ποδί ργοῦδῦϊο [δας τῃ6 ἀγομδὶς 
ἴγρεβ, τ Ὡς ([Π6 ΘΠΕΓΕ 561165 οὗ [οννι5ἢ 
ςοἱἢβ σοηΐοσϑθαϊΥ σοπηθηςοθβ, Ὀεϊοηρ ἴο [Π6 
πιο οὗ δίπηοῃ, δηὰ ψγοῦθ ἰβϑιιθὰ ὈΥ Πιπη. 
ΤΒοθο οοηβὶϑδί οὗ 5οκοὶβ δηὰ ἢ] [- 886 κ6]5 ἴῃ 
δἰίνεσ, δηὰ οἵ σογσγοβροηάϊηρ ΘΟΡΡΟΓ ςΟἰηΒ, 
δοδγηρ ὕροη ἴπθηλ 500} ΘΙ] ΘΓ 5 45 ἃ Ροῖ οὕ 
νδ86, ἃ ᾿ἰἰγ, 4 νν]ιοαϊ-ϑθαῖ, 4 ρδἰηλ- 66, ἃ 
ἔγυϊξ οΥ ἔτυϊῖϊ5, νὰ σμογί Ἰορθηάβ ἴῃ (6 
γοῆαὶς Ηθῦγον σπαγαςίου, νυ] ἢ ἴῃ (6 οᾶ56 
οὗ [86 511νϑγ σοϊῃβ γϑδὰ ““βῇθκοὶ οὗ [5τὯ6],᾿ ουὕἁ 
ὐ ΠΑ ἘΠ ο Κ6]," δηὰ “ [ἐγυβα]επὶ ἴΠ6 ΗοΪγ "-- 
ἴῃ ἴῃ6 ολ56 οὗ (ἢ6 σΟΡΡΘΙ ΟὨΘ65, “ Ὑδαῦ 4 οὗ 
{Π6 τοάἀειηρίίοη οὗἁ 5:46]. ὍΤῇδ δνοσ σοὶηϑ 
Ὀεϊοηρ ἴο ἴῆγες ἀϊκιϊποΐ γοαῦβ, δηὰ ἀγὲ πιαγκοὰ 
45 ἴῆοβο οὗ “Ὑυδδσ 1," “ Υδθαγ 2,᾽ δηὰ “" Υδδῦ 
4. δοσ νοι [ΠΟΥ σραθα δηά [ἢ6 σΟΡΡΕΟΓ 
Ὀορίη, 4}} οὗ ἴπ656 θεϊοηρίην ἴο “Ὑϑὰγ 4. [1 
ἰ5 ΓΟΠΊΑΥ ΚΑΌΪΘ {παΐ ϑίπιοη ἀϊὰ ποῖ ρυΐ ἢ185 
ὨΔΙῺΘ ὉΡΟῚ ἢ 5 σοΐη5, 85 ἀΪὰ {Πὸ ἰαῖοῦ ὑυϊηςσθ5 
οὗ [86 ἔδυ, δηά ἴἴ 15 ἴο Ὀ6 ποϊϊςθα τῃαΐ ἢ}5 
ΘΙ ]6ΠΊ8 γεγο 4}} οὗ ομθδ ο]455 -- ᾿ἸηἸ σα ΟΠ 5 
οὗ [π6 ρϑᾶςθ δηά ρῥ᾽θν Ἰνῃοἢ ἢ6 Βαά υϑπογεά 
ἴῃ " (ϑἴδπιεγ, “ [οι ΟΒυτοῖ,᾽ νοὶ. 11}. Ρ. 
362). Τα τῖρῃί οὗ 5 κΚιίηρ σοῖῃ5. ννὰ5 Γὸ- 
ξβαγαεὰ ἴῃ ἴΠη6 δηοίθηξ υνοῦ] ἃ 45 δϑϑθητΑ } } 
δίιδοἢίηρ ἴο ἱπάερεπάδηϊξ βονεγοι ρηΥ. 

7. ἐῤὸ αΥΡΊΟΚΓ ... 
Ῥαᾶγα εἶ. χῖν. 1ο, 42. 

8. 2. απ» ἐῤίης δὲ. .. οαυἱηρ.] 1 {ποτὰ 
Ὀδ6 ΔΩΥ͂ ουϊδίδησ!ηρ ο]αἰτα ἔῸΣ ἀΥγθαγα ἄϊιε ἴο 
ἴΠ6 ϑυσίδη σσουνὴ ὑείοτε πὸ ἹΠηΠΊΠΠΥ οὗ {πὸ 
ἰαπὰ ἤἄοτῃ ἰαχαίίοη δηά {τγιδιιῖο ννᾶ5 ἰου Δ] ]νΥ 
δταηΐεα. 

. απά ὥογίγεσυε..] Οοπι- 

8.2. ΝΛΔΕ ΟΕ ΑΝΤΙΟΟΗΒ5 ΜΊΤΗ ΤΈΆΥΡΗΟΝ. 

10-14. Τῆς εἴσιι σοῖο Ὀοΐνγθθη Απτίοςδι5 
δάσος ἐπ Τυυρἤοη ννα5 θυ. ὑοῦ. Τυγρἤοη 
Ὠδά δ] ϑηαῖθα ἢ]5 5110] ςἴϑ, ἀπ ὄνθη 15 [ΓΟΟΡ5, 
ΌΥ ἢ]5 Θχοοϑϑῖνα ᾿ἸΧΌΣΤΥ ἀπ ἢἰβ σαρυίςοδ. 
ἈΠΈΟΟΒ5 ννὰ5 ΠΟ 5οοΌηο  ἰδηοά οἡ ἴΠο συγίδη 
ςοαϑδὲ πη ἀδϑογίουθ ἔγοπὶ 15. ΥΙν Δ] 5. ΔΥΤΗΥ͂ 
Ποςκοά ἴο ἢ]5 βδἰαπάασγά (Ὁ. 1ο)ὴ. Ηῤς ν"ὰ5 
4Ὁ]6 αἵ οὔποθ ἴο δϑϑιιπια ἴῃ6 οἤροηβινο, δηά ἴο 
ΠΑ ]θηρο Ὑσυρῆοη ἴο 4 {τἴὰ] οὗ 5ίγεηρίὶ. 

Ι. ΜΑΟΌΟΑΒΒΒ. Χν. 

οδιδιηδά ουὖἦ Κίηράοπῃ, νγα νν1}}} ΠοηουΓ 
τῃ66, δηὰ τῆν παίίοη, δηὰ ΤΥ τορ]6. 
νν ἢ ρτοδῖ Ποηουτγ,80 τῃδῖ γουγ ΠΟηΟυΓ 
804}1} θεὲ Κηονχῃ τὨγουρμουῦῖς ἢ ννγου]ά, 

Ι0 ἴηῃ τῃ6 Βυηάγεά τῆγεαβοογα δηά 
ἰουγίεοοητῃ γοαγ χεπῖ Δητοσῆιβ ἱπίο 
16 ἰαπά οὐ ἢὶ5 ἔδίμοιβ : δὲ Ψῃ Γῇ 
τίπις 411 τῃἢ6 ἔογοεβ. σάπια ἰορθίδογ 
απίο ἰπι, 80 ἴῃ ἔεν ψψεγε ἰεῖς ἢ 
ἼτΥΡΒοη. 

11 Ὁ Βεγείογε θεῖὶπρ ρυγϑιεά ὈῪ 
Κίηρ Απείοςμυβ, Βε θε4 υὑπῖο ογδ, 
ψνὮΙΓἢ ΠΙΘτἢ ὈῪ τὴς 568 5146: 

Αρσοογάϊηρ ἴο [οβορδι5 (΄ Α. |.᾿ ΧΙ. 7, ὃ 2), 
(ἢῆ6 ἴννο διτηΐεβ πιοί ἴῃ ἃ ρος πο Ὀ4[{|6, δηὰ 
διάεῖεβ ννὰβ8 υἱεϊογίουβ.. τυυρβοη Βεοά ἴο 
θογ, οὐ οσᾷ, ἃ τηδυιἰπὴ6 ἴοννῃ δἰζυδίοα 5οιῖἢ 
οὗ (δστηοὶ, ψ ἤετε ἢ γγἃ8 θεϑίορεαά ὈΥ διάείοϑ, 
ΨΠῸὸ δοςκδάθα τΠ6 ρἷδος δοῖ ΟΥ̓ Ἰδηὰ δηά 
868 (νυ. 14. Τῆς οηὰ ννὰ5 ηοΐ ἰἴοὴξ ἴῃ 
ἀυτινίησ. ὙΤΥΡΠΟη ὕγοκο ἰῃς ὈΪοςκαάς δηά 
δβοδρϑά ἴο Οσίῃοϑίδϑ (υ. 37), θηοα δ πιδάς 
ἢἰ8 ννᾶὰὺ ἴο Αρδπιεῖὶᾷ ([οβθρῇ. " Α. ].᾽ ἃ “. οὃ, 
ΜΠ ογα 6 οἰἴποῦ σοτητ 6 συϊοϊάς (ϑίΓδὍ. 
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χὶν. 5, ὃ 2) ΟΥ̓ 5 Ριξ ἴο ἀεδῖῃ (Αρρίδη, 
“δγτίας. ὃ 68). 

10. 11 ὲ δωεπάγεά ἐδγεεσεογε ἀπά 7ομγίεοηλ 
γεαγ Το 1741} δεϊευς γεᾶῦ σοτημηοπορα 
ἴηῆ Οεἴοδον 8.0. 1329, δηὰ [τογπιπδίθα ἴῃ 
Οὐςἴοθοῦ Β.Ο. 138. ΤτΥΡΠοη 5 ἀθδίῃ 18 ρἰδοθά 
Ὀγ ΑΙ ηΐοη ἰῃ Νονείηθοῦ Β.0. 139. 

11, Πογα, «υὐῤίερ ἐε ὧν ἐῤὲ τα «144.1] Ἰοτᾶ, 
(Ἐς ἢ Ποῖ ὈΥ ἴῃ 564 5ἰ46,᾽ 15 δἰπηοϑδῖ ςϑῖ- 
ΤΔΙΠΙΥ Τοῦ, δὴ οἱά Ῥμαηπίοϊδῃ 5εςετηθηΐ 
(Ρ]η. “Η. Ν᾿ ν. 17; δἴδθριι. ΒγΖ. σά σος.), οἡ 
[Π6 σοαβί οὗ Ῥαϊοβίηθ, θεΐννθθη Οξβασθα δης 
{π6 ἔοοϊ οὗ αγπμε]. 1 ογ ἢδά [15 ογῃ Κίῃρ 
ἴῃ πε {ἰπὶ6 οὗ [οϑῆυδ ( 5}. ΧΙ. 23. 80 ννᾶβ 
οὔθ οὗ ἴποβδθ “δηλ το "ἢ ΌΥ ἢ. [π᾿ (Π6 
Ρατγττοη οὗ ἴῃς οὐδ νον ἴϊ ννὰ5 δϑοϑιῃδὰ ἴο 
Μίδπαβϑοι (ό. χυῆ. 11), δΕ τοηχαϊπθα ἴῃ ἴῃς 
Ροβϑοββίοιι οὔ τπῸ οἱά ᾿πμδοιδηΐθ, Ῥαγίηρ ἃ 
ταθαῖο (Τά. 1. 27, 28). δοϊοιποη ρἰδοθα ομς 
οἵ ἢἰ5 “Ρυγνογοῦδ" ἴῃ [6 “Ὑτερίοη οὗ οσ " 
(τ Κίηρϑ ἵν. 11). ΤΡ] - ΡΊΊΘΘΟΥ σοηαιοτχρά 
186 εἰἴγ αδουῖΐ Β.Ο. 730 (( Αηςσίςηϊ Μοπδγοῆιαβ,᾽ 
νο]. 1ἴ. Ρ. 398). ΤΟ ΟΥΔ 15 ΓραϑοηδὶΥ ἸἀοητΠρά 
ἢ τῆς τποάοστγη Τδηζιγα, ἃ υἱ]αρα οὗ δῦοιιῖ 
{ΠΧ Ποιιδοβ, ΜΠΟΙΥ σοηδίγυςίοα οὗ δηςσϊεηΐ 
γηδῖογιαἶβ, απ Οσσιρυης [ῃ6 ροϑιτίοη ἱπαά!ςαιθά, 
δὈοιζ Π1Πη6 τη 1165 πουίῃ οὗ (αϑασοα, δηὰ πίθθη 
ἴγοπι ἴῃ 6 δοιίμογηῃ ἔοοΐ οὗ δῖτηθ]. [Ι͂η [ΠῸ 
Ἰαϊῖον ραγί οὗ ἴπ πιοάθσγῃ παπλθ ννὲ ἢᾶνθ ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ἃ σογτιρίίοη οἵ ϑοτα. ΕΥΟΠΈΠ.15 58 γ5 
(' διχαίαρουλ. ᾿᾿. 12) [αἴ Ττύρποη, 45 ἢ ἢΠοὰ 
ἔγοτη ΑΠΠΟΟ 15, δοδίζεγοα ΠΠΟΠΟΥ δ᾽]οὴρ ἢἰ5 
Ἰῖπὸ οὗ γοιιῖθ, δηα ἴΠι15 ϑδιισσθραθά ἴῃ ἀδ]αγίης 
(16 πογβοῆθη ψγηοῸ δὰ Ὀδοη βθηΐ ἴο Ῥυῦδιδ 
αηᾷ ςαρίαγο ΠΙΠῚ. 
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Β.6. 12 ἔογ ἢε ἂν [ῃδῖ τγοι 65 σδπ6 
“ἜΣ ὡροη Ηΐπὶ 4}1 δῖ οπςβ, δηὰ τῆδῖ ἢ 5 

ἴογοεβ ἢδά [ογβακεη ἢϊηλ. 
12 ἼΠθη οἼαπρεάὰ Απιίοςδιιβ 

ἀραίηϑῖ [ ογα, δανίηρ στῆ ἢἰπὶ 8Π 
Ὠυπάγεά ἀπά τνγεπγ τῃοιβαηα πλεη οὗ 
νγΑΓ, Δηἀ εἰρῆς τῃουβαηά ΠοΙβεπίεη. 

14 ΔΑπά ψῆξηῃ ἢς πδὰ ςἼοπιραϑβϑεά 
τἢς οἰ τουπά δρουΐῖ, Δη4 Ἰοἰπεα 5} 5 
οἷἶοβε ἴο ἴῃς ἴοννῃ οἡ ἴῃς 5368 βἰάς, ἢξς 
νοχεὰ τῆς ον ὉΥ ἰαπά δηά ὈΥ 86ᾶ, 
πεῖῖθεγ βυβετοά ἢς Δην ἴο ρὸ ουῖ 
ΟΥ̓ [π. 

Ις ἴῃ τῆε πιεᾶπ 86ᾶ5οι) σας Νυ- 
ΤΆΕΠ115 ΔπΠα ἢ5 σοΠΊΡΔΠΥ οπὶ Κοπηα, 
Βανίπρ ἰεῖτεγβ ἴο ἴῆε Κίπρβ δπά Ἴσοιη- 

10. δὶς ὥγεῖς ῥαά ϑογεαξοι ῥὶι»ι.}] [α5[1η 
βᾶγ5 παῖ {π6 ἔδνοισ ψῃϊοῖ Πδα ρτεοῖεα πὶ 
ἤθη ἢῖ5 Ῥοννοῦ νν85 δνν, ΒΟΟΏ ραϑδε ἀνΑΥ͂ 
(Χχχυ!. 1). 

18. απ ῥωυπάγεά απαᾶ ἱπυεηῖν ἰδοισαπαῖ . .. 
εἰσῥὲ ἰδομσαπά.ὴ ΓὮΘ56 πιιθεγ5 ἅΓὸ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἐχαρροσγαῖο. ὙΠΟΥ οχοθεά ἃ}} {παῖ Πᾶνα 
οὐσυγγοα ΡΓΟΥΙΟΙΙΒΙΥ, δηά ἂῖὲ ἴασ ρυθαῖου τῆδῃ 

᾿ανοι]αὰ ἢανο Ὀόοη ποραρᾷ ἔοσ {6 Ὀ]οςκδάο οὗ ἃ 
51ῚΔ}} ἴοννη ἰκὸ οσυ. 

14. απά 7οἱπεά τῤίριε εἶοτθ ἰο ἐδὸ ἰοαυη οἡ ἐφὲ 
σεα «7 αῖδου, ““δηὰὐ δὲβ βδὶρβ μδὰ 
οοΙαρ]οῖθὰ [89 οἱτουλξ οἡ [ἢς 564 51:46.᾽ 
ΤΟ οδ]οςΐ ννὰβ ἴο ἰηνοϑῖ (ἢς ρίαςβ Ἴοχὴ- 
Ρἰείεὶγυ. 

δ 3. ΚΕΤΌΆΝ ΟΕ ΝΌΜΕΝΙῸΒ5 ΕΒΟΜ ἔΟΜΕ, 
ΑΝῸ ΚΕΒΟΓΤ ΟΕ ΗΙ5 ΕΜΒΑΒΒΥ. 

15-94. ΤἼΏΘ νυ ]Ὲ μα νν ς ἢ ΝΟΠΙΘηΪα5 
ἴοοκ ἴο οπηδ ποῖ οὐΪγ οδίαϊποα ΠΙπὶ Δη δαγν 
δυάϊοηςα, δυιῖ βοσυγεαὰ ἴῃς ςοπιρὶεῖθ βιισσθβ5 
οὗ []5 πγὶϑδίοη. ὙὍῆθ [ενὺ5 ννεγε (Ἰ5Έ ΠΟῪ 
δοκπον ]οαμοα 45 ἔτος. δηδ 1165 οὗ [Π6 
ΕΚοιλδηβ; δηκΐὶ δἵ [ῆς ϑαπὴθ {ΠπὶῈῸῈ 4 οΟἰγοι δῦ 
Ιοῖἴοσ ννα8 νυ τδη δηὰ βοηΐ ἴο 411 ἴῃς 5ἴαϊος 
ἈΠ ΠΊΟΠΑΓΟἢΒ ΓορμαΓα θα 85 ἐγ εΠαγ τὸ Ε Οπὶς 
ῖΙη Οτούςρ, νεβδίογη δία, ἀπά μαδὲ Αἴτῖςδ, 
ται την Ποῖ ἴο δὐϑία!η ἔγοπι 4}} αςῖβ οὗ 
Ποϑί ΠΥ τονναγβ δίπιοη. δηὰά ἔχ Ποῦ, ἴο δια 
ΓΟ ΟΓ ἴο Ὠϊπὶ 4}} [νυ 5} σοΐμοθσ ννποπὶ ἢδ 
πῆρ τοαϊγο ἴο δ6 ρίνθη αρ. Α σΟΡΥ οὔτπο 
ἰοῖῖογ δ ὰ5 οηϊγιδίεα τὸ Νιιπιδηϊι5, ἴο ὃ 
Ρίαςοα ἴῃ διπιοη 5 Παηά58, [παῖ ἢς τηϊμηῖ ἴακο 
ἀσίοη ἀοςογα!ησὶγ. 

15. εαρι διωιοηῖ .ςς οι Κοριρῆ 
(οτηραιο ςἢ. χὶν. 24, ϑ ογο πῸ ὀπηθασϑυ οὗ 
Νιιποη 5 15 πλοπτοηο, 

ῥαπιπς ἰοῦ 1τ΄9 146 ἀϊισ ἢ ὍὝΤΠΘ νυΎοῦ 
Ργοθιθ]Υ ἀοὺ5. ποῖ πόση {παῖ [ἢ Ἐοπιλης 
ὀηίγιπῖοά (ΠῸ ννοπίγ τ ον σΟΡΙῸὸ5. οἵ {Πποὶν 
αἰγοι]αγ Ἰοῖῖογ τὸ Νιιηρηΐιβ, ἴὸ ὃς ἀο]νοτοά 

Ι. ΜΔΟΟΑΒΒΕ 5, Χν. [ν. 12--ι.9. 

{Π68;: ὨΟΓΘΕΙη Μέγα νυγΣιτοη ἴἢθθε ΒΟ 
ας. 130 τῃϊηρ8: 

16 [Γμυςῖι5, σοηθ] οὐ τἢε Βοπηδης, 
πηἴο Κίηρ Ριοίεπιεε, ρτεεῖπρ : 

17 ΤΠε [εν δηλ θαββδάογβθ, οὐχ 
ἔπεηα5. δηὰ Ἴοπέεάεγδϊζεβ, σδηπια ὑπο 
08 ἴο Γεηανν τῆς οἷά {ΓἸαπάβῃϊ!ρ λπά 
ἰδαριιθ, δείηρ 8εηῖ ἔγοπι δίπιοη ἴδε 
ΠΙρὴ ρηεβῖ, δπά ἔτοπι τῆς ρεορὶε οἵ 
τῆς [εν8: 

18 “Απά τῆεν Ὀγουρῆς ἃ 5} 1εἰά οὔ" Ὁ": 
δο]ά οὗ ἃ τῃΠοιβᾶπά ροιμπά. 

Ι9 Ὗνε τβουρῆς [τ ροοά τβετείοτε 
ἴο ννυῦΣῖῖα υπῖο ἴῃ6 Κιίπρβ δῃά σἼουη- 
{{|65, δῖ Ὰ6Ὺ 8ῆοι 4 ἀο τδεπὶ πὸ 
Βαγπὶ, ποῦ ἤρῃς δραίπϑι ἴδπεπὶ, {ἢεὶγ 

ΌΥ δῖπι, οὐ ἀϊθραίςμβεά ὈΥ ϑίππιοη ἴἰο {βεὶγ 
νου 5 ἀΘϑΕἰ ΔΈ ΟὨ5, θιιὲ ΟὨΪΥ [ἢΠαΐ {ΠΟΥ 5οηΐ 
Υ Πἰπὶ “4 ἰεξῖον " (ἐπεστολάς), ννἱνοἶι νγὰ5 
δαάγεβϑοά ἴο πιηθσουβ Κίηρβ δηα ςουπίτο8. 
ΤΗΣ “ Κιηρϑ δηά σουηίγ! 65 ἃγὸ δηιυπιογαδίε 
ἴῃ ὙΘΟΥΙΒΘ5 22, 23. 

16. Ζωείμα, εοπσμΐ 9 “δε Κονιαη". Τῆς 
“1 υοΐυ5᾽" Ἰηϊοηάοά 15 ργοῦδοὶν [,. (δ]ρυπηὶι:5 
Ῥιβδο, πο ννᾶὰ8 Τοηβυὶ, ἰογεῖπογ χὰ Μ. 
Ῥορ]υ5 185, ἰπ Β.Ο. 139. ὙΠῸ ογαϊπᾶγν 
᾿ισῖ5, [ἴ 15 γα, ρῖνο ἢ18 ῬγΓ Ποπίθη 5 “ Οηείυ5," 
δυΐϊ ἱποοτγεοῖγ, ἃ5 Πᾶ5 Ὀθεη 8ῃέενσι ΟΥ̓ Γ. 
ἊΝ εβίοοῖὶ (' Ὠιιςῖ. οὗ {πὲ ΒΙ10]6,᾽ νοὶ. 11. ̓ . 1.48). 
ἴἴ 5 εοὐτίοι!5, Ποννενεῦ, ἴο Πηὰ ἃ Ἀοπιδῃ 
ςοἤδι}} ἀεϑιρηαῖθα ΌΥ 815 ὈῬγαποπιθη ΟἿΪΥ, 85 
α͵50 ἴο Πηά ἃ ἀοσιπιοηΐ τγιιηηίης ἰῇ [Π6 πᾶπὶς 
οἵ οὔθ οοῃϑιιΐὶ αἷοπο: δηά [Πδ ἼΤοποϊυβίοη ἰ5 
ἴοσγοθα Ὡροὴ ὺ5 ἴδ ννὰὲ ᾶνε ἠοῖ δη ἐχαζί 
ἰγαπϑογρί οὗ [Π6 οἰτουϊαγ Ἰεϊῖοσ βεηΐ, ΟΥ̓ ἐσέ 
ἃ σογτοοῖ ἰτδηβίαϊίοη οἵ [ἴ. 5111}, [Βϑγὰ ἰ5 πὸ 
τοάβοη ἴο ἀοιδὲ [Πδ [ἴῃς τηδίῖϊοσγ οὗ [86 ἰεῖ το Γ 
5 σοστθςν ξίνεη. 

“πο ἀίης Ῥιοίε»ιεθ. “ΤῊς Ἰοζίον δα ἀγοββϑοά 
ἴο τῆς Κίηρ οὗ Εργρὶ 5 ἴα κϑὴ 85 ἃ βϑρεείπιεπ, 
5:1ΕΠπῚ ΘΠΕΥ σεργοβεπίηρ ἴῃ τοπηδιπάεσ. ΤΣ 
ῬιοΪομΥ οὗ ἴπὲ {{π|ὲ ννὰ5 Ριοϊεπγ ΥΠ|].-- 
Κποννῆ ἃ5 Ρίοϊεπι᾽ Ῥἤγβοοη, πᾷ δ]50 85 
Ῥιοϊεν Εογρεοῖεβ 11.--ὐνῃο Βα Ὀδεη Ἰοϊηῖ- 
κίηρ ἢ [5 Ὀγοῖπογ, ΡΒΠοπηθίου, ἔγοπιὶ Β.0. 
Ιόρ ἴο τόξς, ἀπά τεϊρηθα 45 5016 Κίηρ ἔτῸπὶ 
Β.Ο. 146 ἴο Β.Ο. 117. 

17. 1ο γέπεαὺ ἐῤε οἷά γγίεπά δὲ ἀπά ἰξασιο., 
1. τὰ ἐπ π 5810 ἀπά Ἰεᾶρε τηδάβ ν 11} {||85 
Μδοσαθουβ ἴῃ Β.0. τότ-ο. (5866 (ἢ. γῇ, 17- 
30.) 

18. ἐῤὲν ὀγομκσδὲ α «ίεϊά οὶ ξοἰά4.] 86ε οἱ. 
Χὶν. 24. 

19. ἐῤαὶ δεν «δοιὰ ἀο {ῤεπι πὸ βατγπι.) 
1 1 γΠγ, “ τας ΠΟΥ σμουϊά ποῖ 56εκ {δε]Γ 
Ὠυγί." 

ἐῤοῖν" εἰδδς ογ κοι γε. ἘἈδίπετ, “(ΒΕΓ 
ΟἸἴἰ05 ΟΥ δου Δ ΊΣΥ." 



Β. 6. 
ΟΣ 

ν, 20---23. 

οἰτε8, οἵ σουπηίταβ, Ποὺ γεῖ δἱά {ἢεὶγ 
ΘΠΘΠ1168 Δρδίηϑῖ Πα η]. 

20 [τ ββοπηβδά δ]5ο ροοά ἴο ι.8 ἴο 
τεςεῖνα τῆς 5}1614 οἵ ἤει. 

21 16 τῃργείούε τπεγα θὲ ΔΠΥ ρε8- 
Π]επς {ε]]οννβ, τΠδτ ἤανε δά [τοπὶ 
ἘΒΕΙ͂Γ σοι ΠΕΓΥ ἀπο γου, ἀε]νεῦ Ἐμεπὶ 
ὑπο δίπηοη ἴῃς ΠΡ ρῥγίεβι, τῆλε ἢς 
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ΤΏΔΥ ΡῬιυπίὶϑἢ τΠ6πὶ Δοςογαΐηρ ἴο {ΠεὶΓ Β.6. 
ΟΙΓ. Σ 30. 

ονγῃ ἰδνν. 
22 ΤῊ 58π16 {Πΐηρβ ψτοῖε ἢς [|{Κὸ- 

ννῖϑ6 ὑπίο [)επιείγι5 (6 Κίηρ, δηά ΙΟσ, 
αγαΐλε:. 

Ατεδΐιι8. ἴο ᾿ΑΓγδγδίῃεβ, ἀπά Αὔϑαςσθβ, 1οσ, 
223 Αμπά ἴο ἃ]} (πε σοιιηςγίε5, Δηὰ ἴο δανι- 

δϑῆξςζέξ. 

ἐΔΠΊρϑδη68. Δη τς 1, Δοεἀεπηοη Δ8. ἐπρὶ 
δηάτο [)ε]υ5, ἀπά Μγπάιι5, Δηὰ δίογοη, περι. 

ἨΟΥ γε αἱά ἐῤεὶγ ἐποριδς ἀσαΐπσέ ἐδεη 
ΓΛΙΘΓΑΙΙΥ, “ ΠΟΥ γεῖ αἰὰ τποϑα ψγῆο σδκα ννᾶῦ 
ὍΡοΟη 1Π6η}.ἢ 

30. 1ὲ “εεγριεί . .. φορά 10 τις ο γεζεῖυε ἐδὲ 
“διε. ἘἈδοορἕοη οὗ ἴπ6 ργοβθηῖ Ὀγοιρῃΐ ὉΥ͂ 
ΘΏΨΟΥΒ νγᾶβ ᾿οηῃϑιογοα ἴο δἰηα ἴΠ6 τεςϊρίθηΐ 
ἴο εῖνε ἃ ἔδνουγαῦ!ε δῆϑυνοσ ἴο {ΠΕΟῚΓ σοαιοϑβίϑβ. 
ἈοπΊθ, η 1Π6 στοαί τ Δ)] ΟΥ̓ οὗ οα565, κερί ἴο (ἢ 18 
ὉΠαἀεγβίδηάίηρ, δι ἢ δὴ οςοδδίοηδὶ ἀθραγ- 
ἴυγε το 1, ΨΟΓΥ͂ ΓΟΟΘΠΓΥ 586 ἢδά δοςερίοά 
ἃ ξοϊάδη ἤρυγο οὗ ν]ςζΟΥΥ ἴτοπὶ ΤΎΎΡΠοη, δηὰ 
Ἠδά τηοὶῖοὰ ᾿ἴ ἱπῖο ἃ ἤρυγο οὗ (Π6 τιυγάοσογοὰ 
ΑΠΕοσδιΙΒ, ρΡ]αοΙηρ; ΠΪ5 Πᾶτὴ6 προῃ ἰΐ 45 τοι 
δ6 Βαδά δε [6 ρίνοσ, δηὰ ἀδθοϊ πῆρ ἴο 
αοκπονίεαρε ΔΩΥ οὐ] ραίίοη ἴο ΤτΥρμοη 
(Ὠ1οα. 581ς. νοὶ. χ. Ρ. 88; ΕΔα. ΒΙροηῖ.). 

21, ρει ἶοηξ ζε]οαυ:, ἐραὶ ῥαυε 3εἀ ὕγονε 
ἐδεῖγ σομπίγν ἀσιΐο γομ.] ΤῊΘ δθνοῦθ τηθαβι γ6 8 
οὗ δ᾽πιοὴ δρδιηβί ἴῃς Ηε]]θηϊζΖίηρ ἕβοϊίοη (ςἢ. 
χῖν. 14) δα δου ἀ ΠΕ οδιιβοὰ τ ηΥ [ὸνν5 ἴο 
δοίδικο {πο πΊβοὶνοϑ ἴο νο]υπίαγυ ὌΧ. Νυπια- 
Π11158 τηιδὶ ἤανε γοηϊεϑίθα δὴ Ὄχοσγίίοη οὗ {πὸ 
ἰηῆιιδηςς οὗ οπηθ ἴο ἔογος ἴΠ656 δα! θὲ δ οΚ 
Ὡροη {ΠΕΙΓ οὐ ΠΟΙ ΠΙΓΥ. ὅδ0ς} δὴ οχίγδαϊ θη 
οἵ ρος] οἤεηάετβ, (πουρ ἢ ποῖ ὑηρτγεοθ- 
ἀεηϊεά, ννᾶϑ νΘΥῪ ᾿ηυ5.4]. [{ πιαγ Ὀ6 ἀοιιδίεἀ 
ὙΠΟΙΠΟΙ ΤΉΔΩΥ οὗ [Π6 “ Κίηρ5 δῃηὰ σοιηΐγιο5 "ἢ 
δαάτγοβθοα ὃν ἴπε Κοπίδηβ δεῖθα ὕὑροη τῃ6 
᾿ηϑί γι ΠΟ η5 Πότ ρίνθη ἴο {Π6πῃ. 

22. Τῥὲε σαριο ἐῤερησιε αὐγοίς δὲ ᾿ἰξεαυσίσε τι|10 
Μερπογ.}ὴ Οπὲ οὗ {π6 οἰγου αῦ Ἰοτζε 5. ννὰ5 
δαἀάτγοβθβοα ἴο Ποηθίσυβ {1., ῃῸ ννᾶς Γ6- 
ξατάθα 45 {πῸ Ἰοριπλαῖθ Κίηρ οὗ ϑγτγία, δηά 
Πο56 σαρίυγε ὈΥ [ἴΠ6 Ραγίῃϊδηβ Παά ΟἸΓΠΟΥ 
ποῖ ἴδκθη ρΐίαςθ, ΟΥΓ δ ΔΥ͂ γταῖθ νὰ5 ποῖ Κηοννη 
αἴ Ἀοχῃθ, ἤδη [6 οἰγοι]αῦ Ἰεϊῖογβ ΓΘ 
νττῖθη. Δοςογάϊησ ἴο ὝΑΟἸϊηΐοη (" Ε. Η: 
το]. 111. Ρ.. 3.46) Πλετπθίσ!5 ννα5 ποῖ πιδάδ ρτὶ- 
ΒΟΠΟΥ [11] Νον. ΒΟ. 118. ΤΏ οἴου ΘΓ 
νυτ 6 ἴῃ Β.Ο. 139. (866 σοπηηοηΐ οἢ σ΄. 16.) 

απὦ “πα. Αἰία]θ 11. 15. πὸ ἄουβδί 
Ἰηϊοηἀθά. Ηδ νγᾶβ 51}}} Κὶπρ οὗ Ῥογρδπλι8 
θη (Π6 ἰειζετα νογ τιτοη, ποῖ πανὶηρ 
Ὀδθη διιςςεθ θα ΟΥ̓ ἰ5 πορίιονν, Αξία!ιις. ΠῚ. 
ἘΠῚ ΒΟ. 118. ΤῈ Ρογραπηθηθ ΟἰὐμαϑΥ νν85 
ςοπηθοῖορὶ ἢ Κοπιθ ΟΥ̓ ΡΘΟυ]ΠΑΓΙΥ οἶοβα 
ἴθ τη8 οὗ 8]]1ἀπςθ. 

10 “γιαγαίδος.) Αὐἱάγαῖποβ Ν, (ΡΒΠοραῖοσγ) 
νν 5 Κίηρ οὗ (ὐδρραάοςϊα ἔγοπιὶ ΒΟ. 162 ἴο 
ΒΟ. 131. Ηφς ““τηριηϊαϊηρα (6 αἰ δῆς Ὀ6- 

“2006.-τ--- Ἰγοΐ, 77. 

ἔνθεη Οαρρδάοοια δηὰ Ἀοπὶα νἱὶὰ σγοαῖ 
Βαάς ΠΥ ( Μδηυδὶ οἵ Απεῖοπε ἩΗϊϑίοσγ, Ρ. 
300), 84ηἀ ννὰ8 ἃ τῇδῃ οὗ ρυγο δηᾶ Ὀ]Δ.η61658 
σ“δαγαςσῖοσ. ὙΠ Ἐοχηδηβ Του] σουηΐ ἢ 
ἃ ὮΘΑΤ ΔΡΡΓΟΔΟΪ ἴοΟ σοΓΔΙ ΠΥ Οἡ δἰ5 σοιρ ἰδηοο 
ΜΠ ΓΠΘΙΓ νυ 15}168. 

απά “γηαο.. [Ιἴ 15 ϑυγργίϑίηρ ἴο δηὰ [1 
βίδτοα (Πδΐ ἃ ἰεἰΐοῦ ννὰ5 δά ἀγεβϑϑεά δ [Π18 Εἰπς 
ἴο Ατγϑᾶςθβ, [ῃ6 Ῥδγίπίδη τποπάσοῦ, νὯΟ ννᾶϑ 
ΔΌΞΟΙ ἴΘΙΥ δηὰ ΘΠΌΓΕΙΥ ἱπάθρεπάθηξς οὗ 1ῃ6 
Ἐοπίδη5, δηα νγᾶβ ϑοδγοεῖ Υ ̓ἸΚΕΙΥ ἴο ΡΔΥ ἴδ6 
ὙΘΓῪ 516 |165ξὲ αδἰζοπίίοη ἴο {ΠΕ ῖγ σεηιιθϑῖβ Α8 
Οτπιπὶ οὔϑεγνεβ, [6 ἰθζίογ, 1 σϑδὶὶγ ντιτθη, 
τηυδὲ μάνα Ὀθθη ΨΒΟΙΙ ἀϊβογθοηΐ ἰη ἴοης ἔγοπὶ 
(Πο56 δά ἀγεββϑθὰ ἴο ἴῃ6 οἴμοσ τηοηάγοῃ8. Βαῖ 
ΟἿ Δι Ποσ᾿5 [65 ΕἸ ΠΊΟΠΥ, ΘΠΓΙΓΟΙΥ ἀπϑιρρογίοά 
845 ἴἴ 15, σδῇ 5ΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 τοραγάθα 45 βυδηςϊοηῖϊ 
ἴο Θ5.Δ01158} [86 ἔαλοϊ---Δηϊο 6 ΉΓΥ τηοβί ἱπη- 
ΡΓΟῦΔ016---(Πδῖ Αγϑᾶςεϑ ννὰ5 δά ἀγεββθα ἸΡΟΩ 
(6 5υῦ]ος. Ὑπὸ Αγβᾶοθς ἰηϊοπάθα ψου]ά 
Ὀ6 Μιῖῇγάδίοβ 1., [6 ορροπρηΐ οἵ Ποπε- 
{Π05. ((Οξ, οἰ. χὶν. 2, 3.) 

238, 0 ϑια»ιρῤσαγπε:. [Ιἴ 15 αυ υὑποογίαϊῃ 
Μνμαΐ ΘΟΙΠΕΓΥ 5 ἰηϊεπαάςα μοῖε. Τῆς ΨΝὰ]- 
βαῖθ ρῖνεβ. "Γαι ρϑδοιι.;: δυῖ 1 ἈΠ Ρ5ΔΓ 185 
ννὰ8 οΐ δ (ἢ]5 Ὁπὴ6 δὴ ἱπάδροηάθηΐ βίδίο, 
ΤῊ ΙΓ ἢ 1655 οπο [παῖ ψνουἹὰ δ6 ᾿ἰκΚοὶν ἴο 6 
βίνθη ἴδ6 ἔογεπιοβῖ ρίαςθ 'ἰπ δυςῇ ἃ ᾿ἰσῖ 845 ἴῃ 6 
Ρῥγοβεηῖ, Οὐ πηι ̓5 ςοη͵θοΐαγα οὗ “ ϑαπηβοιῃ ἢ 
- ἃ ὨδΔπὶθ ΨΏΙΟἢ ἤγϑξ ἀρρθδῦβ 'η [ἢ 6 ξΘΟΡΤΆΡΗΥ 
οὔ Αδυϊξδάδ (Α.Ὁ. 1330)---ἰδ ἴῃ [86 Βϊρμοϑῖ 
ἄσρτοο ἱτπιργοῦδθ!α. 

Ποία, απ Μπά. Ὠδυ5, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΟΥ 
ΤΠ 6]οβ, [6 ϑιηδιϊοϑὶ οὗ [π6 Ογοϊααθ5, μα 
θοοη ρίνοη ἴο Αἴπθηβ ὉγῪ ἴπεὲ ἘΚοπιδηβ ἰῃ 
Β.Ο. 1τ6η (ΡοΪγὉ. χχχ, 18,8 7. Αἤεγ 186 
[41]}] οὗ (οτίπίῃ, ἱπ Β.Ο. 1.46, 1 Ὀοοᾶπηθ ἴΠ6 
ςοηΐγο οὗ 8ῃ ὀχίθηϑινο σουη ΠΊ ΓΘ, αηα (566 1ὴ- 
ΠΡ }Υ) τεραϊηθα 115 ἱπάεροπάθηςθ. Μγπάι5 
85 4 51:8]} ἰονῃ ἴῃ (ἰαγία, ποῖ ἔασ ΠΟΤᾺ 
Η Δ] σα ΠΏ 455115. 

δ,ωοη. ϑίσγοη ννὰ5 οπα οὗ [ἢ6 πιοϑέ 'πν 
Ροτγίδηϊς ἴονγῃβ οὗ ἴπ6 Ῥοϊοροῆηθβθ. [{ μιδά 
Ὀδοη ἴδ6 ρίαςθ οὗ τηθοῖης ἴοῦ ἴμ6 Οοαης!] οὗ 
τε Αςμαδη 1μδᾶριο (ΡοΪγὉ. ν. τ, ὃ 7: ΧΧΡΟῚ, 
ἃς, ἄτς.), δηὰ ννὰ8 ἃ ἴοννῃ οὗ ργϑαΐ βίγθηρίῃ 
(ἐδ. Χχχ. 15, ὃ τ) ΑἾΟΥ τῆς ἀϊδβϑοϊτίοη οὗ 
[86 Ποᾶρι6, δίσγοη, που ἢ ΤΕΥ δι ]οςξ τὸ 
Βοπιο, ννὰ8 αἰϊοννεά 16 δῃδάονν οὗ ἱπάε- 
ρΡοπάθηοθ. (866 ΔοιηπΊβθη, ὁ ΗΙσῖ. οὗ Κοπλο;; 
νο]. ϊ. Ρ. 5ο, . ΤΆ) 

2Ν 

.4- 



δηά (ὑλγία, δῃηὰ ϑδπιοβ, ἀηὰ Ῥδιῃρῃγυ- 
112, ἀῃὰ [γεῖα, δπὰ ΗΔ] σαγηδϑβι8, 
4η4 Βπδοάιυ5, απά ᾿ΡΠ45ε]15, δαπὰ (ὕοβ, 
δηά 8146, δηὰ Ατγδάιι5, δπὰ (σογίγηδ, 
δηά (πη! 5, ἀηἀ Ογρτγυ8, δηά ὕγτεης. 

24. Απά τῆς ςΟΡΥ δεγεοῦ {ΠῈῪ 
ψτοῖς ἴο δίπηοη ἴῃ 6 ΒΡ ρῥηαβῖ. 

25 80 Απεοςδιυβ ἴῃς Κίηρ ολπηρεά 
ἀρλίηϑῖ [ογα τς ϑβεοοπά ἐγ, [25- 

Οατία, « « . απά Ῥανερῥγία, απά 7, γεία.} Αἴες 
ἃ Ῥετοά οὗ βυδἰεοςοη ἴο ἈΠοάεβ, (σία δηὰ 
1 γεὶδ Βαὰ τεραϊηθά {πεῖν ἔγεθάοιῃ ΕΥ̓͂ ἃ ἄδθοσζεθ 
οὗ, [6 ϑεηαῖδ ἰῃ Β.Ο. τ68 (ΡΟΪΥΌ. χχχ. ς, ξὶ 12). 
ῬΑ ΡὮΥΪ Ια, αἴτεον 115 σοηηυεβὲ ΕΥ̓ Αοδδυβ ἴῃ 
Β.Ο. 2190 (Ροϊγὅ. ν. 77, ὃ 1), νχᾶ8 τεοονεγεά ἴο 
1ὴ6 ϑεοϊευςϊά Κιπχάοπι, Ὀυξ ἱπ ἴδε τεσοπὶ 
ὉΟυ 165 ΤΑΥ͂ δάνα Ὀεςοπο θα. 

Ῥραςεἶμ.7 ῬΊ496}18 γνᾶβ ἃ Ἂἱἵγ οὐ ἴδε οοδϑῖ 
οὗ 1, γεῖα, τυ δὴ Ὄχι! ]εηξ ροσέ δηὰ ἃ ᾿οη- 
βίάογαῦϊς ἰσδάθ, ποσὰ Θβρεςῖδ!ῦ ἰπ ἴΠ6 ΘΑΥῪ 
ἴππιο5 (Ηετγοά. 1, 178). [{ ννᾶβ ἱηἀοροηάεοηῖ 
ἘΠΕ] Β.6. γς, ἤθη ἴδ6 Βοιηδη5 ἀορτίνοα 1 οὗ 
ἔτεθάοτῃ 85 ἃ ρυπίβτηθηΐ ἔογ ἴμε ββάγε ὑγῃ ἢ 
ἴι δὰ ἰδεῃ 1ῃ [86 ογρδηϊϑοα ρἰγαοῦ οὗ ἴδε 
Ἐπη6. 

δι4ε, απὰ “Δγαάμ, απάὰ Οογίγηα.) διάς, τὰς 
ΟἿ ἱπ δῖος ἢ Απάοοδιιβ δ1᾽1ἀθίεβ γνὰ8 Ὀγσουρδῖ 
ὋΡ (δεα ῃοΐε οὔ συ. 1), γγΑδ ἃ Οτἵοοῖς ἴονσῃ 
Ὀοοηρίης ἴο ῬδΙΠΡὮΏΥἾ , 5ἰυδῖοα ὑροη ἴδε 
ςοδϑβὲ θεΐννεεη ἴδε Εὐυτγιιδάοῃ δηά ἴπ6 Μεῖδβ 
τίνεσβ. Π|Κὸ 930 τΏΔΥ οὗ ἴδ ΗδΊ]θηϊς τηδσῖ- 
τπλ6 ἴονσῃδ, ἰξ δεῖς ἴο ᾶνὸ δῃ]ογϑα ἃ ᾿γδς- 
τίοαὶ ἱπάερεπάθηςς (ΡΟΪγὉ. γν. 73, ὃ 4). Ατᾶ- 
ἄυ5 ννᾶὰ5 ἃ Ῥῃορηϊοίδη ἴον, βιϊυαϊοὰ οἡ ἴδ 6 
ἰϑἰδηὰ πον ἘΠΕ Ἀυδά, ΨΥ ΒΙΟΝ [165 ΟΥ̓ [Π6 
δγτίδῃ Ἴοδϑί, ἴῃ ]αἵ, 340 σ΄. [ἴ Ἄρρθδῖβ 88 
ἰηἀοροηάσης ἰῃ (6 νγὰσ δεῖγοθοη ΑΠΠΟΟΝ5 
1:6 Οτεδλί δηὰ Ῥίοϊοσαῦ ῬὮΠορδίοσ, Β.Ο. 219 
(σγυ: νυ. 68, ὃ γ). Οὐοτίγπα γγἃ8 οπς οὗ ἴδε 
οδιεΐ εἶδες οἵ σσεῖθο. Οπίάυβ, Ογρσγυβ, δπὰ 
Ογγοῆα ἅτῈ ἴοο ψὲ}}] Κηονγῃ ἴο πεεὰ :ἀδης"- 
Βοδῦοη οΥ ἀεϑου ρου. 

24. 1δὲ οοὐ᾽ δεγεο ΤὌδὲ οχδοῖ σουηίοσ- 
οὗ [6 αἰγουΐϊαγ ἰοϊίον δἀὐάγοβϑοὰ ἴο ἴδ6 

οὔιδῃ 411165 γγὰβ βοηΐ ἴο δηοῃ, ἰ(ἢδῖ 6 της 
Κπον Μνδδῖ ᾿π]υπΟΌΏΟἢΒ δὰ Ὀδοη 1αἰὰ ὑροῦ 
{6 η.. 

δ... ΑΝΤΥΙΟΟΗ͂Β ΘΙΡΕΤΕΒ ΟΟΝΤΙΝΟΕΒ ΗΙΒ 
ὍΝΑΚ ὙΙΤΗ ΤΕΆΥΡΗΟΝ--ΗΕ ΡΙΟΚΒ Α 
ΟΥΑΒΒΕΙ͂, ὙΊΤΗ ΘΙΜΟΝ. 

458-37. ΤῊς βίερε οὗ ον οοηξ πυρὰ, δηά 
διπιοη (Δοςσογάϊηρς ἴο [0Ὲ 015) 45 οὗ στεδλῖ 
δειγίοα ἴο Απῇοοδυβ, ΟΥ̓͂ ΒΌΡΡΙγΙηρ πἶπὶ τ ἢ 
ΤΩΟΠΕΥ͂ δηά ῥγουϊϑίοπϑ αἀὐγίηρ [δ ΘΑΤΊΕΓ ρατί 
οὗ τπὸ 5δίεσε (Α. [ὁ χὰ, 7, ὃ 22. Βυΐηρ 
τ]5 ρετίοὰ δ ψγὰϑ 1 ἢρἢ ὥὥνουῦ τὶ [Π6 
ϑυγίδῃ κίηγ. Βυῖ ᾿δῖοσ οῃ, 'ἰῃ νυβδί βθοπβ ἴο Ὀ6 
«οΔ11ςἀ “τὰς βεοοηά δἰερε (υ. 25), ἤδη δυς- 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΕΡ. Χν. 

ΒΔ] Ππρ, ἰς σοποπυδ γ, δηά τηλίίιηρ Β.Ὁ. 
ςἶχ. Σ 39. 

[ν. 24--Σ27. 

αηρίη68. ΟΥ̓ τ οἢ πιθδηβ ἢδ δι ὉΡ 
Τίσρβοη, τπδὲ με οουϊά πεῖῖμεγ ΡῸ 
οἷ ΠΟΓ ἴῃ. 

26 Αεἱ δδὲ τἰπης διπιοη 8επὶ ἢἰπὶ 
ὕγχο τουθαπὰ Τβοϑεῆ τὲπ τὸ δι( 
Ἀπ ; 5|[νεγ δῖβο, ἀπὰ ροϊά, δηά πιυς ἢ 
ΔΙΓΓΏΟΙΓ. 

27 Ναενογίβοῖεββ ἢς ψου]Ἱά ποῖ τὸ- 

(6858 Δρροαγοὰ ἴο Ὀς οοτίδίη, δ1:66ἴε5 οπαπροᾶ 
Ὧ15 ἴοῃθ. ΤΈδ 50ΡΡ] 168 οὗ πιο δηὰ ᾿ΠΟΠΕΥ͂ 
ΥὨ] ἢ 51πΠιοὴ βοπὶ πἰπὶ ΤΕ συ οἷν τε]οςεα 
(υ. 27), δῃὰ ἃ ἀεοπιδηὰ ννγᾶβ πιδάδ οὔ τη ἔὸσ 
ἴδε ραγιβοηῖ οὗ ἃ ἰβουδδηά ἰΔ]οηΐβ (ἸΏΟΣΟ 
ἴλη 24ο,οοοὐ), ὑπάοσ ἴῃς [ἢγεοδλῖ οὗ ᾿τηπθ- 
ἀϊαῖς ΒοΒΌΪΜΙε5. Ὅς ΟὨΪΥ͂ δἰϊεσγηδτνε κρ- 
ξεβίοἀ νγῶβ (6 ϑυϊτοπάος οὗ ορρᾷ, δζΖασζγα, 
δηὰ ἴ!6 Αοτὰ οὗ [εγυβαίοπι, πο Απθοςδη9 
ἀεοϊλτοὰ ἴο 6 “ οἷΪ68 οὗ δὶ5 γεαΐπῃ ἢ (υ. 28) 
δ᾽ ΠΟ. νγ85 ΠΟΘ αὐυϊΐε πη40]6ς ἴο ΡδῪ 186 
δυπὶ ἀειηδηάοά, δηὰ μα νγὰβ αυἱίο ἀεξοττηϊηεὰ 
ἢοΐ ἴο ΒΥ ΠΥ ἴΠ6 ξογίγοβϑοϑ, θυῖ, τὶ το 
ταοάογαϊου τυ ] ἢ οΠλτγαοίογ θὰ Ὠἴπλ, ἢ6 ὕῬτο- 

ἃ το α]6 οουΐϑε---᾽ῃς πνουὰ στο ἃ 
υπάγοά (Δ]επῖς (24,0οο1) ἔογ ἴ86 ἔπτο οοτῖ:- 
υογεὰ ςοἰ[65, αἴνει [ΠΕΥ Ὀεϊοηρεά οὗ τῖρδξ ἴο 
μέσ, δυξ δὲ ψου]ὰ ρἷνε πὸ τοσθο . Τῆς 
ΤΟΡΙΥ ἰηξυηγίαϊεα διἄσοτος, ἔτοπὶ τ οπὶ Τ͵ΥΡΒοη 
δὰ ΓΟΟΘΏΓΥ εβοαροά, πδυϊηρ Βεὰ ἔσο ΠοσΣ 
ἴο ἸΝΙΣ ἃ ῬΒοηϊοίδη οἰ ἔασον ἴο [πῈ 
ΒΟΥ͂Ν. 

2δ. “ηποεδς ἐδὲ ἀΐππερ εανρεάδ αἀραΐεεὶ 
Δογα “δε “εροκ 447.} ἢ οίμες. ἀ7οσ 86 
δΒοοοπὰ ἐἰτι0," οΥ “1π ἴδε βεοοῃά 5ἰοροῦ.-.- 
ἐν τῇ δευτέρᾳ [πολιορκίᾳΠῇ ἙἘννα]ὰ δδ5 5Ξμονσει 
[δὲ δὴ ἱπίογνδὶ οὗ ἔμπης ἰδ σεηυΐϊγοά δοϊοθη 
ἴδο ἐνεηῖς σεϊδίθ ἰὴ τ. 13, 14) Δηὰ ἴδοϑο 
ὨΟΥ͂ 5ΡΟΚοη οὗ (“Ηἰϑί. οὗ [5γδεὶ,᾽ το]. νυ. ῃὉ. 
238, ῃοῖο 2). 
ἀ:σαμΐη 1} οοππμαϊ, ἀπά τεαλίπρ ει.- 

εἰπε. ὍΎΒε οΥ ΚἴηΔ] ἱπιδηςοη τγᾶ58 ἴο τουσο 
ἴδε Ρ ΌΥ ὈΙοςκΚδάς (υ. 14); δυΐζ τΠ15 μἰδῃ 
δεεὴ9 ἴο πᾶνγα δε ἔουπά ἴοο ἰεάϊουβΒ. ἴῃ 
[6 ““δεςοηά 5ίερθ" ςσοπίηυδὶί! αἰδοῖ τοτὲ 
τοδάς ὕροῦ ἴμε ννγὰ}}8 ΕΥ̓͂ ΤΠΙΔΙΥ φὨρῖπ65, 
νυ δῖοι εγα δυρροσίεα Ὁ ὈΌΟΡΒ. 

26. δίγπορ σεηξ ῥὲγε ἑαυο ἐδοιεαπα οδοιτα 
"επ.}] ΑΑ 512}} οοπίϊηρεηῖ, δυϊ ΠΟΔΣΪ 85 
ΤΩΔΩΥ 85 δὰ εηδοϊεα Τεπιοίτβ ἴο 4υεὶ ἴδε 
ξτοδί ᾿πϑυστοσοη ἰῃ Απεοςξ (ςἂ. χὶ. 44-- 1}, 
δηὰ ΟΧΔΟΙΥ (δ6 Ὠυηθοῦ δδῖ ἀεδεὰ τις 
ΡΟΡΩ Βοϑὶ" οὗ ΤΊΥΡΒου ἰπ ΟΔ] ἶθο (ςἢ. χῖϊ. 
417-51). 

"πμεδ αγπογ ἢ 1,1 ΓΑΙ, “ἸΠΔΗΥ͂ νθ55. 5." 
Τῆς οτἱρίηδὶ ηοὸ ἀουδί δὰ ἐεϊξ, ττϊοῖ 15 ἃ 
τογὰ οὗ νεΓῪ ψἱᾶδ 5 ρηϊβοδηςο. 

47. Νευεγίδεῖοι: δὲ «υομΐᾶ ποὶ γεεεῖος ἐδέκε. 
Τότε 18 Ὡοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ ΔΠΥ͂ ΟΟΠ ΓΔΟΙΟΠΟΏ 
Ὀεΐνεοη [815 δἰδιειηθηΐ δηὰ [δὲ οὗ [οϑερδα5, 



νυ. 28---4.] 

ςεἶναε ἴπεπι, δὺς Ὀγάκε 41} τἢς ςονο- 
μδηΐϊβ ἢ] ἢ ἢ6 δαά πηδάς ἢ Πἰπὶ 
δίογε, δηά δεοδληια βίγδηρε ὑπῖἴο Πΐπι. 

28 ΕἼΓΙΠογπιογα ἢς ϑ6ηξ ππηΐο ἢ ΐπὶ 
ΑἸΒεΠοθΙυ8, οπα οὗ ἢἷ8 ἔπ επ 8, ἴο 
ςοπηπληθ Ὁ ἢϊηι, ΔπΠὰ 88γ, Υς 
ΜΠ ΠΠΟΪ4 Ϊορρε δπὰ (ὐαζΖαγδ, τῖτὰ τῃε 
ἴονγοῦ (ἢ δῖ 18. 1πη [εγυβδίθι, π᾿ Β]ς ἢ ἅτε 
οἰτ65 οὗ ΠΊΥ Γαδ πὶ. 

29 ΤῊ δογάθιβ τπεγοοῦ γὲ μᾶνε 
ννλϑῖε, δηά ἄοης ρτεαῖ ἢυγί ἴῃ τῆς 
Ἰἰλπά, δηὰ ροῖ τῆς Αι οὗ ΤΏΔΩΥ͂ 
ΡΙδοαβ νη πιῪ Κίπράοηι. 

20 Νὸον {βεγείογε ἀεϊϊνογ τἢς οἰεῖεβ 
ὙΕΙΘἢ γα πᾶνε ἴλη, δηά τῆς {ἰθυζεβ 
οὗ τῆς ρίδςεβ, ψῃεγθοῦ γε μανε ροϊίεη 

ὩΣ ἀοναϊπίοη "σίους τῃ6 Ῥογάειβ οὗ 
ογΐεῦε, . μἶβη Τυάεᾶ 

21 ΟΥ᾽ εἶδα ρίνε πι|δ ἔογ ἔδεπὶ ἔνε 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΕΙΕ5. Χν. 

Ἠυπάγοά τΔ]εη5 οὗ εἰϊνοῦ; δηά ἔογ (ες 
Ὠλίτῃη ἴπδῖ γε ἤδανα ἄοηε, δηά {πε 
{ἀπθαῖε8 οὗἉ τῆς ςἰτἴε8. οἴπεγ ἥνε πιυη- 
ἀγεά εαἰθηΐβ: ἰξ ποῖ, ψα Μ|}}] σοηλα 
δηᾷ 'ῆρης δρδίηβί γοιι. 

531 

Β.(. 
οἷχ. Σ30. 

1 εν, ἐνδ. 

22 50 Αἰδεθοβίιβ τἢς Κι πρ᾽ 8 (τἰεηὰ ΡΝώα 
ολπιε ἴο οΘγιβαίθ : Δη4 ἤδη ἣδ 
βᾶνν ἴῃε ρίογυ οὗ δίπιοη, δηά τῆς ςτρ- 
Ὀοαγά οὗ ροἰά δηἀ δβϊνεσ ρὶδῖε, δηά 
58 στεδτδιζεπάδηςε, Πα νγᾶ8 Δϑιοη βῃβά, 
δΔηά το14 ἢΐηι τΠ6 ΚΙπρ᾽8 τηεββᾶρε. 

23 ὙΠεη δηβυγεγεά ϑίπιοη, δηὰ 
δὰ ιπίο πίη, }Ὲ ἤᾶνα ποίῖμοῦ 
(ἌΚε οἵδε πηεηἦβ ἰλπά, ποῦ Βοϊάεη 
τὲ ψ ἢ ἢ Δρρεγίδίπεῖῃ ἴοὸ οἴδεῖβ, 
διυῖ τὴ6 ᾿πῃεπῶπος οὗ οὖγ ἐβίδεγϑ, 
ΜΉΝ Οὐ δηδπΊῖε5 μδά ψτοηρΉ  ]Υ 
ἴῃ ροβϑαβϑίοῃ ἃ ςογίδίηῃ [Π6. 

24 ΝὨεγείοτε χε, μανίπρ' ὀρροῖ- 

(μαί διτηοη ϑιρρ θὰ [π6 ΤΤΟΟρ9 οὗἩ Απεοοδυβ 
τ ῥσον βοηβ δηὰ μᾶγ ('Α. |. ἥχἰϊὶ. 7, ὃ 2), 
1 πὲ σεξαγὰ [οβεριυβ 45 βρεακίηρ οἵ {πε 
ΘΑ] ετ, δηὰ οὐγ δυῖπον οὗ [δα ἰδίου διοζε. 

ὄγαξε αἰΪ ἐδε εουεπαπὶ: «ὐδίεδ δὲ δαδ »παδε 
«υἱὴὸ δίρε αἴόγε) (Οοιηρασε νυ. 2-9. [ἴἴ ἰ5 
ἱπηροβϑίθ]6 ἴο δεδίρῃ Δ ΟἴΠΕΥ στουηά ἴογ 
οἰδοίεο οἰἰδηρε οὗ ΡΟΪΙΟΥ, ὀχοορί 15 οοηνὶο- 
εἴδη πδῖ ΒΘ νγᾶβ βίσοηρ δπουρὰ ἴο Ποϊὰ ἢ18 
ον ἹΒουΐϊ ἴμ6 Ποῖρ οἵ 86 [Θνν8, πὰ [5 ἀ6- 
[οσιλϊηδίίοη ἴο Ὀγίης [υὐπα Ὀαοὶς ἴο [86 ροϑΞβὶ- 
τίοη οὗ τνϑάΐκηθββ δηά ἀδροηάδηςα ψΒοἢ 586 
Ἠλὰ οςοουρίοα ἴῃ (ἢδ πιοτὸ βουτ βίην Ἐπι68 οὗ 
[ῃς δεϊευςϊὰ ποπάγοῦγ. ὙΪ5 ΡΟ  οΥ 6 ΡυΓ- 
βιοαὰ δἰοδαν ἀγίης [ἢ6 τετηδίπάοῦ οὐ "5 
Τεΐρη (οἰ. χν. 38-41, ΧΥ. 5-1το; οβθρῇ. 
.Α, ].᾽ χ!, 8). 

δεεανμὸ σἰγαησο πσιΐο δίνι.] Οοπίρατο οἢ. χί. 
53, ΘΓ ἴΠῸ βαῖης ὀχργθβϑίοῃ ἰ5 υϑοὰ 1 
Τοβρεςξ ἴο Ποπηοισίι5 11. δηὰ [οηδίῃδη. 

28. 7ε ευἱϊδῥοίά «οῤῥε ἘἈΔῖΒοΥ, “ Υὸ 
Μο] ἃ,» Οη [Πς οοςιρδοη οἵ ορρα ὉΥ͂ δἰπιοῦ, 
5866 οἷ. χίϊ, 11; Χχίν, 5, 34. 

ἀπά απ.) Οὐοταρᾶγε οἷ, χιϊ, 431-48; 
χίν, 34. 

«υἱίδ᾽ ἐδὲ Ἰοαυεν ἐδαξ 14 ἱπ 7ογισαίρη.ἢ 1. 
φόρς ἀϑάρ ἥπ ἜΠΕΙ δὰ (κεδὴ δον καὶ δὰ 

ς 6 5ΥΓΔΠ5 0 {ΘΥ-81Χ γοΔγ5. 
(8εε οἱ. “4 49-51.) Αμέοςοδιβ ο2]}}5 ἱΐ ἃ 
“ εἰν οὗ ἰδ τε] πὶ, δίηος, που ἢ οὐ ί ΠΑ }}γ 
ἃ ΤΏΘΓΟ ζοσί, ἰἴ μδά ἴῃ οουγϑεὲ οὗ ἔπιὸ οο] οςοα 
ἃ οἰυπίεγ οὗ ἢοιι5658 δγουπά [ἴ, 

20. Τδε δογάεγ: ἐδέγεοῦ γ6 δαυε «υασίεα.} 
Ἀδίδβον, γε αν ταδὰθ βοϊἑϊασγ." ΤὨς εχ- 
Ρυϊδίομ οἵ ἴπε ϑυγίδῃ ζδστίϑοῃ, πᾶ {δεῖν 

δγτλραι2ετβ, ἔτοπὶ [ορρα (οἰ. χίϊ. 34) ἀπά 

Οδζαζὰ (οἷ. χϊ. 47; χὶν, 34), δθθηβ ἴο ὃ6 
ἰητοηά δά, 

ξοὲ 1δὲ ἀονεἰπὶο 9 νην ῥίαςε:. ΤῊϊ5 18 
τβεῖοσίςαὶ ἀρ  βοδίίοη, Τὴ ΟἿΪΥ οἴδοῦ 
ἶδοο τῃδὶ οδὴ 6 παιηρὰ ἰ5 ΕΚτστοη, ὙνΠϊοΣ 
δὰ Ὀδθη νου πίδ ΓΙ Υ οεάἀοά ὈΥ Βαϊα5 (ςἂ. Χ. 

89). 

80. δὲ ἐγίδιες οΓΓ ἐδὲ ρίαεε:.) 1... ἴῃς 
Βπ|5 (δῖ που]ὰ πᾶνε Ὀεεη ρμαϊὰ ἴο [μ6 τογδὶ 
ἘΓΘΑΘΌΓΥ 45 {ἱριυῖα ΌΥ 16 οΙΕ65 οςουρίοά, 1 
ἴ86Υ δδὰ σοπιδίπεα ἰὴ (Π6 ροβϑοϑϑίοη οὗ [ῃς 
ϑγτίδη8. ὙΤΠ6 διπῃουπῖ ἀὰς 18 οδιιπιαϊοα Ἰδῖοῦ 
ΟὨ (υ. 31) δἴ 5οο τΔ]ο 18! 

82. ἐδε εμῤῥδοαγά 97) ποία ἀπά σἰδυεν }ίαϊε.} 
Α “ ΒΟΥ ΜΟῚ ΟΓ “ ἐπ δοάν ου ψδῖοΒ (ἢ 
ξο]ά αηὰ 5|1νεὲῦ ρἷαῖθ νυν ἀἰβϑρίαγοά, 18 τηθδηῖ. 
Αἡ οβίεηϊδίουβ αἰ 5ρΡΙΑΥ οὗ τηδρηϊβοοηῖ ἀσηκΚ- 
ἴῃ ζονο556}8 δα Ὀδοη Τοπιηοη ἴῃ ἴδε δεῖ 
ἤοτῃ Ῥογβίδῃ ἔπιο5 (Χοη. "Ογτγορ. Υἱῖΐ. 8, 
ὃ 18; Ηεοτοά. ἰχ. 8ο; ϑίγαῦ. χν. 3, δ ο, ἄτς.,, 
δΔηα ΡΓΟΒΔΟΌΪ οὐθη ἔΤοπὶ 84η Θαγ εν ἀδίε. ὙῈ6 
Ργδοῖίοθ δργεδὰ ἤτοι (6 Ῥογβίδῃβ ἴο ἴῃς 
Οτεοο- Μδοεάοηίδῃβ, δ 5θο:}8 ἴο ᾶγς ραβδβοὰ 
ἔσουι ποτὰ ἴο ἴῃς [εὐν8. 

δὲς ατεαΐ αὐέῤῥῥ μος Οοπῖρασα 2 (ἢν. ἰχ. 
4. ϑιποῦ δὰ οὐ θην δἀορίοα ἃ ροπρ δηὰ 
ΤΑ Ϊποδῆσοθ ὑηκπονγῃ ἴο ρῥχενίοιιδ ΜδἼοςδ- 
θοδῃ ῥγίποεβ, δ ὑπυβυλὶ 1πΠ ἃ ΤΟΤΕ γδϑδαὶ 
κιηρ. 

838. »7ε δαῦυε πεῖζδεν ἐαξεη οὐδὲν »ιοηἷ ἰαμδ, 
2 ϑίπιοῃ πιθδη8 ἴο 540 [αὶ [ορρᾷ δηὰ 
Οαζᾶγα, δηὰ 581}}} τῆοσε ἴμ6 Αςγὰ, σοσο δη- 
εἰδηΐ ἴοη5 οὗ ἴδε [ἐὐσίϑι ἡδεοη, τ» 
μεϊὰ (ποπὶ ἴῸΓ ἃ ἔπιε ΟΥ̓ ἔοσοςο, δυῖ 
ΑἰννΑγ8 ΤΕ] [Βεῖγβ.Ό (ΟΟΠΘΘαΠΘΏΥ, {ΠῸῪ μαὰ 
δυὲξ ἰδκεοη ἴδδὲ ψΐϊο νᾶ5 πεῖς οὐ. (δες 
705}. χυὶ, 3) χίχ. 46; 2 Οβσ, 11, τό, ὅς.) 
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τυηγ. ΒΟ] τε ἱπμεγίίδηςς οὐ οἱιγ 
[Δι οΓβ. 

45 Απὰ ψἤεγεας ἴθου ἀεπγαηάεβι 
]ορρε δπά (ὐδζαΐα, αἱθεῖς {πε ἀϊά 
ρτεδῖ ἤᾶγηὶ υπΐο πε ρεορὶα ἰῃ ΟἿΓ 
ΠΟΙΠΕΓΥ, γεῖ νν}}} ννὲ γίνε Ὧπη διυη- 
ἀγεά ταἰεπῖβ ἔογ τἢεπΔ᾿ Ηοίειηῖο 
ΑΙΕΒΘμοδιυβ δπϑυνετεά πὶ ποῖ ἃ 
νογά ; 

26 Βιυὲ τεϊτυγπεά ἴῃ ἃ γτᾶρε ἴο τῆς 
Κίηρ, δηα πηδάε σερογέ υπίο δῖπὶ οὗ 
ἴπεβε βρεεςῆθβ, δηὰ οὗ τῆ6 ρίογυ οὗ 
δηοη, Δη4 οὗ 1] τῆλι με ἢδά βθβθη: 
ΜνΒεγεαροη τὴ6 Κίπρ ννᾶ8 ὄἼχοεεάϊηρ 
ὑστόῖῆῃ. 

Ι, ΜΑΟΟΑΒΒΕΒΙΒ5. ΧΝ. ἴν. 35--0, 

27 ἴῃ τε τηδδη τἰπιε θὰ Ττγρῆοη 8.0 
ΒΥ 5810 ἀπο ΟἸβοβίδϑ. ἘΞ 

48 ΤΉΣη τῆς Κίηρ πιλάε (ἰεπάεδευς 
ςσδριδίη οἵ {πε 864 ςοδϑῖ, δηὰ ρᾶνς Ἀΐπὶ 
8Δη ἢοβῖ οὗ ἰοοϊπηεη δη4 Βογϑβεπιθῃ, 

29 Απὰ οσοπιημδηάεά Ἀϊπὶ ἴο τὸ- 
τιονε ἢἰ5 ἢοβϑὲ τονγαγὰ [υάεᾶ : αΪ30 ἢς 
ςοπηπχδηάεά ἢΐπὶ το δι] 4 ρ' (εάτοη, ἰθν 
Δηά ἴο ἔογιν τῆς ραῖεβ, δηά τὸ γγὰγ 
ἀρδίηβ τῃ6 μεορίε ; δυϊ 45 ἰογ ἴδε 
Κιηρ τ ἢε ρυγϑιεοά ΤΙΥρδοη. 

40 8ο (ἰμεπάεξθειιβ οδπις ἴο [Δηηηΐδ, 
Δηά θερδη ἴο ργονοκε ἴδε ρεορίε, δπὰ 
ἴο ἱπνδάς 7π464, δπὰ το ἴδε ἴδε 
ΡΕΟρΙς ρῥγίϑοπειῖβ, δηα 514Υ δηλ. 

85. ο«υἱ}} αὐε σίυε απ ῥωπάνγεά ἰαίεμπίς 70» 
ΕΥ̓ΠῚ ΘΟ. νγ8 ΔἰνναΥβ σεν ἴο ἂνοσί 
ΑΓ ΟΥ̓ ἃ πηοάογαΐα ῬθΟιΠΙΔΓῪ ϑβαςγῆσο (ςἢ. 
ΧΙ. 19); δυῖ [6 ἀοπιδπα ἔργ τοοο ἰδίθηΐβ 
νν48 Ῥγεροβίθσοιιβ. [1 ἰ5 ἀουδἊα! νυ θΠ Υ ὉῪ 
ΔΩΥ͂ ΘΧΟΓΈΟΠΒ δ σοι] πᾶν τγαϊϑοὰ συοῖ ἃ 
501}. 

386. ἐδὲ ἀίηρ «ὐα: ἐχερεάϊης «ὐγοϊ δ.) Ἠδΐδ 
Πδὰ ΡῥγοῦδὈΪΥ ἐχροοϊθα ἃ βιιδγηϊβϑῖνο δηβνγογ--- 
[6 ἀγγίναὶ οὗ δι θαββααάοῦβ ἢ ργοβθηΐβ ἴο 
ἀσοργεοδίε ἢ]15 αἀἸβρίθαβιγε---ἰῆ 6 ΒΌΣΓΟΠἀογ, ρογ- 
Πᾶρ5, οὗ [ορρὰ οὐ Οὔδζαγα, οὔ θοῖίῃ. ΗἊ 
ςοὐ]ά ςογίδίΥ ποῖ μανε οχρεοϊθα {δὲ τοϑῖο- 
ταῖιοη οὗ ἴη6 Ασα. ὙΠῸ Ὀοϊάποβς, Βοννθνοσ, 
8Δηἃ ὈΠΟΟΙΙΡΓΟΠΊἰϑης Ραμ ηθ55 οὗ ϑιπλοη 5 
ΤΟΡΙΥ οἤξηάεοα πὶ, δηὰ σουβοὰ 4 ἔθοϊηρ οὗ 
ΔΏΡΟΓΙ, ΙΓ Ἰοὰ ἢἰπὶ ἴο ἀδοίαγο ννὰῦ αἴ οὔςθ 
δεαϊηϑί ἢ͵5 γεσοηΐ δ]}γΥ. 

957. Τηγῤῥοη Μεά ὧν «δὲ ὠπίο Ογιδοσὶα ἢ 
11 15 Ἔχ γοΠΊΟ]Ὺ αἰ βΊςα] ἴο Κοορ υρ ἃ Ὀἰοςκαάθ 
Ὀγ 58588Δβ. Κουμῇ ννεδίμοῦ ἀογδηροβ ἰΐ, οδιιδίηρ 
(Πς Ὀ]οςοΚδάϊην ν6556]5 ἴὸ μι ἴο 568, οὐ οἶβα ἴο 
5606 1 5ῃε [6 γ ἴῃ πάγῦοιτβ. Αμαΐη, ἃ 5108}} θοδέ 
ΘΑ5ΙΥ 511}05 ραϑδὲ ἴπὸ σνϑβϑϑοὶβ ὈΠΩ͂ΘΥ σονοσ οὗ 
ἀάγκηθθθ. “ΓΠι 5 ΤΣΥΡΠΟΙ ννὰβ 4016 ἴο οἰυάς 
15 ΘΠΟΙΆΥ͂, ἀπ σοπΊονο ἔγομι Ποσ ἴο ΟΥΠοϑίδ5. 
ἼΤΗΙ5 Ἰδτου ΟΥ̓ ἰΔΥ ἀθουζ 140 Π1}165 που οὗ 
ὨοΥ, οὐ ἴῃε οεοδϑὶ οὗ Ῥμαηῖςῖαᾳ, δοΐννθθῃ 
ὙΥΙΡΟΪ5. δηὰ τπ6 στίνεῦ ΕἸειΠογι5. (Ρ]΄η. 
“Ἡ. Ν᾽ ν. 17). Τα οχδςοῖ ροϑι[οη ἰδ πη - 
ςεγίδιη, Τυυρἤοη, οπ τπακίηρ [5 ὀβοὰρο ἔγοπὶ 
ΤΟΥ, ΡΡΟΙΓΒ ἴο μανὸ ἤοά ἢγϑί ἴο Ῥιοϊοπλαῖβ 
((μᾶγαχ, Εσ. 14), νῆδηςθ πὸ ργοςοοαρά ἴο 
Οτγῃοβίαβ, δηςὶ [Πποὸ ἴο Αρατηδα ἢ [πὸ νι ον 
οὗ (ῃΠὸ Οτοηΐοβ. Αἴ Αραγηθα, ἢ οἰ ΠΟΥ σοι" 
τα το βυϊοϊάς (δίγδυ. χῖν. 5, ὃ. 2), οὐ ννᾶ5 ρυΐ 
ἴο ἀραῖἢ ( [ὁδορἢ. “ΑΔ. }.᾿ ΧΙ. 7, ὃ 2). 

ξ ς, ἌΝΔΕ ΟΕ ΑΝΤΙΟΟΗΒ5 ΘΙΌΕΤΕΚ ὙΙΤῊΗ 
51ΜΟΝ -- ἰυὙΞἘΛῚΊΝΝΑΘΕΡ ΒΥ ΟΕΝΡΕΒ,Έυ. 

38-41., Οη {πὸ ἐβοᾶρε οὗ Ττυρῆοη, Απίο- 
σΠι5 γοβοϊνθά ἴο αἀϊνίἀθ [}15 ἔογοοβ, δης, νυ ἢ ]]6 
Ρυγδβιμηρ ΓΎΥΡΠοΩ ἢ ἃ ροπίίοη, ἴο 5οπὰ τῆοὸ 

τουλδι Πἀ6Γ, ὑπο γ ἃ βοῆθσγαὶ παπιοᾶ (εηάεῦζι, 
ἴο ἰηναάβ [υάπα. Ης ννᾶ8 βαρϑοίουβ ἐπουρῃ 
ἴο Ρογοοῖνο (δὲ ὙΤΥΥΡΒοη μιδά οορδϑοά ἴο 
ἔοττηϊ δῦ], απὰ τισὶ ϑοοὴ ὃ6 ἰδίκθῃ οὐ 5ὺ- 
ΓΟΠΩΟΥ ἰπιϑοὶζ αἰ δ τοη νγᾶ5 ὯΓ πιοῖὲ ἴο 
6 ἀγολάθά. Οδηάοθαιβ μδα ογάογβ ἴο πιοτὲ 
βουϊμννατάὰβ ἰοννατὰβ [υ28, δηᾶὰ ΟΟΟΟΡΥ ἃ 
βίγοηξ ροβῖ, Κπονγῃ 85 (δάγοῃ, ἴῃ [ἂς υἱοηῖγ 
οἵ [Απιηΐα, νἤδηςοα ἢδ νου]ὰ δὲ 4016 ἴο πιᾶκε 
ἰηγοδάβ ἰηῖΐο {πὲ [εν δῇ (ουτίουγ. ΤΕ 
ΡΓαβοηΐ ρᾶϑϑᾶρε ἀδθβουίθος ἢἷ5 Ὄχεουζίοη οἵ 
ἴΠε8ὲ ογάθγβ, δηὰ Ἂβίδ] πῃ πιθηΐ δἴ [ΔΠΊΏΙΔ 
δηά (δάτγοη, ἴο [6 κτοαῖ ἐθιγιπιθηΐ οἵ διπιοη᾿5 
διιδ]οςῖβ ἴῃ τΠδΐ 4υδγίογ. 

38. εαρίαίη φ ἐδὲ “εα εοασ..1 Τς {ταὶ 
ἔτοπηῃ (αγπιοὶ ἴο Οδζᾷ 8. ργοθδΟΪυ ἱπίεπάσα, 
Ιι ννὰβ ἃ ἰοὴρ ἱγᾶςὶ οὗ Ἰοννϊδη, Κηοντὶ 85 
ϑβάγοῃ ἴῃ ἴῃ6 πλογα πογίμεστι, δηὰ 845 ΡἘΠ]15ἃ 
ἰπ ἴῃ6 πιοῦα βουίμογῃ ρογίίοῃ, Τῆς ολϊεῖ 
τηλγ 6 ἴονηβ, δοϑίάος ΠΟΥ δηά Οδζᾶ, 
Μαγα Αροϊ]οπία, [ορρα, [«πιηΐα, Αϑμάοά, δηά 
Αβοδίοῃ. 

39. εο»γ»»ῃαπάεά ῥίρι 109 γέρους δὶ δοι 
Ἰοαυαγά ὕμάεα.) 10ΟΓΔΠΥ͂, “ ἴΟ ΘΠ ΑΠῚΡ ΟΥΕΓ 
δραϊηβί [ἀπ α,᾽ λέ. ἴο [4Κ6 ὩΡ ἃ ροβιθοῃ ουΐ- 
δἰάθ {πΠ6 [Θννιϑῃ ἰογσίοσυ, δυῖ πϑᾶγ ἴξ, δηὰ 
ΟΡΡοϑιίδβ ἴο ᾿ξ, 80 ἴο 5ρθδᾷκ. 

1ο ὀμά τῷ Οεάγοη. 1μἰἴογα γ, “ἴο δυὴά 
(ράγοη." Οδθάγοη δα8 ποῖ θθδθὴ ῥγευ]ουβὶν 
πιοπίϊοηθα, [{ ταιισὲ πᾶνα θθθη νυ δίῃ ἃ 5ῃοτῖ 
ἀϊδίαπεα οὔ |απιπῖδ (ϑαόμεϑ) δηὰ αζοίυϑ 
(Ε-ἀμά), ἀπὰ ται πᾶνε πδά ἃ υναϊεγοοι γϑε 
ὀαδένναΓα οὗ τ. ὙΠ Ε56 σοπαϊοηβ ἅτε ΙΒ] 16 
ὉΥ 1π6 τποάεγη Καῖγα ογ Κυΐγαν, νης [15 
ἴη {πὸ Παΐ σουπίγτυ ἃ {π||ὲ Βεῖονν [6 ΠΕ 
Ευδίη ἀπά ἰπγὸς τ]]65 5... οὗ ΑΚΙγ οὗ 
ΕΚτοη, δηά ψπῖς ἢ ἰ5 τΒογείοσε (πουρμῖ ἴο δὲ 
“(ραγοῃ.᾽ 

40. Οεπάρῥεις απο ἐο ψαριπια.] Ἀπιηιᾶ, 
ἤδη Δϑὶ πιοητοπεά (ςἢ. Χχ. 69), νγ48 ἰῃ {πε 
Ροβϑβοβδίοῃ οἵ Πετηείτίυβ Π1. [{ ποῦν τε ῦ 
ἀοκηον]εάρεα ἴδε δ ΠΟΥ Υ οὗ δι ἀεἴ65. 

δεραπ ἰο Ὀγουοῖζε ἐφε ῥεορίε} 1.2. ἴδε [ΕἾ78.ἅ 
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μος 41 Απά ψῇεη με πὰ Ρυϊτ υρ ζε- 42, ΝΥΝ» βεγείογε ϑίπιοῃ Ἵδεά ἢΐβ ἴνχγο 8.6. 
539 ἄγοη, ἢς 8εῖ Βοιβεπιεη ἴΠεγε, ἀπά δη εἰάεβὲ βοῃβ, [488 ἀπά 7οῆπ, απὰ εαἱὰ “ἢ 

Βοβὲ οἵ ,οίπιδη, το τῆς ἐπα Ἐπδῖ ἰββυίπρ απίο {Πεπὶ, “1, ἀπά πὶν Ὀγεϊῆγξη, δηὰ ὃ οἰ. σα. 

Φ οἷ, χ,. 
53» 

ουΐ (Π6Ὺ πῖρῆτ παῖ ουὐϊΓοδ 8 προη 
τε νᾶγ8 οὗ [υάελ, 45 τ}6 Κίηρ δά 
ςοπηπηδηαεά Πϊηλ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΥΙ.. 
4 μας απα ολ» Ξνευαΐξ αραΐ»εέ ἐλό 7ογεῖς 

“εἰ ἐγ ἀμποεμε. τι 714 εαῤίαΐρ 97] εγίολο 
ἐνυϊείλ δίνεονε σμαἱ ἔτυο 7 δὲς σοης Ἱπίο ἀξς 
“ας, ἀκα ἐλέγε ἐγεαελεγοιεῖν ν᾽ 67 ἐλ ἐλέρε. 
19 )ολ» ἐς σοιιρὴξ 70», 22 απεά ἐτοαῤείλ, ανκα 
Φιδσλ ἐλοεε ἐλαΐ τομρλἀὲ 70» λένε. 

ΗἘΕΝ εδπιε υρΡ Ϊοδη “ἔἴτομι (ὐδ- 
ΖΆΓΆ, Δ το]4 δίπιοη ἢ 8 Δ ΠεΓ 

ννηδὲ (δηάεῦειι ἢδά ἀοηε. 

41. 1δὲγ »ιϊσδὲ πιαξε ομγοσας μροη ἐδὲ φ«υαγ: 
4 σιάεα.)] Το ψογὰ “ ουϊτοδά,᾽ νν»ῃϊςἢ ἀο65 
ποῖ ΟσΟΌΓ Εἰβεθογο ἴῃ ἴῃς Α. Ν΄., 18. ΘΟΔΓΟΟΙΥ͂ 
ἘΠ Ρ 158. Ὑτδηϑ δίο--" ΠΟῪ ταϊρὴϊ τηᾶκο 9Χ- 
Ῥοάτέέομα δοπ αὶ ἐμο τοδὰδ οἵ [υ 54." [{ 
8 οἶοαγ τμαῖ ἴῃς ρΡοσιοη οἵ σδάγοη ὌἼοιῃ- 
ταδηθοα βδουογαὶ ᾿ἴη65 οὗ τουΐϊε τοπὶ ἴπ6 ἴον 
ΓΟὐΠΙΣΥ ἱπίο [υάπα, δηὰ ἴἢυ.5 αθβοτγασά ἔ8ς}}}- 
1.65 ἔογ ἱηνδϑίοῃ. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥΙ. 
81. ΘΕΟΕΙ, ΟΕ ΤῊΗΕ ΝΑΒ ΟΥ ΘΙΡΕΤῈΒ 

ΑΟΘΑΙΝΒΤ ΘΙΜΟΝ--ΟἘΝΡΕΒΖΕΟΒ ΒΕΡΕΑΤΕΡ 
ΒΥ [οῊΝ ΗΎΒΟΑΝΌΞ. 
1-1ο. ΤΉΘ νᾶσγ οὗ ΡεῖΥ ἰωγοδᾶ, ΠΟΥ οὐ 

οὔθ Ἰΐπε οὗ τουῖθ, ΟΝ ΟἹ Δῃοῖποῦ, Ὡς ἢ 
Οεηάεδαιυβ νγᾶ8 σδιτγίης οὐ ΕΥ̓͂ ἴΠ6 ἀϊγες ἢ 5 
οὔ διἀοἴ65 (οἰ. χν. 41), νγ88 Δὴ Δηπογᾶηος ΣΑΙΠΟΥ 
1ΠΔῃ ἃ ἀδηξεσ, γεῖ δεεπηεὰ ἴο πεεά ἴο ὃὲ τηεῖ 
ὈΥ φγομπιρῖ δοῖίου. |οδη, ἰδετείοσο, ἴδε 80η 
οὗ ϑίιηιοη, ψῆο οοιηπηδηδεα ἴῃ ἴπε86 Ρασγίβ, 
μανίην δὶ5 μοδά-ιδγίειβ ἃ ΟδΖαγὰ (οἷ. χἱ. 
54:1 χΥΐ. 1), Ργοςοθάδά ἴο [ογυβαίθπι ἴο οοη- 
5: 5 ἔδίῃεγ οἡ ἴῃς δου ροογ. Ἡδγουροη 
δίπιου, ψῆο πδὰ δἰγοδαν ἀεβίσηαϊοα ἢ]5 δοὴ 
1.08 ἴοσ ολρίδίη οἵ ἴπῸ Βοβῖ (ςἷ. χίὶ!ὶ. 54), 
ΟΥΤΩΔΙΪΥ ἀσνοϊνεά ἴΠῸ οοτημηδηᾶ οἡ πἰπὶ δηὰ 
μὶ5 Ὀγοῖποσ [υἀ45, ποτ μο ἀϊγεςῖεδα ἴο τιᾶγοῇ 
δξαϊηδῖ Οοπάοῦσιυβ δὲ [6 μοδα οὗ δῇ δ:ΤῊΥ οὗ 
λο,ίοοο πῆρ, οοιηροβοὰ Ὀοῖδ οὗ ἢοῖβε δηὰ 
ἔοοϊῖ. ΗΪδ5 ςοπηπιαπάβ γοσγὰ ὀχοοιϊοα, δηὰ ἴῃ ἃ 
Ρἰτοδοὰ Ὀαζ]ο, ἔουσας τ Οδηάοθαδιιβ ρῶν 
Οδάγου, ἴΠ6 ἴνο Ὀγοίποιβ ρμαϊποὰ ἃ ὅτε 
Υἱοΐοσυ, Ἴοπιρ]οεἰγ τουϊίης ἴδε δγγίδη ἢοκῖ, 
νυ ἰοῦ βεὰ ἕτοπι ἴῃ6 Πεϊὰ ἴο (εοάτοη, δηὰ ἔσοπὶ 
Οεάύγοῃ ἴο ἴ!6 νναἱςῃεΐοννεσβ οἵ Αϑβιάοά. 
]υάαα Ὀείηρ νουηάοά, [ομη οοηάυςϊοὰ [δΒς 
Ρυγευΐϊ, πὰ ργεββεὰ [ἃ ἰο Αϑμάοά ἰἴβϑεὶξ, τὶς ἢ 
ἢς ἴοοκ δηὰ Ὀυγηί. Ηδ [πο τεϊυγηοα ἴο 
]υάσκαᾶ ἰπ ρϑᾶζϑ. 

1. Τδεη εα»ὸ μῦ ὕοδκ ζγορι σσπξαγα.) Οοπι- 
Ρᾶγα οἷ. χὶϊϊ, 54, ἤετα 'ψὸ ἅγε τοϊὰ [δδῖ 
ἐὰν Τεδίάοηςς νγὁ5 ἤχοα δὲ Οδζασα, Ἡ ΠΟ ἢ 
Υ Ὀυΐ ἃ 5δοτῖ ἀϊδίδηοε ἔγοπι (δάγοηῃ. 

ΤΩΥ ἔλιΠεγ᾽5 ἤουβο, ἢᾶνε Ἔνεγ ἔτοπι ΟἿΓ 
γοιίῃ ἀπο {18 ἋΔΥ ἔουρῆς δραϊηβῖ : ἢ τς “ οὗ. 3. 6. (ἢς δηδπκίε5 οὗ ἴϑγδε! ; δηὰ “ὴίηρβ δι τῷ 16. 
ἤανε ῥγοβρεγαὰ 80 νγὲ]] ἴῃ ουῦ ἢδηάϑβ, 
πὶ γε πᾶνε ἀεϊϊνετεά [β5γδε] οἴϊβη- 
ΓΠΠ|68. 

4 Βυῖ πον 1 δπὶ οἷά, δπὰ γα, δΥ͂ 
Οὐ: πχεῖογ. ἀγὲ οἵ ἃ βυϑιςίεπς ρὲ: 
δε ̓ " ἰπϑίεδά οὗ πηθ᾿ δηά τὴν ὕτοΐδεγ, 
δηὰά ρὸ «δηά ἤρῃξ (Ὁγ οὐὖγ παῖίοη, 
δηά τῆς Πεὶρ ἔτοπὶ ἤεάνθεὴ δὲ ψ τὶ 
γου. 

από 1οἰά ϑίγιοπ. . .. «αὐδαὲξ Οερηδεδε: δαά 
οηε.}ὺ Ἐδῖποῦ, τρδὶ “(δηάδοῦευ δ δο- 
ΘΟΣΡΙ δ ὲη κα." Ηὸς ννὰ8 σοητηυ4}}} τηδκῖηρ 
ἰητοδάβ, γαναρίηρ [6 τεΥτ οΥΥ, ΚΠ Πρ’ δυο 85 
τοβίδίε, δηα ΟὩΥΤΎΡ ΟΥ̓ ὨῸΠΊΘΓΟΙΙΒ ὈΓΙΒΟΠΟΙΒ 
(ςἢ. χν. 4.0). ὙΠε86 ογα πὸ ἀουδί 9οά ἴο 
[6 6]Δνθ- πους ῃδηῖ8. ((οιήρασε οἷ. 111. 41.) 

᾿Ὡ. δὲς ἑαυο εἰάεεέ “0π.7] [1{,1{ΕΓΆ}} 7, “ ἢϊ5 
ἴνο θ᾽ ὰοσ 850η5.᾽ Ηδ 56 61}8 ἴο ἢᾶγς ἴῃ 
411, ἴἤγος βοηβ: [π6045, 1ἴῃ6 οἰάἀδβῖ ; [ομδῆδη 
ΟΥ ἰοδη, [δε Ξεςοηὰ ; δηὰ ἃ {Π|γὰ, γγΠο86 ΠΔΠΊ6 
νν85 Μαίίδίῃιαϑ. ὙΠῸ οἰάεϑδὶ δπᾶ γουηπροβῖ 
ΒΟΩ5 ΕΓ ἱηνοϊνθα ἴῃ [᾿ς ἕαῖε οὗ [πον ἔδίποσ, 
Ὀείης τιυγάοτοὰ ὈΥ ΡιοΪογ ἴΠ6 δοη οὔ Αδυθδυβ 
ἂἴ ἃ ὑὈδπηυεῖ (ἐη)ῦα, Ὁ. 16). Ιολῃ δος 
ἐβοδροά, δηὰ (ἢυ8, ἰοῦ ἢ ΟὨΪΥ ἴπ6 βεςοπὰ 
80ῃ, διςςεε σα ἢ]5 ἔδίμοσ (υν. 22, 23). 

1, σπά ᾽»} ὀγείδγη, απ γι). 7,“ὲδεγ: δοιωε. 
866 ποΐδ ου (ἢ. ΧΙΪ!. 3. 

ῥαυε ἀεϊνυεγεά τας] οὐ εημέν»σ:.} 1.2. “ Πᾶνα 
Τορυϊϑοὰ δηὰ ἀείεαδίεἀ δὴ ᾿Ἰηνδάεγ." Οομηρᾶσο 
οἰ. 1. 11) 23:1 ἷν. 14,34: Υἱί. 413; ἰχ. 66-68 ; 
Χ. 82. 

8. που 1] α» οἶδ. Οπ [Π6 ὑγοῦδὍϊθ ἀρὰ οὗ 
ϑδίσηοῃ, δε ἴΠ6 σοϊηχηθηΐ οὐ (ἢ, ΧΙ. 53. 

ὁγ ΟοὔΣ »ιγσὦ [1μἴογα!γ, “ ἴσου 
τλετογ." ΜῈΝ δ5 Ι 6 ὩΣ 
δῃηά τχοῖϊίσοποο, {πὸ δυῖϊμον δοϑίαϊ πη ἔσομι ἴῃ- 
τροάυοίης ἴπε πᾶπιο οἵ Οοά. Οοπιραγε οἢ. 1]. 
18, 22, 33; ᾿Υ. 10. 55; Υἱῖ, 37, 41, ὅζο. 

δὲ γε ἱποϊεαά ΟΥ γιὲ απαᾶ νην ὀγοίδεγ. ϑίτλοῃ 
15 ΤὨϊηκίηρ οὗ ἴῃ πιο, τ Βεη, 41} [86 Ὀτγοῖμεῖ5 
θείης ἀεδά δυῖ ᾿ἰπιθοῖ δηὰ [ορδίμδη, τδὸ 
οϑυ58 οὗ πδομδὶ ἱπδερεπάεηςε δηὰ σε] ρίουβ 
δρδῷ Δ ΠΡΡΕ ΟΥ̓ (86 ἴνο ςΟΠ]ΟΙΠΙΪγ, 

ἱπρ δ ἰῃε Ὠοδὰ οὗἉ διτηῖεβ, δηὰ ἷηρ 
γα υδθϊε αἱὰ (ἢ6 οὔο ἴο ἴῃς οἴμεγ. (866 (ἢ. ΙΧ. 
61-67; Χ. 74ᾳ-84; χὶ, δο-74; χὶΙ. 24-138). Ης 
ἱπίοηάβ [υἀλ8 Δηὰ [οΠη ἴο δεῖ 5:π|}|ΑΥ]Ὺ, δηὰ δὴ» 
ἰο ρΡαῖοβ ἃ Ἰοηξς δῃἀ ρῬγοβρεῦουβ σγθοῦ ἔοσ ὈοΙἢ. 

ἐδε δε ἥονι δεασυεπ.) 1... Οοὐά᾽ 5 Βεῖρ; 
δυῖ ἀραίη ἴῃς ΗΟἷγ Νάπιο 15 δι ρργοβϑθά. 
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Β.ς. 
εἷσν. Σ328. 

4 8ο ἢς οδοβε οι οὗὨ τῆς ςουπηῖ 
ὈΘΠΕ τΠουβαᾶηά πηεπῃ οὐ ννᾶγ νυἱῖ 
Βογβεηιεη, Κγῆο ννεηΐζ οι δρδίηβε ὕδη- 
ἀεθειι8, ἀπὰ τεβιθὰ τῇδ πρῶτ δῖ 
Μοάϊη. 

5 Απά ψῇεη 48 ΠΕῪ τοϑς ἴῃ τῆςε 
ΤΛΟΓΠΙΠΡ. ἀπά ψεηΐ ἱπῖο ἴῃς ρ]δίη, 
θ6} 014, ἃ πλῖρῃὙ ρτοαῖ ἤοϑὲ δοιὴ οὗ 
[οοϊπιεῃ ηὰ ΠΟΙΘΕΠΊθῃ ΟΑΠῚς Δρδϊηϑβῖ 
{Π6πὶ: Πονθεῖς {Ποῖα ννὰβ ἃ Ψδίεγ 
Ὁτοοκ θείνίχε τῃ θη]. 

6 8ο δε δηά ἢὶβ8 ρεορὶς ριτοπεὰ 
ΟΥΟΓ δρδίηβδὲ ἴῃεπ: δηὰ ψῆεη ἢς 
54 ἴῃ (Πε ρεορὶες ψγεῖε δίγαι ἀ ἴο 
ἕο ΟΥΟΓ 1Π6 'νδῖευ. Ὀγοοκ, ἢς ψεηῖ 

Γδῖ ΟνοΥΓ ΠΙπ56 1} δΔηά {πε [Π6 πηεη 
δ6εἴηρ ὨΙπὶ ραϑ5εα τἤτοιρῇ δεγ Πῖπι. 

4. δὲ εροιε ομὲ . . ἐτυεπίν ἐδοισαπά γηπθη.} 
Ης οεουϊὰ πον Ῥσΐης Ἰηΐο [πΠ6 δΠεοϊὰ 4ο,οοο 
ΤΕ, ἰξ ΠροΟββατῪ (ςἢ. ΧΙ. 41); δυῖ [Π6 ος- 
ςδϑίοῃ ἡ ποῖ ϑθθπὶ ἴο ΓΘ] ΓΕ 50 ἸΏΔΩΥ. Ης 
ΡΓΕΙΕΓΓΘα ἃ 5ΠΊ4]16Γ δίοῤεα ΑΥΤΩΥ. 

«αὐ δον οηιθη.} ΟΔΥΑΙΓΥ ἀτὲ ἤδγο ἔστ [ἢ 6 
ἤγβῖ Ἐἰπὶὸ τηεπιϊοπθα 85 οπλρίογεα ΟΥ̓ 1Π6 
Μδοςσαθεα ῥγίποθθ. ΤῈ ἔογοβ ννᾶ5 ῬγΟΌΔΟΙΥ 
ἃ 5Π1|8}} Οὔ Θ (566 Ὑ-. 7). 

αὲ Μοάι. Μοάϊῃ, οὐ Μοάεϊη, ννδ5 ἠοῖ 
ΨΟΙῪ ἴδγ ἴγτοπὶ (εάγοῃ, δηα ἰὰὺ οἡ ἴῃς ἀϊγοςῖ 
τουῖΐο Ὀεΐννεοη [Πα Ρίδςο δηά Τεγιιβαίεπι. (δεῈ 
ἴμε σοτηπηεηΐ οη «ἢ. 1. 1) Δηά (ἢ. ΧΙ. 25--30.) 
11 ςοπηπιαπάθα (π6 νίθνν ονθ ἴῃ 6 τη Ἐπ 
Ρἰαΐη ἔα ἀπά νὶάθ. Ῥοβίθοα αἱ Μοάεΐη, 
0645 ἀηὰ [οπ ννοι]Ἱὰ 6 40]6 ἴο 5ε6 τΠ6 
ΘΩΕΓΕ ἀἰδροβιτίοη οὗ [ἢ6 ΘΠ ΘΕ ΠΊΥ 5 ἔογςθϑβ. 

5. ἐῤέγὸ «υᾶς ἃ «υαἱοῦ ὄγοος δείαυκε ἐῤερι. 
Ἀδίμεγ, “4 ψδύθσεοοῦσβθ᾽--ἰς, (ἢ6 ἀτγ 
βἴγοαπὶ οὗ ἃ ὙΠ ΠἴοΓ ἰογγοπῖ. ΤῊΪΒ ἰβ 5. ΡΡοβοα 
ἴο ανθ Ὀδοη {π6 πιοάσγῃ νύ δαγ Επιδίη, νν Ὡς ἢ 
ΤῸΠ5 ἃ ππΠ|6 ἴο (ῃ6 οαϑὶ οἵ Κυζτδῃ, 186 50Ρ- 
Ῥοβεῶᾶ εἴς οὗ Ὁεάγσοη. (δὲ6 ἴδδ σοτῃπηθηξ οἡ 
«ἢ. χν. 39.) 

6. δὲ αμπά δίς ῥεορὶρ.] Ιἴ 8 αμεβιϊοπϑά, 
ψὨΙΟἢ οἵ ἴΠ6 Ὀγοΐθοῦβ 15 ἱπίθηαθά, [45 ΟΥ̓ 
Τομη. Α5 }άΔ5 Πμα5. σουίδι]} Υ ἜΝΙ Δοϑιρηθά 
1ῃ6 πιοϑσῖ ργοπιηθηΐ ρῥἷασὸ 1ἢ Ὁ. 2, 1 τηρηϊ 50 
ἴατ Ὀ6 δι ρροβοά {ῃαΐ {Πὸ τοίογθηςθ γᾶς ἴο ὨΪπ|. 
Βιιῖ οὐ ἴπΠ6 οἴποὺ παπᾶ, νὰ πᾶν ἴο γοπιθ 
(1) Τδῖ [ὁΠη ν᾽ὰ5 ἀδβιρῃηδῖθα 85 “" σαρίαϊη οὗ 
4}} (ῃ6 Ποβῖβ ἴὴ Β.0. 141, Ποῦ ΠΥ τηθη- 
τοη οὗ [445 (οι. ΧΙ, 53); (2) Τηδί [ἴ ννᾶς 
Τοῆη ννῆο ἴοοκ {Π6 ἱπιροτγίδηϊ βίορ οὗ σοη- 
δ. 1{|πρς Θιπηοη οἡ {πὸ ἐπλούβοηοΥ ; δηα (3) Τ παῖ 
]ομη 15 50 πλιςῃ [ἢς Τογοιηοβὶ ἤρατε οἡ {πὸ 
1Θν θῖν διάς ᾿ὰ ἀπ ὁγὸ οὗ ἴῃς ντιῖογ, παῖ, ἴοὸ 
ἸἀθητΠν [ἀ45, ΒΕ 5ρεὶκβ οὐ Πἰπὶ 85 “" Ἰοβπ᾿ς 
Ὀγοῖμον "ἢ (νυ. 9). Τῆοθο ἴλοῖθ γκῖνα ἃ Ρῥτο- 
ταϊποηςο ἴο [0}}, ν Β ]Γ ἢ χηακο5 [ἴ αἰπιοβῖ σοῖς 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΙΕΕ5. ΧΥῚἹ. ἰν. 4--το. 

ἡ Ἴδα! ἄοπε, ᾿ς ἀϊνϊἀεὰ 58 πιεη, 8 φο 
Δηὰ εἴ {ες Βογβεπηεπ ἰπ ἴδε πρϊάσῖ οἵ ἡ 
τε ἰοοζπηεη : ἔοσγ [6 ἐπε: εϑ᾽ ΠΟΙβο- 
ἸὭΘΏ ὙΕΙ͂ ΥΕΓΥ͂ ΠΠΔΠΥ. 

8 ἼΒεη βοιπάεά {ΠΕ στ τὰς 
ΠΟΙ ττυπιρεῖβ : ψβεγευροη Οεπηάε- 
θει8 δηά ἢϊ8 ἢοβῖ σγεσα ρυζ ἴο Β!ρῃϊ, 
80 δῖ πιΔηγ οὗ (6 πὶ ὑγεζα ἰδίῃ, δπὰ 
1Π6 τεπιηδηῖ ραῖ 1Β6 πὶ ἴο (δε ϑἴτοῃρ 
ἨοΪά, ΤΝ 

9 Αἱ τμδῖ εἰπε νγᾶβ [υάδβ 7ολμη᾿ 9 ἐμεὶ μι 
Ὀγοῖθεγ Ψψουπάςά ; Ῥυὲ Ιομη 51} μέ μία 
[Ο]]οννοά δίζογ τῆδπι, {π|1}} Πα ολης το καὼ 
Οεάτοη, νηϊο (πάεόεμς μδὰ δυῖι. τ 

10 'δο {πεὲγ ἢεά εὌνεὴ υὑπῖο τῆς ηά 
ἴοννεῖβ ἴῃ τῆς ε]ά5. οἵ Αζοῖιβ; «τ ασν 
ΜἘετείογε ἢς δυτγπεὰ ἰε τνῖτὰ γε : 50 μία, ὅν, 

(Δἴη [4 [Π6 δοϊοῃβϑ σοςογάρα ἰῇ συ. 6 δηά 7 
ΔΥῸ Βῖ5. 

ἐδε ῥεορὶξ «υεγὲ 4γγαϊα 19 30 οὔεγ {δὲ φυσῖγ 
ὄγοοζ.) ὙΠΕΥ͂ νοι] θὲ δἵ ἃ ἀϊβδαάνδηΐϊδξε ἰῇ 
δἰίδοκοά ψ Ὦ1|6 ΠΟΥ εσα ογοσββίηρ ; δηά [867 
νου] ἤρμὶ αἵ ἃ ἀἰδδάναπίαρε νυ} δυο ἀι 
οὐδίδοϊς 1 ΠῸΙΓ σοᾶσ. 

7. ῥὲ ἀνυϊάεά δὲς »ιρρπ, απαά “εἰ ἐδὲ δογοθηια 
ἐπ {δὲ νά οὗ δε ὕοοί»ιεπ.)] ΤἜς τρρδπίης 
86επΠ|5 ἴο δ6, ἰδαῖ, ἰηδῖοδά οὐ ρίδοίηρ [δε 
ΟΔΥΔΙΓΥ͂ Οἡ 186 ΜΙΏΡ5, ΔοσογἸηρ ἴο ἀλ τωρ 
ῬΓΑςῖίςΘ, ΟΥ ἀγαννίηρ {πῸπὶ ὉΡ 1ἢ 4 ὈΟΑΥ͂, ἴο 
γναῖοἢ δνθηΐβ δηα τᾶ Κα ἃ οδδγρε ἤθη Ὠδοῦϑ- 
ΒΆΤΎ, [ομη ἱπίθττηϊχοά ἴμ6 ἴνγο ἃττηβ οἵ (ῃς 
βεσνῖςθ, δ] πα ηρ σαν  ΓΥ δηὰ ἱπέβθΟΥ ἰοξείβεῦ 
ἰηΐο ἃ Τηϊχϑὰ χηδ58.1 ΤῊὴ6 ἀγγδηροιηθῃῖ ἴ5 ῃοΐ 
οηΘ ᾿ἰκεὶγ ἴο ςοτημηεηά [561 ἴο πιοάστῃ ἴΔο- 
Ἐἰςίδη5. [1 'ψᾶ5, βονγενεγ, δάορίθαά ὑροπ οὐ- 
᾿ϑϑίοηβ ΟΥ̓͂ ἴΠ6 Ἀοπιδηβ5 (Ν4]. ΜΑΣ. ἱ. 3, ᾿ 3; 
Πεηΐβοη᾿ 5 " Ηἰβίογυ οἵ (σάνδιγγ, Ρ. 73). 
μαὰ τϑοοῦτβο ἴο 1, θδοδι 56 [8 ΟΔΥΔΙΤΥ͂ τὰ 
ΒΟΔΠΙΥ, δηὰ, 1Ε τ μαὰ φοϊοά ΔΙοῃθ, ταϊρῃϊ ΘΔ51}Ὁ 
Πᾶνθ ὅδθη δηηιμΠαϊοά ὈΥ [86 ΠΠΊΘΓΟΙΙΒ ΟΔΥΔΙΓΥ͂ 
οὗ [Π6 ΘΠΕΙΊΥ. 

8. Τρεη σοωιπάεά ἐφέν αυἱὴό ἐδὲ δοΐν ΠΟΜΤῚ 
(ογηραγα οἷι. ἵν. 13; Υ. 31: ΙΧ. 12, ἄζο, 
Ἔρμεῖ “ ΒΟΥ ᾿ 15 οὐχ τεἀ ἴῃ βούεγαὶ Μ55. 

γα ην Οὗ ἐῤόγι αὐόγὸ οἰαὶρ.} 1 Λ[οΓΑ ΠΥ, “' ΠΙΔΠΥ͂ 
οἵ ἐμετὶ [6}}] ννουηάεά." (Οοιηραᾶγε «ἢ. {1}. 11.) 

ἐδὲ γεριπαὴὶ αὶ ἔδει 10 δὲ “ἰγοηφ ὀοία.} 
1.ε. το (βάτοη (ςδ. ΧΥ. 39, 41). 

10. ἐῤε ἡοαυεγε ἐπ ἐδὲ Μβείάς οὗ “σοΐμ.] 
νιςἢ-ἴοννοῦβ γα σοπητήοη, οί ἰη 169» 
ἴϊπ6, ἀπά ἴῃ {πε δαάϊασεηΐ Θουη ΓΊ68, ΜΈΙΟΝ τὲ 
Ἰαθὶθ το βυάάδη ἱπουγϑίοπβ οὗ {π6 τϑνᾶπάστίῃρ 
{ῦε5, Αταῦβ, Εαοπηϊῖεβ, Απιδιεκίίεβ, ἄς. 
Ηθφηςθ ἔπε ὀχργεβϑίοῃ “ ἕτοπὶ ἴθ ς ἴονψεῦ οἵ (δ6 
νγαϊο μηδ ἀηΐο ἴΠ6 ἔδηςεᾶ οἰ" (2 Κίῃρϑβ 
ΧΥΠ. 9, ΧΥΠ]. 8). 

ῥὲ ὀμγπεά ἐξ «υἱῷ 3γε} ὙὍΒα6 Νυϊραῖα [25 



Ι. ΜΑΟΟΑΒΡΕ. ΧΥΙ!. 

Ε- ς (δῖ Ποῖ ψγοσα ἰδίῃ οὗ τῇδ δδοιιξ 
"13. νο [Ππουβαηά εη. ΔΑἤἴογνγαγά ἢδ τὸ- 

Υ. 11---ξ14. 535 

εἀ υρ, με τ1ῃουρῇξ ἴο ρεῖ {Π6 σου ΠΥ ὦ' ει 

Εἶτ. Σ35. 

τυγηςἀ Ἰῃΐο [ἢ ἰαπά οὗ [468 ἴῃ ρεᾶοε. 
Ι1 Μογδεονεγ ἰπ {πε ρἰδίη οὗ ε- 

Πσῆο ννᾶ8 Ριοϊεπιειιβ τῆς 80οῃ οὗ 
ΑΡυδυβ πιδάς ςἀρίδίη, δπά ἢς πδά 
Δϑυπάληοςς αἵ 51]νεῦ δηά ροϊά : 

12 ΕῸΓ ἢς ννᾶβ ἴπ6 ΒΙρἢ ρυίεβι 8 
80ῇ ἴῃ ἰανν. 

13 ὙΥΒεγείογα ἢΐβ ἤεαγὶ δείηρ 11ξ- 

“ἘΠ 6π᾽ ἴογ “1, δ5 Τπουρῃ ποτὰ παὰ Ὀθοη 
ἃ Τοδαϊηρ οὗ αὐτοὺς ἴοΥ αὐτήν, θυῖ [5 τεδά- 
ἵπρ 15. ηοΐῖ ἔουπὰ ἴῃ [6 Μ855. 1 αὐτὴν ὃς 
Ῥγείοσσοά, ψγὸ στηϊιϑί γοργὰ ἴῃ6 δηἰθοθάθηϊξ 85 
Αζοΐιι8, ψνϊοἢ ννᾶ5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ δἵ [Π1|5 ἔπιθ ποῖ 
ἃ Ῥἷδος οὗ τημποὶ βίγεηρίμβ. ((οπιρᾶγα οἢ. χ. 
84; χὶ. ,.) 

ἕαυο ἐδοισαπά »ηοι.}] ὙΠῸ Μϑ55, νᾶγὺ δ6- 
ἔνψθθη 1Ἷοοο, 2οοο, δη 2320οοο. Το ϑγγίδη 
Ψεγϑίοη 458 23οοο. νὰ 5ῃοιυ]ὰ ἢανε Ἔχρεοϊθὰ 
ἃ ξύθαδῖοῦ ἀδϑοιγυςξίοη ἔγτοπὶ [6 [οΓπῚ8 ἴῃ ΠΟ ἢ 
(ες Ποκί οὗ ἀθηδοῦαιυ 15 ἀδϑογδοά ἴῃ σ᾿. 5. 

8 2. ΜΌΟΒΡΕΒ ΟΕ ΘΙΜΟΝ, ΑΝ Υὕο ΟΕ ΗΙ5 
5ΟΝ5, ΒΥ ΡΤΥΟΚΕΜΥ ΤΗΕ 50Ν ΟΕ ΑΒυΒῦϑ. 

11-17. 10 τὴ6 ψᾶγ ψἢ Οοηάθθαιβ ννὰβ ἴῃ 
Β.Ο. 138, 45 566 118 ῬγοῦδΌϊο, ἔπ τηυβί Πᾶνδ 
Ὀδθη δὴ ἱπΐογνα) οὗ ἀδουξ {Ππγδ6 γθδῦβ θεΐννθθη 
115 Ἰοστηϊηδϊίοη δηά {Π6 ἀθαῖῃ οὗ δίπιοη. [1 
νγ)8 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ πον" [αἴ δίπιοη ἐοιιηά {{π|6 [οΓ 
186 Δοςοτῃρ  !ϑητηθηΐ οὗ [κ]5 οῦκβ οὗ ρεᾶςς 
(οἰ. ΧΙ, 27--3ο; χὶν. 5-15). ΑΗΘΓ [Π6 ἔΠυγ6 
οὗ ἴπε ὄοχρεαϊίοη οἵ ἀεἌπάεδαι, διά εἴθ Ἰο 
δ᾽ πΊοη ἴο ΠΙπη56 1}, νυν! τηρ ἔοΓ ἃ ἔἑανοῦγαθὶε ορ- 
ῬΟΓΓΌΠΙῪ ἴο σοῆονν Π15 αἰΐδοκ. δι πιοπ᾿5 δ(- 
τη] ϑ σα οὗ ἴπ6 σονογηπηθπί σοηίϊηποά ἴο 
δε δεῖνα δηά βηογρεῖις, [π6 οἱά πιδῃ ΡΕΥΒΟΊΔΙΪΥ͂ 
νΙ5: ἘΠΠρ [ἢ 6 νδγῖοι5 οἱ[165 οὗ ἢϊ5 Κἰηράοτῃ, δηά 
᾿πΠ4υἱσιηρ ἰηῖο {πεῖγ ςοηάϊτοη. [ἴ ννὰ5 ψνὮ}16 
ἢΘ ννὰβ δηραρθά ἴῃ οὔθ οἵ {ἢεϑε ἴοιισβ οὗ 
ἰπϑροοϊζΉη (πὶ ἢδς ἰαϊὰ Πιπηβο] ὀρθὴ ἴο ἃ 
[ΥοΔοἤογοιιβ οπϑίδυρῃς. Ης δὶ τηδττιεαὰ ἃ 
ἀδυρῃῖοσ ἴο ἃ οογῖδιη “ Ρίοϊθιην, δ5δοὸὴ οὗ 
ΔΡυδθυ5," δηά διδά ἱπιίγιβίθα ἴο 15 ρονεσῃ- 
τρεηΐ [ῖῃ6 τίςβ ἀϊδίτιςϊξ δδοιῖ [εοδο. 
ῬιΟΪΟΓΥ δά γονὴ ΘΑ ΠΥ 1. (ἢ 15 ΟΠῆος, 
πα ἀϑρίγεά ἴο ἴῃς ϑδυργεὴθ ροννεσ. [Ε Πα 
οου]ὰ τοαλονθ δἰπιοη δη ἢ15 50Πη5, ἢρ {ποιιρῃϊ 
διάοίεβ σηρῃϊ 6 ῥγοναι! θὰ οἡ ἴο δεοςερί Πἰτὴ 
85 ναϑϑαὶ ποηασοῇ. Ασσογαϊηρὶν Π6 ἀσταηροά 
τηδίζειϑ 50 {παῖ ἤθη ᾿ἴ ννᾶβ ΠΙ5 ἴπγη ἴο δὲ 
Υἱϑιῖθα, διπΊοι 5 οι] [4}} Ἰηἴο ἃ {γᾶρ δηὰ ἰοϑδὸ 
ἢ15 16. Ηδὰ 411} διπιοη᾿β 5οη5 δοςοιῃρδηϊοά 
ἢϊπι, ἴ[η6 ρἱοῖ τῖρῃξ ἤν Ππαᾶὰ ἃ ςοπιρ]εῖθ 
δι ισσθσ5. ἀβ ἴἴ ννα5, Μαδιίδι μαα δὰ [85 
βῃδγοα {Π6 ἴαΐϊα οὗ {Πεῖγ ἰαῖμεῦ; δι ]ομη, νν8Ὸ 
85 δ ΟδΖαζα, οϑοδροϑά. 

11. ἐπ δὲ ρῥί απο ϑεγίερο ὝΠΟ “ Αὐδοῖ- 
7οσῖςῃο," οὐ “ ῥ] δίῃ οἵ [6 πςπο,᾽ ννὰβ ἴΠ6 τ ἢ 

ἴο ΠἰπΊ86 1. δηά τῇεγειροη Ἴσοηϑδιυϊεά 
ἀεςεῖ τ ]γ ἀραῖπδὲ ϑίπηοη ἂηὰ ἢ 8 
80η8 ἴο ἀαβίτου ἤδη]. 

Ι4 Νον διίπιοη νγὰβ νἱϑιτηρ τἢς 
οἰτίε8 τῆλε σνεγε ἰῃ τῆς σουπηίγγ, δηά 
τΑΚίπρ σαγα ἔογ τῆς ροοά ογάδγιηρ οὗ 
(Πσπὶ ; δὲ ΨὩΪΟΝ τἰπιῈὸ ἢς σάπὶς ἄοννγη 
Ηἰπηβε] το [εγῖσῆο ἢ ΠΪ8 8018, 
ΜΜδιιδιῃϊαβ δηά 7445, ἱπ τῃ6 ἢυη- 

{γαςῖ ἴονγασάά5 {π6ὸ τηου τ οὗ ([Π6 ]ογάδη ἐ6- 
βου εα ΟΥ̓ [ο5ερῃι5 (΄ Β. ].᾿ ἵν. 8, ὃ 1) 85 
ΒΕΥΘΗΙΥ͂ βίδα δ (εἰσ ῃΐ πιλ}}65) Ἰοηρ ὃν ἰδ 0254 
βίδαθϑβ (2 τι }]65) Ὀσοδά. [{ τγὰβ νν6}} ννδΐοσγεά 
ὉΥ 4 ““τιοβί ὀχιιδοσδηΐ ἐουπίδιη.) Τῆς “ ἔετ- 
ἘΠ οὗ 1ῃδ 501} ννὰ8 ὕῃοχαπηρὶοα, Ῥα]π|8 οὗ 
νδσίοιιϑ Ὡδο5 δηὰ Ῥγορεγί65-- -ϑοπῈ [δῖ 
Ρτοάυςθδα ΠΟΏΘΥ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἸΠ ΘΤΊΟΥ ἴο [Πδΐ οὗ ἴῃς 
ΠΕΙΡὨθουΣΠοοά ; οροραϊβαηυπι, [Π6 σμοίοσϑί 
οὗἩὨ ἱπάϊρεηοιβ ἔγυ5; οὙΥ̓ΡΓὰ5 ἀπα πλγγοῦα θα" 
ταῦτ, τῆγονα [ποῦ θαυ ΠΥ, ἀπὰ νος 
ἘὨΙΟΚΙΥ ἀοιοα δροιΐξ ἴῃ ρῥ]θαβυσο σγουηάϑ 
(( Ὀιςῖ. οἵ τῆς ΒΙΌ16,᾽ νοὶ. ἱ. Ρ. 769). 

«υας Ῥιοίογιες . . . γνιαάε εαῤ᾿αἰπ.}] ΤὨς 
οἶος δϑοίρποὰ ἢἰπὶ νναθ, ῬγΟΌΔΟΪΥ, δῖ οὔσας 
Οἰν]] δηὰ τα] αγΥ. οτος μο Παὰ ἴο ὃς Πεϊά 
85 8Ὧ2η ουΐροκί δραϊηϑῖ ἴῃ6 Ἴ͵δηβ5- οὐγάδηις 
Ποπιδάθβ5β. Αἴ [πΠ6 5απὶῈ {{π|6Ὸ 15 ϑΟΨΘΓΠΟΥ 
85 Ἔχρδοίθαά ἴο σοι ἴο [Π6 ἰΓΘΑΘΌΣΥ ἃ σοη- 
δι ἀθγδῦ]θ σονθηιθ. 

δὲ ῥαά αδωπάσπεε οὗ εἰδυον απά σοί 15 
ΘΔ, 45 Οτἰπιπὶ ΠΏ Κ5, ΤΠΑΥ ἤᾶνα θθθη 
ἀεγινθά, ἴῃ ραγί δῖ ἰδαδί, ἔγοπαι (6 ἄοντν 
Μη ϊοἢ 6 Βαά τοοοινθα ἢ ἢΪ5 6, Θ᾽ ΠΟ ἢ 5 
ἀδιυρῃῖοῦ (566 {πΠ6 πεχί νοῦβε); δυϊ 11 15 ΠΚοὶγ 
ἴο ανε γϑϑυϊ θὰ 845 τηυςἢ ἴγοιὴ (ἢ6 ΟΡυΪθηςα 
δηᾷ [ἘΠ οἵ [Π6 ργονίησο ψ ῃςἢ Πα δἀπλίης 
ἰδίογεα, ((οιῆραγε [Ὀβερὶ.. 1. “. ς.) 

18. δὲ ἐδομσῥὲ ο σοὶ ἐῤε εομπέγν ο ῥί»αε 
ΤὨΗΘ διιςοθββ οὗ δι ἢ υρϑΐαγίβ 45 Βδδ8 δηὰ 
Τιγρῆοη, ψῆο, Ὀούη ἴῃ ἃ ρῥγναῖθ βίδίίοῃ, 
ὨΘνΟΓΓΠ61655 ρασοά {(Π6 ϑγγίδη σγούνῃ οἢ {ΠΕῚΓ 
Ποδάβ, πιιιδῖ ἤᾶνὸ Ὀθθη ΧΟ ΘΟ ἸηΡῚΥ ἀσπΊοχαὶ- 
ἰδίῃ δὲ [815 ρεγιοά, δὰ αν εἴ ἃρ ἴπ6 ἤδπη 
οὗ διλθιτἰοη Ἰῃ ΠΊΔΗΥ͂ ἃ πεατί. ὍΠ6 ταϊδίίοη 
οὗ ]υάκα ἴο ϑγγῖα 511}}} ἔισίΠεΓ ἕανοιυγεα 1}16- 
σἰπιαῖο αἰτοπηρῖδβ, σῖποὸ [Π6 δυγῖδ) Τ]ΟΠΔΥΟἢ5 
ἍΟΓΟ δῖ οπςα ὀρϑῃ ἴο ὑγ1065 Δηά ἴο (Δ) 6 ΥΥ. 

ασαϊποὲ ϑέρηοπ απά δί: “οη5.7 ῬιοΙεπαΥ 
ΒΘΟΙῚ5 ἴο πᾶν Ὀθοη αι ἀννάγα [δῖ ἢ5 ννοσκ 
ὑνουά θὲ δυΐ 4] ἄοῃρ, 1 6 δ οννεὰ δὴν 
50η Οὗ ϑΙπΊΟη ἴο ὄϑοᾶρθ. [ἰἴ ν͵ὠὰϑ ἃ ρᾶγΐ οὗ 
ἢ5 βοπεπὶα ἴο σεηονε [ΟΠ] (Ὁ. 19) ΠΟ [655 
[ΠΔη [ι|445 Δηά ΔΙλιΔι ἰΔ5. 

14. Μαιαιῥίας αμά ὕμάα..}ὺ ΤΉΝ ογάου οἱ 
(ὴ6 παπλὸ5 15 σΓίοιι5, δπος [ἀὰ5 ννὰ5 σογ- 
ΑἸ Υ [Π6 ΕΓ Ὀγοίῃοσ (5686 συν. 2. Ψνὲ 
σδηηοΐῖ Τσοποϊάς ἔγοπι ᾿ἴ, μοννουθῦ, τδαῖ ἐμ6 
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ΟἿΣ. 135. 
ἀτγοά τὔγεοθοοσα δηὰ ϑβονδηϊοοητῃ 
τ νὰ ἰηῃ τῆς εἰενεπῖῃ τομῇ, οΔ]]εὰ 
αδαῖ: 
Ις Πετε τῆς τοὴ οὗ Αϑυθιβ τε- 

οεἰνίηρ πατῇ ἀδο οι} Υ ἱπῖο ἃ {ππ||ὲ 
ΠοΪά, ς4]]|6ὦἀ ἴϑοςυβ, ψ ῃῖςῃ πα Πδά 
θα}, πηδάθ τῆεπὶ ἃ ρτεαᾶῖ δαπαυεῖ: 
Βονγδεῖς ἢ6 δά Πιά πηδη τἢογα. 

Ι6 δο ψνῇεπ ϑίιποῃ δηὰά ἢΐβ 80ῃ3 

Ι. ΜΑΟΟΑΒΒΗΕ5. ΧΥῚ. 

μαά ἀγιηκ ἰαγρεῖγ, Ριοϊδηχθα ἂδηά Β.(. 
ΕΣ. Σς, 

[ν. 159-17. 

ἢ18 δὴ ΓΌβα6 ὕρ, ᾶ4ηΔ4 τοοὸκ [δεῖν 
ὙγεΕΆρΡΟΠ3. Δη4 οσλπης ὌΡΟΠ Θίπιοη ἱπῖο 
τῆς δαηφιυειίηρ ρῥίᾶςα, Δπὰ 5]ενν Ἠΐηι, 
Δηά ἢϊ5 ἴννο 80η8.) ἀπά ςετγίδίη οἵ ἢὶ5 
ΒεΓν Δ Πΐἴ8. 

17 ἴῃ ψ ἘΪΟἢ ἀοίπρ ἢς σοπιηπ το 
Δ ἡρῷ ἘΓΟΔΟ ΕΓΥ, Δ πὰ ταοοπηραηπβοά 
δν}} ἰοῦ ροοά. 

ΔΌΛΟΥ ἀο65 ποῖ, ἃ5 ἃ σεέπογαὶ τυϊθ, τη οη 
ὈγοΐΠοΙΒ ἴῃ ἴῃς Το οὗ {ΠΕΙΓ βϑηϊογγ. 

ἐπ δὲ ῥιράγεά ἐῤγεόσεογε μά “φυεπέεεη 
γα.) ὌΠ 771} δεϊθυς ἃ γοασγ δρδη ἴῃ 
Οςῖ. ΒΟ. 116 δηά οπάδά [ἢ Οεῖ. Β.Ο. 135. 
Α5 ἴδε τηοπῖμ ϑαραΐ σογγοβροηάθα ΠΟΑΔΙΪΥ ἴο 
ἘΦΌΓΟΔΓΥ, ΜῈ ΤΩΔΥ ΡΪδςο [86 ἀθαίῃ οὗ ϑδἰπηοὴ 
ἴῃ ΕΘΌ. Β.Ο. 135. 

ἐῤε εἰευεπέρ γποπίῤ, εαἰϊοά ϑαῤαὶ!.) (Οοτῃ- 
Ῥαᾶγε Ζεςἢ. 1. 7. 

15. α ἀμείε ῥοίά, εαἰϊά Ὠο ἢ ΑΙδμοῦ, 
“ ρΑ]]οὰ ὉοΚ." ὙΠὲ ϑγγίας νϑυβίοῃ [885 
“Ὁ ΟΔΚ," τῃ6 Οτεοῖκ δώκ. Ϊοϑερῆυβ βῖνεθβ 
[Π6 Πᾶπι6 85 “άροη,᾽" ψὨΙΟἢ 15 ποῖ {ΚΟ ἴο 
πᾶνε θεθη [86 πᾶπιὸ οὗ ἃ ρίαςθ. ΤΠ ψογὰ 
ΘΚ δθοὴβ ἴο σοπιαὶη ἴῃ ἴπ6 τηοάθγῃ “2215 
μέ, ἃ ϑβεῖ οὗ “ ςορίοιιΞ ἀΔηά ΘΧοο]]θηΐ βργπρ5 
ΜΠ ἢ Ὀυγϑῖ ἰοσίῃ ἴῃ (π6 νυν δαν Νανᾶ 6 ἢ 
δἵ [πε ἔοοΐῖ οἵ ἴπὸ τηομπίδίη οὗ Οιἰαγδηίϊδηίϊα, 
δῦοιϊ ἔοιγ τῇ ]]65 ποτίμτννεβέ οἵ [Ἐτῖςῃο ἢ 
(ἰ θιςῖ. οὗ ἴμε ΒΙΌ]6,᾽ νοὶ]. 1. Ρ. 446). Αὔονα 
(Π6 5ρΡΓΪΠρ5 ἀγὲ ἴγασθβ οὗ δηςίθηϊ ἴουπάδ  η5, 
ὙΠΟ ΠΊΔΥ δ6 ἴῃ6 τεηδῖπβ οἵ Ῥιο]οπηγ 5 
ΠΕ |6 μοϊ]ὰ.; 

16. ῥαά ἀγιωιὰ ἰαγσεὶν ἢ ὍΤΒΘ οτρίηαὶ ροθ5 
Γαγίμογ πάη {Π|5. [{ 54Υ5 {Παἴ [ΠΟῪ δ ν γα 
ἀγαηκοη." [πιο ρούαποθ, μοι ρ ποῖ ἃ 
σμαγδοίογιδζς ὩδῖοηΔ] νὶςσθ, ννὰ8 ΔΓ ἔγοπΊ 
Ὀεῖπς ὑπκηοννη ἀπιοηρ (6 [ἐνν8.. (8566 
Ἰουΐῖ. χχὶ. 2ο;: 1 ϑιπι. χχυ 36; 2 ὅδ). χί. 
13: 1 ΚΙΠΡΒ ΧΥ]. 9, ἄς.) [{ ΠΙΔΥ Ἰοννὸῦ ΟἿΥ 
ἐϑεϊ πιαΐθ οἵ 1ῃ15 Μδοσαθόδη ἤεγο, ἴο ἤπά τΠδῖ, 
θη τοιηρῖοα, ἢῈ μαᾶνε ννᾺΥ ἴο 115 νῖςθϑ : 
Ὀχῖ {ΠΟΥ 15 ΤΟΥ πὸ σγοιηᾶ ἔογ ΒΌΓΡΓΙΒΟ, 
{Πἴ, ἴῃ ἃ τομὴ ἄμθ, ὄνεη. [Ἐν ]ϑἢ ὈΓΙΠΟΘ5 
τἀ] σοὰ ἴῃ ἴΠῃ6 ΠΩΡΙ15 σοπΊποη ἴο τουδὶ 
ῬΟΓΒοΟηᾶρΡῈ5. οὗ {Π6 ρευοάὰ. ὍΤῃὸ Μᾷοοαθθο 
ῬΓΪΠ Ὲ5 ΜΈΓΟ ἡοΐ δαιηῖ5. 

Ῥιοίωπιεε απ ῥὶς ριεπ σοῦ τῷ. ΤἘὮδ οχ- 
ῬΓΟΒδίοη τἰιϑοὰὶ βοθπ5 ἴο ἹΠΊΡῚῪ τηαξ ῬΙΟΪΘΙῚΥ 
ἴοοκΚ 8η δςῖϊνα ραγί 'ἴπ (ἢ6 πιυγάογθ Εογαδὶ 
ΠῚ ΓΔΟΤΟΓΘ π5}14}}ν ἀοροΐο ἴῃ αουδὶ ὀχϑοιξοη 
οἵ {ΠΕῚΓ 5. πόπλοβ ἴο οἴμεγα; Ὀυϊ Ῥ[ΟΪΟΤῚΥ ννᾶ5 
ποΐ ἄνοῖδο ἴτοπὶ ϑηδγίηρ ἴῃ ἴῃ6 ϑδοθηρ οὗ 
Ὀ]οοά Πίπιβοϊ, 

»ις ἐπυο “οὐ. 7.6. ἴῃε ἵνο Ψῆο Παά δο- 
σοπιρδηϊοα ἢϊπὶ το [ότῖςιο, [πώάχ5 απὰ Μαῖϊδ- 
{π|25. (δες τ, 1.) ὙΠὲ δἼοζουηξ ἴῃ [ο056- 
Ρμι5 ((Α, 1. χῆϊ, 8, ὃ 1}, 1πὰξ [π056 Ργιηςοβ 

ὍΟΙΟ τηδάὰθ ὈΓΙΒΟΏΟΙΒ, δηδ ᾿ΟἿΪ ρμυΐ ἴο 
ἀθαῖῃ δὔεσ ἃ ἰοὴρ ἀεἶδυ, 185 σοπιίσδαϊείογυ 
ἴο [ἢς πασταῖίνο οἵ οὔγ διιῖμοῦ, δηὰ Ἂθϑογνεβ 
ΠΟ οἵεά. ΤὅΤῃὲ ρμαίϊπεῖὶς Πιβίογυ οὗ {δοὶγ 
τηοῖθοῦ 15, ἴο βοπὶα οχίεηϊξ, ἀϊβογοάιϊοα ὉΥ 15 
ςοηηοοίίοη ΜῈ ἔλ]5ε σἰδϊοσηθηῖβ : Ὀυΐ ἴἴ ΠιΑ 
ΠΟνοσΊΠε]εβ5 Ὀὲ ἴσιο, βδίποθ ἴξ 15 σοιῃρδῦθ]6 
ἢ 411 (παῖ τεϊαϊθ ΟΥ̓ οὖσ δυΐδοσ. ((ξ 
ΘΙΔΠΪΟΥ, “ [εν ]5} ΟΠυγσοΒ;,᾽ το]. 111. Ρ. 265.) 

1177. δὲ εογγηρί!εά α σγεαξ ἐσφαςρετγ.} ᾿Αθεσία 
15 ἔγοιῃ ἀθετεῖν, Δ ΡΓΟΡΕΤΣΙ͂Υ της8η5 ἃ Τρ [Ὁ] 
ΟΥ ψτοηρῆι τορυάϊαῖοη οἵ δΘηραρεπιθηῖβ, 
Βυϊ ἴῃ [Π6 Ἰαῖεγ Οὐσοκ, 1 15 δἰνγαγϑ εἰηρογοά 
ἴῃ ἃ δαὰ 56η86, οὗ ξηραροτησπῖβ [ἢδῖ ἢᾶγο Ὀέοη 
Ρογβάϊοιιϑιν Ὀσοΐκθη. (Ρουθ. 11. 32, 88; ἱἱ 

49, 82; 70, ὃ 4; 78, ὃ 2, ζο.) 

8.3. ΘΕΟΌΕΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΙ ΑΥ̓ΤΕΜΡῚ ΟΕ 
ΡΊΟΚΕΜΥ. ΗΕ ῬΕΒΙΟΝΒ ΤῸ ΚΙΜμΙ, Ιοην 
ΗΥβοάνῦϑβ, ΒΌΤ ΕΑΙ,5. 

18-2 2. 1ἴ πηυϑδῖ ὈΕ βυρροποά (πὲ ῬίοΙετῚΥ 
Πδὰ Ὀεϊοηροϑά ἴο {π6 ραϊσιοτίς ΡΑΓΙΥ͂ ; οἴ ποσσϑε 
6 νου ] σογίδ ΠΥ ποῖ πᾶνε ὈΘΘῺ δοσορίεα 85 
8 50η-ἰη-ἶανν ΕΥ̓ (πὸ ΗΙρὮ Ρχίεβδξ (υ. 12). 
511}, υπάογ τῃ6 οχίϑιϊηρ οαἰγοιπηβδίδηοοθθ, 6 
Ἰιδά ἴο ἴχονν Ὠἰπιβοὶξ οἡ 1ἢ6 ϑδυρροτί οὗἉ [ἢ 
ΟΡΡοϑβίίβ 5:46. ἊΑςςογαϊηρῦ, ἢ6 δἵ οὔςς 56ηὶ 
ΟἿ δηνουϑ ἴο ϑιἀοῖεβ, οἤδσγιηρ ἴο σεϑίοσε [86 
ΨΠΟΪΕ ΘΟΙΠΙΤΥ ἴο [18 ἔοττηεσ ςοηάπίοη οὗ 
βδ]οοτίοη το ϑυγίδ, οὔ σοηάιτοη οὗ Σϑοει της 
[Π6 βιρροτί οὗ ἃ ϑυσίδῃ δύτηῃγ. ἊΑἷ [6 52Π| 
{π|6 6 ἀϊδραίοοα ογηϑβατῖθβ ἴο σδΖαγα, Μ10} 
οὐάογβ ἴο Κι] ]ομη (τ. 19). Νῶοῖ ἀϊά δε 
πορίοοῖ (Π6 σαριῖΑ], Ὀὰϊ σθηΐϊ ϑιιοἢ 4 ἴογοθ 85 
6 ςουϊᾷ βρατο, ἴο 5εἶζθ δοῖῃ [Π6 οἱ οὗ [6π|- 
58 ]6πὶ δηά [η6 Τ παρ] 6 Ἀ}]] (υ. 20). Η!5 ρῥἰδῃ5 
ΜΌΓΟ ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ νν6]] Ια], [δ ΟΠ] ἢ μδά μδά 
βΒιιβηοϊεηΐ ἔοτος ἴο ΠΑΥΤΥ ΤΠ6πὶ οὐδ, Βυξ ]οδη 
τοοεῖνεα ἘἰπΛΕΙῪ ϑγναγηΐηρ οὗ τνμαῖ νγᾶ5 ἱηϊθηάοα, 
Δηά ἐγιιδίγαϊθα 41} ΡῬιΟΪοσηγ 5 ὑγοϊεςῖβ. Ηδς 
βείχϑά δῃηά δχϑοιζθα [Π6 οι βϑαγίοϑ ΨΠῸ μδά 
δοςορίθα τἢ6 πτηϊϑϑίοη ἴο ρΡιειξ Πίπι ἴο ἀδαΐὶ 
(τ. 22), ἃπά, 845 νγὲ ᾿ἰδᾶσῃι ἔγοπλ  ϑερπυβ 
(Α..᾽ χιηῖ, 8, 8 1), 4ἴ οῆςε ἴοοκ {Π6 οβεηδῖνε 
δραίϊηβί 8 δάάνθγθασυ, βξ ἰπὶ ὺρ ἴῃ 6, 
δηά δῇογ «ἃ ᾿Π1|6 εἰπια ἄγον Ἠϊπὶ ἴο 8εεκ ἃ 
τοῦιρο ἴη ἴῃς Ὑτδηθ- ογάδηϊς [οστιοΥγ, ΔῈ 
Μ οὶ ποι μίηρ πιογα 18 ῃραγὰ οὗ μἰπι. [οδῃ 
διιςςεο θά ἴο ἢἷβ δῖ μου’ 5 ἀουθ]ε οἢῆος οὗ ἀπὶ 
ΒΌΥΘΓΠΟΥ δηά Ηἰρῃ Ρχδβί οὗ [μδ παΐοῃ. 



ν. 18---124. 

ΣΕ: 18 ἼΓΠεη Ριοϊειηες ψτοῖθ τἢεβ6 
"ΣΡ τρΐηρβ, ἀπά βεπε ἴο τῆς Κίηρ, τῆι ἢς 

8που]ὰ 86η4 πὶ Δη ἢοβί ἴο δἱὰ ἢϊπι, 
Δηά Πα νου] ἀε]ῖνεγ Πΐπὶ τῆς Ἄοουη- 
ἘΥ δπἀ οἰ 1168. 

19 Ηε εεηΐϊ οἴδεῖβ αἷ8ο ἴο (σδΖζᾶγα 
ἑαλνς ον ἴο ΚΠ] ἴοδη : ἂπά ὑπο {πε "πτΡαιπεβ 
ἑλο. ἢὮς 5εηΐ ἰεῖζεβ ἴο ᾿οπὶα τπιηῖο Ἠΐπ,, 

τη 6 πιρῆϊ οῖνε τῆδηὶ δίϊνεσ, δηά 
5014, ἀπά γενναγάβ. 

20 Απάοιβδεῖβ ἢ βεηΐ ἴο ἔ2Κε Γεσγυ- 
8816 πὶ, ΔΠ6 [ἢδ πηουπίδίη οὔ α τε ρ]ε. 

21 Νονν οπε ἢδά ξιιη δίογε ἴο (ὐδἂ- 
ΖΆτα, πὰ το] 4 Ϊοῆη τῇαῖ ἢϊ5 δῖ οΓ 
ΔΠ4 Ῥτγεςῆγεη σγεγα ἰδίῃ. δηά,. ψμοί 

Ι. ΜΑΟΌΟΛΑΒΕΙΒ5. ΧΥΙ. 

λέ, Ῥίιοίενιεο Ἀδῖῃ 86 ηὶ ἴο 5812Υ τῆδςε 
4Ἶ5ο. 

22 Ἡετεοῦ νῆδη ἢς ἢεαγά, ἢ6 ννδϑ 
ΒΟΓ6 Δϑϊοπίβηθα : 80 ἢς ἰα!ά ἢδηάβ οἡ 
{Π6πὶ τΠδῖ νγεγα σός ἴο ἀΘϑΈΓΟΥ ἢ ηι, 
Δηά ε'ενν πο ; ἰογ ἢ6 Κπενν τἢδί 
[ΠΥ βου ρῆϊ ἴο τᾶ Κα ἢΪπὶ ΔΥΨΑΥ. 

23 4,8 ςοποεγηϊηρ τῃς ταβῖ οὗ τῃ 6 
ἃςῖ5 οὗ Ϊοῆη, δηἀ ἢ]5 νναῦβ.) δηἀ ὑνογΓὮΥ 
ἀεεάς ψ ἢ ]Γ ἢ ἢδ 414. ἀπά τῆς Ὀυ]Πάϊηρ οὗ 
το νν Δ] 5 ΙΓ ἢ ἢ π]Δ646,4η6 ΠΙΒ6ΟΙΏρΒ, 

24. Βεοὶά. ἐθεβα ἂῖθ υυυ τε ἴῃ 
τς σἤγοη!ϊς 65 οὗ ἢ15 ργἘβϑιῃοοά, τοτὰ 
τῆς τἰπηα ἢς νγὰ5 τιδάβ ΠΙΡῊ ργοϑῖ 
Δίου ἢ15 [ΔΓ 6Γγ. 

18. Ῥιοίεγιδε αὐτοῖς ἐδεῖε 1ῤίησ:. ῬΙΟΪΘΙΩΥ 
ΤΩΔὰΘ ἃ τλοτ οὗ ἢ᾽5 αἰγοσίουβ δοϊίοῃ ἰῇ ἢ18 
ΔΡΡΙΙοΔΌοη ἴο {πὸ ϑυγίδη Κιπρ, δηὰ δ[ίετηρίθὰ 
ΠΟ ςοῃοραϊπιθηΐ οὗ 1. Ηδ ἢδά σετηουθά οὔθ 
οὗ Απῇοςἢιι5᾽5 πιοϑῖ ἀδηξογοι 5 ΘΠΘΠγ165, [πο Γ6- 
ὈΥ ΦΠΕΠΠΠρ Εἰ ΠΊ56 ΙΓ το (μδξ τηοπᾶγο ἢ 5. ργϑί!- 
ἴπἀς6, Ηδ δϑικοὰ ἔοσ αἰά ἴῃ σοΐυση. Ανναγθ, 
Βοννενοσ, ἴῃδὲ σταϊειιάθ ἀο65 ποῖ αἰννᾶγϑβ ἀδίογ- 
τηῖης [Π6 ΡΟ] οΥ οὗ Κίηρβ, ἢ6 βου ρῃξ ἴο δη] δῖ 
86 Κη; 5 5εἰ μἰηΐογοβὶ οἡ ἢΪ5 546. 

δὲ «υομἱά ἀείνσεν ῥίγει ἐδ εομπῖγν ἀπά εἰ 65. 
Απεοςδυβ ἢδα οἤεγοαά ἴο γεπγαίη αἵ ρϑᾶςθ ἢ 
διποη ΟἿ ἴδ σοϑίογδ!οη οὗ Ϊορρα, ΟδζΖαγα, 
δᾶ [ῃ6 Αςζὰ. ῬοΪθτΩΥ 15 Ψ]]]Πηρ ἴο σοποραθ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴΠ656, δυῖ ἴμ6 δητῖγα “' σοι πίτγγ. 

19. Ηε «ἐπί οἱῥεγς αἰδο ἰο σαξαγα.) ΔΝ όσα 
Τοδη τεϑι δὰ (ςἢ. χὶ. 53: χνὶ. 1). 

μρο ἐῤε ἐγίδιισος ῥὲ σοπὶ ἰεί ον. [1ἴεγα ν, 
ἴο [86 “ΠΠ ΠΥ 5 οὐ“ σαρίδί 5 Οἵ [που βδη 45." 
ΤΠ δρροϊπίχηεηϊ οἵ βιιςῇ οβῆςειβ ὉΥ [υἀδ5 
Μίδοσαθοιβ μπαὰ θεθῃ ῥγενι ΟΌ ΒΥ ταθπποηθα 
(ς ἢ. 1}. 5.5). 

21. ῥὶὶ γαίδὲν ἀπά ὀγείδγεη αὐεῦὸ “[α15. 
(οτήροτο υ-. 16, ἀηα ςοπηγμηεηϊ δα ἤοε. 

49. ῥὲ ἰαϊ ῥαπάς οὐ ἐδογι ἐῤραξ «ὑδῦὸ ς07716 
ἰο ἀἰεείγον ῥίγι, απά «ἰοτυ ἐδερ!. οὶ αρίδηςθ 
ψνο ὰ παν ἰιιδι|86ἀ 16 ας, δὰ 6 Ὀδθη ἃ 
ΤΏΘΓΟ Ρῥγίναϊο ρεύβοῃ. Βιιῖ ἴῃς ἴοσπιβ οὗ [6 
ἄθοσοα γοοογάραά ἰη οἢ. χὶν. 27-45 Παὰ ᾿ηνροοίθα 
Ηἰπὶ ΜΠ τΠ6 οβῆςο οὐὁἨ Ππογοαϊαγν σι ϊοσ, ἀπὰ 
ἔγοπι ἴη6 τηοσηθηΐ οὗ 15 Δί ΠΟ 5 ἀθαίῃ Π6 ννδ5 
σμϊοῖ οἵ {πῸ 5ἴδίθ, δηὰ Ὀοιπά ἴο οσιιϑ δῃ 
αἰζοχηρί αἵ σενοϊ το. 

δ 4. ΤῊΗΕ ἈΕΑΡΕΒ ΒΕΕΕΒΕΕ. ΤῸ ΤῊΕΞ 
ΟΗΒΟΝΙΟΙῈΒ ΟΕ [ΙΟῊΝ᾿ 5 ΗΙΘΗΞΡΕΙΕ5Τ- 
ΗΌΟΟ. ΕῸΟΒΚ ΤΗΕΞ ΒΕΒΤ ΟΕ ΗΙΒ ΑΟΤΙΟΝΞΒ. 

238-94. Τῆς νυτιζον---οῦ παῖ γοάβοῃ 15 
ἘΠΟΟΓίδΙΠ---065 ποῖ ἀδβδίσῃ ἴο ΟΔΙΤΥ ΟΠ ἢ Ϊ5 
ΠΙΒίοΟΣΥ δογοηά ἴῃς ἀεαίῃ οὗ δίπημοη. ὙΒουρΡἢ 
δοηιαιηΐοα ἢ (ἢ6 δ’ νναγ5 ἢ οὗ [οῃη, δηὰ ἢ 15 
“ὁ ΟΓΊΠΥ ἀδεά5,᾽ ἣς αὐϑῖδὶ 58 ἴτῸπὶ σοςογαϊηρ 

(ει. Ηδ [6115 υ5 ἴΠΕΥ ἅγὸ ἴο θὲ ἔουηά ἴῃ 
(ῃ6 ““(Πγοηῖοῖοβ οὗ 185 Ῥχγιεϑίμῃοοα. ἊΑηά 
ΜῈ ἴμ656 ννογὰ8. 6 τογηλϊηδῖθϑ ἢ]58 Ὠβίοσγ. 
ΤΠΟ “ ΟΒγοηΐϊοϊος οὗ [86 Ηἰρῇ Ῥυοϑίβ ἤᾶνθ 
ΡΟΓΙΒΠεα ; δηά ἔογ ἃ Κκπονϊθεάρε οὗ ἴπὸ δοϊίοῃϑβϑ 
οὗ Τομη μιϑίογίδῃβ παᾶνα ἴο ἀδθροπά ὑΠΟΙΪΙΥ 
δΔηα 50] 7 ὕροη Πα ἔθνη ]οβορῇι5 15 ἔὰγ 
ἔγοπι ἀθβοσυϊηρ οἵ ἱπιρ]οῖῖ στθάθηςο ; Ὀυϊ ἢ 15 
Ὠἰδίοσυ οὗ [οἤῃ, τυ ηηιηρ σου Πογ, 45 ταις ἢ οὗ 
ἴἰ ἀοε8, ἴο ἢ]5 Ὡδ[]Οἢ 8] ὙδΏ ΠΥ, ϑθοτιβ ἴο Ὁ6, ἴῃ 
115 ξοπουδὶ οὔτ] η6, {γϑιννογῃΥγ. ὙΠῸ σοδάθῦ 
ἀεβίγου:ϑ οὗ ρυϊβυίηρ [6 5 δ)]εοῖ ΤῊΔΥ δ6 τὰ- 
[εγγθα ἴο [Ὀβθρἢ. “ Α. ].᾿ ΧΗ]. 8--ιο; ἴο Εὐννα]ά, 
“Ἡϊ5ῖ. οὗ ἰ5γδοὶ,᾿ νοἱ]. ν. Ρρ. 342--184: απὰ ἴο 
θη δίδηϊου β “1 δοΐγεβ οὐ ἴδε [Θν 158 
ΟΒυγςο ἢ, νοὶ. 11}. ΡΡ. 66--368. 

28. ἐῤὲ γον! οὗ ἐδε αε.] ΎὙΠῈ Οτθοκ δα5 
“ οὗ [ὴ6 «υογάς;" διιῖ (ἢ6 Ηφοῦγον ἀϊόγεν, 
ψὩϊοἢ μα5 Ὀοῖδ τηθδηΐηρβ, ποῦθ, ῃοὸ ἀουρῖ, 
δ ρηῆρα “ἃςῖ5.᾽" 

ῥὶς «υαγ’. 8.66 [οβορδιβ, " Α. ].᾽ 1 ο. . 

ἐῤρε διά 97, ἐῤε «υαἱὶς κυδίερ ῥὲ γπαάϑε. 
Απίϊοςδιι5 διάρίθβ, δήῖεσ 15 ϑιισσεϑϑίι 5ῖορα 
οὗ Ϊεγιβαίθτη, ἴῃ Β.0. 133, σοαυϊγοα 86 ἀδ- 
βίγισίίοη οὗ [6 νν}}]18 οὗ [εγυβαίθπὶ ( 56 Ρἢ. 
“Α. }. χΐ 8, 8 3; Ρογρῇγτγ. δρ. Ευβθῦ. 
“Ομγοη. Οδη.᾽ 1. 40, ὃ 18). [{ σδηποῖ ὃ6 
ἀουδίεά, [αἴ ᾿ν ἤθη, ἀρουΐ Β.Ο. 12ς, ἴπ6 οἰν!} 
ὙΨΑΥ ἴῃ δυσγίᾳ δηδΌ]οα [οἤη ἴο γοϑυπια ἃ ροϑὶ- 
τίοη οὔ ἱπαάδροηάθηςο, οης οἵ 15 ἢγϑβί ἀςῖβ ννου]Ἱὰ 
αν Ὀδθη ἴΠ6 τοϑίογαίίοη οὗ (86 ἀδίδηςθβ οὗ 
[Π6 σριῖα]. Ὑἢ15 15 ργοῦδοΙΥ {π6 ““ δυ]άϊην 
οὗ [86 νν4}15 οὗ {πὸ ρσγδβθηΐ ρᾶβϑϑαᾶβθ. 

924, Βεῤοία, ἐξεις αγὸ «υγἱδέο ἐπ ἐδ Οῤγο- 
πίοίος οΥἹ ῥὶς Ῥνιεσφοοά. 1,1 ΓΑ} ]γ, “ἴῃ 1ῃ6 
ὈοοκΚ οὗ ([π6 ἀγα οὗ ἢϊ]5 ρῥγιθϑιῃοοά." [1 
ΤΊΔΥ ῬΕΙ͂ αρ5 δοσουηΐῖ [ῸΓ [Π6 δΔῖθοῦ σοη- 
οἰπαάϊπρ 5. Πϑίοσυ δ [815 ροϊηΐ, {Παῖ, ἔγοτῃ 
τῃ6 τὰς οὗ Ϊομη Ηυτοδηι5, 4 ρυδ]ῖς σοςοσά 
οὗ 411} παροσγίδηϊ ἴαςϊβ, ἰηϊοιτηϊεαὰ [οσγ 50 
ΤΩΔΗΥ͂ ΥΘΔΓ5, ὈορΆΠ ΟΠΓΘ ΤΟΤΕ ἴο ὃ6 ΚΟρῖ, 50 
ται τῆς ἰαθοιτβ οὗ ἃ ΠΊΟΣΤΟ Ὀγιναῖθ ὉΥΙΟΣ 
ςραβθά ἴο 6 πεσθββατΥ. 

537 
Β.0. 

ΕΙΣ. Σ,κ, 
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δΙ, ῬΙᾺΝ ΟΕ ΤῊΣ ΝΌΕΒΚ, ΑΝῺῸ ΙΤ5 
ὈΙΝΊΒΙΟΝΞ. 

ΗΕ οδ]θοῖ οὔ πε νυῖοσ νὰ5 ἴο ρῖνε δΔῃ 
δοοουῃηῖ Οὗ [86 οἰτουτηδίδησ 65 ὉΠΩ͂ΘΓΙ 

ΨΏΙΟΣ 70 645 Μδοοδθει Γαβαα της 5ἴδη- 
ἀδτὰ οὗ τενοῖὶ δραϊηϑί ἴῃ 6 ϑυγίδῃ ῬΟΥΨΟΥ, 
δηὰ βυοςοράθα δίϊει ἵτὭΔηΥ ἀεθρεζαῖθ 
Ὀαι]6 5 ἴῃ ΘϑιΔ Ὁ Π5ῃϊηρ 76 5}: Ἰηάερθη- 
ἄβθηςθ. ΗῖἰΙ5 τηδὶῃ Ὠδύγαῖνε σοσηση ης 65 
ἴη σἤδρ. 11].,) δπὰ 15 ἀϊνιἀδα 1ηἴο ἔνε ροτ- 
[ἰΟΏ5: 1. ΑΔ δοοουηΐ οὗἉὨ 16 (του Ὁ] 65 ἴῃ 
7υάεα ἴτοτῃ {π6 σοτηϊηρ οὗ ΗΠ εἰϊοάοτιϑ ἴο 
7 επιβαίθιῃ ἀπ} ἴῃς ρο]]αϊίοη οὗ ἴπ6 Τ ετη- 
ῬΙ6 δῃά βυβρεηβίοη οὗ [πε [ον 58 ΟΥΒΏΙΡ 
(Βα ρ5. 111.--ν.)}; 2. Αῃ δοςοουηΐ οὗ [ῃ8 
ῬτοίδηδιίἊοη οὔμε ΤεΡ]6, ἴῃ 6 σα ΡΘ ΒΟ ἢ 
οὗ ἴῃς 7615 ἢ ΜΟΥΒΠΙΡ, δηα [6 οσιθὶ ρ6ῖ- 
βαεσυθοη οὗ ἴῃς [6νν5 ὉγῚ Αηθοοῆυ5. Ἐρὶ- 
Ῥῇδηδϑ (οΠαρξ. νἱ., ν1}.); 3. Α Πιβίοσυ οἱ 
1ῃ6 1ῃϑυτγθοίίοη ὑπάευ Τιάα5, ἀμα Ὦ]5 
ΒίΠΠΡΡΊ65 ἴο Θδϑίδ Ὀ 15} Γεἐγιϑῃ ἰγεβάομ Ρ 
ἴο ἴῃ6 ὅεοαῖῃ οἵ Δμιοομυβ ΕΡΙΡἤΔη65 
(408. ν1}}.--χ. 9); 4. ΑῺ δοςοιηΐ οὗ [6 
σοι ηυδίοη οὗ ἴΠ6 5ἴπιροὶθ ὑΡ ἴο {6 
ἀδαίῃ οὐ Διὶ οσῃι5 Επιραῖογ (σΠΔΡ5. Χ. τὸ 
-Χ]}.); δηά 5. Αῃ δοοουηΐ οἵ [6 νᾺΓ 
ΜῈ Πεπλθίτ15 1. ἃΡ ἴἰο ἴπ6 ἀείεαϊ δηὰ 
ἀβδίῃ οἵ Νίοδηοσ (οΠαρ5. χὶν., χν.). ὙΠ 
ὨΙΒΙΟΤΥ σονοῖβ ἃ 5ρᾶαςα οὗ δρουΐ ἔνε η Υ 
γΘΑγ5, σοι ποίηρ ἀροιΐ Β.Ο. 180, ἴῃ [ῃ6 
ΤΕΙΡῚ οὗ ϑεϊθυςσι5 ῬΏΠΟΡαΐοσ ονοσ ϑυγα 
δὰ [ῃ6 ὨΙΡῊ ῥιεϑιῃοοα οὗ Οηϊαβ 11],, 

ῬΑα 

8 ΡΝ. ΤΞΕΑΥΜΕΝΤ ΟΕ ΗΙἸΝ ΜΑΙΝ ΘΟΌΒΟΕ 
ΒΥ ΤΗΕ ΝΆΙΤΕΚ 

8 ΝΙ. ΌΑΤΕῈ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ, ΑΝ ἫΣ 
ΑΥΤΗΟΚ ; ; . δ44 
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δηα τοτηϊηΔηρ ἴῃ ἴῃ6 βεςοηά γεᾶσ οὗ 
Πειῃοίυς Θοῖοσ, Β.Ο, τόσ. [Ιὲ ἰς (ἢς 
ΠΟΙ 5 5Ρ60141] ἀθϑῖσαε ἴο ρίουπν [υἀᾶς 
Μδοοάῦθυθ, πο ἢδ6 Υυἱονδ 45 (ῃ6 
ἰουμάδγ οὗ [16 ἱπάδρεπάφῃσε οὗ Τά, 
Δα ἢθ6 [πογοίοσα δοῦσαν ἰοπηϊηδίθς 
ἢ]ς ΠΙϑίοιυ μι (6 ἀείεαϊς οὗ ΝΙοΔΠΟΣ 
αἱ Αἄδβα, οσποοβίὴρ ἴο σοῃϑίἄθσ ἰῃδι 
ὈΥ ἴμαὲ ἀεῖρας [86 ᾿ἱπάδρομάθηος νγὰ5 
ΜΟΙ. 

Τὸ [15 τρδῖῃ Ὡδεσγαῖϊνα [6 ΤΟΥ ΡΓ6- 
ἤχοϑ δὴ ᾿ηἰσοἀποίοῃ, ΏΪΟΒ ἀἰν 65 1156} 
ἰπῖο ἴνο ρατίβ, ΤῊ ἰοστλοσ ρατί σοῃβιβίς 
οὗ ἵνο ἀείδοῃμθεα ἀοοσυμηδηΐβ, ρυγροσίηρ 
ἴο Ὀ6 Ιεἴΐοτβ τη ῃαα ὈῬεδθὴ δα ἀγεϑβεςα ὉΥῪ 
[Πη6 76 νγ85 οὗ 76 πιβαϊθτ ἴο {ΠΕ} Ὀσείῇσεη 
ἴῃ Ἐργρῖ, οὨ ἴῃ6 Ξσυῦ]εοῖ οὗ Καθριηρ ἴῃ6 
Πεαϊςαιίοη ἰδϑῖιναὶ ᾿πϑατυϊθὰ Ὁγ 7υἀΔ5 
Μδοοδῦδιβ ΟἹ ἢ15 τθοονασυ οὗ ἴπ6 Τει- 
ΡΪ6. Ὑῇα ἢτγϑί οὗ [ἢ656 Ἰεἰίδγθ ὁσσιρ!θ5 
ὨΪΗ6 νεῖβ65 αἵ ἴῃ6 Ὀεριϊπηϊηρ οὗ ἴῃ6 χϑί 
σδρίεγ οὗ (ῃ6 ψουὶ ; [η6 βδθοοῃμά δχίθηβ 
ἔτοτ οἤαρ. 1. το ἴο σἤδρ. 1. 18. Τῇ 
Ἰοι[6 15 ἀῖθ ουσουβ, Ὀὰξ οΟὗὨ ϑσατοαὶν ΔΩΥ 
Ὠϊδίοσιοαὶ ναϊὰς, Ὀδιηρ ἴΠ6 ῥγοάαυοίίοη οὗ 
ΒΟΙῚΒ [ΟΥΡῈΣ ΟΥ Ά [ΌΓΡΘΙΒ, ΠΟ ᾿πηροβϑα 
ὩΡΟῺ 1.6 5 Ρ]Π ΟΠ οὗ οΟὐγ δυΐμοσ. ΤΉΘΥ 
αν ΒΟΥ ΙΥ ΔΗΥ͂ ΠΟΠΏΘΟΙΟ. ΜΙ [ἢ 6 
ὨΙϑ(ΟΥΙΟΔΙ] πασγαῖνα ἴο ΨΏΙΟὮ [ΠῸῪ ἀγα ᾿τ6- 
ἢχϑὰ ; δηά ἴΠ6 βϑιρροβεά ἴδλοῖβ σοϊαϊδα ἰῇ 
[6 ΘΕεσοπα δ16 ΠΟΙΥ ὉΠ γΟΥΓΩΥ οἵ οσγϑάϊξ, 
ἼΠΕ βθοοηά ροτγίίοη οὗ ἴῃς Ιηἰτοά υςσίίοηῃ 
αχίθηβ ἔτοηλ ΟΠΔΡ. 11. 19 ἴο 22, δῃηὰ ἰ5 οὗ 
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(6 πδίυτα οὗ ἃ τηοάδγῃ “ ῥτείδος," οοῦ- δχρδηδίοῃ οὗ [6 πιοᾶδ ἴῃ ψ ΒΟ Β6 
ιαϊηηρ ἃ Ὀτιοῖ ΞΌΠΩΠΊΔΥΥ͂ οὗ οοηϊεηῖβ, ἃ Ῥτοροβϑά ἴο ἀθαὶ σὰ ἴμεὰ, Τὺ (π 6 
βἰδϊοιαθηὶ οὗ ἴῃς βουζος ἕοσῃ ψῃϊοῖ [6 βοῆεπιε οὗ ἴ[ῃ6 ποτκ τᾶν ὃς ὀχ α ἃ5 
το ἀοχίνεὰ 18 τηδίοσιδίβ, δῆ δῇ [ΟΪΟΥ͂5 :-- 

ΕἸγδὶ 1,διἴοσ οὐ αιθα 1-0). 
. 1. Τὸ ἴο οἴδρ. ἰδ, 18). 

ΤῊς ἰτουδ]ες δηϊεσίοσς ἰο ἴδε ροϊποη οὗ ἴῃς Τερῖς ΌΥ Απιίοοδι5 ΕἘρέρξδιδτιιος 

Ἠλεϊδοϊιοᾶ ἀοοσυμηοηῖβ 
ἐππλιυση γῇ (εδαρα. ἱ.-, 18). ἷ Βεοοπὰ 1,ἴϊες ( 
ομαρα, ἱ.» 11.).} Ῥχείαος (οδαρ. ἱ, 19--32). 

Μεΐη ἈΝ ΣΡΕΡΣ 11}.-ν.). 

ὩΔΙταῖγο ΤΆ 

(οἷ, ἐ!ν-αν.). 
ΤΉς νψὰῦ οἵ 

δ 11. Κ5ΤΥΓΕ ΑΝῺῸ ΙΟΤΙΟΝ, 

ΤΠΘ ἀϊοϊίοη οὗ ἴδε ϑοοοῃᾶὰ Βοοκ οἵ 
Μδοοδῦεδαβ ΟΥ̓ΘΙΒ 4 σοιηδικδῦϊα οοηῃίγαϑβι 
τὸ ἴμαὶ οὗ ἴῃς ΕἸἰγοῖ Βοοκ. ὙΒεσθᾶβ ἴῃ 
ἴῇς Εἰτθὶῖ Βοοκ Ηδυγαϊβηϑ Δ. δἰπηοβῖ 
οορέηυκὶι, ἴῃ ἴ86 ϑδοοηὰ ἴδ Ὺ ἃσὰ οὗ 6χ- 
σΘΘΟἸ ΡΥ σᾶτο οσσυσγοηοθ. ΟἿΪΥ ἵν ΟΣ 
[γος βάν Ὀεδη ροϊηϊθα ου ;} δῃὰ [ἢ 6 Ὺ 
δ16 ποῖ οὗ ἃ ΨνΕΙΥ τηδικεᾶ ομαζδοῖοσ, Οἱ 
(1ηὴ6 οἴμος Βαηῃᾶ, τῆς υ86 οὗ ἰἀϊοπμηδῖὶς 
Οτθοῖς ρῆγαβοβ 18 οοῃδίδηϊ ; δηὰ ἴδε 
Οτσϑαῖκ ζΘΏΘΓΑΙΪΥ 15 δἰπιοϑὶ 85 σοοα 85 ἴῃδι 
οἔὗ ῬοΙγθῖυ5 οὐ Αρρίδῃ. Νόονεὶ πογὰβ 
416, Ὠονανοσ, ἐγεαυεηῖ,2 δῃὰ ΠΊΔΩΥ͂ ΟΣ 8 
816 υδϑρὰ ἰῃ 5ίγδῃζε δῃηᾶ υπυ0δὶ 56 565. 

1 ὅ66 οἾδΡ. υΥἱϊϊ, 15; ἰχ. αὶ; χὶν. 24. 
5 ΤΏς (οΟ]ονσίησ παν Ὀδεη ποιϊςεα ὈΥ Ῥχοί, 

ΜΝ εειοοῖϊ :--ὐμφανισμός (οδαρ. 1ἰϊ, 9); ἀλλοφυ- 
λισμός (ἵν. 13; Υἱ. 24) ; διεμπίμπλημι (ἰν. 20) ; 
θωρακισμός (ν. 3); δυσπέτημα (ν. 20) ; συνεκ- 
κεντεῖν (ν. 26); ἑλληνισμός (νὶ. 13); σελαγχνισμός 
(νὶ, 7, 21; νἱῖ. 42); ανατίζειν (νὶ. 28) ; 
ἐτασμός (νἱὶϊ. 47) ; προσαναλέγεσθαι (νἱϊ!. 109) ; 
ὁπλολογεῖν (νἱϊ!. 27, 31); δοξικός, Υἱῖ!. 25) ; 
πολεμοτροφεῖν (Χ, 14, 15) ; ἀνδρολογία (χἰϊ. 43) ; 
διάσταλσις (ΧΙΪ!. 25); προσπυροῦν (χὶν. 11) ; 
ἐπευλαβεῖσθαι (χὶν. 18) ; κατευθικτεῖν (χὶν. 43) ; 
δοὰ ομιμγήσκειν ί(χν. 0. Τὸ ἴδε56 Τηδ 
Ὀς δὰ ἀεὰ θαυμασμός (εαρ. νἱϊ. 18) ; πρωτοκλισία 
(ν. 21) ; δεξιάζεσθαι (ἷν. 34) ; προπτύειν (νὶ. 20) ; 
ἀποδιαστέλλεσθαι (νὶ. 5) ; ὑπεραγόντως (ν]ῖ. 20) ; 
εὐγενίζειν (χ. 13); λεοντηδόν (χὶ. 11); εὐαπάντητος 
ον 9); ἀποῤῥωγάς (χὶν. 46); δῃὰ αὐλαῖος 
χὶν. 41). 
8.Α5 ἴδε (]]ονίηρ :--αἰσκυκλεῖσθαι («ἢ Δρ. 

11, 24), ““ἴο Ομδδαὶῦ ἴῃ ἃ 5υ]εςὶ,᾽" 
ὩΞΌΔΙΪΥ “ἴο Ὀ6 εὰ π᾿) ογ ““Ὀτουρῃὶ ἴῃ ;ἢ 
διάληψιν ἔχειν (ἰϊϊ. 322); ““ἴο οοῃοοῖνς᾽"-- 
ΦΟΠΕΥΑΙΥ “ἴο δανε ἃ ἀἰβουβδίου ἢ οὐ ““ἴο ὃς 
τοραυ(οὰ ;᾽ ψυχικῶς (ἰν. 37 ; χὶν. 24); ““ ὨΘΑΓΤΕΪΥ, 
ἐκ α»έριο "--ἰὰ οτάὶϊ Οτεεῖς, “"αρ᾽ τυλ!!γ ;᾽" 
φρυάσσομαι (νἱϊ, 34), ““ἴο Ὀδ εἶδε," ΘΟΙΠΙΠΟΣΪΥ 
“0 ἔτοῖ, τᾶρε, ὃδ6 ἱπϑοϊεηί ;᾽" ἀνα(υγή (ἷχ. 2), 
“. τροίυχῃ, τείσεδί,᾽" Οὐ ΠΑΥΣΪΥ ““ ΟΌΓΏΘΥ, του 
οἔ ἃ ΟΒΧΩΡ ;᾽ ἐναπερείδομαι (Ἰχ. 4), ““ ἴο ἀνεηρο, 
τοια] δῖος," ῬΓΟΡΟΣΙΥ “ἴο δίσικα ἃ Οἷον ο,᾽ ος 
[ὁ ἀτίνε ἃ βὲΐῃρ ἴῃ ;᾽) πεφρενωμένος (χὶ, 4), 

ῬοϊἸαὔου διὰ ἴδς ρεγξεου του τ πο [0] ονσοὰ ἐξ (Ομ 4ρ5. Υἱ., υἱὶ.). 
ὁ ᾿Ἰῃδυττοοϊίου οὗ ἴδ [εὐγὰ δηὰ ἴῃς ψὰσ οὗ υἀδ5 ἢ ἘΡΙΘΆΒΟΘΕ ων τῳ ΥἹΣ,.-- , 9). 

ΤΏς νὰσ οὗ ἤπδις σῇ Απιοοδυς Επραίος ( Ῥ. χιϊὶ, 26). 
πάδς τὴ Πεπιεισ 5 1. ἢΡ ἴο ἴῃς ἀεδί οὗ Νίοδπου (οἰδρϑ5. χὶν., χυ.). 

. Χ. 10 ἴο ΧΙϊΐ, 

5111, [ῃ6 τηδδηϊηρ 15, ἰοσ ἴ[ῃ6 τηοϑὲ ῥϑτῖ, 
ΒΟ ΒΠ οἰ μΕἾΥ οἰδασ, ἰμ6 πονεὶ πογὰβ Ὀεΐης 
ΤΑΟΒΕΥ ἀοσγίνδνεα τοῦ ΜΘ Κηονπ 
ΤΟΟΙ͂β. 

ΤΉΘΓΕ 5 ἃ στοδί νιον ἴῃ ἴῃς 51}1}6 οὗ 
στρ. ϑοιηδίσηοβ, [πουρῃ ποῖ οἴξδῃ, 
1 15 016 δηὰ πδίμυσαὶ : θὰ ΤΟΤΕ σΟσῃ- 
ΤΏΟΩΪΥ 1[15 5Ε11δα δηὰ ἀγδοϊαὶ, ἀοείοττηθά 
ΌΥ ἃ 5ἰταϊηϊηρ δῆοὺ τῃδίοτιςοδὶ οῆθοῖ, ὉΥῪ 
ἴῃς «αβδοίδθοῃ οὗ ὑμηθοαββα ἰοτν 
ψοσς δηᾶ ροπάδγουβ βϑϑῃηΐθηςοβ, ὈΥ̓͂ 8Δῃ 
δχοδϑϑῖνο 56 οὗ οτπδιησηῖ, δἀηα [ῃς οτὴ- 
Ῥἰογιηθηὶ οἵ [Δτ-[εἰοπεά ᾿τηᾶρο8 δηὰ ζ319ς 
ΔΓ Π6515. ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪΥ 1 [4115 ᾿πίο ἐδς 
ΥΘΙῪ ορροϑὶία ἔδυ 5, 15 τάς δηὰ ὑτόῖκϑῃ, 
ΔΌΝΝΑΤα ἴτοπι 115 ὈΓΘΥΠΥ͂, Τοτα σόβοσω- 
ὈΠηρ ἴῃς ἢγβι σουρῇ ποῖθϑ5 οὗ ἃ ἴγτο ἴσοι 
ὙΏΙΟΝ 6 ᾿πιθηβ ἴο ψοτκ οὐΐ Ὦ]5 ὨᾶΔΙΤα- 
ἔνα, ἴδῃ (ἢς σοταρ[εἰθα σοτῃροβιος οὗ 
ἃ ΠΟΓΑΤΥ δάορί. ΑἸιορείμεσ ἴῃ 6 5:}]6 ἰ5 
ὈΠΡΙΘαβδηΐ δηᾶ πηϑδι5(ΔοΐοτΥ, σίνίης ἴῃς 
Ἰάθα οὗ εἴοτι δηὰ ἀϊἰβρίδυ, οἵ αβδθοίδιίου 
δηᾶὰ Ὀαὰ ἰδϑίθ, οὗ ονϑι-εἰδδοσαϊίΐοι δπὰ 
Ονο -οοἸ]ουσηρ, δηᾶ ὑγοάυςϊηρ ἃ σεγΐδιη 
ἀϊδυξι οὗ ἴῃς υτὶϊοι 5 βιποὶ δάβοσεωος 
ἴο τυ ἢ. 

ἢ 11, ἘΠΒΤΟΕΒΙ͂ΟσΑΙ, ΝΑΙΕ ΟΕ ΤῊΗῈ ΒΟΟΚ. 

Ιῃ δϑ μδηρ ἴῃ6 ναῖυς οὗ [ῃς ϑοοοπὰ 
Βοοῖκ οὗ Μδοοδῦθοβ 845 85 ἢιςέοσ δὶ 
δυο, γ16 τιϑί Ὀθρίη 1 ἀγαυσίης ἃ 

““ρυδεά πρ,᾿ ΒΙΌΡΕΙΣ “ἐ ρδεᾶ υἱτὰ Ἰητο] ]οςὶ :"Ὁ 
ἀκλύειν (χὶι, 18), ““ἴο " τηρίοδὰ οὗ “ἴο 
ἰαϊηὶ ; δευτερολογεῖν (ΧΙ. 22), “ἴἋο Δ άχοια ἃ 
βοοοπὰ ἔπιὶς,᾽ ΚΘΏΘΓΑΙΥ ““ ἴο τηᾶΐτο ἴῃς βεοοσκ 
ΒΡΟΟΟΣ, βοιηὴς οἣς εἶδε πανίηρ τηδάς ἰῃς δτεῖ; 
ἀκληρεῖν (χίν. 8), ““ἴο Ὀς Ψτείοδεά,᾽" ῥρχορεεῖν 
“ἴο Ὀ6 νῖοῦϊ ἃ Ξε; φ (χῖν. 14), 
““ἴο ΗῪ ἤτομι," ΡῬΙΟΡΕΓΥ ““ἴο ρυὶ ἴο Ηϊρῆι ;" 
διεξάγειν (χὶν. ζ , “᾿ἴῖἴο Ὀεδανα," Τοιτη ΟΣ 
“ὁ ἴο Ρ835 (οῃδῖβ 116), οὐ ““ἴο ἴδκὸ οἂγα οἵ, ἮἾ δὰ 
ἀποκαθιστάναι (χν. 20), “ἴο διτλῆρσεο, κἰκῆοει,ἢ 
ΘΟΙΏΣΊΟΩΪΥ “ὁ ἴ0 τοδίοσο." 
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τηδικοα ᾿ἰη6 θεΐνγεθεῃ (ἢ 6 “Τηϊτοάποίοῖν 
Βοσιτηρηϊβ " δηά ἴῃς “ Μαίῃ Ναιτδῦνε. 
Τα ᾿πἰτοάυοίοτυ ἀοσυπηθδηΐβ ἀγα δἰπγοϑῖ 
ΠΟΓΙΔΙΏΪΥ ἔοσροτιθβ. [{15 ΠΙΡΏΪΥ ᾿πηρτοῦ- 
406 τῃαϊ ἴῃς 7ενν8 οὗ 76 πιβα]θλ 5ῃου]ά, 
δια {Πς6 (ΤΟῸ 0165 οὗ [Π6 γδασγ Β.0, 144--2, 
ἢν δα ἀγοϑεθά ἃ ἰεϊίεσ ἴο {πε ὶν Ὀσοίῃγθη 
δῖ ΑἸοχδηάσα ἀθϑιπηρ [6 πὶ ἴο ΚΘΟΘΡ [ἴῃ 6 
ἰοϑῦναὶ οὗ ἴῃς Ὠεαϊοδίίοη. [Ι{ 15 αυϊΐα 
Ἰτῃ ΡΟ551016 {παΐ, ΘΙ ΠΘΥ ἸῺ ΒΟ, 16 5 ΟΥ Β.6. 
125,1} ἴῃογ 5ῃουϊ ἃ ανε νττδη τῃ6 ἔατς 
ΤΑρο οἵ ἴ[4]56 Ὠἰδίοιυ δηὰ ἰγάϑῆγ Ἰἰθρεηὰ 
ὙΠΙΟἢ οοηϑατςαϊο5 [Π6 Ξοσοηά Ιοἔοσ, δηΐ 
15 5414 ἴο ἢανα Ὀδεὴ βθηΐ Ὁγ [445 Μδο- 
οαῦου5 ἴο Απδίορυϊυβ, Ῥίοϊθαγ ῬὮ1]ο- 
Τηδίου 5 [δ οσ (οΠΔΡ.]. 10). ΤῊς Δαῖῃοῦ 
οὗ ἴῃε. ΒοΟΚ 15, ποννανεῖ, ποῖ ὩΘΟΘϑϑα  ΪΥ 
ἴο Ὀ6 σμαγρεά ΜΙ [Π6 Δ τοδί οη οὗ (ἢ 68 
ἵνο ἀοοσυτηθδηῖς  ]Οἢ ἢ6 Ὀχεῆχοϑ ἴο ἢὶ5 
Ὠδιταῖϊνα, δηὰ νι οὴς οὗ ψῇῃϊοῇ ἢ]5 
ΠΔΙΤΔΌνΕ 15 1ῃ ἀἄἰσγοοῖ σομίγδάιοῖοη.2 [ἱ 
15 ἴσ τῆοτα ῥγόῦαῦ!α [δὶ ἢδ ουηά τῃ6 
ἀοσυπηθηΐῖβ δον 1ῃ εχιβϑίθηοα αἱ (ἢς 
6 ἤδη ἢδ ντοῖθ, Ὀιξ Παά ποῖ (ῃ6 
ΟΠΌΟΔ] δοιυπηθη ἴο ἀἰβοονοσ ΤΠΘῚΣ πψόοσίῃ- 
Ι659η 655. ΑἸεχδηάσια νγαϑ, 'ἢ [ἢ6 βεοομά 
ΟΘΏΓΟΣΥ Β.Ο., ἃ ΟΙΚΘΠΟΡ ἤογα Ἰοἰίοσϑ, 
ἄδογοαϑ, δῃὰ Ῥυῦ]]ο σοταπηπη]οδίϊοη 5. οὗ 
411 Κιηάς ἴτοθ οὔθ μφβονθσῃπιθηΐ ἴἰο 
ΔΠΟΙΠΘΙ εῖῈ [ΓΘ ῥτοάμποεὰ ὉγῚ ἰὴ8 
ἴΔο1]6 Ρθῃ5 οἵ Ποτατν δἀνεπίαγογβ. 3 Η]5- 
[ΟΓΤΙΟΑ] ΟΥ̓ ἸΟΙ5 Τὴ νὰ 5 11 ἀθνοορθά δὲ (ῃ68 
Ἐ]6 ΨΏΘη Οἷα δυΐθποσ ψτοίθ, απα ἢ6 νγὰς 
ΠΘΟΥΙΔΙΠΙΥ ποῖ ἃ ΡΘΊΒΟῚ οἱ δουηά ᾿πἀρτηθηῖ. 
10 15 Θάϑὺ ἴο υπάεσιϑίαηα ἢΪ5 Ὀδίηρ 1π}- 
ῬοΒΘα Ὡροη ΡΥ ψουκϑ [Π6 ἴομα οὗ ψῃ]Οἢ 
ὑνὰ5 ἈΡΥΘΘΔΌΪΘ ἴο ἢϊπλ, που Ρἢ Ὧο ρτϑαΐ 
ἸΏΡΘηΛΠΥ μαὰ Ὀδθη βῆθνῃ [ἢ [ἰΠῸῚΓ 
ΠΟΠΟΟΟΙΙΟΏ. 

ΤὮΘ πηα]ὴ Ὠδγγαῖϊνα 15 ποῖ ἴο Ὀ6 σοη- 
ἀεπηηθα πηῃεασά οἡ δοοουηίΐ οὗ 115 ῬΟΟΥ 
Δα βοιηθνπῃαΐῖ ἰαυνάτν [τορι βρίθοθ. [Ι 
Ῥτοσδβάβ, 85 Μ}1}} ἀρρθασ Πεγθαίθσ," [τῸΠῚ 
Δ ΘΗΌΓ͵ΟΙΥ αΙβδτεηΐ βδοῦσοθ, [{ Ὀτθαῖῃ 68 
ἃ ἴοῃς (ῃαΐ 15, οη (6 ΨΠΟΪ6, ποῖ υη- 
{τ 1] ΟΥ εχίγαναραηῖ, [1{αὐἀπηϊῖς 
λα 15 δηα 51ὴ5 οἡ Π6 ρατί οὗ ἴΠ6 ὙΠ 61 5 
ΠΟΙΠΙΓΥΤΊΘη,5 ΨΏΙΟ. ἃ αἰδῃομοδδί πλδη 

ἱ Τῆς Μ55. νῦν Ὀεϊνεδθη ἴπ686 ἴνο ἤαΐϊος ἴῃ 
οἾΔΡ. ἱ. 10. 

5. (οιῃρατα οΠΔρ. ἷ. 13-16 τῦῖ[ἢ σΠΔρ. ᾿χ. 1-ά. 
δ ὅεεὲ Εναϊα, “Ηἰβίουυ οὗ 15γὰ0],᾽ νο]. ν. 

Ῥ. 467, Ε. Τ. 
ὁ 566 8 4, οἢ ἴῃς ϑουζοαϑ οὗ ἴῃς Βοοκ. 
δ ὅὲ6. Τἤαρ. ἱν. 3, 7-17, 32; ν. 1τ, 23; 

ΥἹ. 12-17; ΥἹΪ, 13; χ, 20; χίϊ. 40; χῆϊ, 21; 
χὶν. 23. 

541 
νου ἃ να οοποραϊθά, ἘΤῃουρῇ ἰῃ 
ΦΘΏΘΓΑΙ οχοαϑϑῖνα ἴῃ 115 ΠΌΙΤΏΘΓΙΟΔΙ βίδῖο- 
τηθηΐς, 1ἴ 15 ΟΟΟΔΘΙΟΏΔΙΥ Τοσα τηοάοσγαϊθ 
[δὴ ὄνθὴ ἴπ6 ΕἸγοῖ Βοοκ,; δηά ἱΐ 15 οοῃ- 
ἢτηλθα ἴῃ 50016 τηροχίδηξ ΡΑγ Οι 415 ὉΥ͂ 
οἰδϑϑῖοδὶ τοῖς δηα ο1455104] ΤΕΙΏΔ1η5.2 

Ουἱ τῆς οἴμοσ βαηά, 1 πγυϑί Ὀ6 δατηϊίθάα, 
ἢγχοῖ, ἴῃαὶ [ῃῆ6 ψοτκ σοηΐδιηθ ὨΌΤΏΘΙΟΙΙΒ 
Ὠβίοτσιοδὶ τῃϊϑίαϊκοϑ ; δηά, βθοοηαϊγ, (ἢδὶ 
1Π6 ψΓΙΟΙ Πᾶ5 σογίδϊη ῥσχα)πάϊοθς δηᾶ 
ΡῬΓΘΡΟΘ5655: 05 ψΠΊΟΝ σοηοΓ Ὠΐτὴ ἴῃ Βοῖὴθ 
τηδίίουβ ὉΠ ΠΙΒΌΝΟΣΙὮΥ 85 δῃ Πἰϑίοσδῃ. 
Απιοηρ ἨιΙβίοσιοδὶ οὐσοὺβ οὗ δῃ οὈνϊουϑ 
ΠΠασαοίοσ τΔΥ ὃ6 τῃηϑηςΠοηδα [ἢ6 [0]- 
Ἰονίηρ :--Ἰ1. ΤΠ ῥσόβθηοα οὗ ΑμΠοοδυβ 
ἘΡΙΡἤδη65 ἴῃ 76 βάθη δὲ τ[ῃς ΕἰπλῈ οὗ 
{πΠ6 στεαΐῖ ρειβθουῦοῃ, δηὰ ἢϊ5 δοίυδὶ] 
ΒῸΡΟτηςοηάδηςς οὗ ἴδ ἰογίυγοϑ ᾿ηῆϊοιθα 
ΟἹ [Π6 τηδυῖγτϑ (ΟΠΔΡ. ΥἹ]. 3--29); 2. ΤῇΘ 
αἰγουτηβίδησας οὗ ἴῃς ἀδδαίῃ οὗ Αμπιὶόοθι 
ἘΡΙΡἤΔη65 (Οἤδρ. ἰχ. 4-28); 3. Τῆς 
ἴτς οὗ (Π6 ἢχϑὲ Ἔβχρβαϊίοη οὗ 1,γ5145 ἰηἴο 
7υάεα (οἢΔΡ. ΧΙ. 1--1 5); 4. ΤΕ τϑ τ] οῃ 5 
Ὀεΐνθθῃ 1,.γ8145 δῃαὰ Απίοσμις Επραῖοσ 
(ςἢδρ. χ. 11); 5. Τῆς ρεποά οὗ ἔπιθ 
αἀυτίηρ Ὠ]οἢ τῃ6 ΤἜΙΏρΡ]6 ἰᾶγ τναϑίς θοίοσα 
1ἴῖ5 ρυπῆοδλίίοη δηᾶὰ τεο-ἀδαϊοδοη ὉΥ 
7045 (οδαΡ. χ. 3); 6. Τῆς ἀδίε οὗ [Π68 
τροονοῖν οὗ (Π6 Αογὰ (οἤΔρ. χν. 31, 25); 
η. ΤἼς Ιαπάϊῃρ οὐ Τοπγδίγιβ 1. οἡ ἴῃ 6 
ςοαϑβῖ οἵ ϑυτία “1 ἃ ρτεαῖ ΡΟΟΙ δηά 
ὨΑνΥ" (εἶαρ. χὶν. 1. Αἰμοὴρ 86 
ΨΤΙΓΟΙ 5. ὈΓΟ͵] ἀἸσ65 ἀπὰ Ῥχαροββθββί ἢ 5 
ἴν0 ἃΓῈ δβρξοῖα ! νγ ποίσΘΑ} ]6 :--ττ. Η!ς 
ὈΙΟΥ Παϊτγεα οὐ [π6 ϑυγίαῃβ, "νυ οἢ ἰ5 
ὨΊΔΗΪ 656 αὶ δ Ἔν ΥΥ ἴσῃ (ΟἤΔΡ. ν. 11--2 4 ; 
ΜΙ. 3, 4. 9, 27, 34; ΜΠ. 32, 34; ΙΧ. 7, 
13, 2δὃ ; ΧΙ]. 22; ΧΙ]. 0; Χὶν. 27, 39; ΧΥΝ. 
3, 6,32, 33), Δηα Μ ΠΟΙ οαηποῖ Ὀὰϊ τηᾶκα 
Ὠϊπὶ ἃη πηΐα!γ πάρα οὔΠΕγ σοηααςΐ δπὰ 
ἸηϊΘὨ[ΙΟΠ5 ; δηά 2. ΗΙ5 ρῥγϑα!δοῦοη ἴοσ 
τῆς. τρλγνοίουθ, ΨΏΙΟ. σαυδθ5 ἢ ἴο 
δοσδρῖ 85 ἴπι|6, δηά ρυὶ ἐογινασά νι 16 

1 Τῆς Βὶρμεβί οβιϊπιαΐς οὗ ἴ6 ϑγτίδη ἴοσοθς 
τοδάς ΟΥἩ ἴῃ6 δυῖμοσ οἱ ἴῃς ϑεοοηά Βοοῖ ἰς 
115,300 (οἤαρ. ΧΙ]. 2), νμετεᾶβ ἴπ6 δαΐμοτ οὗ ἴῃς 
ΕἸγοὶ ΒοΟΚ ρινθ5 ἴΠ6 Πα ΟΣ ΟἹ ΟἿδ Οὐσαϑίοη ἃς 
128,000 (οδδρ. χν. 13), ἀηαὰ οὐ ἀῃοῖπεγ (ςἤδρ. 
ν]. 30) ἃ5 120,ΟΟΟ, ΝΊΟΔΠΟΙ 5 ίογοα ἴῃ Β.6, 166--ς 
5 τοοκοηδὰ δῖ δ4,)οο πηδῃ ἴἢ 1 Μάδςς. ἰϊ). 239, δἱ 
ὯΟ πιοζε πη 2Ο,00Ο πῃ 2 Νίαδςο. νἱ}], 9. 

3 ΤῊς ρμοκίτίοη οὗ Ἠε]οάοχας ἴπ ἴῃς σουτέ οὗ 
Θεϊειοιβ (αΠΔρ. 11}, 7, 37.» 15 ςοπη πηδὰ Όγ Αρρίδῃ, 
(΄ 5γηαςα,᾽᾿ ὁ 45); [Π6 σομίογγιηρ οὗ δὴ Απιοςπίαη 
ΟἰΠἸΖθ ϑἢρ οα ἸΠ ΠΑΡ] ἰαηῖ5 οἵ οἴ μὲσ ἴονντις (οΠᾶρ. 
ἷν. 9, 19) ΟΥ̓ σοἷῃβ οὗ Ριο]οπιαῖς (Μηιοππηεοῖ, 
“ Ῥοβοηριίοη ἄς Μέπα,]]65,᾽ νο], ν. Νοβ. 323, 
472, 522-534; νο0]. νὶ1}. Νο, 159). 
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πὑὐπηοβίὶ ἔοτοθ. οὗ ψϊοῖ 6 16 σδρδῦϊς,ἷ 
τῃ6 ““πηδηϊεϑίδιίοιϑ " οὗ Ὠϊνηθ Ῥονοῦ 
(ἐπιφανείας) πο ψεῖα βαϊὰ ἴο πᾶνε 
οοουχτοὰ 1 ἴῃΠ6 οουτβα οὗ ἰἢ6 εἰγυρρὶς 
Ὀούψοθῃ ἴῃἢ6 [ον δῃά [ΠΘΙΣ ΟΡΡσ 580 15, 
Δα ὈΥ͂ πη6δῃ5 οὗ Ὠ]ΟὮ, ὈΠΠΟΙΡΑΙγ, ἴῃ 6 
765 δοῃιονοά [Π6ἱγ ᾿ημἀδροηάθηοα. (ουη- 
βιἀδπηρ ἴῃς ἴδοις ἴῃδὶ [6 δυΐπογ οὗ ἴῃς 
Εἰγοῖ ΒΟΟΚ, ΠΟΓΔΙΏΪΝ ἃ ἩΣΙΘΥ ΠΘΆΤΟΙ ἴο 
ἴῃ6 ἀνθηΐβθ, ΚΩΟῪΒ Οὗ ὯὨῸ 5:0 ἢ “ΣΩὩΔη]- 
ἰβϑιδοηβ,, ΜΔ ΤΑΥ͂ δϑϑηθ ἰπδὶ [ἢ 6 
ῬΟΠοΟα νγὰβ ποῖ οδ ἴῃ ὙὮ]ΟΝ ΤΆΙΣΘΟΪ65 
ὝΟΙΟ ΓΟΑΪΪῪ ψεουρῃ. Τῃ6 ἐπιφάνειαι 
οὗ 2 Μδοοδῦθϑβϑβ ἃῖὸ ἴῃ1|5 ἰδίδνὺ δα] 05 
ἴο ἴδ6 τοᾶὶ Ἠϊβίοσυ, εἰἴμεσ ᾿ηνθηϊοα ὉΥ͂ 
ἸΠΕΘΓΔΙΥ͂ ΤΊΘῺ 85 ΘΙ 6] 5 ΠτηΘηΐ5, οὐ Ὀ6]16 5 
ἴῃδὲ σταάν4}}γ στον ὉΡ διηοηρ ἃ οσεάυϊοιιϑ 
Δ τ λγνο]-Ἰον]ηρ ΡΘΟρΪ6. Ουτ ῥγαβθηῖ 
ΔΌΚΏΟΙ ΙΏΔΥ ποῖ πᾶν Ῥδϑῃ (Ὡς ἤγβὶ ἴο 
Ἰησοάπος ἴδηι ᾿μῖο ἃ τι τθῃ ἰδίου, Ὀπὶ 
ἢϊ5 1] δοοδρίδηοε οὗ ἴθ οδῃηοῖ δι 
ἀείσαοϊς ἔσοτι οὔσ ἐβτηδία οὗ ἢϊ5 οὐ! ο Δ] 
ἡυάρταρηῖ. 

Υεῖ ἴῃς να] οἵ ἴα Βοοῖϊς 15 σοῃϑβιἀδζ- 
4016. ἘῸΣ ἃ οεοτίδίῃ ρεποά οὗ εν] 5ἢ 
ὨϊδίοΙγ---ἰ6 ἸΟῸΣ ΟΥ ἔνε γεδγβ ρσεοθάϊηρ 
ἴῃς δοοδββίοῃ οὗ ΕΡΙ ΡἤΔ)65 (ΟΒΔΡ. 111.--ἶν. 
6)--Ἰξ 15 ΟἿΓ 5οὶβ δας ουγ, ἘοΥ [ἢ6 500- 
οοοάϊηρ ροτοὐ---ἔγοσα Β.0, 176 ἴο Β.Ο. τ66 
---ἰὶ τ 5 ῥάσα] ]6ὶ ἢ τ Μᾶδοο. ἱ. το-ό4, 
Ὀυϊ 15 τη οἢ πλοῦς 1] δηά ὄχϑοῖ ἴῃ ἀ6- 
[4115 (δ Ρρ. ἱν. 7 ἴο εῃὰ οἵ οἰδρ. νἱ}.), 
Δηα [ΠΟΓΘίοσα ΚΟΥ 5ουν θα 6. ΕῸσ ἴῃς 
οἰοβίηρ ρεγιοά οὗ ψῇῃῖοὰ 1ἰ ττ6415----τοτῃ 
ΒΟ, 166 ἴο Β.6, 1τ6:---ἰῖ 158 οὗ στϑδιγ 
Ἰηξουῖοσ νδ]ι6, Ὀεϊηρ οα δδοιξ ἴῃ6 5δὴς 
8016 ἃ5 ἴἢ6 ΕἸτϑὶ Βοοκ, δηά οὗ σαυο 
ὙΘΔΚΟΙ δυο. 9611, ἐνθῃ ἴῃ [815 1δϑὶ 
Ῥοσγίίοῃ (Ομ δ 5. υἱ]].--χν., 115 ὨΙβίΟΥΟΔ] 
νδῖυα 15 ἠοῖ ΔΌϑοΪ] Εν μὴ βίμος τ οο- 
ΟΔΒΙΟΏΔΠΥ ΓΘ 65 ἘΠΙΒΌΜΟΣΓΩΥ ἀεί8:]5 
ΟὨ Ῥοϊπῖβ οὐ ὙΒΙΟΒ ἴῃ6 πιῖοῦ οὗ (ῃς 
ΕἸἰσϑὶ ΒΟΟΚ [45 οτηϊ θα ἴο τους. 1η- 
βίδῃςϑϑ οἵ 115 846 ἴῃ δοσουμῖ οὗ Ῥ(ΟΪΘΙΩΥ͂ 
ΜΜδοζοῦ ἴῃ οὔδρ. Χ, 12, 13 ; ἴῃ 5101 οὗ 
ἴῃς οονοίουϑῃ685 οὗ ϑηοη (ΠΡ. χ. 19-- 
22); ἴιε νἱοκεὰ ἀδεὰ οὗ ἴῃ8 τηβθῃ οἵ 
]ορρᾶ (οβδρ. χίϊ. 3--5); Ππιάλϑ᾽ 5 υἹοίουῦυ 
ΟΥ̓ΟΓ ἃ Ὀοάγ οἵ ΑτΔῸΒ (οἢΔρ. Χίϊ. 10--12}}; 
ιῇῃς αϊε οἵ Μϑηρίδυβ (ομδρ. χιϊ, 3--8); 
[Ὡς ἘΟΔΟΏΘΙΥ οὗ Ἐποάοσι5 (οὔδρ. ΧΗ. 
21); ἴδε ᾿απάϊηρ οὗ Τεηλείτυβ 1, α 
Ζγοῖ (οὨΔΡ. χὶν. 1); ἴῃς περοιδοηβ 
Ὀείνδθηῃ [υἀΔ5 δΔηὰ ΝΊΟΔΠΟΣ (οδδρ. χίὶν. 

866 οδαρ, {ϊ, 25, 26, 33, 34; Χχ. 29, 30; 
8 ; ΧΙϊ, 22; χν. 23-27. 
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190-26) ; δηὰ [86 ϑυϊςϊάς οὗ ἘΔΖὶβ (8!}».- 
χῖν. 37-6. ὍΒοσα ἴῃ6 ντῖῖοσ οὗ ἴπ 6 
Θοασοηάᾷ Βοοῖς 15 δἱ νδδῃςθ τ [86 
δυῖθοσ οὗ ἴῃς ΕἸτγϑί, ῃἰ5 ΔΌΓΠΟΓΓΥ τουϑὲ ὈᾺ 
86ῖ 5146 88 ΟΣ} 1655: Ὀυΐ ΕΟ 15 
ματιταῖϊνα 15 Δ! ΠΟ 4], σοι ρΔΈΡ]6, δηα 
ποῖ ἴῃ 1156 17 ̓ πιρσοῦδθ!6, 1 ΤΩΔΥ Ὀς ἔα 
υϑοα ἰο 66 ουὖἭξ 6 ξοιηθνῃηδὶ τθαρτα 
δκείοῦ πιο τὰς πτιίοσ οὗ Ὡς ΕἸγϑς 
Βοοῖκ 48 ᾿πουρῃΐ συβιοϊεηῖ [ῸΣ ἢ] Ρυτ- 

Α ἀεϊϊοαῖα ἀἰϑου Δ ΠΟἢ 15 τ 
ἄουδε πεεράεὰ ίοσ [πε βεραγσδῦοῃ οὗ [Ὡς 
ἴα156 ἴτοτῃ ἴῆς ἴπι6 ἴῃ ἴῃς υύυιῖοῦ 5 δἰδίε- 
τηθδηίβ, ἴῃ6 σεηυΐπα τοῦλ (Πς ἐδυτιοαῖϊθα ς- 
Ῥυϊ [6 {0} οΠοΔ] Ὠἰϑίοσδη Μ11}, τὰ 
Ὀοίϊονο, δης ἰἰ [6510 [6 ἴο ΟὈίδίη ἔσοσα τἴἢ 6 
ϑοοοηᾶ Βοοῖ οὗ ἴ!ε Μδοοδῦθοβ 4Α ποῖ 
Ἰῃοοηϑιἀογαῦ]α διηουμὶ οὗ να Ὠ19- 
τουοδὶ τηδίοσ δ]. ἢ 

ὃ ΙΝ. Θοῦβοεβ ΟΕ ΤῊ ΒΟΟΚ. 

Αοοοτάϊηρ ἴο ἴῃς Ἔχρτοβ5 βἰοιθηΐ οὗ 
τ[ὴ6 πιϊῖοῦ (Ομ ΔΡ. 1. 19--23), 815 τηαῖτι πδτ- 
ταῖν 5 ἀσανῃ ΘΠΌΓΟΙΥ το ἃ 581πρ]6 
ΒΟΊΓΟΘ, ὈΘΙΩρ 5 ΡΙΥ δὴ ερϊϊομηα οὗ ἃ 
ΜΟΥΚ πιτθη ΟΥ̓ ἃ ΟΟΣΔ “Ἢ 7}4908 οὗ 
Ογγοης," οὗ νολ γα πᾶν 20 οἴδογ 
ποῖίο6. [880}}8 ψουΐκ, ἢ6 8405, γὰ5 ΟἿ δ 
ἴῃ ἄνα ““Βοοῖκ5," νῃϊοΣ δ6 ρῥιοροβθαὰ ἴο 
οομορηίταίς ἰμῖο ἃ βἰῃρὶβ ᾿τοϑῖδθ. Ιὲ 
οομαρσίβοα δὴ δοοουηὶ οὗ ἴδε ἀδθάς οὗ 
7υάἀλθΒ Μδοολθειβ δηᾶ ἢ18 Ὀτοΐμεσβ, οὗ 
[86 ρυσδοδῦοῃ οὗ ἴῃς ΤορΙο, ἴῃς ἀςεὰξ- 
οδίίοη οὗ ἴῃς αἷΐϊασ, ἴῇῆς ψατβ οὗ ἴδε 
76ν»5 τὰ Απθοοδυς ΕΡΙΡἤδη65 δηὰ ἢ 5 
80} Επραῖογ, δῃὰ [6 τηδη οι οηβ οὗ 
Ὠινίῆθ ρόνοῦ (ἐπιφανείας) σὨΣΟΝ πιδὰ 
ΘΔ ὈΪοα [Π6 76) ἴο ονθγοοπα ἴΠΕΙΣ 6. 6- 
ΤῊ165, δῃηὰ Ὀσχηρ ἴῃ6 βαυρρὶο ἴο ἃ 5ς- 
ΠΕ 5581]1 ἰβϑιθ. 1 νγὰ8 ἃ ἰδ οσουβ Ὠἰβίο συν, 
ἰοογαϊηρ ΜΠ ἰδοῖβ, δηᾶ Ὀηϑ ηρ τὰ 
ὨυΠΊΘΙΙΟΔΙ βιδιεσηθηῖβ (ΟὮΔΡ. ἰ1. 24), αβοζά" 

Δ Ἑναϊὰ ξαγβ: “Α οἵοβεσ Ἐδησθιθίαθος «{} 
(6 50 ]5 διὰ τηεϊμοὰ οὗ (ἂς κ, δηᾶὰ ἂς 
ἀϊξοεσησηθηΐ οὗ ἴμοβα ρογοῃϑβ ἰῃ Ἡ ΒΙΟΝ [86 τοσε 
ἕοστα οὗ ἴῃς Ὠἰϊςίοσίςδὶ εἰεσωθηῖβ οὔτηδῖος, 

τηδίοσίαὶ, Ἧς κῆφημα Υ ἴοσς ἴδε δυο ρδγῖ οὗ ἴδῃς 
Βἰβίοιγ " (΄ Ηἰβίοσυ οὐ 15Ξγϑεῖ,᾽ νο]. νυ. Ῥ. 467, 
Ἑ. Τ.}:ς Ῥχοίεβθοσ. ἮΝ ἐβίοοϊξ. οοῃβιἄοτβ ἴῃς σσοσκ 
“ὁ ηοῖ ἃ οοῃηεοίεα δηὰ οοτρϊοῖς ὨἰΞίοσγ, ὕὈπὶ ἃ 
β6σίε5 οὗ βρεοίαὶ ἱποίἀθηὶβ ἕγτοσα (ἢ 116 οὗ [πάδς, 
ἐΠυϑιταϊηρ [6 ῥσγονἀθπδὶ ἰηϊεγίεσθωος οὗ ἀοὰ 
ἷῃ Ὀδδα] οἵ Ηξἱ ἶο, νκμό ἐπ “μνόσέαπεα,, Ὁπὶ 
δ ο ἰϑηοὰ ἰπ ἔοσσα " (΄ Ὠὶοϊ. οὗ ἴδε ἘΒΙΌΪς;᾽ 
γ0]. 11, Ρ. 177). 
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1ὴρ᾽ Ἰτοτοσηρ δα κοιηονῆδί ατΥ τοδάϊηρ 
ἴο 5π(πἀὐδηῖς, Ὀὰΐ ηοῖ οα]ουϊαϊοα ἴο «δἰταςῖ 
1.6 τερασγὰ οσ᾽ δἰ μοι οὗ ἴο56 ΠῸ τοδά 
ῬοΟΟΚ5, ποῖ ἴο ἰποζθαβθα ποῦ δίοοκ οὗ 
Καον]θᾶρα, Ὀυϊ 85 8Δὴ ἀφτεθαῦ 6 οσσυρᾶ- 
ἴοη. Τὴ οὔ͵]εςὶ οὗ οὐγ διίῖπου νγὰ5 ἴο 
ῬοΡυΐαῆβα [15 ψοσκ, τ ὨΙ ἢ ἢδ ῥτοροβοὰ 
ἴο ἀο ὈΥ̓͂ ςοπάεδηβίηρ 115 ἴΔο5 8Δη64 ΑὈτρ- 
ἸῺ 115 παιταῖνοβ, δ [ἴῃ6 βδῃι6 {ΠΠῈ6 
δαοτηϊηρ ἴμεῖ ἢ οἰεραηΐ ρῆγαβεϑβ δηᾶ 
ΟἾΒΟΙ ρτδοθϑ οὗ οοϊῃροβιξίοῃ (οΠΔρ. 1]. 
26--21). 

Νοίδιηρ ἰ5 Κπόνῃ οὗ “7άϑοὴῃ οἵ Ου- 
ΤΘΏΘ,᾽" οΥἩ ὨΪ5 το κ, Ὀογοπα ψνῆδὶ ΤΩΔΥ ὃς 
βαϊῃεσεα ἤἴοσῃ ἴἢ656 βἰδίθιηθηΐβ οὗ οὖσ 
δυΐμοσ. Α πῖνε οἵ Ογσγεηθ, δουρῇ 8 
71Θν, του δἰπηοδὲ σογίδιηϊν τι ἴῃ 
Οτεεῖϊκ ; δηά 1 σῶα ροθαρβ Ὀ6 ϑϑυτηθα 
ἴτοτλ ἴΠ6 ρϑηθίαὶ οῃδγδαοῖοσ οὗ ἴῃ6 5|γγ}ὶ6 
Δα ἀϊοϊίοῃ οὗ ([πΠ6 ψοσΐκ, 5 γα ἢανα 1ΐ, 
ἴῃαἴ πε ντοΐῖθ ἴῃ ροοά Οατθοκ. ον ἢς 
οδίαϊποά ἢἷς Κπονϊθᾶρε οὗ ἴῃς Μδς- 
οΔΌΘΔΙ βιπιρρὶθ ψὰ ἤᾶνα ΠῸ τηθΔη5 οὗ 
ἀβίοσιη]ηρ, ΠΟΥ 15 1 δτορεῖθευ οἶδα ἴο 
ψ δὶ ΡΌὈ]1ς Πα δἀάσεββεα ἢϊτηβο!., Ῥετ- 
ἢδΡρ5 ἴῃ6 τηοβῖ ὑσοῦδθ]α ςοπη]θοΐαχε 15, 
τῆι, ᾿πουρῇ Ὀοση αἱ Ογσεμηθ, ἢ6 γεῖ, κα 
(ΔΙ ΠπΔοῆ5, δηα οἴμοσ Ογτεηθοδῃβ, σα- 
5]:46α δ ΑἸεχαημάσα, δηὰ Ἵοοιηροβϑά ἢ]5 
ἰτεδίϊβα ἴοὼγ ἴἢ6 Ὀεηθῆϊς οὗ ἴῃς 76] 5ἢ 
σΟΠΊΠΔΙΏΠΥ 1Ππ 1Ἰῃδί οἱἴγ. [{ 15 Ὀ]Διη ΠΌΤΩ 
ΟἰΔΡ. 1]. 22, {παΐ [16 τηάσνθ!]ουβ ῬΟΙΟΏ5 
οὗ [86 Ὠἰϊδίοσγυ, ἃ5 6 αν 1, ατὰ ἄϊιε ἴο 
Ὦλτὰ, δηᾶ ποῖ ἰο ἴῃ6 ΕΡΙϊοτηδΐοσ, δπὰ νν8 
ΤΩΔΥ [Πογαίοσα Ῥγδϑιτης ἴῃπαΐ ἴο Ὠΐτῃ ἴοο 
15 οὕηρ [6 ἀϊάδοϊίς δηᾶ δάπιοῃϊτουν 
σδαγδοίοσ οὗ ἴῃς δηΐίγε ἰγσοδῦϑβε (ομΔ05. 1]. 
28, 29; ἷν. τό, 17, 38; ν. 9, 1ο, 19, 20; 
ΥἹ]. 12-17, 31; 1]. 25, 26; ἰχ, 5-το, 28 ; 
ΧΙ], 41-45.; ΧΙ, 7, 8, ὅζο.). Ὅμὲ ἀδίς 
δῖ ΨΏΙΟΙ 7 βοὴ ᾿νε δπα ψντοῖθ 15 Ἔνθ 
ΤΏΟΥΘ ὉΠΟΘΓίΔΙη ἰμδΔὴ τηοϑὲ οἴου ροϊηΐβ 
ΤΟ ϑρθοῖηρ Ὠϊπ. [Ι{ 15 σοηῃσοίνδοϊα τῃαΐ 
ἢ15 ὈΟΟΪ πῆδῪ ἢᾶνε Ὀδοη σοπιροβϑα νη 
ἃ ἴδιν γϑαῖβ οἵ τς Ἰαϊαϑὲ ὄνθηΐ [πὶ ἢ6 
ποί!οθ5, ΏΙΟΝ 15 [Π6 δια θαϑϑυ οὗ Ευρο- 
Ἰεπηιβ ἴο Ἐοχης (οἢ. ἱν. 11) ἴῃ Β.6. τότ; 
11 15, οὐ ἴῃς οἴμεσ Παηά, 2υςεἰ δίς ἴῃαι ἢ 
ΙΏΔΥ Ὡοΐ πανα τις ἢ {1} 5ΠΟΤΕΥ Ὀδίοσα 
ἴῃ ἀδδισιοίίοη οὗ ΓἜγυβαϊθηλ. Οομπ)θοΐυτα 
85 Ρῥ]αςβα (ῃ6 σοπιροβιξοη αδοιξ τῃς 
ΥΘΑΥ Β.0. τοο. 
ΤΠ νοῦκ οὗ 7άβοὴ 15 ἴο Ῥ6 νἱεννοα ἃς 

[86 5016 Ὠἰδίοσιοαὶ βοῦσοα οὗ [6 Βοοῖκ 
1 Ῥγεϑίοοις, ὦ “5. ὦ. ; ϑίδῃϊου, “1 ,θοΐασος οἡ [ἢ 6 

7ενϑἢ ΟΒυτοῖ,᾽ νο], 111. Ρ. 270. 
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ἔἴτοτῃ ΟἤΔΡ. 111. 1 ἴο οἤδρ. χν. 27. Τνο βῃδοτί 
Ῥᾶ55Δρ65---ἙΒΔΡ. 11. 19-22 δῃὰ οἤδρΡ. χν. 
38, 39---ἀῖδ [26 πλοῖα δχργδϑϑίοῃ οὗ [Π6 
1πουρῖθ. οὗ ἴῃ6 τιϊΐεσ. ὙὍΠ6 τειηδί ἰπρ 
ΡῬᾶϑϑαρα (οΏ8ρ. 1. ἰορεῖῃοσ ψ ἢ οΠΔρ. 11, 1-- 
18) 15 ἃ Γδηβοπρῖ οἱ ἀοσυπηεηῖβ ΨΏΙΟἢ Πδὰ 
[4116 Ἰηἴο ἴῃ6 Ὑυ το 5 Παηάβ, δῃα ψὩΟ ἢ 
ὮΘ ΔρΡΡΘδΙβ ἴο ἢᾶνα 5εῖ ἰοττῃ φψεγδαζέρι. 
ΤΩΘ βδουγοα οὗ ἴγεθε ἀοσυπιεηῖ5 πουϊὰ 
56οῖὴ ἴο ἢᾶανα Ὀδθη [6 ῥτοϊῆς ἱπηδρΊηδ- 
ομ οὗ σεται ΑἸοχαπάσδη ἤἔέγαζεωγς οὗ 
1π||6 Δ Ὁ} δηὰ 1655 ᾿πἀρταθηΐ, 

ὃ ΚΝ. ΤΚΕΑΥΜΕΝῚ ΟΕ Η15 ΜΑΙΝ ΘΟΌΚΟΕ 
ΒΥ ΤῊΗΞ ὙΝΕΙΤΕᾺ. 

ΠῚ [45 Ὀδθῃ οὐϑβογνθά ἴῃ ἴη6 ργθοθάϊηρ' 
βοοίοη, ταὶ ([ῃ6 οὈ͵δοῖ οὗ ἴῃς δυΐῃογ οὗ 
[ῃ6 ῥγδϑϑηΐ οσκ ψὰ5 ἴο Ῥορυΐϊαγβα [86 
Ἡ!βίοσΥ οὗ 745οὴ οὗ Ουγεηθ, Ῥαγν ὈΥ 
ΔὈΠἀρτηρ 1ἴ, Δα ρατον Ὀγ ἀεοκιηρ ἴ οὐ 
ΜῈ δυρροβοὰ ριάσθβ οὗ σοΙΩρΟΞΙΟᾺ. 
Το γαῖ οχίθηϊ ἴθ6 δυγαρτηθηΐῖ Ὁτο- 
σαΘαρά, ηοῖ δανίηρ [850η}5 Ψψοῦκ, νὰ 
οδηηοί ἴ6]1. 7[450η}5 ΟΣ 5 “1ὰ ἤνα 
ὈοΟΚΘ᾿ (οΠΔΡ. 11. 23), ΟἿ διιῖῃου᾽β 15 ἢ οηθ; 
πὲ [ἢ15 ἄοδϑ ποῖ ρσονθ [πδ΄ ἢ6 [85 σοϊη- 
ὈΓεββοα 7490} παιτδῦνα πο ομθ- ἢ οὗ 
1ἴη6 ΟΥΡΊΏΔ] ϑρᾶοςθ. ὍΤΠογα 15 ΟἾΪΥ ΟἿΘ 
Ῥίδοβ ἴῃ {π6 δῃῖσε ἰγεαῦβα (οἢΔΡ. χὶϊὶ, 
22--26) ὙΠΟΙΓΘ [ἢ 5]6 οὗ δὴ δρύτονϊδ- 
ἴογ 15 ὙΟΙῪ ονιάθηῖ, ὙΠΘΙΘ ἃ Ὠδισγαίνο 
ΜΈΙΟὮ ΤῊΔΥ ἤᾶνα οσσυρίοα 5ενοσαὶ ραρα5 
15 ΟΟΙΊΡΓΘΒΘΘα ἰηἴο ἃ ἄοζΖθη [1η65; Ὀὰΐ 
οἰβοννῆοτα ἴπ6Ὶ6 15 ΠῸ δρρθάσδῃςς οὗ 
ὈγονΥ Πανιὴρ ὈΘΘῚ ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ 5αιάϊεά, 
ΠῚ τὸ Ὀ6 δ᾽] ον ῦ]α ἴο τηαϊκα ἃ σοῃ͵δοΐυγζο, 
6 ποιὰ δαὺ ἴμαϊ (6 “Δ ἀρτηθηΐ" 
(οἤαΡ. 11. 26--21) ψὰ5 ῬγοΟΌΔΟΙΥ οβεοίοά, 
ΤΑΙΠΟΣ ΟΥ̓ ΟΠ]551 00). Οὗ σΟὨΒΙΔΕΥΔΌΪῈ Ροχ- 
ἄοη5 οὗ [ῃ6 παιγαῖῖνα, ἴἢ8ηὴ Ὁγ οοη- 
ἀδηδαϊίοη οὐ ἴῃ6 ραγίβ βοϊθοϊθα ἴὺσ τὸ- 
ΡΟ] ΔΏΗΙ. 

1,655 ΟὔΒΟΌΤΙΥ Ια ΠΡΟ ἴῃ Ἐρί- 
[οχηαΐοσ᾽β τηϑίῃοά οὗ δάοσηϊηρ' ἴῃς νοσκ 
οὗ ἢϊ5 ῥτγεάβοθϑϑθοσ. ΗἙΐβ ΟὟ ῬΙΌΡΕΓ 
5.γ]6 15 50 {ΠΟΙ ΘΏΤΥ τονθαϊθαὰ Ὀγ τἢ6 ἴνο 
Ῥαβϑαραδδ ὙΏΙΟΝ ἀγα ΨΏΟΙΪΥ ἔστοτῃ ἢΪ5 ρθη--- 
τῃ6 “ ῥχοίοριιβ ᾽ (45 ἢ6 641]5 11) ἴῃ σἤΔΡ. 1]. 
(νεῖβεβ 19-322), δῃὰ 1ῖῃ6 δριορια 1η 
Παρ. χν. (νεῖθε5 38, 390). Τῇ 5ίυ]α οὗ 
[656 Ῥαβϑαρεδ 15 οὗ ἃ ΥΕΙΥ τηΔΙΚαα οΠᾶ- 
ταςίθσ. [{15 ᾿ηνοϊνθά, ΒΙΡΉΏΪΥ τῃδίοσιοδὶ, 
[111 οἵ ἰΙοὴρ ρταῃα-ϑουπαϊηρ σοιιροιηά 
ψοχάς, ἢ δὴ δῇεςϊθα Ὀαΐδποα ἴῃ {Π6 
οἰδιιδε5, ἃ ἰδαθουπηρ δή δημῃ6515, δηά 
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ΔῊ Οπηθοσβϑαῖν Ἱπιτοἀυσοη οἱὗὨ 511}165. 
τ νου]ὰ βϑϑῖλ ἴο Ὀ6 αἰπγοβῖ οεοσίδίη [δὶ 
Ψ ΏΘΙΕ ἴῃεβθε οἤδζδοίθσιβσθ, ΟΣ ἃ (0:- 
5: ἀοσα Ὁ] 6 Ὡυ ΘΓ οὗ ἤδη, ἃ’ ἐουηά ἱπ 
[6 τηδίη πασταῖῖνα, [Πετα ἴἢς ΕἸΡΙΟΣΔΙΟΣ 
145 το τι, Ἰηϑίθδα οὗ ΤΊ ΘΣΟΙΥ ΔΌΌΓΟ- 
νἰδίηρ, ἴΠ6 ΠΙΒΙΟΙΥ ἃ5 ρίνθῃ ὈΥ 450}. 
ΘΌΟΘΝ Ῥαβϑαᾶρθα 848 ΟὔΔΡ. 11], 14-0 ; ἱν. 
132-17; Υ. 13-}1; νἱ, 18-21 ; ΥἹῖ. 1-241:; 
ΙΧ. 4--17 ; Χὶν. 41-46 ; χν. 7--τ:6 ὈΘΌΤΑΥ ἴῃς 
Πιδηάᾶ οὗ ἴδ τῃδίο  ο8}, δηα ἃσὰ ἀγεϑϑθα 
οὔἱδ ἴῃ ἃ ρα ὙΠΙΟ ΟἿΪΥ δὴ δοοοῖω- 
Ρ 5 ἀἔζέγαζεω σουἹὰ μᾶνα δΙΣΏ ΘΗ α, 
ΤΩδ Ἰοιίοιβ 4150 ΨΏΙΟΝ δῖ δεοοὶσηδα ἴο 
ἘΡΙΡΏΔΏ65, 1,γ5145, ἀηα Εὐυραῖογ (ΟὨΔΡ. ᾿Χ. 
190-27 ; ΧΙ, 16--33) ὈΘΔΓ ἴταςε5 οὗ Βανίηρ 
Ὀ6οη ψοσκοα ὉΡ, δηὰ ἤανα ΡῬσοῦΌΔΟΪΥ το- 
οοἰνοὰ τποῖγ ῥσγεϑθηῖ 5ῆδῥῃρε σαῖδεσ ἴσοι 
ἴῃ6 ἘΡΙ᾿ϊοιηδῖοσῦ Τῆδη ἔτοπὶ 8905. ΟἹ 
[86 οΟΥΠΟΥ μαπᾶ, γα ΤΏΔΥ οοποϊυάς ἴἢδι 
γε ἢᾶνο [450}}5 ὙΤΙΌΠΏ ΠΟΑΙῪ πηϊουςῃοά 
ἴῃ [86 ῥΙαςθβ ΠΌστ ψ ΏΊΟΣ ἢ ΕΡΙοσηδίου᾽ 5 
Ῥθου ΔΙ ]65 ἀτα δυϑεηΐ, ἃ5 15 ἴῃ 6 οδ56 ἱῃ 
οὗ. 11, 4, 5, 7-πι1, 35-4ο; οὗ, ἱν. 2-0, 
18, 10, 21--24, 27--26, ἄς, 

ΨΙ. ΑΤΕ ΟΕ ΟΟΜΡΟΞΙΤΙΟΝ, ΑΝ 
ΑὕΤΗΟΕ. 

τ νουϊὰ [Ο]]ον δομπι (ἢ6 ἀδίθβ σοὩ- 
ἰαϊμοα ἴῃ ἴῃ6 ἤγϑὶ σμδρίοσ (νεσβθβ 7 δηά 
10), 1 [6 Ὺ πᾶνα ποῖ βυβεγεα σοττυρείοι, 
τμαἱ ἴῃ6 Διο οοτηροβαα ἢϊ5 ψοσῖκ Ξυῦ- 
ΒΟΘΙΘΏΝΥ ἴο ἴῃς δοσεβϑίου οὗ Ὀδιηθ- 
τῖ5 11. (ΝΙοΔίοσ), δῃὰ ὄνεὴ (1 ἴῃς 
δοοοῃά ἀξία 6 Δ]]οὐγθα) συ ρβεαυθηιγ ἴο 
[μὲ οἵ ΑἸεχδηᾶοσ 11. (ΖΑ 5), ψ8ο 
βιοοοοαβα Το θίσ5 ἴῃ Β.Ο, 126. 1, 
δονανοσ, τι Ενα]ὰ ἢ δηα ἱνο Μ955,, 
ΜῸ 5 5θςιϊ τεσσαρακοστοῦ ἴοΓ ὀγδοη- 
κοστοῦ ἴῃ ἙΟὨΔΡ. 1. 1ο, ἴδῃ [86 Ἰαϊεϑςὶ ἀδίθ 
ΤΟ ὈΠομοα ὉΥ ἴῃς δυῖθμοσ Μ}}} ὃς Β.6, 
144-3, ΟΥ [06 [τὰ γεᾶσ οὗ ΝΙοδῖοσ ἰῃ 
ϑγῆδ, δῃὰ (6 ἤτϑι οὗ δίγμοῃ ἴῃ Τυά δᾶ ; 
δορὰ ἢϊ5 ψΟΥΚ, 50 81, ΤΩΔΥ ἢᾶνῈ Ὀδθὴ 
ΠΟΙΏΡΟΒΘα 85 ΘΑΙΙΥ 88 Β.6. 142-140. δ0Ρ- 
Ῥοϑιηρ [450η οὗ Ογγθμα ἴο Ὦδνα υτ θη 
Ὦ]15 ΒΙΒΙΟΙΥ δῦουϊ Β.Ο, 1τόο, ΜὮΙΟΝ γα Βαανα 
δῆθνῃ ἴο Ὀ6 ΡΟΒ51016,2 ([ῃς ἘΡΙζοτζηδίοσ 
ΤΩΔΥῪ ἯΔ]1 ἢανὸ ἰπουρῆς [μα ἴῃς πι6 τᾶς 
ΠΟΙ ἴογ 8ῃ δαδρίδίοη οἵ 450} 5 ψοσΐκ 
ἴο ἴα ἰΔϑῖς οὗ [06 φθῃοσαὶ σοδύοσ δρουῖ 
᾿ΝΘΏΪΥ ὙΘΔΓΒ ἰδῖεσ, [1{| ΒΟΜΟΥΟΙ, ΤῸΣ ΔΩΥ 

1 «ἩϊβίοΙΥ οὔ 15γ86],᾽ νο], ν. Ρ. 259, ποίς ', ΤῊΘ 
ἀκὶς ΡΜΗ νου] γϑϑγ ρα55 ἱπῖο ΡΠΗ. 

3 διε δ ΙΝ, Ρ. Σ71:. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

ΤΟΆΘΟΏ, Ἧὸ ἰονγεῦ ἴδε ἀδίε οὗ ά5οῦ, νσὰ 
τηυϑέ ΟΟΙΤΕΒΡΟΒΟΙΠΟΙΥ Ἰονοσ ἴπδὲ οὗ δε 
δρἴοσηθ., ὍΤΏοβθα το δϑϑῖρτι ἴ6 οοσ- 
ῬοΟΒΙΏΟΩ οὗ 71}45οη 5 βίου ἴο δῦουϊ 
ΒΟ, Ιο0 5βυρρεβίῖ Β.0, 5ο ἕοσ ἴα ὑσγεβεπῖ 
ποῦκ εἰ Ὀυϊ [Πϊ5 15 ἴο ΔΙΙ͵οΥ ἃπ ὑπ εοδς- 
ΒΑΤΪΥ ἰοὴρ ἱπίοσναὶ Ὀεΐνοοεῃ ἴθ ἔτνο 
ὙΤΙΙΟΙ5. Β.Ο, 80 15 αἰΐα 45 ἰαῖϊ6 4 ἄδῖε 8.5 
1ξ 15 δὲ 811] σεδϑοηδΌϊα ἴο δϑϑῖστι ἴο ἴθ 6 
ΒΟΟΚ, 8ἃ8 γα Ὦδανα ἰΐ, ἐνθ ᾿ξ 7ἀϑοὸπ τοῖς 
δοουϊ ΒΟ, 1οο. 

ΤΠ6 ΔΌΙΠΟΙ 15 ῬγΟ ΔΌΪ δῷ ΑἹθχϑυ- 
ἀτῖδη ἴεν. Ηἱ Οτθοκ 15 ἴοο ροοά 
ἴου ἃ πδῖϊνα οὗ Ῥαϊεβῦῃβ δ ἴῃς. Ροσιοα 
(Β.ο, 140-80). Απὰ ἢ]5 τῃοίοσὶς 15 6χ- 
ΔΟΙΥ νηδὲ νὰ 'ἴπ νορὰθ δἱ ΑἸοχαπάτσγια 
ὉπᾶοΣ [Π6 ΙΔἴοῦ Ῥιίοϊειηϊεβ. Ης Ῥεϊοηρϑβ 
ἴο [6 τηοϑβῖ οὐἱδοῦοχ 5. ῆοοἱὶ οὗ σε! σοι 
τπῃουρῆϊ διηοηρ ἴῃς ἴενβ; δῃά ᾿πουρσῃ 
ἴΏΘΓΘ 15 ὯΟ ΤΕΑΞΟῺ [ΟΣ Ξυρροβίηρ [δὶ ἢδ 
5 840 δοίι] Ῥηδσιβθα,; γεῖ ἢὨ6 τοιυ]Ἱά 
ἀουθι]εβ5 πᾶν ϑυῃραί θεὰ τὰ τῆς 
ῬΠΑΙΤΒΘ65 ἴῃ [ΠΟΙΓ σοΟὨ ΒΟ 5 ἢ ἰδ 6 
ϑαάάυοοδῃ ἑδοου, Ηδ ἀδβῖσγες ἃ. σΏΟσα 
βίσιοὶ ορβεσνδῃοα οὗ ἴῃς ῬΑ] σ  πῖλ) ἔδζ- 
Εἶἰνα]5 ὈΥ 15 οουπίσγιηοθῃ ἴῃ Ἐργρῖ (ΈΒΔΡ. 
1, 9, 18) ἴδῃ ΠΟΥ πτεσα ἱποὶ δα ἴοὸ σεῦ- 
ἀδγ ; δῃὰ ρουῆδρϑβ ἀδϑίρηῃβ ἴο [ϑβϑθῃ ἐμοῖσ 
ΤΕΥΘΓΘΏΟΘ ἴοι ἴῃ6 ΤΈΙΏΡΙΕ δὲ ᾿θο:ορΡοΪ 5, 
δηὰ πάππος ἴδ ἴο ΟΔΤῪ ἴΠοῖγ οδδσσξηρε 
ἴο [Θπβλϊθηι ᾿ησἰθαᾶ, δηαᾶ ἴο ἀδροβιῖ τ θσα 
ἴὴ ἰῃδξ τηοϑὲ ΠΟῪ βϑϑηοῖθδιυ “ τοπουσϑαᾶ 
811 (Ὡς νου] ονοτ᾽ (οἤ 805. 11. 22 ; 11]. 1.2), 
ὙΏΙΟΝ ἀνθ Κίηρβ {μοηηβοῖνος μδα ἀ- 
Ἰισηίοά το ““ΒΟΠΟῸΣ ἃπὰ τ ΡΤ Ἐπὶ 
[μεῖς θεϑῖ σιῆβ" (ΟΡ. 111, 2). 

δ᾽. Ἐεξτισιοῦβ ΤΟΝΕ ΟΕ ΤΗῈ Βοοκ. 

Ϊὴ τοβϑρεςοὶ οὗ 115 το! ρίουβ ἴομα τὰς 
ΒοΟΙ βἰδηᾶβ ἴῃ ἃ πηοϑῖ ΣΟΙ ΔΙ ΚΑ Ὁ]6 σου- 
τταϑὶ 1 (ἢς ΕἸγεὶ ΒΟΟΙΚ οὗ Μδοσβδῦθος. 
Βοῖἢ τοῦδ ἀγα ἰηἀδθα ρου 8ηα (οὰά.- 
[ξατιηρ' τηθῃ ; ὈοΙῺ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃ ΞΕ ΟἿΥ 
οΥἱ πΠοάοχ ῥΑΣΙΥ διηοηρ [ΠΘῚΣ σΟῸΠΙΤΣΥΤΩΘΒ : 
Ὀοτὴ ἀδδῖτα ἴἰο Κεερ ἴο ἴδε οἷά νᾶγξ δπὰ 
δνοϊὰ 41} Ηδ]]δ σῦς ᾿ΠΟνΔ ΟΠ ; δηὰ 
Ὀοῖῃ, πιογθονοῖ, μάνα ἴῃς βἰτοῃρεβῖ ῃοϑ- 

ἰηξὲ ἴῃς ϑαδάυοερες᾽᾽" (Βεσιδοϊαι, 
ᾳυοϊεά ἰῃ Οὐχης “ Ιπἰτοάποιίος, Ρ. χν.). 
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51:0 ]6 σον οι μὲ σοα ρονεσῃβ (᾿ς 
νου], δηὰ ἀϊγθοῖβ [Π6 οουγβα οἴη άδῃθ 
θαι ὉΥ Ηἰ5 ονει- τυ] σ ῥσονιάθησα. 
Βυΐ, ἴῃ 4}} οἴοσ τεϑρεοῖς, ἴΠεἰσ 1ὅθδ5 δῃὰ 
ΒΑ Ρ115 οὗ (Ὠουρῃϊ οὐ τεϊρίουβ 5] οἴβ 
ΔΙ͂Θ ἰἸδτη  ΓἹ ΟΔ ΠΥ ΤρΡροϑίθ. ΤῊΘ ὑτιῖεσ 
οἵ (ἢς ΕἸτϑεῖ ΒοΟΙ 15 στε] θη ἴο Ἔχοθ55 ΟἹ 
τηδιζοτβ οὗ στο ρου, δηα ΘΞρ ΘΟ ΠΥ ΟἾΔΙΥ 
οὗ τη οηϊηρ ἴῃς Ὀινίηθ Νδιηθ, 1ἢ ἢς 
ΟδΔΏ ΔΏΥΠΟΝ ἃνοϊά ἴ, Τῆς ττὶῖεῦ οὗ [16 
ϑαοομα ΒΟΟΚ 15 ΏΟΙΪΪΥ ἀσνοιϊὰ οὗ δΔὴγῪ 
ΒΌΟΠ 5ΟΠΙΡΙῈ; Β6 ΟΡΘΏΪ ἀδοίαγος ἢΪ5 
τοὶ σίου ΥἹεῖν8 Δη6 δα] Ππρϑ ΟἹ 4}} ΞΔ 06 
ΟΟΟΔϑίοη5, δηὰ ἔθεον υ8ὲ5 ἴ6 πψοχάϑ 
“(6 οα" διῇ “1,οτὰ " ψΠΘΏθνοΥ 15 5Ὁ- 
Ἰδοιδίζοσ 1οδαβ ἢϊτη ἴο τοίϑσ ἴο [ῃ6 
ΘΌΡτΕοΙηΘ Βοίηρ. Αγρδίη, (ἢ ντιῖοσ οὗ [86 
ΕἸγϑὶ Βοοὶς δρϑίδϊη8 ποτὰ ἱπιτοἀιποίηρς 
Ἰηῖο ἢ15 πδσγδῦνα ΔῺΥ δοοοιηΐ οὗ τϑοθηΐ 
ΓΑ ΓΔ ΟΊ] 18 ΟΟΟΌΣΤΕΙς65---ἢς 15 Οἰ ΤΏ 6Γ ποῖ 
ΔΥΑΤΘ ἰῃδί τα ϊγδ οἷο γεγο Ὀε]ονθά ἴο πᾶν 
ὈδΘῃ ττουρηϊς ἀυπηρ τῆς οουγοα οὗ [6 
ΟΥτο- Μδοθάοηϊδῃ ϑἰσιρρία, οἵ, 1 ἢ6 
Κηοννβ (86 5ἴοσιθϑ, ἣθ ἀἸϑΌθ] ον 5 ἤοθι. 
ἴῃ [ς ϑεοοηὰ Βοοῖκ, οἡ ἴπ6 ΟΟΒΙΓΑΙΥ, 
ἴη6 τηϊγδουϊουβ εἰειηθης 18 ἃ :ηδὶῃ 
δδΐυσα ; δῃα ᾿μπουρῇ πὸ ἀουδιὲ [6 ττὶῖοῦ 
ψ85 ΓΟ] ηρ ἢ18 Δ ΠΟΥ γ, [4500, τ ΠΘΏ 
ἢδ γάνε 1 ἃ ρἷδοα ἰὴ ἢϊ5 πατσαῖίνε (Ὁ 8ρ. 
Ἷ,, 21), γεῖ 818 οἰδογδίοη οὗ [ἢ βἴοσίβϑ, 
δηὰ (6 Ἰεηρσίῃ δἱ ψϑϊο ἢδ ἀνγ6}}5 οἡ 
ἴΠΘΠ, ἅτ ἃ 50 ΒηοΙοης ἱηἀΠ!οδῦοι τῃδὶ ἢδ 
δοοορίδα {πεὶσ τῇ, δηα χεραγάδα [θὰ 
ἃ5 ΔΙΏΟΏΡ ἴπ6 τηοϑῖ Ἰτηροτίδῃς ὄνθηΐβ οὗ 
ἢϊ5 ἰβίοσ᾽Υ. Ευσῖμοσ, ἴῃ6 πτϊϊοσ οὗ (Ὡς 
ΕἸχϑὶ ΒΟΟΚ 15 σάτα} ποῖ ἴο δϑϑιης ἴῃ 6 
γε οὗ ἃ τεϊσίουβ ἰοδοποσ; ἢ6 τ 0] 45 
811 οὐϑεγνδ!οηβ οἡ [86 Ἀἰβίοσυ νῃϊοΒ ἢδ 
τοἰδίθβ, δηἃ ᾿ἰδᾶνθβ [6 ὄἜνοῃῖς {Ποιγβοῖνος 
ἴο Τρᾶκα [ΠΟΙΓ ΟὟ ᾿αρταϑϑίου, ΤῊΘ 
ὙτιοΣ οὗ [6 Θϑεοοηά ΒΟΟΙ δοῖβ ἰῃ δ δχ- 
ΔΟΙΪΥ Ορροϑβίϊθ δῃποσ. Ηδ 15 ροϊῃϊθα!γ 
ἀϊάδοῦς δηά δάμπιοῃηϊζοσγ. ϑοτιηθἔπες ἢ6 
ΤΟΙΤΆΔΙΥ δἀἄγαββ65 τε]! ριουϑ ἜΧΟΙΣ ΔΈΟΩ8 
ἴο 8158 τϑβάδιβ (ἐ 9. νἱ. 12--17; ΧΙ, 43-- 
45); ΤΏΟΙΕ υ808}}γ7, ἢ6 ἀρρεμπάβ Ηἰβ οὗ- 
ΒΕ ν 08 ΟἹ [ῃ6 ονθηῖβ ἃ8 1 [ΠῈῪ ἡ 6 
ἰοσοβὰ ἴσοι Ὠϊτὰ ὉΥ 186 5ἰτεηρίῃ οὗ [18 
ΟΥ̓͂ΣΙ ἔο6]1ηρ8 δηα σψόσα ποὶ ἰηἰοηἀρά 85 
Δατ  ΟὨἸ ἸΟῺ5 (ΟὮΔρΡ. ἱν: 16, 17,38 σα ἥπ.; 
ν. 9, 1ο, 17-20 ; Υἱ. 21; ΙΧ, 8-1ο, 28; 
ΧΙ, 1Ὸ; ΧΙ, 7, 8, 17; χν. 27, 35). ΤΠΘ 
ΤΕΒΌΪ 15 ἴῃδι [ἢ 6 το] σίου ἀβϑρεοὶ οἵ [ῃς 
ΠΟΙ 18 Καρὶ σοῃἤηυΔ }}ν Ὀείοσα τὰς 
ΤΟΔο 8 τηϊη, ψὮὯΟ 18 ἰδυρῆϊ ΟἹ ΘΥΟΙΥ͂ 
Ρᾶϑε ἴῃδῖ ἸΡΙΕἰΥ δηὰ Ὁ] ΑΒΡΠΘΙΩΥ τοοοῖνα 

“44υε.---- Κγοΐ, 77. 

βίστιδὶ ρα} ἰβητηθηῖ δὶ (οά᾽ 5 ἢδηάς ; [ῃδὶ 
ῬΙΆΥΘΙ 15 Ὠοατὰ ; ἴῃ ἀοἄά ρῆϊβ ΟΡΘΩΪΥ 
ΟἹ ἴῃ 5146 οὗ Ηἰἱ5 βαἰηῖβ δηὰ Ἂἀδ νοῦς 
ἴδ ; [ῃδΐ, 1 Ης 5υῆοῖς ἴσα ἴο ὉΘ' 
ΔΠ]Ποιοά, 1ἴ 15 ἔοσ [6 ρυγροβα οὗ ομαβίθη- 
Ἰπρ δηὰ ρυπίνίηρ [δηλ δηὰ [μαΐϊ, ὄυθη ᾿ 
1 τῇ6Υ βυβογ [Π6 ψψοτϑὶ [δι σδὰ ὨΔΡΡΘη 
ἴο ΤΙΏΔ} ἴῃ [ἢ]5 116, [6 ψ|}1 Ὀ6 τονψαγάθα 
ἴῃ ἴῃς Ἐδδυστθοιοῃ. 

ΤΒΟΓΟ 15 ἃ σεσίδίη διηοιηῖ οὗ ἀἸβέγοηος 
4150 Ὀεΐψαοη ἢ ἴοης οὗ ἴΠε ἵνο Βοοκβ 
1ῃ τοβρϑοῖ οὗ τῇς βἴσθϑϑ ἰαἰά οἡ ψῇῆδί ἰ5 
ΘΧίογδὶ 1η ταϊρίοη. Τὴ ττίϊοσ οὗ τῃ6 
Εἰτϑὶ ΒΟΟΚ ἰὰ5 [86 ΤΡ ἴῃ Ὠϊρἢ 
τορατὰ, Ὀυϊ τὴ6 ΤΟΙ οὗ [Π6 ϑεοοῃά [5 
ὭΘΡΟΙ οδηιοαὰ οἵ οχίο ηρ τ, ΗδἜ οΔ115 
ἴ “τὰς ρτοαΐ τθρ]6" (οδδρ. 11. 19), 
“16. ΠΟΙ͂ ἰερ]6" (οδδρΡ. χν. 18), 
“[ὴ6 ρτεαῖ δηᾶ ΠΟΙ͂ τερῖς ἢ (ΘΠ Δρ. 
ΧΙΥ. ὦ “[ἢ6 τορ]ς στεπονῃθα 4}1} [ἢ 6 
ΜΟΙ] ονοσ "ἢ (ΟΠ Δρ. 1]. 22), “ἴ86 [ογρ]6 
Βοπουζθα ονοῦ 411} [πΠ6 του] ἢ (οὮΔΡ. 11}. 
12), δῃὰ “ἴῃς τηοϑὶ ΠΟΙῪ τερ]ς οὗ 8]} 
[Π6 νοῦ] " (οδΔρ. ν. 15. Ηε ῥ]δοαβ της 
ΡΟ υθοῃ οὗ ἴῃς Τερὶς ἴῃ τἢ6 ἐοτείσοηϊ 
οὗ 815 ᾿ἰβίουυ (οἤδρ. 1. 8); τεϊδίθβ δἱ 
Ἰεησίῃ τ[ἢ6 νᾶσίουβ διζοιωρίβ τηδάθ, 510- 
ΟΘ55611] δηα υπῃϑιισοοϑϑῆι, ἴο ΡΠ ΟΣ 115 
[τοᾶβυγαβ (ΟΠ Δρ. 11}. 6-35 ; ἰν. 32, 29; ν. 
15--21}); ΓΠΟΤΩΡΠΔΏΓΥ 586ῖ5 ἔογίῃ 115 σὲ- 
ΠΟΘΙ (ΠΒΔρΡ. χ, 1--8), δηὰ πιηάβ ὉΡ ἱτἢ 
8Δῃ αἰαθοσαῖα δοοουηΐ οὗ 115 ἀδ᾽νοσᾶῆσα 
ψΏδη 11 ννὰ5 (ἢτοαϊοηδα τ] ἀσϑίτι Οἢ 
ΌΥ Νίοδδοσ (ομαρ. χὶν. 21-.36; χν. 17-- 
36). ἍΜ ἰθς Τορὶς Πα σοὨΒΙΔΏΕΥ 
ΠΟΌΡΪΕ5 ἴῃΠ6 Αἴ. (Ομ Δ05. 1. το ; ἷν. 14; 
νἱ. 4,5; Χ. 1-; Χχὶν. 33) θεῖα δὲ 
ΤΟΡΣΘβΘΩ5 ἴΠ6 ΡῥΣοϑίβ 85 βευνίηρ (ΟἾΔΡ5. 
ἦν. 14; χν. 21) 1} [ΠΕΙΣ “ ΠΟΙΥ νεβθηίβ ἢ 
(οδδρ. 111. 15.) τ τ ἃ σοπίηιαὶ “ βουνὸς 
οὔ 53Δοσβοαϑβ " (ΟὮΔΡ. 111, 3). ΤΙΙα ἰσθῆβα, 
᾿σἢϊ5, δηὰ 5ῃενσοδὰ οἵ [86 βδποίλιν 
οδίδίῃ Βοπουγαῦϊα τρθηϊου ἴοση ἢ1Πὶ 
ΟΠΔΡ5. 1. 8; Χ. 32); 835 ἀο [86 βαρθαϊῃ 
(διε ΤΙ; ΝΠ]. 26 ; χὶὶ, 28) δηὰ [ἴῃς 
ϑβίϊνα 8 οἵ Ῥεηίθοοδὲ (οἤδρ. Χχίϊ 32), 
ΤΑῦΌογμδο]65 (οἢδΡ. χ. 6), Ῥυτίμλ (οἢδΡ. 
χν. 36), δῃὰ 1)εαἀϊοδοῃ (ΟἢΔ05. 1. 9, 18 ; 
Ὦ, τό; χ. 5-85).. ΗἰΙἰβ5 δηχίειυ ἴπδι [6 
Ἐδαϑὶ οἵ ἴῃς Πεάϊ!οδθοῃ βου] 6 Κερὶ 
ὉΥ ἢ15 σουμίσγιθῃ ἴῃ Εργρίὶ 56 θηι5 ἴο Ὀ6 
ἴῃ ΟὨΪΥ τεάϑοῃ ἴμαἴ δὴ 6 δϑϑιρηθαὰ ἴοσ 
ἢΐ5 ὑτεῆχίηρ ἴδς ὕνο Ἰοογϑ (ΟΠ 405. 1. 1-- 
1). 18) ἴο 818 παιταῖνθε. Εἴθ 15 δισῖθο τ 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ τεφατά δι! οὔτ “΄ ΠΟΙΥ νββ856]5," 
[ἢ6 σοηνοσβίοη οὗ ψΠιΟἢ ἴο ρτοίδῃς 0.568 

2Ν 
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ἢ τοραγάβ 85 “ βδοῦίερε " (ἢ Δρ. ἱν. 39), ἴμοβε ψὯΟ δῖα βυ ν οὗὨ 11 (08.805. ἱν. 42; 
Διὰ δ5 Ὀσηρίηρ ἃ τοΥΤ10]6 ἡπάρτηθῃϊ οὰς Υ. 1ό ; ἰχ. 16). 

(Γ(ΗΞΚΟΝΟΙΟΟΘΟΙΟΑΙ, ΘΟΗΕῈΜΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΗΙΘΤΟΕΚΥ ΟΟΝΤΑΙΝΕΘ ΙΝ ΤΗΕ ΕἸΚΘΤ ΑΝΡ 
5ΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΜΑΓΟΑΒΕΒΘ. 

Βις, ! Σ δος. 2 Μεδος. 

436---.122  Κεῖρῃ οὗ ΑἸεχαηάοσ (η6 σγεαξ.. . . [ςἢ.]. 1- 
423-187 } Ἐεῖρηϑ οὗ ΑἸοχδηά οι β βυσοθβϑοῦβ ἄν ἴο Θεϊδασας ΙΝ. | οἢ.1. 8,9 
187---ἰ6  Ἀεῖρῃ οὗ ϑεϊδυσυβ ΓΝ. Αἰίεαριί οὗ Ηε]ϊοάοτυς.. δ ὦ οἷ. “1. το ἵν. 6 
176 Ασςςεββίου οὗ Απτοοῆυ5 ΕΡῚΡΏΔηο.. . [ον 1. 1ὸ . | οἷ. ν. 7 
ε76---ἰἶ7ι. 1 Ἀεῖρῃ οὗ Απιοομυβ ὑη1}] Ὠ15 ἢχϑῖ Ἔχρβάϊοα ἰηΐο Ἐργρὶ οὗ, 1, 10-17 . | οἱ. ἵν, 7-0 
171--᾿70 1 Εἰγβὶ ὀχρεάϊοη οἔὗ Απιοομυβ ἱπῖο Ἐργρὲ . οἢ. 1. 17-20 . | οἰ, ν. 1-1| 
170 Ρ]υπάεσιηρ οὗ ἴπΠε Τειρῖς ὈΥ͂ ΑὨΠοοἢυ5 οἢ. 1. 20-24 . | οἢ. ν. 11-21 
170-οιό8 ' Ορρτγεββῖνα συὶε οὗ ῬΏΠΡ. ᾿ : οἢ. 1, 24-28.. | εἢ. ν. 22, 23 
168 Μάαρθδοτε οὗ Δροϊϊοηῖυβ δηὰ ἀεϑεοζαίίοη οὗ ἴδς Τεωρὶο. ἃ οἰ. 1. 29-59.. |, οἢ. Υ͂. 24 ἴο νἱ.9 

168---167  Οτπεὶ ρεγβεουμοη ἀπάεσ ΡΒΠΡ. Ἶ ᾿ ἔ οἢ. 1. δοτό4φ. ὦ ἐΘΡΙΘ ΝΣ 

167 Ἐονοὶ δηὰ νδὺ ὑπο Μειδίας ᾿ . οἷ. ἢ. 1-70 
166---ΤΙ6ς ᾿ ΝΥαῦ σοηηπεδά ἀπάοὺ ΓυἀΔς Μασοαρου. οἢ. 1]. 1-.26. | οὗ, Υἱϊ, 1-ὃ 

166--Κός, Ἐχροάϊίοη υηδεσ ΝΊσΔΠοΥ δηᾶ ούρὶας - : ν ἃ το 1ο.. ἐα. νἱῖ, ρ-36 

16ς---ἰό4 : ΕἸγβῖ ἐχρεάϊμπίοη ἁὑπᾶϑὺ Γἃγϑὶας. : . | οὗ, ἵν. 26-35. |; (οἢ. χὶ, 1-5 ἢ 
16ς---Ἰ64. ; Ἀδοονοῖγ δπὰ Ἐπ τὰ οἵ Τειῖρῖς ὈΥ Ταᾶας : .«  ςἢ. ἵν. 36-59. | οὗ. χ. 1- 
16ς-τό4 : Ἐοτγιβοαϊίοη οὗ 7εγυβαϊθῖι δηὰ Βεΐμευσα . Ἶ . ] οἱ. ἵν. 60, Οὲ 

164-163 Δ λαγ οὗ [ἀα5 ἴῃ Ιἄατηςεα ἀπᾶ αἰεαά. . Ν .[(οἢνν.1-ό8. ον 

164---ἰι63 ] Περί οἵ ΕΡΙΊΡΏΔΠΕ5 ἀπά αοςσοββίοη οὗ Ευραῖοῦ. . 1 οἷ. ΥἹΣ, Σπ16. | ςἢ, ἰχ. 1-29 
163---162 | ϑεοοοῃὰ δχροθαλίοη ἀπάοχ 1 γϑίας ὲ ᾿ (ἢ. νἱ. 1γ7γ-63. | οἷ. ΧΙ. 1-2ό 
162 Τραῖῃ οὗ Επραΐοτ πὰ δοςθϑβίοη οὗ Ῥοτγθί σίας Ποὺ οἢ. ΥἹἱῖ. 1-2 . ] οἷ. χίν. 1,2 
162 ἘΞιΔ ἢ 5 πθηΐϊ οὐ ΑἸςοϊυ5 ἃ5 ΗἸΙΡῊ ῬΡῆθβε. . οἢ. νἱῖ, 4-25 . | οἰ. χὶν. 3-14 

162---όΙ | Ἐχρεάππίοη οὗ Νίοδηοσ. . ; Σ ; .  εἃ. νἱ]}). 26-50 φν 15. 

161 ΕτηραβοΥ βοηΐ ὉΥ [ας ἰο 1ῃς6 ἘΠῚ : ᾿ . ] οἷ. νἹῖΣ. 1-22 | οὗ, ἱν. 1 
161---ἰόο  Ἐχρεάϊοη οὗ Βαςοῆϊάδς δηά ἄρα οὗ ΓΤ ἄας ᾿ . ] οἷ. ΙΧ, 1-22 
160---Ἴ59 ] λγαγ οἵ Βαςσῆϊες ψ 1} Ποηαῖ ἤδη Ε .« 7 (ἢ. ΙΧ. 23-57 
158---157 1 ϑεοοηά ὀχροθιίοη οὗ Βαςολάς5 ἀραϊηδὲ Τοπαΐμδη . ] οἷ. “χ. 558-72 
157-152. 1 Τοπαίῃλη σα]65 ἴῃ Ρροᾶσε αἱ ΜΠ ἢ πη θῇ ᾿ : Σ [σις ἶχ. 73 
152 Τηνακίοη οὗ για ὈὉΥῪ ΑἸεχαηάοσ Βαϊαὰς οἢ. ΧΟΙ 
152-11 ΟἿ] ννασ Ὀεΐνεοη ΑἸεχαηάογ δπὰ Τ)οιηθί σις ςἢ. χ. 2-49 
151 ΤΠ οαῖῃ οὗ 1)επιθί τας ἐ οἢ. χ. 50 
15Ι-οΙδο ΔΙροιηρ᾽ οἵ Τοπαῖμαη νη 1} Ῥοπαδιτίαβ ἀπὰ Ῥιοίοτον οἢ. χ. σΙ1-66 
148---:47 Ἰηναβίοη οἵ ϑνηῖα ΟΥ̓ Τδοπιοίτιας 11. τ οἢ, χ. 67 
148--147 Ι Δδύ'ατ οὗ ]οπαιηλη ψ ἢ ΔΡΟ]]οπίας ςἢ. χ. 68-80 
147-46 ΟἸν}] νὰν οι οοη α]ας απὰ Π)δηιοίπιις Π. ςἢ. χὶ. 1-ἰι 
146--14ς : Τ)ολιῃ οὗ Βα]α5 ἀπ ασσοβοίοη οὗ Πεπιοίτιας 1]. ςἢ. χὶ. 19 
146--14ς ΟἸΝ1] ννὰῦ θοίν θη ΤΠ ηιοῖτγιις 11. ἀπά ΤΙΥΡΒοη οἢ. χὶ. 39-56 
145 ΔΜ ΊοίοΥΥ οὗ Τοπαίπαηῃ πρῶσ ΗΏΖΟΣ “ἢ, χΙ. 63-4 
145-144. Ἐπλ ακεῖος δοηΐ ὈΥ Τοησπίἤαση ἴο Βοπις ἀπά ϑρατία οἢ. ΧΙϊ, 1-23 
144 , Δ αὐ οἵ Ϊοηαίπδῃ 1} ΤτΥροη . οἢ.. χἸ]. 39-53 
144--143, Τολιῃ οὗ Τοπαῖῆππ απὰὶ ποσυπβίοη οὗ Θηση,ς, ᾿ οἢ. ΧΙ, 1-23 
142 Τυάφαη Ἱποροπίοησε Δοκπον)οάροά, . (ἢ. ΧΙ. 34-42 
141 ᾿" ΠηΘΩ ἴακο ὕσΖζΖατα ἀπά (6 ἄς, . ᾿ οἢ. ΧΙ. 423-53 
141---140 ]1)οπηοίγιας 11. τηαϊκο9 ΔΥ ΟἹ Δβασος. ᾿ Ἶ (ἢ. χῖν. 1, 2 
130--.13Ὁ 1)ομηοΈΓ115 [ἈΚΟΉ ῬΓΒΌΠΟΥ, . : “ἢ. χὶν. 3 
130-,.35 Απιοσπι5 δἤεῖος ηναος ὥνγα ᾿ ὶ οἢ. χν. 1-4 
138-137] δ1640ἴὼς ὑχοαϊκα ἢ 1 ΘΙ ὃ Σ ; . ἰ οἷ. χν. 25-6 

138-137 Ἐχροῤιίοη οὗ Οδηάοθκοιις ἀραϊηςῖ Θἰπηομ. . : ᾿ωδὴε τὰ ἰο 

136-125 ΔΙαγοσ οὗ ϑίπιοη ΟΥ̓ ῬιΟ]οτηγ, σοη οὕ Αυυῦυς. - ες οἢ. χνὶ. 11-17 
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εἶτ. 144. 

ΤῊΗῊΕ ΘΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ 

ΟΕ ΤῊΕΒ 

ΜΑΠΘΟΑΒΕΕδΒ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ 1. 
ῖ 4. κίον οὕ ἐ1ε ετυς γον ϑεγισαλενι ἰο ἐλόηε 

οΥΓ ον» δέ, ἰο λαμ σοί γ)0» ἐλε ἀφαίλ ο7.4:.κ1{1- 
οελς. τὸ ΟΠ ἐάε γε λαΐ τοας ἀϊά ἐπ ἐλέ 
21. 24 712 2»γα γε: οὗ δεενεας. 

ΗΕ Ῥτγεΐξγεη, τῆς 7ενν8 (δὲ δὲ 
ἂῖ Τεγυβαὶεπὶ δηά ἴῃ τῆς ἰδλπά 

οἔ [άε8., ννβἢ ἀπῖο {πε Ὀτγεΐῃγεη, τῆς 

ΟΗΑΡΤΕῈΚΒ Ι. 

ξ τὶ ΕἾΚΒῚ ΓΕΤΤΕΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΡΑΙΕΒΤΙΝΙΑΝ 
1ΕΥ5 ΤῸ ΤΗῊΕ ΒΕΑΕΤΗ͂ΒΕΝ ΙΝ ΕΟΥΡΤ. 

1-9. ΤῊΘ πηδιη ἡδγγαϊϊνο, σοηΐδιποα ἰὴ ΤΠ 5. 
1}1.πχν., 15 ργθσοάθά ὈῪ ἃ βογί οἵ “" ῥγοῖδοθ " οὕ 
“ὁ Ἰηϊγοάποίοη,᾽ σοηδιδιϊηρ οὗ ἴννο ραγίβ. Εἰγϑῖ 
σοΙηε ἴννο Ἰεϊζο 8 συ ρροβθά το ἢανθ Ὀθθη νντῖῖ- 
ἴοη ὈΥ ἴπ6 [εἰν οὗ Ῥαϊθβίίηθ ἴο {ποὶσγ Ὀγεῖῃσγθη 
5 Ἐπγρί-τ-οπο πη [6 τείρη οὗ ᾿ επλεΐσιιι5. ΝῚ- 
(φἴοσ, δδοιιζ Β.Ο. 144, δηά 1ῃ6 οἴποῦ τππάοῦ 
1πᾶάὰ5 ΜαἼοοαῦαιδβ (τ. 10), ῬγοῦδΌΙΥ ἀδοιΐ 
Βιο. τός. ἼΠοδε Ἰοζίζεσθ ΟΟΟΌΡΥ οἷ. 1. δηὰ 
οἰ. 11. 85 ἴὰσ ἃ5 ν. 18. ὙΠηὲῈ ϑΎΤῈΥ το (η 
«ἢ. 11. 19--:2) ΘΧρΙΔΙη5 [6 οἰγουπηβίδηςοβ 
ἘΠΩΘΓ ὙΠΟ ἢ [Π6 τοπλδη6Γ οὗ ἴΠ6 νΝΟΥΚ ννὰβ 
ςοπηροϑθα. ὝΠΕΙΘ ἰ5 σγεδῖ σράδοη τὸ ἀοιδῖ 
[η6 ρβοπιηδη655 οἵ Ὀοῖῃ {πὸ Ἰοιἴοσβ, ἩνΒιςἢ, 
πονγονοσ, {Π6 Δι ΠΟΥ ῬΓΟΌΔΟΙν ἔοι δηηοης 
[6 εν 5} ἀτοῃῖνοβ ἴῃ Εργρῖ, δηὰ νυ] ἢ ἢΙ5 
5: ΠΡ ον ργενοηϊοᾷ ἢϊπὶ ἔγομη ϑδιβρθοζίηρ. 
ΤΠῈ τεϊδίίοη οὗ ἴπὸ Ἰοϊτίοσυβ ἴο (Π6 γοπηδϊ πάθῦ 
οὗ {6 ννοσκ, δηὰ {ΠῸ δῖ ῃοσ᾽᾿β ορ]οςΐξ ἰῃ ᾿Ἰηϑογί- 
1η5 ἴποτὴ, ἀγὸ βδοιηοινῃαΐῖ ΟΌσΟουΓΘ. 

1, Τρε ὀγείῤγ.] Δοβοβ ᾿αὰ οη]οϊηοα οἡ 
1ῃς 5 γαθὶ ἴθ5, σνὸη ἴῃ ΕμΥρῖ, ἴο σοραγὰ οδοὴ 
ΟἴΠΟΥ 845. “Ὀγοίηγοη "ἢ (Δοῖβ νι. 26). ὙὍὙΠΘ 
ΤΟΙ 5 τ564 ἴὴ ἴπ Ο]ά 1 ἐβίδπηοηϊξ οὗ ᾿ϑγδθὶ 5 
ἘΘΠΟΓΔΙΥ (Εχ. 11. αὔτ: 5. ΟΧΧΧΙΪ, ας: ΤΟΙ Ι. 
10, 16: ἱΥ. 113; Χίν. 4,7, ἅς); θυῖ ποῖ ψ 
[Π6 ϑαπΊθ ἔγεαιοποῦ ὙνΠῊ νη] ἢ 1 15 Δρρ]οὰ 
ἴο (γιβίδηβ ᾿η {πὸ Νοιν Τ οβίδιηρηί. 

ἐδεὲ ὕέπυς ἐδαὶ αγὲὰ ἐῤγοσῥομέ ἔσγρ ΑΘΓ 
ΑἸοχαηάτγια, 1θοηΐορο 5. ϑνὰ5 ργοῦδΥ (Π6 
Ρίαςθ ΠΘΓΟ ἴΠθγὸ νοῦ πιοϑῖ [ον ἴῃ Εἰσνρῖ 
(ὁβορἢ. “ Αηϊ, [πι4.᾿ ΧΙ. 3, ὃ 1-}. ὙΠΟΙΟ 

16ν8 τλδλὲ ἅτε τῆγουρῆους Εργρῖ, 
ἢθδίτἢ δπά ρεᾶςδ: 

2 Οοά θεὲ ρτγαςίοιιβϑ υπίο γοιι, ἀπά 
ΓΕΠΊΘΙΠ ΘΓ 8 οονεηδηΐ {παῖ ἢς πλδάς 
ἢ ΑὈτδῆδπ, [βδᾶς, δηά 7δοοῦ, 18 
(Διτηι] βαγνδηῖβ ; 

3 Απά ρῖνε γοι 411] δὴ ἢεαγί ἴο 
ϑΕῦνε ἢ]πι, ἂπά ἴο ἀο 185 ψ1]}}, 

ὝΟΓΘ ΠΟ]ΟΠΪ65 οὗ {Π6 πὶ 4ἶ5ο ἴῃ οἴ Ποὺ οἰ [165 ([3. 
ΧΙΧ. 18; ΪΤοβερῇ. “ Α. |.᾿ ΧΙ. 1). 

ῥέα απά βεσεφ ΑΔ σοι ηδίοῃ οὗ [ἢ6 
στεεκ ψ ἢ (6 Ηοῦγενν ἰάϊοπη. [ἢ {Π6 Ἰεζίοῦ 
οὗ ]οπαίμδη (1 Μᾷδςος. χίϊ. 6) [πῃ6 Οσθοκ Ἰάϊοπὶ 
ΟΠΪΥ 15 ι864; ἴῃ [Π6 δεσοπά Ἰοῖῖοσ οὗ τῆ6 
ῬΑ]οβΈ ηαη [ὲνν85 (τ. 10) ἴῃ6 Οτθοκ δῃά 
Ἐ οἵηδη ἰἀἸοπὴ5 σὲ σοι ἱηθά. 

2. Οοά δὲὲ σγαζσίομς πο γο..7 (ΟΟτΡΑΓα 
Οδη. ΧΙ. 29; Νυχῃ. νἱ. 25; 5. ἰχυῇ α; 
ΔίΔΙ. 1. 9. 

απά γεριοηιδον δὶς εουσπαη.] ΤΠ ςονδ- 
παηΐ ἢ ΑὈγΑ ΔηΊ, ἴσαις, δηὰ [ἰδοοῦ ννᾶβ 
τ γθοίο]α :--τ. Τὸ τ] ΠΡῚν ΤΠΕΙ͂Γ δοεὰ 85 (ἢς 
Βἴογβ οὗ ἤοώνθῃ:; 2. ΤῸ κεῖνα {πε ῚΣ βορὰ (8- 
ΠΑΔη 845 ἴποΙΓ ἸΠΠΟΓΙΆΠΟΘ; 3. ΤῸ Ὀσγίηρ ἴξ ἴο 
Ῥά55, [ῃδξ ἴῃ ΠΟΙΓ βοθὰ 411 [Π6 ἔτη! θ5 οὗ [6 
Θασῖ ἢ 5ῃου ἃ δὲ Ὀ]οσθεά, (ὅδε σξεη. χί! 1; 
ΧΥ, 132-21: ΧΡ], 2-ὃ ; ΧΝΠΠ, 18, ο.) ΨΜνΠεη 
[6 [5γαθ} 85 δηρογοά σοά δηᾶὰ Ηδ ριυπίϑῃρα 
ἴῃδπι, Ηδ ννᾶ5 Ξαϊὰ ἴο “ἢογρεῖ Ηἰ5 σονθηδηῖ :᾽ 
Μ Βοη ἴον υπΊ ]οα {πο πηβοϊνοβ, δηά σγεϊυσηοά 
ἴο Η! πὶ, Ηδ ννὰβ βαϊ! ἃ ἴο "" γθηθιθοῦ ἢ 1 ([νεν, 
ΧΧΥΙ. 42-45; 5. ΟἹ]. 45; ἘΖεΙ.. χνὶ. ὅο; 1κ6 
ϊ.. 72). 

ῥὶς Και με σεγυαη. ΤΕ 15 1Π6 σΠΙΘΕ ῥγαῖϑο 
Οὗ ἃ “βογναηΐ " ἴο ὃς “Τοιιπὰ ξΠ ἢ} (1 
ΟοΥ. ἱν. 2). Το δ Γι] πηοθ5. οὗ ΑὈγδῆδτῃ 18 
ἀροϊαγοα ἴῃ τ Μᾷδος., 1. 52 ἀπά ΗΘΆ. χὶ. 8-ἰ9: 
τπαῖ οὗ ἴδαας ἴη Ηοῦ. χὶ. 2ο; 1μαϊ οὗ Τᾶςοῦ 
ἴη Ηεῦ. χὶ, 21. ὙΠοΙἢ ποῖ ἐνπΠουῖ ἔδυ ]18, 
(πον ουης ἴο Οοὐ {11 {ποτ ΠΡ 5 ϑηά, 

8. 10 (ο ῥὶς «1 1 ἰοΓΑ ΠΥ, “ Ηἰ5 1115 
ΟΥ “ΜΝ Ἴ5Π|65" (τὰ θελήματα αὐτοῦ). (ΟΟἸΏραΓα 
Ρ5. 1]. 7 ΄ἴη πὸ δορί. νογβίοη. 

2Ν 2 
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ἢ ἃ ροοά σουγᾶρε ἂἀπὰ ἃ ψ|]Ππρ 
ταϊπά ; 

4 Απά ορεη γουγ Πελγίβ ἰῃ ἢἰ5 ἰδν 
δηἀ ςοπηπηδηαπιεηί5, δηὰ βοπά γου 

Ρέδος, : 
5 Απά ἤδᾶγ γουγ ρῥγάγεγβ, ἀπὰ δὲ 

δῖ οπε ψι γου, ἀπά πϑνὸγ ἔογβακε 
γου ἰπ τπ|6 οὗἉ τγουθ]6. 

6 Απάὰ πον νὰ 6 ἤεῖβ ργαγίπρ 
ἴογ γου. 

ὟΝ ιαῖ εἴητε 28 ᾿ξεπηεῖπυβ γείρποά, 
εἰσ. 44. ἰπ ἴῃς δυπάγεοά (ἢγδοθοοῦα δηά πἰπίῃ 

«αὐὴὸ α οοά εομγασε.} [{1ΟΓΑΙΥ, “τ ἃ 
ἸΑαγρα διεατὶ"---ἶδ. “ ΘΑγΠΘΒΕΪΥ, ΠΕΑΓΓΪγ, ἢ 
τηὶρμέ δηά πιδίη.ἢ 

Ω «υἱέες »ιπ41ὦ Ἀδίδεσ, “δα σἱΠης 
80}}." 

4. “1π4 οῤεη γοιγ δεαγίς ἐπὶ δὲς ἰααυ.} ΤῊ 
5 ἢ ὑπυϑι12] ρῆγαθθ. [ἰ ἰ5 θεϑὲ οχρ δἰ ποὰ 45 
ἃ ΡΓΆΥΟΓ, ἴμαἱ Οοὰ πουϊά ορεη {πεὶσγ ποᾶγίϑ 
ἐο αἰεμά ἰο Ηβ ἴδνγ δῃὰ σοτπηηδηἀποηΐ5. Οἔ. 
Αςῖϑ χνὶ. 14. 

δ. “κά δὲ αἱ οπε «υἱὲ 2:. Ἀδίῃοσ, “ δηά 
Ὀε τοοοποὶ]οὰ ο γου." Γμα ἀοςίγίης οὗ 
“( γροοῃο ]δίοη ᾽ 18 ὁη6 οὐ ΨΏΙΟΏ [6 ΔυῖΠΟΓ 
ῬοΪηί αν δηὰ ᾿Γοαυ ΠΥ ἰη5|53ῖ5. (566 ςἢ. ν. 
20; ΥἹΙ. 31; Υἱιῖ, 29, ὥς.) Αοςςογαϊΐηρ ἴο ἢΐ5 
σον, Οοἀ, (6 οἴεπάοα Ῥαυῖγ, του γο8 ἴο Ὀ6 
“ χροοῃς θα ἢ το τλδῃ, (ἢ6 οἴδηαογ; ἱπ {86 
Νον Τοβίδγςηί, ᾿ἴ 15 γί ΠΟ πιδη, ἴῃς οἤδηάοσ, 
ὙΠΟ 458 ἴο ὈῈ ““Τεσοης 6" το (6 Οοα ψὭοπὶ 
ἢ6 [48 οδεπάεα (ΚΒ οπ,. ν. το; 2 οτγ. ν. 138--2ο ; 
(Οἱ. 1. 20, 21, ἄς... 

αηδ μουν 7ζογσαῖζεγομ. (οπΊραγο 5. ΧΧΧΥΙΙ. 
21: Ιχχὶ, 9φ. ϑοιηδίίπιοβ Οοά ἔογβακοβ Ηἰβ 
ΟΥ̓ “ἴογ ἃ 518}]} τηοϊηθηῖ 7 ([3. 1ἴν, 7), Ὀυῖ 
“ΠΥ ἴο τεΐυγῃ δηὰ ἤδᾶυθ ΤΩΟΓΟΥ͂ ὕροη {ἢ 6ΠῚ, 
δηά ““ σαῖδον ἴδοπὶ ] ἢ στεαῖ τηθγο 68 ̓ (018... 

Θ. «ὐς δε δέγε ῥγωὶης )γ γοὼ.}] 172. “" Βὲ 
δβϑυγεὰ (ἢδί νγθ, Ὦθγε ἰὴ [ογυβαίθηι, σοης πιὸ 
Αἰνναγ8 ἴο ΡΓ͵ΓΑΥ͂ (ἐσμεν προσευχόμενοι) ἴογ 
γου.᾽ 

7. ἤξϑαϊ ἶρις ας Τεριοέγς γειρηφαῖ, ἐπὶ ἐδὲ 
δωπάνγεα ἐῤγέφεζογο πα πίη γεαγ] Ὠθταθ- 
αἱυ 11. Μὰ εναδ νγὰ5 Κίηρ οὗ ϑδυτὶδ ἔτοσὰ [6 
τό γι δεϊδυςϊὰ γοᾶγ (1 Μᾶςς. χὶ. 19) ἴο 186 
175}, δῃηά ἀραίη ἔγοιη ἴῃ 6 τ: ϑόζῃ ἴο [86 τ᾿ ϑοίῃ. 
Ης νουϊὰ 5εθπὶ ἴο θὲ [6 κΚίηργ ἱπίοηάοά,. 
ΤΠ τόφτ! δεϊδυοϊὰ γϑᾶγ δορᾶη ἴῃ Οςΐξ. Β.0.Ψ 
144) δηά ἰογπιηδίθα ἰη Οςί. Β.Ο. 142. [ἴπννγᾶ9 
(Π6 γϑᾶγ ἴῃ πο ἢ Ϊοηδίῃδῃ ννὰβ (Δ Κθῆ ῬΥ ΘΟΏΘΓ 
Ἢ Τρβοῦ (1 Μάδςς. χί!. 48) ἀπά πιυτγάεγεά 
([Ὁ. χὶ!!. 23). 

αὐ δὲ «ἑαυ: «υγοίφ μπίο γομ. Ἐδῖδοτ, 
“δυο Ὑυὶτοη.") ΤΟ υϑὲ οὗ {Π6 ρογέδςϊ 
ἴδηθε 5ῃανν8 [μα΄ νγα πᾶν ἤδγα 186 ρῥγοξοϑϑεά 
ἀδίς οὗ (δς ερίϑ:]6 (Εννδ]ὰ, " Ηἰϑβι, οὗ [5γδο], 

1. ΜΑΘΟΘΑΒΕΒΒ. 1 ᾿ [ν. 4-. 
γεδγ, νχε ἴῃς εννβ τοῖς ὑπο γοιι ἴῃ 
ἴῃς ΘΧΙΓΟΤΠΥ οὗ ττουδὶς τας σδιης 
ὌὈΡΟΠ 18 ἴῃ ἴδοβε γεᾶγβ, ἴτου ἴδε 
ἄπις τπλὶ “Ϊλδϑοη δηά πὶ σοσρδῃγ "δ" 
γανοϊιϊοά ἔτοπῃ ἴῃς ΠοΙγ ἰαπά δηά 
Κιηράοπι, 
Ἷ Απά δυτηοά τῆς ρογοῦ, δηα 5ῃς4 

ἱπποσθὴς δὶοοά : (τεπΠ ψὰ ργαγεὰ 
ππῖο (Π6 [,ογά, ἀπά νγεῦα πεολγά ; τσε 
οἤπετγεά 4150 β8δογιῆςες δαηὰ ἤης ἤουτ, 
ΔΠᾺ ἸΙρῃςεά τῆς ἸΔπηρ8, ἀπά εεξ όστῃ 
τῃςε ἰοᾶνεϑ. 

γοΐ. ν. Ρ. 468, ποῖς 3); ποῖ, 25 Οτίσητη Ξυρ- 
ΡΟδ65, ἃ Γοΐδσθῃηςθ ἴο 8ῃ δδγ ογ σοχασηυτῆςοδ- 
ἴοῃ. [Ι͂ἢ [δῖ οςὯ56 [86 δοσγίϑὲ πιυβὲ μαυς θδεπ 
επρὶ ογοά. 

ἐπ δὲ ἐχΊγονη ΟἹ ἐγοιδίο ἐδαΐ εαπεε Ὡρὸῖ αὶ 
ἐπ ἐδοιε γεαγ:.}) ἘΔΙΒοΣ, “ ἴῃ 959 γεολτβ. ἢ 

δον ἐδὲ τσ ἐδαὶ ὕατον απάὰ δὲς ξοπεραπν 
γευοεά.] Οὐ 9500} δηὰ ἢ18 ἀοΐηψβ, 9ὲς ςἂ. 
ἵν. 7-.όδ. [περ 8 54γ5 [Π4ἱ ἢ5 Γ68] Ὠδτηθ νιὰς 
᾿πκρόιο (Ἰησοῦς), δῃάὰ παῖ 6 ἢ! πλ56 ] Ὁ 

18 2 Π16 ἱηΐο |άϑοη (' Αηΐ. [υἀ.᾽ χιί, ς, 8 1. 

ἡ ονε 1δὲ ῥοίγ ἰαπά από ἀἰηρ ον». Ἐλδῖδοτ, 
“ἤτοι [Π6 ΠΟΙΥ ἰδηά, δηὰ ἤσοαὰ 186 Κῖηρἀοτῃ." 
ΤΕΣ “ΟἹ ἰδληά ᾽" 15. υπάουδίοαϊΥ Ῥα]οξίηο--- 
τῆς “ οὗ ργοπηῖβε "--ῃς ἱερὰ χώρα οἵ 
ΡΒ (μος. δὰ (Α].᾽ ὃ 42). “02ε Κἴπρσπι" 
κατ᾽ ἐξοχὴν, 15 ΡγΟΌΔΌΪΥ “186 Κίπηράοπι οὗ Οοάὰ 
ἀροῦ οαγἢ," οὐ ἴ6 |εὐνϑὰ ΟΒυτοῖ, τυῆϊςὰ 
μδά Ὀεοοπηθ δὴ δεΐυδὶ θα Ε}Υ Κίπράοια, Ὀείοτε 
ΟἿΣ δυῖβοῦ ντοῖο. 

8. “πώ διγπεά δὲ βογεϑ.} ΤΈΣ ῥυϊπογαὶ 
Ροτοῖ οὗ τῆς ΤοηρΙς Ὀυϊάϊης (τ Κὶηρϑ τὶ. 1) 
ϑθϑῖβ ἴο θὲ ἱηϊοηἀδρά : θυ ψὸ ὕᾶνο ηοΐ εἰἶξο- 
ΠΟΙ ΔΗΥ͂ Βροςῖδὶ τηθηϊοῦ οὔὗἍὨ ᾿ἱπΠ᾽ ΌΣΥ ἄοπο ἴο 
[815 ραγεςυίαγ ρατὶ οἵ ἴπς οἀϊῆοςε. 4 ἴδς 
Οὐΐοῦ μαῖεβ ψεσα δυγηΐ (1 Μᾶςος. ἱν. 18: 2 
Μδος. γτἱϊ. 32), δηὰ [86 τηδίῃ θυ ]άϊην τὴ 
τηδάς ἃ ἀεϑοϊαιίοη (1 Μᾶδςς. ἱ. 39; 11. 8 - 
45) 51; ἶν. 28): δ ἴἴ τιᾶγ ὃε ἀουθδιεα 1 ἀ᾿Υ 
ῬΔΠΐΟΠ ᾿Π͵ΌΓΥ νγὰ5 ἄοης ἴο [6 Οτεαῖ Ῥοσχοῖ. 
ΤὨς Τορίς, [ἃ τηυξὲ θῈ τοπιειηθεσοα, ντῶς, 
ἴη [86 ἀδϑιρτϑ οὗ ΕΡίρίιδποβ, ἰο βᾶνθ θδθοοσῃς 
ἃ Βοδίῃθη βαποίυδΥ (2 Μᾷδος. Υἱ. 1). 

απ «δεά ῥιποοεπὲ ὀἰοοά.] ϑ6ε «ἢ. ἵν. 3..-.6: 
ν. 6; νἱ. 1ο, 18--:1; ὙἹῖ]. 1-4ἅ2, ἄτο. 

4αυε οὔεγεά αἰδο «αἰγίῆεες ἀπά 73 νγ. 
ΤΗε δ, ἀρ 5 ῬγΟΌΔΟΙΪΥ ἴο {86 "κρότο ὦ 
[Π6 Τοπιρὶς Ὁγ Ϊυἀλ5 ΜδοἼοδθαευβ, δπα τδς 
τοβίογδίοῃ οὗ 5Δουῆοο5 τπδάς ΟΥ Ηἴτῃ ἴῃ [Ὡς 
γϑᾶγ Β.Ο. 166 (1 Μᾷδος. ἵν. 36--53}---ἰἝδδ οοοδ- 
βίοπ δυὐεῦ αῇεσ οεἰενγαϊθὰ Ὁγ 6 “ Ἐδδϑὶ οὗ 
[86 Πεἀϊοξίίοη ᾽" (ἐγκαίνια). 

ἀπά ἐρδιεά ἐδεὲ ἰανπρε, απα “εἰ 70γ1δ ἐδρ 
ἰοανε:.} 866 τ Μᾶς. ξο, δι. Το ““ Ξ 
ψεγα ἴμοϑε οὗ ([ἢε οσαπάεἰδόγυπι ϊοῖ συρρὶεὰ 
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νυν. 9--12.ἢ 

9 Απά ῃον 866 [Πδῖ γε Κεαρ τῆς ἔδαϑβὶ 
εν. 53. οὗ δ ΟΓΠΔ0]65 ἰη (δ πποόπίὶ (δ8]σιι. 

10 ἴῃ τῆς Βυπάγεά ἐουγβοοῖς δηά 
εἰμί γελᾶν τς ρδορὶς τπδὲ σγοσα δὲ 
7εγυβαῖςη δηὰ ἱπ Ϊ{πάεα, δηὰ τῆς 
σουηςο}}, «δἀηά Τυάλβ, 8εὲπὶ ρτθείηρ 
δηὰ δοάἢ ὑπο Απϑίοδυϊι8, Κίηρ 
Ῥιοϊεπχειιβ᾽ πηᾶϑῖεῦ, Ὲο νναβ8 οὗ ἴῃς 

της ρἷδος οὗ (ἢς οστἱρίηδὶ ροϊάθῃ Ἵδῃά]θϑίςκ 
(Εχ. χχν. 31--2}7); [86 “" Ἰοανθβ," [Ποϑὲ οὗ ἴῃ 6 
1Δ0]6 οὗ 5Βιοννθχεδά (10. 23--3ο). 

9. ἐδε ἥεασὲ 9. ἑαδεγηαοε:.} Τὴς ττῖϊοῦ 
ἴ6}15 υ5 ξυγί μοῦ οὐ (οἷ. χ. 6) [Πδί {6 φταϑί οὗ 
Τεαϊςαιίοη νγὰ8 Κορί οὐ ἴῃς ἤγϑί οσςδδβίοῃ 
“ἰαἴζονγ [Π6 τηδῆηοσ οὗ (86 Εεαϑδὶ οὗ Γδθεῦ- 
ὯΔς[65,᾽ νἱὰ ““ Ὀγδηςῆθβ, δηά ἔδὶγ θουρἢ5, δηὰ 
Ῥαϊτὴβ α͵3ο (10. νυ. 7). Εσοπὶ (Πἰ58 εἰγου- 
βίδηςε ἰΐ 5668 ἴο ἢᾶνθ Ὀθδη δοιῃθῖπη65 οΔ]]οὰ 
“6 Εεαϑδὶ οὗ Ταθογηδοὶθβ ἰὴ (ἢς τῃοηἢ 
ΟΙ51ου," ψὯ116ὸ (86 ἴσυς ΤΑρογηδοὶοβ᾽ Εθδϑῖ 
νγὰ5 ΚΗΟΝΏ 85 “16 Εεαδὶ οὗ Τθοσηδοὶθβ ἴῃ 
ἴδε τοοῦῖι Τίσεὶ " (ΟΠ π)). 

ἐδ »ποπὲδ Οαείσ)] ΤὨϊβΒ ποῖ οοΥτο- 
Βροηάεά, ἴῃ Ῥατί, ἴο οὐσ ϑοσθεηδεῦ; ἴῃ 
ἴο [ΔῃιιάγΥ. [{ νγὰβ ἴπΠ6 πίη τηοπίῆ οἵ ἴΠ6 
͵εν βῃ γεαῦ (1 Μᾶςος. ἱν. 52). ἴῃ (δες Η εὔτενν 
1 ννᾶβ οδ᾽ ε Οίϑῖευ (ΝΟ, 1. τ; Ζοςἢ, ΥἹ]. 
1). Το ςεἰεδγδάοη οὗ [6 Εφδϑί οὗ δ άϊ!οα- 
τίου ΟΥἩ {πὸ Εξγριίδη [οὐνβ, εη]οϊηθαὰ οὶ 
ΠΟΙΟ δηά ἴῃ ὖ. 18, ψουϊά αν ὈδοΏ 8ῃ δς- 
Κηονϊεάρτηοης οὐ {Πεῖγ φῬατί οὗ ἃ ΒΙΣΠΟΓ 
ΒΔΠΓΘΌΤΥ Ὀεϊοηρίην ἴο ἴδε Τοπιρὶο δἵ 76 γιιϑᾶ- 
ἰοτὰ ἴλη ἴο Παΐ δ 1 ,δοπίορο] ἧ8. 

8 2. ΑΝΟΤΉΕᾺΕ (ΕΑΆΠΙΕᾺ) ΓΕΥΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕΞ 
ῬΑΙΈΕΒΤΙΝΙΑΝ [ΕΥὉΞᾺ8 ΤΟ ΤΗΕΙΕ ΒΕΕΤΗΒΕΝ 
τ ἙΟΥΡΤ. 

ΕἸΚΒΈ ΡΟΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΓΕΤΤΕΚΒ (υν. 
190-17). Το ἀοαίῃ οὗ Απίϊοσιβ 158 [Π6 ἤτοϊ 
δυδ]εςξ ἰτεαϊοὰ οὗ ἴῃ {Ππ δεςοηᾶ Ἰεϊΐοεσ. ΤΪ5 
δνεηῖ, ΒΟ Βαρροηθὰ ἰῃ Β.Ο. 1ό4, 5 τεϊδλίοὰ 
ἢ ἀεί2115, το ἢ ἀγὸ ἰγγοσοης! δ]. ΜΠ 
[Π 6 παγταῖϊνο οὗ ἴΠ6 58π|6 δυθηΐ ἴῃ οἷ. 'Χ. 1--28, 
δηὰ αἷϑο ψ ἢ (μὲ ἰη τ Μᾶςς. νἱ. 1--τό. 

10. 15 δὲ ὀμπάγε ζομγσοογε ἀπά εἰσδὲδ 
γεαγ] ΤΠ νουὰ 6 Β.0. 125-4, {πΠγγ- 
δἷὶχ γοδτβ ἀἤἴοσ ἴῃς ἀοδίῃ οὗ [1.425 ΜδἼοοδρευ8, 
Υ ψβοῖὰ {Π6 Ἰεςῖογ 15 βα!ά ἴο βανὸ ὕδεη βεηΐ, 
Δ ὨΘΑΙΪΥ ὌΠ ΥοΔΙ5 δῇοσ ἴῃς ἀοδῖῃ οἵ 
ἘΡΙΡΒδηδβ, νος ἢ 15 Γορσγοβοηϊοα 85 [ἢ 6 οςοᾶ- 
δίοῃ οὗ 115 μανίης Ὀδεη ϑυτιτοῆ, ΑΒ 50 ἰδγρε 
ἃ ἙὨΓΟΠΟΪΟΣΙς2) ΟΥΤΟΥ 8 ΒΟΔΓΟΟΙΥ͂ ροϑϑῦϊο, 6 
ΤΩΔΥ ῬΕΓΏΔΡ6 δοςορῖ ἴδε τεδάϊηρ οὗ ἵνο Μϑ55., 
ΥἷΖ. 148 ἴοὉΣ 138. ΤὨς ὑτγοίεβϑβοα ἀδίε οὗ ἴδ6 
Ἰεϊζοσ ͵Μ|11 ἴθ Ὀε Β.Ο. 16ς--4. 

δὲ ἶε... ἐδε εοεριοὶ!, απά 79μ455.1ὺ ΤῊς 
ΟΥΟΣ 15 ὉΠΠ1512), δηά τοη45 ἴο ἴγονν ἀουδί 
Οοἡ ἴῃς φεπι!ηθηθ85 οὗ (ἢ Ἰεῖῖεσ. Τῆς πᾶ- 
ἴυγα] ογάοσ ννου]ὰ θὲ “ [.ἀ45, ἀπά [δ σουῃς!!, 

11. ΜΑΟΟΑΒΡΒΕ. 1. 

βίοςκΚ οὗ τἢς δηοἰπιεα ρῥγοβῖβ,) ἀπ ἴο 
τὰς 7ἐνν8 [δὲ ννοσε ἰῃ Βργρι: 

11 Ιηϑβοπλυς 45 (ὐοά ἤδῖῃ ἀδἰϊνοι- 
εὦ υϑ ἔοπι ρσιεδῖ ρεΠ]858. νγὲ τῆδηΚ 
Ἀΐπι ΠΙΡΉΪΥ, 28 μανίηρ Ὀδθη ἴῃ Ὀζία 
ἁρδϊηβῖ ἃ Κίπρ. 

12 Εογ ἢς οδϑὲ τἢεπὶ οὐἍ τδδῖ 
ἔουρῃξ ψ Πΐη τῆς ΠΟΙΥ ΟἸΕΥ. 

δηῃά [Π6 ρεορὶβ." Οομπιραῖε τ Μᾶςς, χίϊ. 6. 
Τὸ οχἰβίθηοε οὔ [ενν 5} σους], οὐ “βϑηδῖο,; 
αἱ (15 Ππη6 ἢΔ45 θεθη φυσδειοηοὰ (Οτπλμ), δυξ 
μου σεάϑοη. Α ϑεηδίε 18 τηθητοηθὰ ἴῃ 
: Μᾶςς. ἃ “. ε.; 1 Μᾶδος. ἵν. 44, χὶ. 27. 

“εμἰοδιΐω, ἀἰηρ Ῥιοίεπισι) »ασίεγ.] ἘΔΙΠΟΓ, 
ἘΦ ΟΘΟΒΟΣ." ΑΥἹΒίοθυ]υ5, ἴῃς Ῥοτγραϊεςις 
ΡΠ ΟΒΟΡΠΟΥ, 18 ἀπάουθίθα]γ τηθδηῖ. Ηε Βεϊάὰ 
ἃ ὨΙΡῚ Ῥοϑιτοη δὲ (μ6 οουγῖ οὗ Ρίοϊειγ ῬΏ1ο- 
τεῖος ἀυτίης (6 ἤγχϑι 84] οἵ ἔπε βεςοοηά 
ΟΘὨΓΟΓΥ͂ Β.0., Ὀοΐηρ δἴ οἕοθ ἰαΐογ ἴο ἴδ Κίην 
δηὰ (ἢς οδίεοῦ οὗ [ἢ6 [νυνδὴ ΠΟΙΩΠΛΌΠΠΥ αἱ 
ΑἸοχδηάγι. Η!5 νου, " ΕΧρδηδίίοης οἵ ἴπ 6 
Μοϑδῖς {ἃ,νὺν,᾿ ννὰ58 δα ἀγεββεὰ ἴο Ῥίο θυΩΥ ἢ Ϊπν- 
86], δηά 15 φιοϊεὰ ΟΥ̓ ΟἸεπηοπί οὗ ΑἸεχδηδτγία 
᾿δΠΌπ,.᾿ ἷἱ. Ρ. 342) δηά Ευδεδῖι8 (΄ ῬΓαΡ. 
ν. Υἱῖ, 13, ΥἹἱῖ. 8--ἼΟ, ΙΧ, 6, ΧΙ, τα, “ ΕςςοΙ68. 

Η ἰ5ι.᾽ νἱῖ, 232), δηά γείοιτεάὰ ἴο ΕΥ̓ Ογίξεη 
“(οηΐγ. Οεἰβυπι, ἵν. 6, ὃ 4. ΗΕἶε δῃ- 
οἀνουγοά ἴο γοσοηςῖϊο (ἢ6 Ηεῦτεν δογιρίυγοβ 
ψ (6 ῬΒΟΘΟΡῚΥ οὗ Ασιϑίοιϊθ. (δες Εννδ]ά, 
“Ἡϊσῖ. οἵ 5γδ6],᾽ νοἱ]. υ. Ρ. 259; δ.Δ}η ον, " [.δς- 
ἴυγεβΒ οἡ ἴδε [ἐν 5ἢ ΟΠυσοῖ,᾽ το]. 111. ΡΡ. 
277--28ο.) 

11. Οοά δαϊ ἀεϊμυεγεά ἐς ὕγουι σγεαὶ ρεγὶ ἶς.ἢ 
866 τ Μᾶδος. 11. τοτ-όο; ἴγν. 1- 5; Υ, 1-όι. 

α: ῥᾳυΐηρ δεεπη ἐπ δαϊἶο ἀραΐπη ἃ ἀἰπρ. 
Ἀδίδον, “45 δρμιΐπρ ΤΥθαποΒΟΙΥ δραϊηβὶ 
80 Κίην." Τῆς ργεφεηὶ Ῥατιοὶρ]Ὲ ρῖνεϑ [6 
8686 οὗ τερει[ὕοη : [6 τψογὰά βασιλεὺς, ψ 18" 
οὐ Ὡς ἀτέῖςο]ο, ἀοϑιρηδῖοϑ [ἢ ϑ6]ους ἃ τ]οηλΓΟ 
Β6ΓΘ, 85 ἰξ ὧοεβ [06 Ῥοσδίδη τῃοπάσγοῦ ἰδ [6 
οἰαϑϑῖςαὶ ττεσε. ΤῊΘ ἴον μδὰ ποῖ Ὀδθη 
Δουδ!ν οηραχοὰ ἴῃ ὑδί[[6 ἢ ΑπεοσμΒ : 
Ὀυῖϊ [ΠΟΥ μαά μαὰ δἱ ᾿ἰοαϑὲ ἔνε δηραροιηθηΐῖς 
νὰ [18 ξεηεγαὶδ. Απηά [Π6 ΨᾺΣ νγᾶβ 51}}} 
ςοπεπαυϊην. 

15. δὲ εαεὸ'ὁδέδενε οἱ ἐδαὶ ζομρ δὲ «υἱἱδὶπ 1δὲ 
ῥοῖν εἰ(γ.1 ἘἈδίδον, “ Ης ἘΞ: :16917".---ἰ. . Οοὐ 
- ολϑὶ ἴδε ουἱ,) ὅς. (Οὐοπιραᾶτε οἷ. Χ, 1. 
Αςσοοτγάϊης ἴο ἴδς δυὐἴδογ οὗ [5 ΒΟοΟΚ, [υἀ 85 
τεςογογοὰ δοῖι (ἢ ΤΟΡΙΕ “πά ἐδὲ εἰξγ, ἴῃ 
ὙΠΟ ολ86 οὗ οουτδα ἴῃ6 δγτγίδη σαγτίϑοῃ 
τουδὶ ᾶνὸ Ὀδοη “ οδδὶ οὔ οὗ ἴῃ ἰδίου. 
Βυξ [6 αἰγουπιϑίδη 1] ἡδγγαϊϊνε οὗ ἴῃς ΕἸἰγϑῖ 
ΒοΟΟΚ δεν ἴδδὲ ἴῃς “οἰ οὗ νυ," ν πὰ 
1.8 ἔογίσεββ, (6 Αςζγὰ, ἀϊά ποῖ το} }γ [8}1 ἰηΐο 
ἴῃ6 μαηάβ οὗ ἴῃς [ενῖϑ ὑπη{] (16 φυϊποίραῖε οὗ 
ϑίηοη (1 Ἀΐδος. ἵν. 17-όο ; χίϊ!, 49--21Ὶ ; ΧΙγ, 
6, ,7;] Ἐπαϊά, “Ηἰϊκῖ, οἵ ἴϑγδοὶ," νο]. τ. 

ῬὈΡ. 311-12, διὰ ᾿. 335). 
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12 Εογ ψῇεη τῃς Ἰεδάεγ ννᾶ8 σοπηα 
ἰηῖο Ρεγβίδ, ἀη4 τῆς ἃγὰγ ἢ Ὠϊπὶ 
τ[ῃδλξ ββεηθα ἰηνίης!δ]6, ΤΟΥ ψγεῖς 
δἰδίῃ ἴῃ τῇς τεπιρὶα οὗ Νηξα ὃγ τὴ8 
ἀεςεῖς οὗ Ν,αηεδ᾿ 8 ργίβϑίβ. 

14 ἕογ Απεοςδιιβ, 48 1πουρῃ ἢς 
ννου ἃ τ ΛΑΓΓΥ δύ, σάπια πο ἴῃ 6 ρίδςα, 
Δηἀ ἢΪ5 ΠΠεη45 τῆδλῖ νγεγα στ ἢ Ὠϊ πὶ, ἴο 
ΓΕσΕΙ͂να ΠΠΟΠΕΥ͂ ἴῃ πᾶπλα οὗ ἃ ἀὌ ΓΥ. 

Ις ΒΟ ψῆεη τῆς ργιεβῖ οὗ 
Νδηεα δά 8εῖ ἔογίῃ, δπά ἢξε νγᾶβ 
Θηΐογοά ννἢ ἃ 5Π|4}} σοπΊραηυ ἰηῖο 

11. ΜΑΟΟΑΒΒΒ5. 1. [ν. 1.3---1}. 

τῆς οοπλρ4885 οὗ τῆς τεπιρίε, {ΠΕῪ βῃυΐ 
{πε [δ Π1ρ]6 48 θοῇ ἃ5 Δπιοσδιι8 γγ23 
ςΟΠ16 ἰῃ : 

1Ι6 Απά ορεπίπρ ἃ ΡὈγΙνΥ ἀοοσ οἵ 
(ἢ6 τοοῖβ, {Π6 7 (γον ϑἴοπε ἧἴκε 
τυ πάσογθο 8, δηὰ ἴσιο κ ἀονη τδα 
σδρίδίη, πεννεά {Πεπὶ ἴῃ ΡίεοΕ3, 5πηοῖε 
ΟΥ̓ {πεὶγ πιολάβ, δῃηά ςᾶβῖ {Ποπὶ ἴὸ 
[Πο86 {πὲ ννεγα νυιτπουζ. 

17 ΒΙεθθε4ά Ὅε οὐὖγ Οοά ἰῃ 84]} 
τὨηρβ), ῇο δαῖῃ ἀεἰϊνεγεὰά ἃρ τῆς 
ὈππρῸαΪγ. 

18, 2ῤὲ ἰεαάθγυ. ῊΪ5 σᾶη ΟἿΪΥ Ὀ6 Απῖϊ- 
οσδ5; ὑυῖ 1ἴ 15 ἃ σΌΓΙΟΙΙΒ ἴοττῃ ἴο 6 ιιϑρὰ οὗ 
{πὸ Οτοαδαῖ Κιηρ. 

ἑπίο βεγεὶα. ΕἸΥτλδῖ5, [Π6 ΠΟΙ ΠΙΓΥ ἴῃ νὨΙΓἢ 
{Π6 ἴεπλρ]6 οἵ Ναπαα ν'45 ϑιζιταϊϑα, Ἀρρθαγβ ἴο 
αν Ὀθεη τεοκοποὰ δἵ {μΠ]5 ροσοά ἃ ρασγί οὗ 
Ροῦϑια, (866 τ Μίαςς. νἱ. 1.) 

δῤὲ ἄγη .. . ἐραὶ σεεριο ἡπυϊπεὶδ᾽.. Ἡ αἷἱξ 
{π6 ἔογοθϑ οὗ δυσγία, ἃοσογαάϊηρ ἴο (6 δῖ ΠΟΥ 
οὗ (6 ΕἸγϑοῖ Βοοκ (1 δίαςς. "1. 37) ---ΟΡτο Ὁ ]Υ 
ἴγοτῃη ὄο,οοο ἴο 7ο,οοο πιθῆ. (8ὅε86 τ Μάᾶδςς. 
ἵν. 28.) 

ἐδον «ὐεγε «ἰαἰ".} 1,ΛΈοΓΆ ]γ, “σι ἴο ΡΙΘς 65." 
ΤὨΙΒ [5 ἀἢὴ ονογ-ϑαϊοτηθηῖ, Απίοσθιιβ. ἢϊπ1- 
561} ννᾶ5 σουζαίηἱν ποῖ ΚΙΠ|δἀ ἴῃ τὸ Τ ΙΊΡ]Ο, οΥ 
ΔΉ ΠΟΓΘ ΠΡᾺΓ ἃ (1 δίαςς, νἱ. 4-ι6; ΡοΪγὍ. 
ΧΧΧΙ. 2), ΠΟΥ ο05 ἰΐ σθοῦὶ παῖ 6 ἰοβῖ ΤΔΩΥ 
οὗ Π]5 [ᾺἿῸΟΡ5. υνϑῖαβ Ὀσοιρηξ ας. κΚ ἢ ΠΙπὶ 
{πὲ ὈῈΙΚ οὗ πὸ ἴοτοθ ψιβοη π6 τοζαγηοα ἴο 
Απίίοςἢ (1 Νίαος. Υἱ. 56). 

ἡπ ἐδό 1ο»}}1ὲ οὐ Δ'αμπεα. (ΟοπΊραγο τ Μᾶςς. 
νἱ. 2: Ροῖϊγῃ. Δ σῳ τ; Δρρ. δγτίας, ὃ 66. 
Τῆς ϑγγίαη γοάάοβϑ, Ναηοι, ΟΥἠΎ Νδηῖδα, νγὰ5 
ἰἀοητς] ἢ τὴ Νάηα οὗ (Π6 Βαυν]οπίδηϑβ, 
ΜΠ1Ὸ0 νᾶ5. δ] ]ο ἰ5ῃαγ ἢ Αϑϑυγα ἀπὲ Α5}- 
τογοῖἢ (οΥΎ Αϑίασίθ) ἰὴ Παῖς. 8586 ἰ5 
ΓΟ ΠΟΠΪΥ ἰἀςπο πο ἢ τἀπὸ ΔρΡμγοαιτί οὗ 
{πὸ Οτσοοκβ δηὰ τὸ ἴηι οὗ {πὸ ΚΒοιηδη5, 
Ὀι 15 δοπηθί!πλὸ5 σοι ραγο ἢ Ατὐίοηῖβ ἀπά 
λα. Δ Ἅγαηΐ [ὉΥΠῚ5 ΟΥ̓ ΤΠῸ παῖ ἄγ Ναησ 4, 
Ἄηϊθα, Απαϊῖι5, Τ᾽ δηαῖα, ΓΤ παῖ), ΤΙ Δηαϊθ. Τῆς 
Ερνυριίαπϑ, οὐ δἀορίης ΠΟΥ τπῖο {ΠΡ Ὶ ̓Π σΥβίοπλ, 
σα πὸ Δηΐα, [π᾿ ΡΠ Ιοδη ᾿πϑουρίοη5 
 Δησῖῃ 5 ἐοιιπηὰ, 45 ννῸ}} ἃ5. Αϑῃϊοτοίῃ, 

14. “πμούῤμς, αὐ ἐφοσὺ δὲ αὐοι ὶ ῬΙΩΡῚν 
ῥογ.] ὙΠῸ οπρον πιο Οὗ {Π|5. ργοΐοχῖ ΕΥ̓͂ 
10 πορᾶγ τιοηαγο νῃοη πὸ 5. μη ἰοτίην 
το ]ὸς. 15 σοηπσο ὦ ὑγ ἀπὸ τοσοητὶν ἐ5- 
ζοντο {τγασπιοηῖ8. Οἵ Οταηῖι5. 1 ΟΠ Π115 
(Ρ. ὡς; οἷ, οἵ 1858): δηᾷ γΓοσοῖνοβ. Π]τϑτγαςη 
[τῸπλ ΔηΤΟΙΥ 5. σοπ πιο αἱ ΑΙἤςηΠ5. ἃ5. τοϊαϊοά 
Ὀγ ϑεπόσα : ὁ Οαπι Αηϊοηπ5. νοΠοἴ 50. }.}- 
ὑόοσγιισι ραΐτοιπι ἄἰοὶ, οἵ ΘΓ. ΒΟΠΊΟΠ οἴδτι15 δ1}}5 
δι Ὀϑοσιι τα οτος, ματι φαοηος τ ςοπλαζα 
1,1 θότιιν ππλιταγοῖτσ, ὁσσισγογιηῖ νϑη ΠῚ οἱ 
ΔΙΠοΙθὺ5. οἴ Διύνυσων βαϊανογιηἴ, .νς 

Ὀϊχογιηῖ, ἀδθροηάθοσο 'ρ805 ἴῃ γιαέγιπσιοπῖμηι 
ΜΊπογναπὶ ϑιιαπὶ, εἴ γχγοραυεγμημὶ τὰ ἀμρεγεί. 
Ας Απίοηϊι αἱξ ἐμείωγεῖρ, 5θοἃ ἀοἴ!5 ΠΟΙΊΠ6 
ἱΡΟΓάγο 56 1115 γ1}16 [Δ] εηϊδ᾽ (΄ διιδϑοσ. ὶ 1). 

16. «υδόη . .. δὲ «υᾶς ἐπέεγοά . .. ἱπίο {δε 
εονῆρας: Γ᾽ ἐδ ἐορηρἶν.) Ἐλδίδον, "με μὲ 
ν͵ὰ8 οηΐοτεά ψΣΡΒὲπ 89 οἱτοῦϊ! οὗὨἨ 89 
Ῥτϑοΐηοῖ," .ῳὋὉ περίβολος τοῦ τεμένους. ἰ8 
ἴῃς νν.4}} τα δυττουπάοά {Π6 δποίοβιγε ψ δίῃ 
νης [Π6 Τερὶς βίοοα. 

16. ορεηπέηρ ὦ ᾿γίον ἀοον 9 ἐδε το] ἴΙὴ 
(6 ΟΥ̓ ΊΠΔ] ιἴ 18. “9 ᾿ΓΙΥΥ͂ ἀοοΥ,» 85 1ἢ ἐσετῦ 
(ει ρ]Θ6 μδἀ οῃθ. 

ἐρὲν ἐβγεαὺ φίοπες . .. απά σίγμοξ ἀρκυπ.) 
Οοιήραγα ἴΠ6 ργοσοϑάϊηρβ οὗ {πὸ (ογογγζλη 
ἀεπηοςγαῖβ ἡ Πδη ΤΠΘΥ πηοιιηϊεα οἡ (ΒΕ τοοί οὗ 
τς δυϊάϊπρ νη ψΒΙ ἢ ἘΠΘΥ παά οσοηβηρά 
[Π6 σμοΓ ἀγιδϊοςγαῖβ, δηά, δήῖδσ Ὀγθακηρ ἃ 
᾿ο]Ὲ ἴῃ πε τοοῦ, ἀεβίγογοα {ἢ6πὶ ΕΥ̓͂ δυΠΙης 
ἀοννῃ οὐ ἴπδπὶ ἀλτγίβ, αν] η5, δηὰ ρίεςεβ οἵ 
(πΠ6 {Πὶπρ  Βοσοννἢ (ἢ6 τοοῦ ννὰ5 οοτεγοά 
(ΤΙΒυςγά. ἵν. 48). 

δὲ εαῤίαἰπ.] ΟΥ̓ “ἴῃς ᾿εδάοσ "--ἰἢ!6 54Π16 
νοσγά αϑ.η .13. Απίοςθι5 ἰ5 πὸ ἀοιιδί πηεϑηῖ. 

ῥεαυεά ἐῤογι ἐπ Ῥίσιες. Α8. ἴδετε 15. πὸ 
δηϊοσοάρης ἴο “ 1ποτ᾿,᾿ 1 μᾶ5 θθθη βιρρεβίεά 
τηαἴ δοπὶθ δι ἢ ογβ. 85 καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ 
-͵ἰ πὰ ττοθο ἢ πὰ ἢ-πμανὸ (Δ Ιεη ουΐ 
δον “ Ἴσαρίαϊη,᾽ 

17. αὐὐο ῥαὶρ ἀεϊαιέγεα τῷ: {δὲ τ ΜΙ 
Ἀδίμετ, “πὸ ἀο]νεγοὰ τρ ἴΠο56 μᾶϊ δαὶ 
ςοπηπλ 6 ἱπιρίοῖν," τε. Αηξοομι5 ἀηά ἢι8 
50] ἴογβ. ὙΠαὶ ἴπΠ6 οηξῖγα παγγαῖίνο 15 ἃ Πείίοη, 
50 ΔΓ ἃ5 Απτίοοϊ5. ΕἸ ρΡΙρἤαπθβ 15 οοποσπιο, 
(αηποΐῖ ὃ6 4ιοϑοηθά ; δεῖ [ξ 5 φιίζα ροβϑιθῖο, 
ἃ5 ὅσῃ ]Ζ Π85 βιιρμοϑῖθα, [μαῖ 11 ἀοδογιθε5 {πὲ 
[ἴο οὗ Απεοςμυβ ἴπ6 Οτοδῖ, 0 νιὰ5 ΚαΙοά 
ΎΉ 1 ΡΠ πάογίηκ ἃ τεπλρ]ς οὗ Βαῖτ5 Ἰὴ [Π]5 54Π|Ὲ 
τοσίου (Π)1ο«. 51ς. Ρ. 573: 511η. ΧΧΧΙ 2; 
δῖγαθ. ΧΡ]. αν αὶ 18). 

ΘΕΓΟΝῸ ΡΟΚΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΘΕΈΘΟΧΡ ΓΕΤ’ 
ΤΕΚ (τα. 18-Ψ6). Ετοχὰ {πε ὶγ δοοοιηΐ οὔ (δὲ 
ἀοαῖι οὔ Ἀπεοςοδιιβ, [π6 τυτίτετϑ οἵ {πε ἰΕΠῈΓ 
ΔΥῸ ΣΟργοβοηϊοα ἃ5 ργοσθθαϊηρ ἴο 6πΠ|01Π πρΟη 
τοῖς Ἐπνριίαη δγοίῃσοη πιὸ ςοἰευγδίίοη οἵ ΝῸ 



νι Ι 8---2 1. 

18 ΤΠοιοίογο τ οῖοδϑ τνὸ Δ16 πον 
"ως. 4. ριιγροβεά “ἴο Κεερ [Ἐς ᾿ βὰν εαρρ  ὸ οὗ 
α. τό, [Πε τεπιρῖς προ (ἢς 

33. Ἐἰοῖ ἢ ἀΔγ οὗ ἐἦε πιομεἢ ἀ( δου, χὰ 5ΝΟο 

να δηὲ ἵγοη- 

ἀρ. το. (Πουρῆς ἰξ Ππεραβθατ τὸ σεν γοῦ 
τπεγεοῦ, [πὰς γὰ 4130 ταῖρῃς ἰκθαρ :ϊ, 
ας ἐδε ᾿ὥχο οὗ τῆς τΔθεγπδο]εβ. δπά 
οὗ τῆς τε, τυληεῖ τᾶς σίυεμ ες ἤδη 
ΝΥεεπιῖδβ οἤεγεά βδογιῆςθ, δίῖεοσγ τηδι 
ἢς παά δυϊ]άεά (ἢς τειιρὶε δηὰ τἢ6 
Δἰταγ. 

19 Εογ ψῇξη οἷυγ ἐδ Πεῖβ τσογα ἰ6« 
ἰηῖο Ρεγβία, τῆς ρῥγίεϑίβ τπδῖ “οΓα 
(ἤδη ἀενοιξ ἴοοῖκ τῆς ἄγε οὗ τῆς δ]- 

ἀΔγ95---Ἰἰ. ΤΠαϊοῦίθο ΠὨεαϊοδίοπ οἔτῃς Τοιρὶς 
ὈΥ [υάλ8 Μαςςδθειβ δῇοσ 15 ρυτβοδίίοη οὗ 
ἴ ; δηά 2. Ταῖ οὗ Νομβοηλίδἢ 8 σεζουεσυ οὗ 
(Πς βδογοὰά ἤγο. Το Ἰεσεηὰ οὗ [86 ΤΕΟΟΥΕΙΎ 18 
[θη φίνθη δὲ ἰδησίι. 

18. «υδεγεας φ«ὐὖό αγὸ ποαὺ ῥωγροιεά 10 ἐεεῤ, 
Φ"..21 ὍΤΠο “εεομά μία τῶν τὰ οὗ [ῃ 6 πεσε 
δῖ 6.1 5816 πὶ 15 ῬΓΟΔΟΪ ἰηϊοηάεά, 5ἴποθ (Π6 
ἤγϑι ργεσθάθα [6 ἀδαῖ οὗ ΕΡΙρῃδῆθϑ, 88 
ΔΡΡΘΔΙΒ ΠΌΤ 1 Μᾶδος, ἰν. 52 σοπῃρασοα 18 
1 Μδος. γἱ. 16. 

αὐε ἐδοισῥί ἐξ πεεο5,77γ.} Βαΐμεσ, “τὸ 
(δουγὰς Διο." 

ἐδαὲ γε απο γπὶρ δέ ἔξορ ἰὲ ας δε ζεαπὲ ο 1δὲ 
ἑαδεγπαοΐο,.} Ἀδῖμον, Κ δ γὲ τσ ῃΐ Κεορ [ἢ 6 
ἀδγ οἵ ἴπ6 ΤΑΒΟΓΏΔΟ]65᾽ ἔραςι," Τὸ ντιϊοῦ8 
οαἦ 186 Εοαβὶ οὗ ἴῃς Π οαϊοδίίοη 1156] σκηνο- 
πηγία, 88 αἀϊὰ [ῃοϑὲ οὗ ἴῃς ῥσγονίουβ Ἰεῖζεσ 
(νυ. 9).». ἔογ ἴἰπ γϑδϑοῦ οὗ ἴδε Ὡᾶτης 866 [86 
ςοπηπηοηΐ οἡ [δαὶ ῥἷδςοθ. 

δε ἥγε «υδίοῦ «υα’' ρσίνεπ ..}] Οὐ {ΓΔη3- 
ἰλίΐογβ αῦα βϑυρρ!οα ἴῃς εἶδλυϑο, “ ψὩϊο νγᾶ8 
δίνεθπ 5, δΠῸπι τῆς Μυϊραῖθ. ϑοιιεϊ μην 
Γαυδῖ ΟΕΓΙΔΙΠΪΥ αν (Δ]|δἢ οὐἱ ἴεν “ ἔγε"-- 
ρΟΥΠΔΡ5 τοῦ εὑρεθέντος ΟΥ τοῦ φανέντος. 

φβεν ἐδα! δὲ δαά διμίάεά ἐδε ἐεερίε ἀπά ἐδε 
αἰαν. ὙἘ15 15 ἃ ουτίουϑ ρογνογβίοη οὗ ἢΪ5- 
(ΟΥΥ, ἃπὰ ἱπάϊςδϊοβ. ἃ στεδῖ ἱψπογάπος οὗ 
Ηοὶγ ϑοιρίυτε οὐ ἴπς ρατί οὗ ἴδε ψυτίεῦ οὗ 
ἴῃς Ἰοϊῖοτ. ὙΠΟ Αἰ[ΑΓ ντᾶβ8 8εῖ υρ, δηά [ἢ6 
Τερὶς Ὀυ}} ὈΥ ΖεγυΌΔθεὶ, ὨΘΔΙΥ ἃ σεΠΓΟ ΤΥ 
δεΐογε ἴ!ε ὕπια οὗ Νεβεπιδὴῃ (ΕΖγα 11]. 3, ΥἱἹ. 
15: Ζοςῆἢ, ἵν. 9). ΝοΒει Δ᾽ 5 τοῦ τννὰ5 [ἢ 6 
τοϑίοσζδίίοη οὗ [86 ραΐε8 δηὰ νυδ]}]5 οὗ [θγ5δ] πὶ 
(Ν δ. 111. 1--Ξ2, νἱ. τ, νἱ. τ; Εςοΐα5. ΧΙΙΧ. 13). 
Α ΠΟΥ οχαρφογαίίοη οὗ Νοδβοι δ} 85 κτοαῖ- 
Ὧ658 Δρροδγϑ ἰῃ (ἢ, ἰϊ. 11. 

10. «υδέη οἱ 7 δεν: φυεγε ἱρά ἱπίο Ῥεγεἰα.] 
12. ἰηῖο Βαδγ])οηΐα, ψϊο ττᾶβ αἴεγιναγάβ 
β Δ] οννθ ὉΡ ἴῃ Ῥοτγϑίδ. 

ἐδε ῥγίδε!: .., Ἰοοῖ δὲ ἥγε οΥῦΓὶ δὲ αἴδαγ 
ῥγίυϊν, ἀπά διά 47 ὙΒΟΙΘ 5 ὯῸ τεάϑοῃ ἴο 
ΒΊΡΡΟΘα ΔΗ͂ ὉΌῚῸ αἵ 4}1} ἴῃ (μἰ8 ῃατταῖϊνε, 

11. ΜΑΟΟΑΒΕΒ5. 1. 

(ΔΓ ργνηγ, ἀπά ἢἰά ἴξ 'π δὴ Βοῖϊονν 
ρίδος οὗ ἃ οἷ ψιβουξ ννδῖογ, νοῦς 
{ΠΟΥ Κερὶ 12 βυΓε, 80 (Πα (ἢ6 ρἷδοβ 
νγ8 ὉπΚπόνῃ ἴο 8] πθη. 

20 Νον δίϊεγ πΊΠΥ γαδῖθ, ἤθη 
ἰξ ρ]εαβθὰ (σοὰ, Νίεεπηδβ, θεὶπρ δβηῖ 
ἴτοπι πε Κίηρ οὗ Ρεγϑβία, ἀϊά βεπά οὗ 
1Πε Ροβίεγ! Ὑ οὗ τποθ6 ριγθϑῖβ [ῃδὶ 
Πδὰ Πἰά ἴξ το (ἢς ἅτε : δυῖ ψννῆση τῆς 
το] 4 υ8 {πεγ ἐουπὰ πὸ ἔτεα, δῖ ἐος 
ννλῖογ : 

21 Το σοπηπχαηάεα Βα (ἤδπὶ ἴο 
ἄγαν ἴθ ὑρ, ἀπη4 το Ὀτγίπρ ἴῦ ; δηά 
θη τἢς 8δογίῆςεβ ὑεῖς ἰδίά οἡ, 

Εἰς ῖ 8 δ ΓΟ υπδυρροτγίοδ ὉΥ δηγίῃίην 
ςοπίαϊποά ἴῃ [86 σδηοηῖοδὶ Βοοκθ. Ηλδά [6 
ἤγο θθθη ρῥγοϑογυοά, ἰξ 8 αἰπηοϑδῖ ςογίδιη (μδῖ 
ΕἸ ΠΕΣ ]ογεμλίδῃ, οὐ τα, οὐ ἴς ντῖίεσ οὗ 
Κίηρβ, οὐ [6 τοῦ οὗ ΟΒγοηῖὶςοῖοβ, σουἹά 
μανα τοοογάδά 1, 

ἐπ απ βοϊίοφυ ρίαοε φῇ α }ὲ «υδοιἐ «υαίετ.} 
Α (ἰταἀϊιίοη Ὡΐοἢ οδη θὲ ἱγαορά θδοῖ ἴο [ἢ6 
το (ἢ ΘΕΩΓΟΣΥ κίνοβ ἴο (Π6 νν6}} δ [86 Ἄοοη- 
Ἰυπεύοη οὗ ἴᾷς Κεάγοη σι (ἢ6 Ηἰΐπηοπὶ 
γΆ}16γ---ἰς Εη-τορεὶ οὗ ΠΟΙΥ δοτίρίυγε--ἰμε 
Ὠδῖὴδ οὗ “186 ννο]}] οὐὗὁἩ Νοβογλίδῃ," ἢ 411υ5ΐοη 
ἴο 1818 βἴοσγ. ϑδυςοὶ ἰγδαϊο8 ἅσα ΒΟΎΤΕΥΟΓ 
ΜΟΓΊΉ]655, Π|6855 [ΠΟΥ ΠάγΘ ΔΎΘΓΥ πλυςἢ σγεαίοσ 
Δ 4 Υ Τ[Πδὴ οδη θὲ οἰαἰπηοά ἕον (18. 

«υῤέγε ἐδὲν ἀερὲ 2 “ωγε.}]ὺ ἘἈδίδπογ, “ τ ΠοΓα 
[ΠΟΥ τπαδὰοϑ 1ἴ βιγο,"---ἀδ. σοῃοθδὶοά ἴξ βδέεὶγ. 

40. Λιεερίας, δείη, “επὶ ἥονε ἐδὲ ἀΐηρ οΥ 
Ῥεγεἰα.}1] Το Κίηρς ψῆο “8οηῖ Νοβμοπιίδῃ, 
ΟΥ τδῖποσ δἰϊοννεὰ ἢϊπὶ ἴο γο, ἴο εσγυϑβδίεπὶ 
(Νεἢ. 11. 4-6) ννᾶβ Ασὐίδχεγχοβ, ἴΠ6 βοὴ οἵ 
Χοῦχαβ δηά ργδηάβοῃ οὗ ᾿αιίυβ Η γϑίδϑβρίβ, 
0 νγὰ5 Κηονγῃ ἴο [86 Οτεοῖ5 885 Μδοζοοδοῖν 
δηά ἴο ἴῃ6 Κοπδη8 458 ἰ,οηρί πιδηι8. 

«υδέη ἐδέν ἐοἷά 9.18 ὙΠ6 ῥγοηουη οὗ ἴῃς 
βγϑί Ῥέγϑοῃ 866Π18 ΥΘΙῪ πιυςἢ οὐζ οὗ ρίαςς, ἴῃς 
ΡΓοΐεββοα ἀαῖο οὗ ἴῃ ἰεϊζοῦ θοΐῃς Ὠραγὶν ἴἢγες 
ςοηζυσίο8 αθοῦ ΝΕ} 5 {ἰπ|6. ΟΔδὺ 6ὁχ- 
Ρἰαίῃ5 ἱξ 85 εαιυϊναϊεπὶ τὸ “Οὖγχσ σουῃ εη.᾽ 
Οὐ ϑυρροβ68 ἴΠ6 δυΐποτβ οὗ (86 ἰεῖίεσ ἴο 
αυοΐς οπι ἃ ἀοουμπηεηῖ ΡυΓγρογίίης ἴο Βαανα 
Ὀδοη τὺΣτιτεη ΌΥ εγο- ]Π65565 οὗ ἴπ6 ονθηῖβ 
πδιταῖϊθοα. Βυΐ ἴῃ δῖ ολ5ε 186 ἢἤγϑξ Ῥεσβοη 
νου ά χοῦ  ὈΪΥ πᾶγα οσουττεὰ οἴρηοσ. ἃ 
δου ϊά διβρεςῖ τὲ [πε ησαν οὗ διεσάφησαν 
νν838 ἤγϑϊ δῇ κώμδθὴ ὉΥ͂ ἃ ΟἸΌΠΙΣΥ βοσῖδθ, δηὰ 
[θη (υγηδὰ ΌὉΥ ἃ σοττεςῖογ ἰηἴο ἡμῖν. 1 5ῃου]ὰ 
οπῖὶ τππ ἡμῖν, 88 ἰ5Β ἀοης Ογ ἵψὸ Μ488. δηὰ [πὸ 
ϑγτίδο οβίοῃ, 

4]. 1ο ὄγααυ ἰξ τῷ απά 1ο ὀγὶπρ ἐμ Ἀδίδου, 
το ἄγαν οὗ ἐξ (ἀποβάψαντας) δηά Ὀτίηρ ἴ{.᾽ 

«υδέη ἐδέ “αογ δεε: φυέγο ἰαἱά οπ.} 1.6. ““νἰλοοὰ 
οὐ ἴδε αἰϊασ.ἢ 
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Νεεπιῖδβ σοηχηηδηάεά [ΠεῸ ῥγίεϑῖβ ἴο 
ϑρΓΙΏΚ]ς της ννοοά δηά τἢς τὨϊηρ8 ἰαϊὰ 
τὨεγειροη ἢ τς ννδῖογ. 

22 ΝΊεΩ 18 ννα8 ἀοπε, ἀπά {16 
πιε σᾶπς [πδῖ [ἢς βδυη 5ἴοης, νης ἢ 
Δίογα νγᾶβ 4 ἴπ τῃς οἷοιά, [ἤΘΓα νγᾶ8 
ἃ στεαδῖ ἢτε Κίῃα]εα, 50 [πδῖ Ἔνε τ  πλδη 
τ λγνο]εά, 

23 Απά τῇδ ργίεβίιβ πηδὰβ ἃ Ῥγάγεγ 
ἢ 1151 (ἢς βδογίῆςς νγᾶβ σοῃβαληρ, 
7 :αγ,, ὈοΙῚ ἐπ ρῥγιεϑῖβ, ἀπά 8}1 ἐδδ χες, 
]ομπαῖμβδη Ὀεριηηίηρ, δηθὰ τς ταβῖ 

4. ἐδεγε αὐας ἃ σγεαὶ ἥγε ἀϊπα 1 ΤῊΣ 
δοςερίδηςς οὗ ἴδ ἐπῦγε 5βἴουῃ οὗ ἴῃς τθς 
οὗ (Π6 ΒΟΙΥ γε ὈΥ̓͂ [οϑερἢ Βεη- Οοσίουῃ (’ ΗϊΞῖ. 
]υὰ.᾽ 1. τό, τὴ ο68 ῃοῖ δα δηγίπιην ἴο 115 
«το γ. Βοη-Οογσοῃ 18 ἀύνᾶσα ἰδδὲ ἴ[ἰ6 
ΑΙΙΑΓ νγὰ8 ϑεῖ ὉΡ, δὰ βδοσιῆςθ στεηοννεα ὈΥ͂ 
Ζεευδθαθεῖ δηὰ εβῆυα, δηὰ δβϑὶρῃβ ἴδεπὶ ἃ 
Ῥίδος ἴῃ ἴδ ἰγδηβδοίίοῃβ; Ὀυϊ 6 5Ρ0115 [5 
ΒΟΥ ΌΥ ἱηϊτοάιιςίην ἱπίο 11 4180 ἴῃ πδηθβ οἵ 
ΕΖτᾶ δῃηὰ Νοβοιλίδῃ, τνο ᾿ἰνοα ὩΘΑΣΙΥ ἃ ςοη- 
ΤΌΓΥ ἰαῖοσ. ὍΤΠῈ ἈΔΡΟΌΪΠΙΟΔΙ τ] Ε.Β. ΡΘΏΘΓΑΙΙΥ 
ἰσῆογα ἴΠ6 5ίοτν ; δηά ἱπάθεδ οοηϊγδάϊςξ ἴἴ ΗΥ͂ 
τηρεῖν αἰπγοδὲ υπδηϊπιουβ ἀδοϊαγαίίοη τμδῖ “ τΠ6 
ΠΟΙΥ ἤσε " ννγᾶ8 ομδ οἵ [6 ἤνε [Ὠΐπρβ ροβϑοϑϑοά 
ὃγ ἴῃς ἢτϑὶ Τορῖα ]οἢ ψετα νδητηρ ἴῃ 
186 δοοοηάᾶ, (ες Βυχίοτδβ ἰγοδίϊςε "6 Ἰρῆς 
ϑδοσο᾽ ἴῃ ὕ οι! πο “Τ βοϑδυσα8,᾽ νὸ]. Χ. Ρ. 
426.) 

28. οπαίδαπ ἐεξίπηίης. ἢ. ΤΒο ““ ]οηδίμδη" 
ἱπίοηἀδα ἰ58 ῬγοῦΔὈΪΥ [δ6 ὮΙ Ρἢργοϑὲ οὗ [παῖ 
ΠΑΠῚΕ καρ ον ἢ  ) ὐν Ἢ 11, δηά δὺς 

ΟΒΟΡΒ5 “ Ϊοδη ἢ ((Α. ].᾽ χὶ. 7, ὃ 1, ψγδο 
ὀδινν εταμάβοῃ οὗ ΕἸ] 5 η δηὰ ἴῃς ἔϑίΠοΣ 
οὗ Ϊαάάυα. ΤῈ τυτῖῖοῦ οὗ 186 Ἰεςίο ΤΉΔΥ 
μᾶγθ βδυρροβοά [πδί ἢθ ννᾶ8 σοῃϊοιΏΡΟΓΗΓΣΥ͂ 
ψ ἢ ΝΟδοιλΐδα, ὑυἤοσοδϑ ἢϊ5 δἰ ἢ «Ὀυεβίμοοά 
Τηυϑί ΤΕΔΙΪΥ μάνα ΓΔ]ΠΘ ἀϑουΐ 418 ἃ ΘδηΓΌΣΥ 
ἰαῖοσ. ΒΥ ““Ὀερίπηϊηρ" 15 τηϑδηξ ργοποιῆ- 
εἷηρ δεῖ οἶδιιϑα οὗ [6 ῬγΑΥΘ ἢγϑί, 5ὸ ἰδ 
1Π6 ῬΘΟΡΙῈ τηὶρῃΐ ἤοᾶν ἴ δηά σερεθαὶ 1 δῇτεσ 
Ὦ1Π}. 

24. δὲ ᾿γαγεῦ «υας α'ἴὖἔόν ἐδὶς ὑπαηπεγ. 
ΤὨς δοσυπιυϊείίοη οὗ ἐρεῖς ἴῃ τῆς δά γοϑα 
ἴο Οοάἀ (συν. 24) 25) 15 ἴ86 πιοδῖ σΤεπ ΓΔ 0 ]6 
ἔολῖυτγε οὗ []8 ῥγάγεσ. ὍΤῈδ βρ] οὙ οἱ 
ΘΑΥΥ ἰἰμλεβ νγὰ8 οοηΐεηξ ἴο δάάγεββ Οοά ὃγῪ 
Ομ ΟΥ ἴνο {1{|ὲ5 (ΕΧ. γ. 22, Χυ. 11, ΧΧΧΙ]. 
ΣΙ; Νπι. ΧΥΪ. 22; 2 ΟἜΓΟΗ, ΥἹ. 14, 16, δις.). 
Ἐτοῖὰ ἴπε της οὗ ΤΠ δηϊοὶ (Ό δ. ἰχ. 4), ἴσος 
οΥ ἔουγ ᾶτε οοσαοη (Ν ἢ, ἱ. α ; [υἀ 1} χ, 12; 
Ἀάά. Ἐπιδ, χί!. ἡ; Ἐςοϊυ5. 11. 1). ὙῊΘ ὈΓΑΥΟΓ 
δϑοτροὰ ἴο Μδῃδβϑοὴ ἢδ5 οἴδθνεη, δῃὰ (ἢς 
Δάάγοβϑ οἵ [οηδίβδη ἢ ἴπ6 ὑγεϑοηΐ ραϑϑαρο 
ἥξβεοη. ὍΠδ6 Ῥαγιςυ δῦ ορὶ Πμοΐ8 476, ἔοσ ἴῃ 6 
αιοϑῖ Ρᾶσγῖ, δα ἢ 85 ΟΟΟῸΣ Βαραγδίε]ν οἰβο ΠΟΤ. 

Ο Σονά, Τ1ογά Οοαά.)] ΤῊΪ5 15 ποῖ ἃ ΙΏΘΓῈ 

Ἢ. ΜΑΟΟΑΒΡΒΙ5. 1. [ν. 22--25. 

ΠΓΉΥΕΠ ΝΕ τπογευηῖο, 48 Νεεσωϊδε 
ἀϊά, 

24 Απά τῆς ῥγάγεγ ννᾶ8 δίτεσ τῆι 
ΤΔΠΠΕΓ; Ο [μοσά, [ογὰ (οά, Ογεὰ- 
ἴογ οὗ 411 τῆϊηρβ, το ἂγῖ ἐκασέαϊ πὰ 
βίγοηρ, δηά πρβίθουβ, δηά σταεγεοΐξῃὶ, 
Δη4 τς ΟΠΪΥ δηά ργδεοίοιι8 Κίηρ., 

25 ΤῺῊς ΟΠἹΪΥ ρῖνεν οὗ 41} τῆϊηρς, 
ἴῃς ΟὨΪΥ [υβῖ, Αἰπιρ ἢν, δηά ενες- 
ἰαδηρ, του (παῖ ἀεϊνετεβε 5Ξγαεὶ 
ἔτοτα 811 ἰγουδὶε, δπὰ ἀϊάϑε σβοοβθς τῆς 
ἔλτΒεγβ, δηὰ βαπο ν᾽ τΠεπὶ : 

ΤΕΡΟΈΠΟΙ, δυο 85 τὸ Πηὰ ἴῃ 5. χχῖϊ. τς Αὐδ. 
Ε5.ἢ. ΧΙ ο; 3 Μδος. 1. 2: Μαῖξ, νἱῖ. 21, ἃς, 
δυΐϊ ἃ Ξ-πεηρ(Ποηδὰ ἴοστῃ οὗ δά σγοββ, εκ “0 
Ι,οτὰ, Ο ]μοσὰ τὴν Οοὰ," ἴἰὰ πες Ῥϑαδαὶπιβ (χχτ. 
1, 2; ΧΧΧΥ. 22, 241 ΙΧΧΙ͂ 1, 4, δζο.). 

ὥγεαίον Γ᾽ αἱ! ἐδίηρ:. ΑΟοἴρατα 3 Μδοες. 
1. 2, αῃὰ Ῥ͵άγεῦ οἱ Νίδηδϑβεβ, υ. 2. 

«ὐδὸ αγὶ 7εαγ ζω ἀπά σἰγοπῷ, ἀπά σὶρ Ζέκοαι, 
ἀπά »πεγεῖζμ1.} ΟΕΣἩ1.Ἰἴοτα!ν, αὐλο πϑῖδ, 7 ἃσκὶ 
δίσοῃβ, δηὰ τιρῃίθουβ, δηὰ πλογοϊξαϊ οἱ 9 "--- 
ἐμ. ἴῃ ΟὨΪΥ Βεῖηρ ΤΕΔΪ Ῥοβϑεβϑε Το [ἢοδο 
αυλ!εῖε5, Οὐοά 15 δ ἀγεββεὰ 85 “ ἔξασέι)" (ας 
“ἐ (ΟΥΥ10]6) ὉγΥ Τδηΐεὶ (εἶ. ἰχ. 4), ἀηὰ Νεὶο- 
Τα ((ἢ. 1. 5); 8δ58 “πρβίθουβ Ὁ Ὁγ ρλνι 
(5. ΟΧϊχ. 137) διὰ ΕΖγα (ἢ. ἴχ. 19}: ἃς 
εἰ βίγοηρ ἢ ὉΥ [οὗ (ἰχ. 19) δηὰ δραὶη Ὁγ Γατκ 
(58. ᾿Ιχχχῖχ. 8), διά 48 “"ὑὐεῖῪ τρεσοῖξ]" ὃγ 
Μδηδϑϑοῖ (ΡΌΆΥΟσ, υ. 5). ΤΠ ογάοσ οὗ ἰδε 
ορι πεῖ 15 ἰδὲ οὗἁ ΤΊΟΓΔ] οἰϊτθᾶχ. 

ἐδὲ οἷν ἀπά ργαείοις Κιηρ.} 
8ΙΊ΄οῃο δῦ Κίηρ δηὰ ρταςῖουβ." 

25. {δὲ οπἷν σίυεγ 97 αἱ ἐδέηφ..}] ον, 
Ὅ1ῃ6 ΟὨΪΥ͂ ΒΌΡΡΙΙΟΣ οὗ ΕΠ ρ5 πεοούο." Τῆς 
νοσγὰ υϑεὰ (χορηγὸς) ἀεβίρηδῖε5 τς ροσϑοῦ 
ὙΟ δβυρρ  ἰοαὰ τ μδίευον 788 ὨΘΟΌ5ϑΆΤΥ ἴο ρυὶ 
δ ΔυῖΠοΥ᾿Β ἈὈΪΑΥ͂ Ὡροη ἴδ6 δῖδρε. 

ἐδε οπἷρ ἐσὲ, αὐηρδίγ, σπάὰ εὐεγζαείξαες. 
Οτηηϊ!ροίΐθηοσε δηά εἴθ ᾿ εχἰβίθηοε (ἐδ. εξξαζ. 
δῆςα μου οἰμον θερμηΐηρ οὐ 661) ὅτε ὃγ 
οοἴησίοη Τςοῃϑεηΐ αἰἰσ υῖο5 τὶς ὈοϊοΩνρ ἴο 
Οοά εαἷοῆε. Τ7υπέςς οὐ σὶρ ϊθουβῶδϑβ ἐ8, ἴῃ ἃ 
οεγίδίη αυλιιβεοὰ 5εθῆϑο, ῥγεϊσδθὶα οὐ τῦδη 
(]οὐ 1. 1᾿, 8; 5. νυἱν. 8; ΕΖΟΚ. χυῖϊ. ο: Μαῖξ 
1, 19); δυῖ ἴὴ τῆς (τυεϑὶ δηά πϊρμοσὶ ϑοῆϑο οἱ 
Οοά οὐἱγ. (δ8εεὲ Μαῖξζ, χῖχ' 17: “ὙΠοσε 5 
Ὡοῃς ξοοά Ὀυΐ οπο, [δὲ 15, Οοὐ.ἢ) 

ἐδαὲ ἀείξυεγεαξ Ἱεραεὶ ὕτοσι αἱ ἐχοαδέ,.) 
Οομῖρασε Ῥ8. ΧΧχῖν. 17. 

απά ἀϊάτὲ εδοοσε ἐδε ζαϊδεγ:.} Ιἰζοετα τ, 
ηὰ αἰάπι τὸ ἰδὲ δίδει [ΠἘΥ] οἰόοϑεη 
ΟὨ 683.) Το ἴσυς [5γ86}1165 ἀσὸ Ἵδ θα Οοὰάςς 
“ἰ ο]εςῖ ᾿" ἴὴ [5. Ιχγυ. 9, 15, 22, ἰἢ ἃ ΞΡ: ΠΌΩΙ, 
δηά ἠοῖ ΤΠΟΓΕΙ͂Υ ἰπ ἃ [εχ ρογαδὶ, ϑεῆϑε ; δυῖϊ Βοδ 
[δ οἰοοὔοη ᾿ἰηϊοηἀοαά 15 Ῥγο δ ΪΥ τπ6 Ἄοδοῖοο 
οὗ Ιϑγδοῖ οὔ οὗ 411} [86 παίίοῃϑβ οὗ ἴδς εασίδ ἴὸ 

Ἀδῖδος, ἐχδο 



ν. 26--- 34. 

26 ἘἈεςεῖνε τὰς βδογίῆος ογ (Ὦγ 
ὙνΠο]ς ρεορὶς ἴβγδεὶ, δηά ργεϑεγνε 
τΠϊπε οὐσῃ ρογίίοῃ, δλῃἀ 8 ΟΕ ἴξ, 

27 Οὐδῖδεν [μοβα τορεῖμεγ [παῖ ἅγε 
βοδίϊεογεά ἔγοπι 8, ἀεἰνεγ τἤδπὶ τμδῖ 
86γνα Δηοηρ ἴῃς Παδίῖῃθη, ἰοοῖς ὑροη 
Πα πὶ [Πλὲ δα ἀδϑρίϑεα δηὰ δϑβμοττγεα, 
ἀπά ἰες τῆς Βοδίβοη πονν ταὶ του 
αὐ οἱγ Οοά. 

28 Ρυμπίβῃ τΠοπὶ (πΔῖ Ορργεβϑ8 8. 
δηα ψἹ} ῥγάθ ἀο ιτ.8 ψτοηρ. 

29 Ρ]απξ [ὩΥ ρεορὶς δραίηῃ ἴῃ ΤῊΥ 
ΒΟΙΪΥ ρῥίδςβ, 448 Μοϑβεβϑ μδῖὴῃ ϑροΐεηῃ. 

20 Απὰ {ἢΠς ρτγίεβϑίβ βιιηρ ρ541π|8 οὗ 
τμδληκϑερίνίηρ. 

41 Νον ψἤῃεη ἴ86 8δοπῆοα ννᾶϑ 

6 Οοὐ᾽β “ ρεου τ ρεορὶθ᾽" (Ὠευξ, χῖν. 2). 
ΤΠ δοσίβί τλλγκβ ἃ βἰηρὶο δςῖ οὗ Ἅοδοῖςε. 

26. Κροοῖυε ἐξέ “αργίβεε 70 187) «υδοΐε 
2εοῤ͵..}] Αὐοἴηρασε ἴ1μον. ἰχ. 15-18; ΕΖΙΔ νἱ, 
17: ΝΟ, Χ. 33, ἄς. 

γεγυε ἐξίπε οαυπ ῥογείοπ) “ὍΒῈ 1 ογὰβ 
Ῥοστίοη 15 Ηἰ5 ρεορὶἊε " (θευῖ, χχχὶϊ. 9).--Ὗὔἰμαίϊ 
“ὁ ροσίίοη ἢ οὗ [ὴ6 νου] 5 Ἱπῃδοϊδηῖβ τοὶ 
Ἧς οδοβε δηὰ εἴ δρασί ἔος ΗΪπλ86 1. ((οπιρατο 
Αἀά, ΕΞ. ΧΙ, τό; Ἐοου8. χΥ]ΐ, 17, χχῖν. Σ2:; 
3 δος. Υἱ, 3.) 

866 450 Ϊοδη Υἱῖ. 35 ; [45. 1. σ:; 
ΤΗὸ σνοσὰ οδπιὸ 
τοσΒηΐϊοδὶ ϑθῆβε οὗ [μ6 [ον΄ν8 αἱ ὑκ ἢ» 
ουΐ 186 νγοσϊ ἃ, οπδίμδη᾽ 5 ὈγΑΥΟΣ, 30 ὩΣ, 18 
ποῖ ἱηδλρρσγορσίδίς ἴο ἴδε διρροβεὰ Επια δηὰ 
οἰγουχηθίδηςοβ, 5ἴποθ, ΒΟΌΣ ΙΏΔΗΥ ᾿ιδὰ το- 
τυτηοα 1 Ζεγυῦθαθεῖ, ἃ 8111} σγοαῖοσ Ὠυ ΟΣ 
δά σγεμηιδίποα βεῃίηἃ ([Ὀ56ρΡ8. “Α. ].᾽ χὶ 1, 
8 3), δηά οοπίηϊοά 5ολί(ογοαὰ δηοην (6 
ῃδίϊοηβ. 

ἀείυεν ἐδεηι ἐδαὶ σογυε.} ΤὮΘ ὈΓΑΥΕΥ ὨΟῚΣ 
Ὀδοοπλο8 ἱπαρρσορσγίδίθ.Ό. Ογτυβ δδὰ ρίνβη ἃ 
ξΟΠΟΓΑΪ ροστη ββδίοῃ ἴο ἴοανα {μοὶγ Ὠοτηθ5 ἴο 4]} 
[5γλ6} 165 ἴἢ ΔΥ Ῥατί οἵ [ι͵8 ἀοπ ηϊοηβ δηὰ 
Τεΐυσγῃ ἴο ῬαἸεβίης (ΕΖΓΔ :. 2-4). Ατίδχογχεϑ, 
ἴῃ ἴῃ πιο οὗ ΕΖτὰ δῃὰ Νοβοη δῆ, τοποινοὰ 

ϑϑίοη (δ. υἱ, 13). Νὼοὸ [5γδρ 168 
οοὐϊά, υηάογ [8686 οἰγοι πηϑίδηςοϑ, Ὀ6 ἀειδιηοά 
ἴῃ δδνοῖγ δχαϊηβὶ [Πποῖσ τν}}} ἰῃ ΔΩΥ͂ ρασὶ οὗ ἴΠ 6 
Ῥογβίδη Ετηρῖγο, δηὰ πόσα 18 ὯὨῸ σοᾶάβδοῃ ἴο 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ [Πδῖ ΔΩΥ͂ δὰ ὈδοΏ σατο Ὀεγοπὰ 1. 
ΤῊΘ σοιηδίηοῦ οὗ ἴδ ῬΓΆΥΟΣ 15 4150 ρί(ςποά 
ἴη ἴοο Ἰον ἃ ἱκ Υ ἴο 8υἱ (δ ἔπ|ὸ οὗ ἴῃς Ἀεΐυση 
δοπὶ ἴῃς ΟδρΕνγ. 

49. Ῥίαπὲ ἐξ) 2εορὶε ἀραϊπ. Αὐοτἴηρᾶσε 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΒΒ5. .ὕ 

ςοηϑιιπιεά, Νεειιῖα8 ςοπηπηληἀεά [ἢ 6 
γνδῖεγ 1Πδῖ ννδβ ἰεῖξ το Ὀ6 ρουγεά οη 
τς ρταδῖ 8ίοΠ 65. 

22 Νδη τ}15 νν88 ἄοπε, ἴΠεγα νγ28 
Κιπαϊεὰ 4 ἥαλπιε : διιῖῖ ἱξ νγᾶ8 σοῃ- 
δι πιο ὈΥ τῆς Ἰίρῃε τιδῖ βῃιηεὰ ΠῸπὶ 
1ῃς6 Δ|1ᾶγ. 

23 80 ψΠδη [18 πγδῖίεγ νγδ8 Κπούνῃ, 
ἴξ ννδβ το] 4 τῆε Κίπρ οὗ Ρεγϑβία, τῆδι 
ἴῃ ἴα ῥἷδςς, ψβεῖε τῆς ρῥγίεδ τῆδί 
σεῖο ἰοἀ ἀνγὰγ Βδά Πἰά τε ἤτε, ποτα 
Δρρεαγεά ννδῖογ, δπὰ ἴπδὶ ἐΝ εαπλίδβ ἢ Οτ, δία. 
᾿δὰ ρυγίῆεά τἢ6 βδογῆςεβ (Πογονν ἢ. ὀσρεῥαην. 

24 ΤΠ δὴ τὰς Κίηρ, ἱποϊοβίηρ τῆς 
Ρίδςς, πηδάς τ ΠοΙγ, δίτεγ ἢς μδά εγεά 
[86 πηδίζοΓ. 

ἘΧ. χυ, 17; 2 ϑδγη. Υ]}. το; 8, χ]νν. 2, Ιχχσ, 
8, ἄς. 

α: ο:ε: δαϊδ᾽ “ῥφοάεπ. 8εε Ὠουῖ. ΧΧΧ, 1-, 
δηὰ οοϊρᾶγο ΝΟΏ. 1, 8, 9; Βαγυςὶ 11, 28--:4. 

80. “44 δὲ ῥγἱεσὶς σισις βεαΐρι 97 ἐδαπάι 
εἰυΐδιρ.} ἘΔίδοΣ, “ Απηὰ ἴμ6 ῥγεϑδῖὶβ Ὁσο- 
οοοὰοὰ το δἷπρ [86 Ὁ88118. ὙΜΏΠρη τἢ6 
ΡΓΔΥΕΥ τνᾶβ εηάθά, ἴῃς ρῥυίοϑίβ ζο]οννοὰ οὔ 
στ ἔς σα ηρ οὗ [86 υϑι14] ρβδὶπιϑ. Οου- 
ῬΑΓῈ ΕΖΙΔ 11. 1:1 Μᾶςς. ἰν. 24; δῃηὰ 866 
[86 οοτητησηΐ οἡ ἴΠ6 ἰαζίεν ραβϑαρθ. Οὗ οουγϑ8 
[Π6 ῥβαϊπὶβ σου ]ά δὲ “ρ541π|5 οὐ ἐδαπῥιρίυίηρ; ἢ 
δυῖ οὔὖῦ δυῖδοσ ἀοδθϑ Ὠοΐ 547 80. 

81. Νιεριδας εογπαράεα ἐδ αὐαλόγ ἐδαΐ «υας 
ἱ ἢ 1ο δὲ βοωγεά οπ ἐδε σγεαὶ σίοπε..} δ 
οχί βίης Οτϑεὶς τοχί νν}}} ἢ ὯΟῸ ννΑΥ θεάν [ἢ Ϊ5 
ΤΩΘΔΠΪηΡ, δἰπος ἰἴ [458 κατασχεῖν, ἀπὰ ποῖ 
καταχεῖν. [ξ νὰ τείϊδίη ἴμ6 σεδάϊηρ οὗ (Π6 
Μ595., νὸ τηυξί (τδηϑίδίο.-- ΝΟΒοπ Δἢ ΤςοΠ," 
τηδληάοά ἴη6 νναῖοσ {πὲ νγδ5 ἰεῆ ἴο δε σοηβηρά 
ΟΥ̓ τιοδῃ5 οὗ ῥτοδί ϑἴοῃϑϑ ; ΠΠΟΓΔΙΎ, “ ἴπδί 
ἔτοδὶ 5ἴοῃθ5 5ῃοι)]ὰ σοηῇηο 11. ΟὟ [ΓΔη514- 
ἴοη ἔθ Π]ον8 ἴῃς Μυϊραῖς, το [)49--- Εχ 
Τοβιάυδ δ4112 7ιι55:: ΝΕΕΠγ145 ἰΔρ 65 ΠΔ]ΟΓῈ5 
2 γοδιυιά." ὍΉΪ5 ἰηνοῖνοϑ ἴΠ6 σοδαϊηρ καταχεῖν, 
δηά σοαυΐγοδ ισίθοσς ἴ[μ6 ἰπϑογίοη οἵ ἐπὶ Ὀεΐοτα 
λίθους. 

93. Ζδεγε ΠΣ αυαἱεγ.} ἘἈδίδεν, “ἸΒεσα 
πδὰ ΔΡΡΕΆΓΟ 

Νιεορι..} ἘἈλδίδοσ, “ Νεειηϊδα δηὰ ἴδοδα 
ὙΠῸ τεῦ 8} δ1π.. ΤῊς Ιἀΐοπι ἐπιρΙ ογεὰ, 
ΜΓ ΏΟΒ Ὀεϊοηξβ ἴο ἴῃς δεϑῖ Οτεςκ, 15 ἃ νουσίς 
οὔ 108 [Π6 δυΐμοσ. (866 οἢ. χ, 1ό, 2ς, 331; 
χὶ, 6: χίϊ, 11,14, 15, 36; ΧΙ 1, 23; Χὶν, τᾶ: 
ΧΥ, 1) 6, 25, 26, ὅς.) 

84. δε ἀΐπρ, ἱποίοεϊηβ δε ῥίαεε, νεσάφ “2 
δοῦν. ΤὍΪΒ 185 δηοῖδβοσ ἱηαϊσβίίοπ (μας ἴδο 
ΨΠΟἷΘ δίοιγ 15 ἃ 8016. Α Ῥεγβίδη κίηρ πψου]ὰ 
μᾶνε δε ΨΕΙῪ ὉΠ] ΚΟΙΥ ἴο ἢᾶνα τἄκθη δὴν 
ποίϊοο οὗ ννϑαῖ ννουϊά ᾶνα βδοεπιοὰ ἴο ἢϊπὶ 50 
512}] ἃ τηδῖτεσ 45 ἴῃαὶ γοϊδίεα ἴῃ 186 ἰοχί, 

593 



554 

25 Αμπά τῇς [Κίηρ' ἴοοῖς πΊΔΩΥ ρ 8, 
δηά δεβιονεα τπεγεοῦ οὐ [ἢοβο νγῃοπὶ 
Ὡς ψνου]ὰ ρτατν. 

26 Απά Νεεηγῖ48 οδ]]εὰ τ 5 τῃϊηρ 
ΝΑρΒΙδατῦ, ΔΙ ἢ 18 45 της ἢ 245 ἴο 
ΒΥ, ἃ οἰεδηβίπρ : διιῖ ΠΊΔΠΥ͂ πηθῃ ΟΔ]] 
ἱς Νερῆί. 

Γ(ΗΑΡΤῈᾺ 1]. 
: λα νειν τᾷδε ῥνοῤλεί οἷά. κα οτυ λέ 

ἀϊάῖ 1.6 Ἰαδεγπαεςῖς, ἐλ αγξ, ανα ἐλέ αἰία᾽. 
12 νλαξέ Λίρονιέα:Σ ακπα «υγοΐξ. 20 
Ῥρλαξ 50» τογοἱξ ἐρε ἥτε ὀοοξε: 25 απ! ἀστῦ 
ζζοσο τυῖρό αὐγίάρεαϊ ὃγ ἐλ6 σμέλον οὐ ἐἀὲξ δοοῖ. 

Ι- ἷα αἶ3ο ἰουπὰ ἴῃ τῃς τεςογάβ, 
(αὶ 7εγεγ τ ῥγορῆες σοηλ- 

86. Λιεεριία: εαἰϊοά ἐδ: ἐδὶπρ Ναρῤῥέδαγ, 
αὐυδίορ ἐς ἂΦ τεμοῦ Ὡ: 1ο “47, ὦ εἰσαμείηρ.) ΤὮα 
Μϑ595. νᾶγγ δεΐννοεη “ ΝΕρΒίΒαν," “ ΝΕρδῖμδι,» 
δηὰ “ΝΟρΗ Δ." Νὸ ποσζὰ δ 81] ἤεὰγ ἴο 
ΔΗ͂ οὗ ἴδεβ6 ἔοστηβ πδ5 [86 τηρδηϊης οὗ “ἃ 
οἰοδηβίηρ " ἴῃ Ηφῦτενν. [ἴ μᾶ8 Ὀδθὴ οοηΐθο- 
τυγοά τπδὲ [ἢς οτὶρῖηδὶ ψοσὰ υ8οα νγᾶ8 πήήδῥαᾶν, 
ψ ΒΓ ἢ τη ἱρὴ ρου δρ5 μᾶνὸ [15 τηθδηΐϊηρ ; δῖ 
ΠΊΟΓῈ ΡΓΟΌΔΟΙΥ [86 οἰΥΠΊΟΪΟΡΥ οὗ [6 ἔογροῦ οὗ 
{π6 Ἰοϊίον ννὰϑ8 αἵ ἔδυ, ἀπά ἢθ σάτα ἃ ἔδηςῖδπι] 
Ἐχρ δπδίίοπ οὗ ἃ ψογὰ ψῆοϑθα ἴσυς πιοδηΐϊης 
νγᾶ5 Ὀπκπονῃ ἴο Ὠἰηι. ““ ΝΑρΡἢῃΔ ἢ νγᾶ8 ἴδ 
βᾶπιδ σίνεη Ὀγ ἴΠ6 ΟὙο κ5 ἴο ἃ ἔοστῃ οὗ πιμογαὶ 
οἱ! ὑγοάυςοα ἴῃ τΔΠΥ Ῥατίβ οὗ Ῥογϑία, νι οἷ 
νν»58 ΒΙΚΏΪΥ Ἰηβδιητδ0]6 ; δηὰ 1 ἰ5 (5 Οτεεῖκ 
το ΜΠ ἢ ἴπ6 ἀὐἴθοσ οὗ [πο Ἰεςεγ τηοπἀ δὰ 
ἴο 156. ῬοΥθδρ8 6 1119. 5ρ611 1ἴ ; ΟΥ ῬΕΣΠΔΡ8 
ἴἴ ννὰβ σοιτυρίοα ΌΥ [6 ςοργίϑί5, ἢγϑὶ ἱπῖο 
“ ΝΕρΒ4,7 δῃὰ {πε ἔυσίΠοΣ ἰηΐο “ Νορἢ- 
{πᾶγ.ἢ 

γη6η7 γιορ. ἘΔΊΒοΥ, “τοδὶ τηρη.᾽ 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. 
ΤΗΙΕΡ ΡΟΒΤΊΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΟΘΟΝῸ ΓΚΕΥΤΕΕΒ 

(νυ. 1-8). 458 5646] [οἵα βίοτγ οἴτῃε ΗΟΙΪΥ 
ΕἸγα, ἴδε ργεϊοπάθα τγιζεσβ οὗ ἴῃς Ἰεϊίοσ εἶνα, 
ῬΓΟΐβϑθα  Υ ἔγοπλ οογίδϊη σεοοσάβ (ἀπογ, ὃ 
ΜὨΙοἢ (ἢ ν ἢᾶνο σοηβυ θα, 4η δοσουηΐξ οὗ ἔπ 6 
ἀοΐηρϑ8 οὗ ᾿ογοιηδὴ δ [86 ἔπης οὗτπθ ΟΔΡΕΥ : 
μον ἢ6 ρψᾶγα ΟΥ̓ΘΓΒ ἴου [ἢς ργεβογναδίίοη οὗ [6 
ἤγε (υ. 1), νναγηδὰ ἴῃς οσαρίϊνοβ δραϊηβὶ ἰάοἷ8- 

(τ. 2), δῃὰ σοηῃορδὶθά ἴῃ ἃ οᾶνο οἡ ἴπ6 
ἴον οὗ Μουηὲξ Ρίβραῃ ἴῃς ΤΑθεγηλοῖς (1), [Π6 
Ατκ οὔ (ἢ6 (ουρηδηΐ, δηὰ ἴΠ6 ΑἸΪΑΓ οὗ ̓ 'ποθῆϑο 
(υυ. 1-), Ποῖα πὸ ἀδοϊαγοά {π4[ [ΕΥ̓ ννου]ὰ 
Τοπηαὶη ἘΠῚ} (ἢ6 παϊὶ τεβιοζαϊίοη οὗ 15γ86] 
(ου. 6--). 

1. ἡ αἷο Τοιπά ἐπ ἐδὲ γεογά ἢ [Ιΐ 
8 ἱπιροβϑίῦϊα ἴο ΒῈΥ δὲ “τεοογάβ᾽ ἅγὸ 
τοίουτοα ἴο, οὐ ὙδΒεῖμοσ τὴς τυτϊίοσ οὗ {86 
ἰετίον δά γα ΠΥ ΔΩΥ ἀοςσυπγεηΐβ ἴῃ 8 Ροβ5865- 
βίο ᾿υϊοὴ σοηίαϊηοα {πΠ6 ἰοροηᾶβ ποῦ 5β8εῖ 
ἴοσῖ. (Οογίδίη!ν {π6 Ἰαῖοῦ Μαροδδοδη {{π|Ὸ 
νν8 οὔθ ἰῶ ψὨ] ἢ “6 υπῃιἰϑίογῖςδὶ βρίγιῖ 

11. ΜΑΟΟΑΒΡΒΕΘ. 1.111]. ιν. 35--.. 

πιληἀοά τπδπὶ τΠΑῖ γοῦο ολΥτιεα ἀννὰν 
το ἴᾶκε οἵ τῆς ἢτγε, “248 ἰ βδῖῃ θεεὰ “ “": 
βἰρῃηϊδεά : 

2 Απάὰ δον [δῖ [λ6 ρτοόορδεῖ, μδν- 
ἱπρ ρίνεη ἔδεπὶ τὰς ἷδλνν, σμβαγρεά 
το ποῖ ἴο ἔογρεῖ ἴ86 ςομηγηδηδ- 
τηεηῖβ οὗ τῆς ἰμογά, δηὰ τμδὲ τπεὲν 
8ῆου 4 ποῖ εἴγ ἴῃ τῆοῖγ πηϊηάς, ὄν εη 
ἘΠΕΥ 866 ἱπηαραβ οὗ 8ἰΐνεσ ἀπὰ ρο]Ἱά, 
νυ ΠΟ ΟΓΠΔΠΊΘΠ 8. 

2 Απὰ νψἱἢ οἵδε δυο ἢ βρεεςῆες 
ἐχβογίδσά ἢς τἋπε, τῆλὲ τῆῇε Ἶἴδαυν 
ϑῃουϊά ποῖ ἀεραγὶ οι {μεῖγ Βεαγθ. 

4 ἴτε νγᾶϑ αἷἰδο Ἴοηϊδλίπεδ ἴῃ τῆς 
8ΔΠ|6 τυτγιτπρ,, τπλὲ (ἢ ργορῃεῖ Βεὶπρ 

ΕΝ ΓΤΑΡΙΪΥ δηὰ ἀδηρογοιυβῖν" (Εὐννδϊα, 
“ΗἰΞῖ. οὗ [5γδε],᾽ νοὶ. ν. Ρ. 460); δῃᾶ, διῶοης 
186 ΤΩΔΗΥ͂ ΔΡΟΟΣΥΡΏδὶ στιτηρβ οὗ ἴῃς ρΡουοά, 
{δεΓδ ΤΊΔῪ πᾶνε Ὀδεη ϑοῖὴθ ΨΏΙΟ ρῥγεϊοηα θα ἴο 
δὲ “τεςοογάϑ5 ἢ Κερῖ ἀυτίηρ ἴῃς Οδριϊνν ; δυῖ 
(86 υη]κο]]μοοά οὗἁὨ βδυς τοοοζάβ μβανπρ Ὀδε 
Κερῖ ἴῃ βυςἢ ἃ {ἰπ|Ὲὲ οὗ ἴσοι] 158 Ραϊθῃηξ, διά 
{ΠΟΙ ργεϑυχηθα ςοηΐεηϊβ ἀο ποῖ ἰεπὰ ἔδεσω 
ΔΩΥ Τγεῦϊ. 

᾿ψ)ΈΓΕρ} {δὲ Εἰἀελως εονριαηεά.} εσοσαϊδῃ 
αἴ [ῃ6 πιο οἵ [Π6 ΟΔρΡΕνΝΥ τγᾶβ ἴῃ πὸ ροεῖ- 
ὕοη ἴο “ςοτῃηπιδηα ἢ Δῆγομθ. Ηδ νγᾶς οῃυϊ 
ὉΡ ἴῃ ἴδε σουτὶ οὔ Ὀσίϑοῃ (τ: ΧΧΧΥΙ͂Ι. 28), 
Δηα ννὰ8 ηοῖ γεϊβαϑθα ὑη11] αἷτοσ ἴῃς Τοσαρὶς 
δαά ὕδεη ἀοοιγογεα δηὰ ἴθ6 ὑΓἼΒΟΠΟΙΒ σαετιοὰ 
οἵ (([Ὁ. χχχίχ. 8--14). 

ας ἐὲ δα δεεη εἰρη ΐβεά.)] [Ι᾿ οἷ. ἱ. 19. 
Ὡ. ῥοαυ ἐδαὶ ἐδεέ βγορόεί, δαυίηρ χσῆτει 

ἐδεε 1δεὲ ἴααυ, ἐδαγχεά ἐόδεζε, δες δοιὶς 
ἔοστηδὶ ἀρτρξι οὗ ἃ (ςΟΡΥ͂ οὗ ἴδε ἴανν ὃν 
7εγετϊδῃ ἴο ἴῃα σδρίϊνεβ, δηὰ βοπλς εξ 3ἀ- 
ἄγεββ, ϑθθπὶ ἴο Ὀ6 ἰηϊοηάοα. Βυῖ [86 ῥσορπεῖ 
Ὠἰγ561Ὁ 6115 τι Ὠοϊ μη οὗ εἴ μου. Νοδυζδν- 
δάδῃ, ἢθ 5ᾶγ58, ἴοοϊκ ᾿ἷπὶ ἴῃ ομδίηβ ἢ 6 
ΟΒΟΙ ῥΧΞΟΠΟΙΒ ἴο ἈδηΊΔΕ, δπὰ ἴδετε ςἴσυςοκ 
ΟΥἁ 15 οἤδιπϑ: δος ψΠςἢ ἢ6 ϑοηξ Ἠϊπὶ ἴὸ 
Οεάλδι δ αἴ Μίζραι (7 ετ. Χ]. 1-6), 8116 δα 
τουλδιηάογ οἵ ἴπ6 σαρῦνεβ ὑγοοεθάδά ου τἢεὶς 
ΨΑΥ͂ ἴο ΒΔΌΥΪοη. 

«υδεη δέ “εε.} Βαῖθοσγ, “ἤδη [ΠΟΥ δποπ]ὰ 
806 » 

ὑπαᾶροι φῇ εἰἰυοῦ ἀπά φοϊά.}) ἘΛΕΤΑΠγ, “ οἵ 
βο]ά δηά 5ἰϊνεσ." ὍὙμῈ Βαδυ]οηῖαη Ἱπλᾶρὸς 
ΕΓΘ ΠΊΔΙΠΪΥ οὗ ἴῃ6 ἔοστηοῦ τηδίοσία]. (δεὲ 
δι. ἴ1. 1, ν. 4; Ἡεγοά. 1. 183; Ὀϊοά. 8ιῖς. 
δ, 9, ὃ 5, ὅς.) 

«υἱἱό ἐδεὶς ογπαρποη.}1 Τὰ Βαθυ]οηΐδη 
ἰ4015 δὰ ἴῃ βοπηθ ἱπηϑίδηςθϑ ζοϊά Ἴγοννῃς οὐ 
[πεῖν εδάς (Βαγυςἢ τνἱ. 9ο)ὲ.. ΤΕΥ ετο αἷςὸ 
οἰοϊμοά ἴῃ σῖςἢ ρασιηθηῖβ (01. 11, 13, 58). 

4. Ι᾿ «υὧὲ αἰδο εοπίαϊμεά ἐπ ἐδὲ τανε 
«υγεηρ.)] ΤῊΣ μαϑί ἴξηβε --ἰὐϊξ νγᾶ5"---ἰβ ἴο 
θὲ εἐχρίδιηθὰ 8ἃ8 ἃ σεΐεγεηοε ἴο ἴδε ὕτης τυβοὴ 

ὃ ἜὭχευ: 

6. 
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ν. 5---8.} 

νγαπεὰ οὗ (Οὐοά, σοπιηηληάδά {ἢς 
(ΔθΘγηΔ0 16 δηά 16 αὐκ ἴο ρὸ νὴ 

“Ὄευξ.32. ἢ], 245 ἢ6 ψεηῖ ἰογῆ ἰηῖο “ἴῇς 
τηουηίδίη, γγἤογα Μόοβεβ οἰ] πιρεά υρ, 
Δηα 88ν7 τῆς Πεγίίαρεα οὗ (σοά. 

Απά ψῆδη [εγετην σαπια ἈΠ ΕΓ, 
ἢς ἰουπά δη Βοίϊονν σανε, ννβεγείη ἢς 
Ἰλϊά τῆς τφθεγπδοὶε, δηά τῆς δγκ, δηά 
(ἢ6 αἰΐαγ οὐ ἰποθῆβθ, δηά 80 βίορρϑεά 
τς ἀοογτ. 

6 Απά ξοπιε οὗ {ποβε {πδῖ [Ὁ] οννεά 
Ὠϊπὶ σαπΊ6 ἴο πιαῦκ τῃ6 νγᾶγ, δυῖ πεν 
οου]ά ποῖ Πηπά ἴτ. 

ἴῃς ρῥγεϊθηαἀθα νυτὴΐοῦβ οὗ {86 Ἰοζοσ σοηπιτοὰ 
τη βιιρροβεὰ ψυυηρ. 

δείπς «υαγηφά 977 Οοά.}] (ἰοπιρατο Μείί. ἰϊ. 
12. ὙΠΟ δοίιδὶ ννοσγά ιἰϑοὰ ἴοσ “" ψαγηίηρ "ἢ 
(χρηματισμός) ΟςςΥ5 ἴῃ {π6 Οτθοκ δου ρίυγοϑ 
ΟὨΪΥ Πεγα δηά ἴη Κοπὶ. χὶ. 4. [{|5, ποννενεγ, 
ΠΟΠΊΠΊΟη ἴῃ οἸαϑϑίσαὶ Οὐθεῖκ. (δες ῬοϊνὍ. 
ΧΧΥΠΙ. 14. ὃ Ιο; 1ό, ὃ ᾳ; [»υοΐϊλη, “ 6Δ]}." 
25; Ὠ)1λ᾽οά. 5ὶς. ἰ. 7γο, 78, ἄς.) 

ἐδε ἑαδογπαςί )] ὍΤῆθ “τΔογηδοῖθ᾽᾿ τηδάθ 
ΌΥ Μοβεβ, οσγ 18 γοργοϑοηΐατίινα δἵ {ἢ6 {Ἰτ6, 
νν45 Γοιηονθα ἴτοπιὶ ΟσἸθθοη ἴο [ογιιβαίθπα ὉΥ 
ϑοϊοπιοη (1 ΚΙημ5 Υἱ]. αι; 2 (ἢ, γ. 5) οἡ (88 
οςσδϑίοη οὗ ἢϊ5 ἐδάϊοαίηρ της Το ρΙο ; δι 
νΠαῖ νγα5 ἤδη ἄοπο νυν [ἴ 15 ηοῖ τηρητοηδὰ 
ἴῃ δερίαγε. ὙΠῸ ἔογρογ οὗ τὰς ᾿ἰεῖῖογ ονὶ- 
ἀθηοΥ ᾿πλαρῖηθα παῖ [ἴ ννα5. ραςσθα ἰπϑιἀθ {Π|6 
Τερίο, δηὰᾶ γοπηλαϊηθὰ τῃθγὸ πη} [6 σαρίιγο 
οὔ Π6 οἵγ Ὁγ ΝΕΡισμαἀποΖζασ, Βιυῖ ἢ 5ιθησο 
οὗ δοπρίισο πα κὸβ [15 ὙΘΎῪ πηργοῦδὈ]6. 

0 530 «υἱῷ ῥ᾽». 1, 16ΓΆ]Ύ, “ἴο ἔο]ονν 
Β1π|"---Ὺς. “το θὲ σαγγιο αἴοῦ ἢἰπι." 80 
ΚἜἸαη ϑαγ5 τΠαἴ ἴπΠ6 (Ποιυθρὸβ νναῖου “ 20]- 
ἰοννεὰ "ἢ Χεῦχοβ (ἡ ναγ. Ηἰβῖ.᾽ χὶϊὶ. 490). ΒΥ 
Βαϊ τἰσῃῖ ΟΥ Ῥοινοῦ [ογοιηῖδῃ ραν ἴΠ056 
ογάδγϑ, δηᾶ γμοῖ {ποπὶ Ἔχοσοιῖθά, ἴῃς διῖμοῦ 
ἄοεϑ ποῖ δχρίαϊη. 

ἐδε γιομηξαὶη αὐδογε Δῆοσος εἰ ηγιῤοά με. 866 
Ὠδειῖ. χχχίν. τ. ὙΠ15 πιοιιηῖ ννᾶ5. ῥγΟῦΔΌΪΥ 
της {πὸ Βιά! ησπτρίασο λν1ΓΠ δοῖὸ τοίογοπος ἴο 
16 πάσῃ δορι]οῆγο οὗ ΔΙΌβοβ, ἡ ΠΙσ]ὶ νγὰ5. ἴὴ 
1ῃ6 νἱοἰηγ (ἰὺ. «΄. 6). 

ἐφ ῥεγίίαφε οΓ Οοἰ ἢ 1. τῆς Ἰαπά οὗ (4- 
ηδηη, ΠΗ Οὐ πε σἴνοη ἴο [γα] ἔου [15 
ἰππογιΐδηςς (θη. ΧΙ. 7: ΧΙΠν ας; Χχν, 7, ἄς). 

5. απ ῥοίοπυ εὐπ'6.1 Τ,ιϊογαΠν, “αὶ σανο- ΠκῸ 
ἀνε! ης»." ὍΠὸ ρῥίαςς 15 50 πλιις ἢ ἃ " ἀννῸ}}- 
ἰην "ἢ τιιαῖ [ἴ Παϑ5 ἃ "" ἀοοτ.᾽ 

δε αἰδαγ Γ᾽ ᾿πεών 6.1] 806 ἔχ. ΧΧΧ. 1--2ὕ.Ψ 
[{ 56οπὴ5 ϑίγαηρο [Πδ {115 Πδεΐ ποῖ θη πιρης- 
τ(ἰοηθ ας 5. σδιτιο ἐοτί ἢ} ἔγτομν [ Γυδα οι. [ἢ 
Ὁ. 4. Ῥτοθαῦὶν τὸ ἰός γσὸνν ἐτα πα]]γ. 
Εἰγϑῖ, [6 τασούπαςὶο ἀηα {ἰἰὸ ατκ ΟἿΪ]Υ νοῦ 
ΒΌΡΡοΟΒΟΙ τὼ παν ὑός Πἰἀάήςῃ; τπςη, {1|ὸ 

1. ΜΑΟΟΑΒΡΙ͂Ρ, 1. 

η ΜΆΓΟΝ ψ ἤδη [εγαπυ ρεγοεϊνεά, 
ἢς δ]απιεά {Π6πΠ|. δαγίηρ, 4.8 ἔοσ τῇῆδῖ 
Ρίδςε, ἴξ 5}4]1} δ6 ὑπκηοννῃ ὑηῈ}} τῆς 
τὸ ἰδὲ (ὐοά ρδῖῆθεγ ἢϊ8 ρεορὶβ 
δραῖη τοροῖῃοῦ, Δη4 γεσεῖνα τἤδηὶ πηϊο 
ΤΔΕΓΟΥ. 

8 ΤΏ 5}2]} τῆς [,οτὰ 5ῃενν το πὶ 
{Π68586 τῆϊηρβθ, δηά {6 ρίογυ οἵ τῇς 
Γιοτά 51,411] ἀρρεᾶγ, δῃά τῆς οἱοιὰ 4]5ο, 
5 ἴξ ννὰβ 5ῃεννεα ὑπάργ Μοβββ, δπά ὅ 

595 

Ἐχοά. 
᾿ 4: 5. 

“45 ἍΠΘΠη ϑοϊοπιοη ἀεϑιγοά τῆδλι᾽ τε ε, Κίηχϑο 
Ρίαςθα πλρῆς θ6 Ποπουγαῦὶγ ϑ8δηςτὶ- ὃ: 1. 
ποά. 

δοϊάδη αἱΐασ, (ἢ6 τηοϑί βδοσοά {ῃϊηρ ἴῃ {6 
Ταρίς ποχὶ ἴο ἴπ6 σκ, νν88 δά ἀδά ; Πηδιγυ, 
(6 |ῖ5[ ννὰ8 ᾿Ἰπογεαβθ ὈγΥ {π6 δα ἀπίοη οὗ (ἢ ς 
140]6 οὗ β5Βμοννγοδά, ἴῃ6 ροϊάθῃ οδηά οβεςκ, 
δηᾶ [ῃ6 βασσγβα υἴθη51}5 βΘΉΘΓΑΙΥ, ἃ5 νὰ δηὰ 
ἰξ ἴῃ ϑγηςθ]]υβ (΄ ΟΒγοπορταρβ.᾽ Ρ. 409). 

σοῤῥεά ἐφε ἀοονγ.}] 11. “ ὈΙοςκοά 1 αν," 50 
(δῖ 1 ννᾶ8 Ὧ0 ἰοῃρβεσ υἱϑι]6. 

θΘ. 1ο »παγᾷ ἐδὲ «υαγ.1] 1.6. ἴο 5εἴ ῸΡ 506 
Ῥοιτηδηθηΐ πγᾶγκ8 ΟΥ̓ Ἰνῃϊοἢ 1 ταϊρῖ Ὀ6 ρο5- 
δῖ0 16 ἴο ἥπά τὲ σᾶνθγῃ αραΐῃ δηά σϑοουύεγ 
[86 τὐθάϑιιγ65. 

7. ῥεγεείυεά.] ἘΔΊδΒεΣ, κ1θανπε.» 

ῥὲ δία»ιεά ἐῤοηι. Νοῖ, 85 θ΄.) 01]Ζ δ! ΡΡΟΞϑ68, 
ἴου σάγθ  οβϑῆθϑ5 ἴπΠ πορίθοϊίηρ ἴο ρΡυΐ ὉΡ [Π6 
ΙΏΔΥΚ5. Θαγ] ογ, Ὀὰζ ἔῸΥ Οὐογ-οᾶῦο ἴῃ δυρροβίησ 
πο πὶ προθα, Οοὰ νου] δυηρ τς ἀθροβὶξ 
ἴο σις που υπιδη δἰ, ἤθη {μ6 ΒιΈ Πρ 
ἘΠΠῚ6 σΔΠΊ6. 

μη ἐῤὸ ἡγιο δαὶ Οσοά χαΐδεῦ δὲς ῥεορὶφ 
αφαὶη ἰοσεί εν.) ΑἸΚΕΥ ἴῃ τοΐυγῃ ἔγοχῃ {Π|Ὸ 
(ἰαρτντγ, [Π6 [5γδ 6} 1165 511}} Ισοκοα ξογννασά ἴο 
ἃ [ΓΙΠΟΥ ραῖπογηκ ἴῃ Οὗ [Ποῖγ Ὀγοίῆσγοη ἔτοτη 
ἀϊδίδηξ σουπίγθ5, δηά ἴο ἃ ργϑδῖ ἱπούθαθθ ἴῃ 
[86 ρορυϊφίίοη οὗ [58 ἀπά [ὈΓιιδα] θη. (5606 
Ζεοςοῆ. Υἱ,. 7.) 8, Χ. ΄1Ιο; δηὰ ςοϊηραῖα [Π|6 
ςοιητηθηΐ οὐ «ἢ. ἱ. 27.) 

8. ἐῤὲ σίογν 97 ἐῤε 1ιογ «ῥα αῤβέαν, ἀπά 
ἐῤὲ εἰομά αἰτο.}] ΤῊ ὀχρθοίδίοη νν5 οὗ 50ΠΊ6 
5:1 ἢ ν]510]6 πηδηϊοϑίατοη οὗ ἴῃς Ὀϊνηθ Ρσὸ- 
Β50η06 85 ἰ5 Γεοογάθα ἴῃ Ε'χ. χ]. 34, 35, δηὰ 
2 (γ᾿ ν. 13, 141 1 ΚΙηρδ ὙΠ}. το, 11, ΠΘη ἃ 
᾿Ἰπποι5 οἰομά, ἀαχΖιηρ ἴο ὈΟΠο]ογβ, Ἀ]1οι] 
τς ΗοΙΥ Ρίαςς, αηὰ “16 βίοτυ οὔτπο Πόσα "ἢ 
ννα5, ἴῃ ἃ σογία! ἢ 50η56, γΓονθαϊοὶ ἴὸ [Π6. δΥὸ5 
οὗ θη. Ὅπε ὀχροοζαϊίοῃ γοϑῖοὰ οἡ ραϑβϑαψο5 
ἴῃ {πὸ Ῥγορμοῖς ποτ ὅτ 6. μ]οσυ οὗ σοά" 
ννα5 ΡΓΟΙδοὰ ἴο ἴῃ δοςοηςὶ ΤΟ ΡΙ6 ἰῇ ἃ 
βριΓ αὶ 56 η58 ([5. [Χ. 12 19; Ηαρ. 1. ο ; Ζεςἢ. 
1. 5). 

ΕΟΒΚΤΗ ΡΟΚΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΈΓΟΝΡ [ΕΤ- 
ΕΝ (τυ. 9-12). Τῇ τοοογβ βαιά ἴο ἢν 
Ὀούη σοηδι το ὈΥ {πὸ ῥγοϊομοα νυτιζοῦβ οὗ 
{πὸ ἸΘΓΓΟΥ ἀγὸ πονν ἀσοϊατοά ἴο ᾿ανο ςοηϊαϊηοά 



ΝΥ ΠΠΠ. ΜΑΟΟΘΑΒΕΒΈ. 1]. ἰδ ξας 
τ ννᾶ8 4150 ἀβοϊαγϑά, [παῖ ἢ6 θείην 

{1 Κίδες γυ]βς "οεγεα τε βδογ ἤςεοῦ ἀεαϊςδίίοη, 
2, ἃς. βῆμα 

δηά οἵ [πε δβηϊδῃίηρ οὗ {πε τεαρ]ε. 
ΣἾαν.9.. τὼ Απά 425 ψῆεη Μοβεβ ργαγεά 
ΛΕ μηῖο τῆς Ιμογά, τῆς ἢγε οᾶπηθ ἀονῃ 

ἔτοιῃ ἤδξάνεῃ, Δπά ςοηδυπιδὰ [ἢ 8δοχὶ- 
58 Οβτου. ἤςε5: ἐνϑῃ ἦ80 ργαγβὰ ϑοϊ]οπιοῃ 50, 

απ τῆς ἢτε σᾶπηε ἀοψῃ ἔγοπι πεᾶνεῃ, 
Δηἀ σοπϑυπχοαὰ {Π6 Ὀυγηΐ Οβ ΓΙ ΠΡ. 

Δ] υδίοη ἴο [Π6 ἔγο Ργουουῦ 5 οσσδϑίοηβ οἡ ΒΓ ἢ 
ἤγο δὰ οοῦς ἀονη ἔγοπι ἤθαύθη δῃά Ἷοη- 
διπγθα [6 5Δο Γῆς 65 ἰδ ἃ Ὡροη [ἢ αἰἴαγ οὗ Ὀυγηῖ 
ΟἸΟΥΪΏ Ὁ--- ὨΔΠΊΟΪΥ, (μὲ ἴῃ [6 {πὸ οὗ Μοβδϑϑ, 
τηοηῇοηρὰ ἴῃ [ἃ,ον. 1Χ. 24, δηά {δαῖ ἴῃ {π6 {᾿πὶ6 
οὗ ϑοϊοπιοη, πηθηϊὶοηθα ἰπ 2 (ἤσοῃ. υἱῖ. 1, 
ψΒεγεῦν δη ἰπάϊςδίίοη 15 ξίνεη οἵ [πε Ῥυγροβε 
ἴογσ ψΠΙΟἢ [Π6 ΠΟΙΪΥ͂ ἢτε ννᾶ8 βιρροβεα ἴο 
μάνα Ὀθθὴ σεβογνοαά ΌΥ [εγειηδι, 85 βίαϊεά ἴῃ 
τ. 1. 

Θ. Ζῷ «ὐαςῷ αἰ-ο ἀεείαγε. Ιῃ ἴῃς τϑοογάς, 
ΒΡΡΟΒοα ἴο παν Ὀδθὴ σοηβιϊίοὰ ὉΥ [Π6 
ΤΙ οΥ5 οὗ ἴῃς Ἰεϊῖοσ. (ὅθε τ. 1 πὰ 4.) 

ἐῤαΐ ῥὲ δεὶπς αὐΜμε} “Ἡς᾽" 5 υπάοιδίθαϊγΥ 
δϑοϊοπιοη, ἴπ6 Ηοῦγονν [468] οὗ υσπηδη νυ ]5 0 πὶ 
(α Κίηρϑ ἴ|. 12; ἵν, 29--:4). 

οὔεγεί δὲ «αὐορῖβες ὁ ἀράϊεαϊοπ.) δὅ8668 
Ι ΚΙΠΡΒ Υἱ|1. 62; 2 (ὮΓ. νἱ. τ. ΤΠ ἔδοΐ οὗ 
ῖΠ6 τηϊγδοιίοιιβ ἀθϑοθηΐ οὗ ἤσε ἔγοπι ἤθανθη οἡ 
1ῃ15 οσοδϑδίοῃ ἢᾶ5 Ὀδθη ἀθηϊεά, οἡ δἼοςοιηΐ οὗ 
1τΠ6 5:16 ης6 σοποθγηϊηρ ἴἴ πιδιηϊαϊποαὰ Ὀ. ἴΠ6 
Δῖον οὗ ἴΠὸ ΕἸγοῖ ΒοοῸκ οὗ Κιηρβ; δι τΠ6 
ἀθηῖα] ἱηνοῖνθϑ ἴῃς σοὐθσῖίοη οὗ {πὸ δι ΠΟΥ Υ 
οὗ τὴς Βοοῖκβ οὗ ΕἙπγοηϊοΐοθ, ννῃ] ἢ ἃ 85 
ἰπΐορταὶ 4 ρασί οὗ {πε βϑασσγεὰ ψοΟ]ΠπῚ6 85 ΔΩΥ͂ 
οἴοΣ. 

10. α. «αὐδὲι Μἤοσες ῥγαγεάδ.. .. βγε εαριὸ 
ἄοκυη γγουι ῥέασυοπ.] ὅ8ὲ8 [66 ΥᾺ ΙΧ. 24. Μοβδ65, 
μονγθνοσ, 15 ποῖ ϑδαϊὰ ἴῃ ] ϑυπίςσ ἴο Βᾶνθ 
( ργανθα "ἡ ἔογ ἴῃς ἀφϑοφηΐ οἵ ἴῃ. ἥσο. ΤῈΘ 
ἤγο [011 85 ΠῈ νναβ Ὁ] δϑίηρ [Π6 Ρθορίο. 

11. “πά Μο.6. «αἰά, ἢ Νὸο ννογάβ τὸ: 
56] ηρ τΠ656 ἅγ6 ἀϑουιροα ἴοὸ Μοβὸς ἴῃ [ἢ 6 
ΟἸΙά Τεβιαπιοηΐ ; ΠΟΥ, 1 ΤΠ Ὺ Παὰ Ὀδεη, 15. {Π6 
ΔρΡοβίίθηρϑϑ οἵ {Ππ|Ὶ φιοίΐδτοη ἴῃ πὸ ργοβθηΐῖ 
σΟΠΘΟΙΊΟη ΥΟΥΥ͂ ΔΡΡασοηῖ, ῬΟΓΠΩΡ5. δοῖὴθ 
Δἰ!υδίοη ἴο 1,δν. χ, 16--20 15 ἱηϊοηάθα, 

12. δοὸ ϑοίοποη ἀεῤὲ ἐφοῖς εἰσδέ 449. 
ὝΜμαῖ ϑοϊοπιοη ὁ Κορῖ εἰρῃς ἀδγϑ᾽ ννὰβ σοη- 
οἸπἀοα ἔτοπι τἢ6 πλοητοη ΟὗὨ “τς εἰκῇ ἀαγ ἢ 
ἴῃ 1 ΚΙΠμ5 ὙΠ]. 66 αηἀ 2 Οἢγ. νυἱῖ. 8: διιῖ 1} 15 
ποῖ αι οἰοαγ τΠαΐ (ἢς Ε Θϑεῖναὶ ργορογ ἰασῖθα 
ΤΟΥ [πη δόνθη ἄαγϑ. Νὸ εοιϊῖ, ποννονου, 
πε ἐγκαίνια ΟὗἩἨ [άὰ5 ΔΙΔΟσΑθοι5. ννα5 τηδάθ 
δὴ εἰμ ἀανϑ᾽ ΓΟ5Όνα] Ὲ τοίογοηος ἴο [ἢ 6 
ΒΙρροβοά ἀπταίίοη οὗ ἴῃς 1) εὐϊοσίίου ἔοαβῖ οὗ 
δοϊογήοῃ. 

ἘΤΕΤῊ ΡΟΚΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΘΈΘΟΝΡ ΙΜΕΤΤΕᾺ 
(υν. 13-|6). ΤΠ οὐήοσξ ΘΓ 1η6. ργοϊοηοα 

Ι: Απά ἐΜοβαβ ϑαἱά, Βεοδιιβε ἴῃς (ἔκπιο 
81} οΟἤθπηρ νγγὰ8 ποῖ ἴο ὃ εδίξη, ἴΐ 
ννδ5 σοηβυπιοα. 

12 ὃο ϑοϊομηιοῃ Κερέ τἋΠο8ὲ εἰρλῖ 
ἀλγ5. 

12 ΤῊς 84πι|6 ἘΠῚ ρ5 σγέγε δἶβο γα - 
Ρογίεά τη τὴς. ψΠῸηρ5 ἀπά ςοπιπιεη- 
[ΆΓ165 οὗ ΝΝ δηλβ ; δηά ον δε ἰουῃά- 
ἱῃρ ἃ ᾿ἰργάγγ ραϊμεγεὰ τορεῖμεγ {8ε 

ΟΥΙΟΥΒ ἴῃ [Π15 δϑοίίοῃ 15 αἰ ΓΟ ΠΥ ῥτγδςίοὶ, 
ὙΠΕΥ͂ τῆλε δῃ οϑεγ, δηὰ {πεγ τεροᾶὶ {δεὶγ 
Ργενιουβ γεαυοϑῖ. [445 ΜαδρἼοδῦειβ, ΠΟ] Ϊον- 
ἴηξ ἴῃ 6 ὀχαηρῖὶθ οὗ Νεβοίηῖδι, [85 ςο]]οοίοα ἃ 
ΠΟΙ οὗ [6 5βδοσθὰ υυτῦηρβ οὗ ἴοπηεγ 
[65 ψν Ὡς ἢ ἢδὰ Ὀδθη ἰοβδῖ ἀυπηρ ἴῃς τεοθηΐ 
{τοῦ 0165 ; 11 {86 ΚΈΣΡΙΣΗ 7]εννϑ νἱϑὰ, {πὲ 
οδη πᾶνε ἃ ρογίοη ὈΥ̓͂ ΒΘ πα ϊΐῃρ ῬΟΓΘῸΠ5 ἴο 
ἔεῖςἢ {π6πΔ. [ἢ ΔηΥ οὔβε [Β6Ὺ Ψ}}} ἀο ψῈ]] Ὁ 
Κοορ [τῆς Πϑεάϊοδθοη Εςϑναδὶ. 

18. Τόε τανε ἐῤίηφ: «αὐ απο γεῤογίεά.} 
Τι ΕΓΔ ΠΥ, “ ΤΊΕΥ σοϊδί θα 4150 με βατηθ [μ]ηρ5.7 
ΤὨε ρᾶβί ἴθηβο ἰ5 8661," 85 ἴῃ νύ. 4 δηά 9, 
ἢ στοίοσθηςς ἴο (6 τἰπὶ6 ννεξη ἴῃο ντιίοῖα 
οὗ [ἢ6 ἰεϊζεσ νεῦα σι ρροβεά ἴο μαγα σοηϑι δά 
{π6 ἀοοσυπΊεηΐ νν ΙΓ ἢ ΠΟΥ Ῥγοΐδ58 ἴο αυοίε. 

ἐπ ἐδὲ «ὐγιηᾳ.. 7.6. ἴμε “τεοογάβ" οἵ 
σα. 1. ΤᾺς ννογὰ 15 ὨδΑΤΥ, (δουρὰ ποῖ υϊίο, 
(ἢς 541|6. 

ἀπά εογ»η»οηαγίε..)7 ἘΔΙΠΟΥ, “ 4δηα 8140 ἴῃ 
τῆς ςοχηπηοηΐαγθ5. ὙΠῈ ἱπίθη 9 15. ἴ0 
αιοῖς ἵψο Θη γον ἀϊδύηςς τνοσκβ. Τῆς 
“ ροηϊηθηίαγθβ οὐ ΝΟ οηνδῇ "ἢ σαπηοί δὲ (δ6 
Βοοκ ψηϊςἢ μ45 οοπὶθ ἄν ἴο 0.8 ὑπάεγ ἢ 5 
ὨΔΙΏΘ, ΟΥ̓́Θ Θη [6 οτρίηδὶ Βοοῖκ ᾿μεγοοῦ (Πδί 
ννὰ5 ἃ Ῥατγί, νυν ἢ ΠΟΠΊΡΓΙ5Θα ΟἿ Ὀγέδεηΐ 
ΒοοΚκ οὗ ΕἾΖΓΔ, δίῃῆςθ. ΠῸ 510.0}} δἰδίθηβηϊβ 45 
[μο56 οὗ οἢ. ἢ. 1-|2 876 πιδάθ ἴῃ δἰμογ οἵ 
ἴπο56 ννοσκβ. ὍὨΘ 8]] υδίοη 15 ρΡγοῦδΟὶΥ ἴο δῷ 
ΔΡΟΟσΥρμαὶ θοοκΚ, ψ ηϊςἢ ἀϊά ποῖ ἰοηρ ϑυγτῖτε 
115 σοι ροβιτοη. 

ῥὲ οιπάζης α όνγανγ] ὙῊϊΚ 15 θχρί αἰπαὰ δ 
τ ῃαῖ [Ο]]ον 8. Νοδοιηϊδῃ, οὐ ΕΖγᾷ δηὰ Νοδε- 
τοῖδῃ ἴῃ σοη)ιποίίοη, ἔοοῖς ρϑίῃβ ἴο οὐἱϊεοὶ 
τοροῖμοσ [Π6 νυ οὺβ βαογοὰ ττιπρδ οἵ [δε 
]ενν5, δα άἀϊτίοηαὶ ἴο τ86 1 ἀνν, δοἢ 85 (δὲ 
Βοοκβ οὗ (η6 Κίηρβ, ἴμῃοβο οὗ [πε Ῥγορδεῖδ, 
δηά ἴΠ6 νυυϊτηρϑ ἀβοσιθθα το Πανὰ ; ἴο Ὑ ΔΙῸ 
{πεν αὐάοά ἃ οσοἰϊεςξίοη οὗὨἉἁ [Π6 Ἰεοίζειβ οἵ {Πε 
Ῥογϑβίδη Κιηρ8 γεβρθοίηρ {πεὶγ οἤθπηρβ ἴο [8Ὲ 
ΤοΏΡΙο. “ΤῊ Ϊ5. φαγ οϑὶ ἐγδάϊοη ὙΠ} ΓΕ- 
Βροςῖ ἴο ἴῃ6 δρρὶουημεσδίοη οὗ [μ6 δδζζεί 
Ἡοθγενν Πτογαΐαγε σεγίδι ΠΥ ἱπάϊοδίοβ [Πδὲ 
Δ Ὰ5 ἴῃ ΝΟΠΟΠΊΔἢΠ 5. πη (παῖ [16 ΥΑΙΊΟΙΒ 
ἀοουτηθηῖβ οὗ ἴπ6 ραϑῖ ἰβίοσυ οὔ 815 τᾶζε 
Ὑν ΓΘ πηἰτοα ἢ οη6 Το] ςζίοη... 115 ἐν εηΐ 
ἔγοπι {πε ἴθγπηβ οὗ {πε ἀδβοτγίρίίοη (μὲ ἦ Νεῖε- 
ΤῊ Δ 5. 1 ἸΌΓΑΓΥ ̓  ννὰ5. ποῖ ςο-οχίθησιγε νὰ 
ΔΗΥ͂ Θχ δίῃ νοϊσηθ. [{ ννὰβ ποῖ ἃ ἰοπηδῦοῃ 
οὗ 1)]νίπο ογᾶςῖθβ 50 ΤΟ Ὦ 45 ἃ ΓοΡΟΒΙ[ΟΙ7 0 



γ. 14-.-.18.] 

ἃςῖβ οἵ τῆ6 Κίηρβ, δἀπά τῆς ρῥγορβεῖϑβ, 
δῃά οἵ [Πανὶ ά, δηά τῆς ερίβ:|ε5 οἵ τῃε 
Κίηρϑβ ςοποογηίηρ [ἢ 6 ΠΟΙΪΥ ρΊ 5. 

14 ἴῃ {κε πιδηηεσ αἷ8δο [4248 ρἂ- 
{πεγεά τοροῖπογ 411 τμοβα τπϊηρ8 τΠδΐ 

"τ, δ ἀγα Ἰοβῖ ὈΥ τεᾶβοη οὐ [ἢ γγὰγ ννῈ 
ἐννέα ἦε χὰ, ἀπὰ {ΠΕΥ τεπιδίπ νυ ἢ 8. 

Ις νΝΒεγείοτε ᾿ξ γὰ ἢανες πεεά 
ἘΠ γθοῦ, βεηἋ βοῖηε ἴο ἐεϊοὴ {Πεπὶ ὑπῖο 
γου. 
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16 νἼεγεαβ τὲ {πεπ ἔαγε δϑουξ ἢ οἷ» ς. 18. 
το ςεἰεδγαῖς {πε ρυτγιποδίίοη, νγα Πᾶνε οι. δον 
τ τε ἀπο γοῦν ἀπά γε 814}} ἀο ζρά ἐξ ἐε 
γε ]], 1Ε ἡ Κεαρ ἴῃ β8δπ|6 ἄἀδυϑ. μ 

17 'Υ͂Νε Βορε αἷϑο, τπὰς τῆς Οοά, κά τύη- 
ἐπδῖ ἀεἸνεγεά 41} ἢἷ8 ρεορίε, ἀπά ρᾶνε ἔσνᾷ μὰ 
δηλ 411} δῃ Πογίϊαρε, δηά τς Κιπρ- “κά 
ἄοπι, δηά τῆς ρπεϑῖποοά, δηά {δὲ ακώ κε 
ΒΔ ΠΟΓΌΔΓΥ, βϑρῤὰ 

ἢ ἜΡΕΝ. ἀξ 18 1Ὰ5 Πα ῥγοπηβεὰ ἱπ τῆς ἴανν, ἐς ραμος 
ἄφ Ζγονεἰεεα εκ ἐλε ἴατυ : 20» το ἀσῤφ ἕε Οσοά ἐλαέ ἀξ το εὐλογέϊγ, ὥς. ὦ ςὮ. 1. ἂὼ» 

τ δίαθυοσ τηδίθτδὶΒ ἔγοπὶ ὑνΒαΐοτοσ 5ΟΌΓΟΣ 
ταϊσῃῖ θ6 ὑ56ῖι] ἴον (Π6 ζυΐυσε Ὠἰβίογυ οὗ ἢ15 
Ρθορ θ." (ϑίδηϊου, " ᾿μεςζιγεβ ου [6 [οὐνῖϑἢ 
ΟΒυγΟΝ,᾽, νο]. 111. ΡΡ. 139, 140.) 

ἐδὲ κεἰς 9 ἐδε ἀίηρι.] τὐπάογν (Π}8 ἀσϑ5ιρ- 
ῃδίίοη ψουϊὰ 6 ἱποϊιἀθὰ [6 )βοοΚ8 οὗ 
δηλ], οὗ Κίηρϑ, δηά οὗ (γοηίο ε5, 1Σ δἰ γον 
Ὑτιεἢ ; ΡΟΥΠΔΡ5 ὄύθη ἴΠ6 ΒΟΟΚΒ οὗ [οβιιυυᾶ 
δηᾶ Ϊιἀρ68. 
απ 7 αυϊά.) Ἀδίποτ, “δηὰ [89 τ 7ὶ ἰπ58 

οὗ Ὠανά,᾽ οὐ “16 υυιτηρδ ἀϑοσίροά ἴοὸ 
αν," ΟΥ ψΠῖσοἢ τπ6 Ῥϑαϊπηθ φΕΠΘΓΆΙΪΥ, 80 
ἴδυ 45 ἴῇου οχίθηάεά δ [ἢ {πης, δυιῖ ποῖ (ἢ 6 
οηξγο  Ηδρίορταρμα, ννουϊὰ ὃς τηϑδηΐ, 

ἐδε εῤῥαεΐος ΓΚ 1δὸ ἀἰπρς εοποργηέης ἐδε ῥοὶν 
ς132.:.}) Ὅς “ ἐρ 56165" τητοηαρά ἀγὸ ργοῦδΟὶΥ 
1ποβ6 οὗ 16 Ῥεογβίδη Κίηρ8 ΟΥ̓́Τ 5, [ασῖι8, 
δηά ΑγάΆχουχϑϑ, ΠΟ ἀγτὸ Κηοινὴ ἴο ἢᾶνο χηδάθ 
εἰῆ 5 ἴο ἴη6 Τορίς (Εἶτα 1. 7πιις Υἱ. 8,9; 
ΥἹ]. 15, 19-22). Δα πᾶν ἃ ϑρϑοίηθη οὗ [6 
ΚιΙηά οὗ ἀοσιιπηοπί ἴῃ ἴΠ6 “σΟΡΥῪ οἵ ἴπε ἰεζίου 
[παῖ (ῃ6 Κίηρ Ατγίαάχοσχοβ ρανα υηΐο ΕΖγᾷ [Π6 
ΡΓοσῖ, 186 β8οσῖθο᾽ (ἰνϊ4, νι. 11-ό). Τἢδ 
“ὁ ἸροΥ ππῖο Αβαρῇ, ἴΠ6 ΚοΟρΡοσ οὗ (Π6 Κιηρ 8 
ἴογεϑι " (Νεῖ. 11. 8), πιᾶῪ ἢᾶνε θεθη ἱποϊαάεα 
ἴῃ [Π6 ςοἸ]]δςτοῃ. 

14. Χ μίεο γπαηπὲν αἰὸ “μάα:.)] “.Α58 
ΝΕΒοτηῖδἢ,᾿" δᾶγ5 ᾿οδη δίδηϊου, “ μπδὰ ἀρρὶο- 
τηοσαῖϊθα σοιυηὰ ἴῃ6 [ιν ἴΠ6 νοσΚ8. νΒΙ ἢ 
μαά ργδάμδ!γ ἰάκθὴ ἴοστη ΟΥ̓ 5. {{π|6, 50 
]Ἰυά45 Μδοςσαῦξιβ δῃηὰ ἢ}15 σοτῃραπίοῃϑ ΘΑ ΡΟΥΙΥ 
σαϊῃεγοὰ τοιπά ΝΟΠΘπλ Δ 5. ΚΓΟῸΡ οἵ βεισγοά 
᾿τογαΐατα (ἢ6 ϑδοδίϊογο τοπιδὶη5. ννϊοἢ μά 
Θϑοδρθά, {|κ6ὸ ἔταρτηθηΐῖβ οὗ ἃ ἍΤΟΟΚ ΟΥ 515 
ΥἹΥΟΓΒ ΟΥ̓ ἃ ὑδ[{16, ΟΥ̓ “ Ὀγαι 5. ρ]ιο κοι ἔτοπὶ 
16 ἤτε,᾽ ουΐ οὗ (Π6 τυΐη οὗ ἴῃ ϑγγίδη νγασ." 
([νοσζυγεβ. οἡ {πὸ [εν δ ΟΒυγοῖ,᾿ νοὶ]. ἢ]. 

ΡΡ. 338, 339.) 
ἐδαὶ αὐεγὸ |ο41.1 ὝΤῊΪΒ ΘΧΡΓΘΘΘΙΟῺ 15. 50Π16- 

νῃδὶ ἴοο 5βίγοηρ. [ἔ {πὸν δὰ Ὀθοη “Ἰοϑβῖ," 
7ιἀὰ5 σου]ὰ ποῖ Πᾶνα ςοἰϊοοϊο πε. ΤὴΘ 
ΜΟΓΑ τἰϑο, διαπεπτωκότα, τηρᾶη5 “παῖ Παά 
ξΠ|δὴ Τγοιιρ ἢ ἢ οΥ “ (Δ]]6η οι οἵ Κηον]εάρε." 
[τ 15 πὸ ἀοιδί ϑοπηθῖπηθ5. τἰϑοα οὗ δοϑο ιῖο  Υ 
“οί Ὀοοκβ (ΡΒοῖ. “ ΒΙΒΠοἴμος.᾽ Ρ. 120, εα, 
ΒΕΚΚΟτ), Ὀυζ σαηηοῖ ἤανο {παἴ 5οηϑο ΠΟΓΘ. 

ὧγ γέαδοη ΟΥ ἐδὲ αὐαγ.2 Οὐ, “τῇ {86 ὁοιιΓγθο 
οὗ [ἴῃς ννδγ." 

15. ῥεγεξογε [7,76 δαυς πεεα ἰδεγεοῦ, “επά, 
45..ἢ ΤΠβ οἴἶεσ, δουθὴ 1Ὁ ἃ ἔδοῖ, δηὰά ποῖ ἃ 
βεϊίοη, ἀοθ58 οῖ σον ἴμαὶῖ τῆς Ῥαϊθβι ἰδ 
εν ῥροβϑεβϑοά ἃ πλῖῖο ἰΔΓΡΟΙΓ ὨυΌΕΓ οὗ 
βαογεὰ υττὴρ ἤδη (6 Ἐργρίίδη οὔμο5 
(Οτσίπιπλ), δῖ ΟἽΪΥ {παῖ {ΠΟΥ τεραγαάθαὰ ἴἴ ἃ5 
ΡοΟδϑιδ]6ς {παῖ (ΠΟΥ τρηϊ ροβϑβϑθθ8 ϑδοὴθ οὗ 
ψ ἢ τὰς Εργρίδη [ἐνν5 μά η0 Τσορίθ8. 

16. ἤῥεγεαις τὐὲ ἐδεη, 49 5.7 Οοτήρατγα ςἢ. Ἰ. 
18. ΤῸ ἱρΡγ6 85 Προ ἴΠς Εργρίίδη [οὐν5 ἴΠ 6 
᾿πηρογίδηος οὗ Κεορίηρ ἴμ6 ΤΠ) εὐἀϊοαίίοη δαὶ 
τηιβί "6 γτοραγάθα 45 ἴπ6 ῥγίηςιραὶ οὔ]θοξ οἵ 
(8158 δρίβιϊθ, νυ βοῖθοῦ σοπιίπα οὐ ποῖ, 

ΘΙΧΤῊ ΑΝῸ 1.51 ῬΟΞΒΚΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 58Ε- 
ΟΟΝῸ ΓΕΤΤΕᾺ (σύ. 17, 18). ΤΠ βιιρροβείὶ 
υυτὶῖοῦβ σοηοϊάθ ἢ τΠ6 οχργεββδίοη οὗ ἃ 
Ρίοιιβ Βορθ, [Παΐῖ, 885 σά 45 δγεδαῦ ἀοῃθ 50 
τηυςἢ ἤοτ τθπὰ ἴῃ [86 ννὰν οὗ αἀεοἰνεγαηςο δηκὶ 
τοϑιογαίίοη, Ηδ νν}}} 5Βῃ ΟΓΕῪ σοχηρὶεῖς Η 15 ννοσκ 
ὉΥ Ὀγηρίηρ τἢ6 ΜΠΟ]6 παϊίοη ἰοροῖμοῦ οὐἱἵ οὗ 
411 Ἰαπάβ υπάοσ ἴπὸ δὰπ ηἴο Η 5 “ ΠΟΙῪ ρίδςε," 
Ὑνἢϊς ἢ 8 ἢονν οἸοδληβοα ἔγοπι ρο]]οη. 

17. ἐδὲ Οοά ἐφαῤ ἀεἰϊεγεά αἱ δίς ῥεορίρ.ἢ 
ΤἼΘ ἀο]ινοῦδησθ ἰ5 {παῖ οπεοιθα Υ [π|625 
Μδςοοδθευβ, ἤθη, αἴον ἀοίοδτηρ [6 ρΘΠΘΓΑ]5 
οὗ Ερίρμαπθβ, 6 “ σοοονεγοά [Π6 Ταρ]ε" 
(εἰ. χ. 1) πὰ ““οἸεδηβοα " 1, δηά τεβζοσοά 
[6 ἀδιγ βδογιῆςς δηὰ [86 σοριαῦ σουγϑα οὗ 
Ὑνοσβρ. δῆς πδϑά ποῖ ρεγῆαρϑ θῈ βυγργίιβοι 
1 ἴῃ τΠ6 ῃγϑιὶ Ὀυγοῖ οὗ ὀχυϊζδίιοη, [6 ἀθ] νοῦ - 
ΔΠΟΘ νγαϑ βροκθὴ οὗ 85 πίοσε Ἴςοιηρὶεῖς ἴἤδη 
τῃ6 σοιΓ86 οὗ ΔΕ ῦ ὄὀυθηΐβ ϑἰιοννοὰ 1 ἴο δ6. 

απὦ χατὸ ἐῤερι αἱ απὸ ῥεγίασε)] 1.6. τὸ- 
βἰογοά τῇο Ηοὺύ 1 αηὰ ἴο {Π6τὴ 85 {ΠΕῚΓ ἰηΠὸ- 
τἰΐαποο, αἴζοῦ [ἴ δα Ὀθθη ἴακθη τοπὶ ἴποπιὶ ΟΥ̓ 
(86 ϑυγ1 48. 

απά δὲ ἀϊπράον".) ὙΠΟῸΡΩ [6445 ΠΟΥΘΥ 
αϑϑιηθά {86 ἘΠ| οΥ 5ἴδίθ οὗ Κίπρ, ἢϊ5 ροβιτίοη 
ννᾶβ παῖ οὗ δὴ ἱπἀοροηάδηϊ σχυ]ογ, δηα 6 
ταῖς δὲ ἔα ΥΥ σοηϑιἀογθα ἴο τοδί δ οὐοσ ἃ 
ἐ Κιηγάοπι." Ηςδ ννᾶ5 ἴῃ ἴδοΐ ἃ Κίηρ ἴῃ 41} Ὀυϊ 
16 ΠαΠΊ6. 

απὸ ἐδὲ «αποίμαγν.}] Ἐαΐθοῦ, “δηά 1ῃ6 
οἹ]οδηβίπρ," ἐδ. (6 ῥΡυγ νη δηα 5δης γ- 
ἴῃ ἅπὸῖν οὗ ἴπε Τεπλρίθ. (866 οἰ. χ, 3, δηὰ 
σοιηραγα 1 Νίδος. ἰν. 43-51.) 

18. “4. δὲ ῥγοηιμεά ἱπ' ἐδ ἰααυ ΤῈ 
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Ψ1 βϑῃογι!γ πᾶνε ΠΊΕΓΟΥ ὕροη 8, 
Πα ρΑΙΠΟΓ ι.5 Τοροῖδογ οἷ οὗ Ἔν ΓΥ 
ἰληά υπάθγ ἤεάνθη ἱπῖο «ἢς δΒοΙΪγῪ 
Ρίδοα : ἔογ ἢε βδίἢῃῃ ἀε]ίνεγεά 5 ουΐ 
οὗ ργεαῖ (του δ]ε8, ἀπά Βα ρυγῆεά 
τῆς ρίᾶςς. “7 

19 Νονν 88 ςοποεγηϊηρ [445 Μδς- 
οαῦδιιϑ, δηὰ ἢἷ8 δγείῆγεη, δηὰ τῆς 
ΡυγΙ Πολέίοη οὗ τῆς ρτεδῖ τεηλρὶοθ, δηά 
τῆς ἀεαϊςδτίοη οὗ τς Δἰτᾶσ, 

20 Απὰ {δε νγᾶγβ ἁρδίηβὲ Απτιο- 

1. ΜΑΟΘΟΟΑΒΒΡΒ5. 1]. [ν. 1τ9---22, 

σἢυβ Ερίρῃδης, δηὰά Ευραῖΐογ ἢ 
80ῇ 

λὶ Απὰ "Ἔμε πηδηϊξεει δίρῃβ τιλι 59: 
ολπῆς ἔγτοιη ἢεάνεη τπῖο ποθεῖ ει.: 
Ῥεμανεά τπεπιβεῖνεβ ππδπία ] γ τὸ {δείγ ἐς: 
Βοποιγ ἔογ Τιἀλίϑπι : 80 τἢδῖ, δεῖΐηρ 
δυῖ ἃ ἔενν, ἴπεγ ονεγοᾶπλα {πε τνθοὶε 
σΟΙΠΓΥ) Δηἀ οἠδβϑεά θαγθάγουβ πιυἰ- 
τυ 68, 

22 Απὰ τεςονεγεά δραίῃ ἴδε (επὶ- 
Ὀἷε τεπονγπθά 4}} ες νοῦ] ονεῖ, δπά 

Τοίδτθςθ 8 ΡγΟΔΌΪ ἴοὸ δυςὴ 865 853 
Πουΐ. ἱν. 29--3}1, ΧΧΧ. ζπτο, ποτ Π1}} γοϑίογα- 
τἴοη ἴο Οοὐἷβ ἔδνοιιν 18 ὑτγοιηβοα Ὁροὴ ἃ 
ὩΔΈΟΙΔΙ τορεπίδηοο. 

ἑπίο ἐδεὲ δοῖν ρίας.) (Αοπιρᾶγε ἢ. ἱ, 29. 
ΤΗΘ “ΒΟΙΥ ρΐδος" 185 πάσᾶ, ψ  ῖςἢ [υἀλ8 
ἷ5 τονε 48 μανίην οἰοδηϑοὰ δηά ρυγίβεὰ δῖ 
18:6 834π|6 {της ὙΠ (ἴῃς ΤοδιρΙθ. 

3. ΤῊΕ ΑΥΤΗΟΝ ΒΒ ΔΟΟΟΟΝῪ ΟΥ̓ ΤῊΗΕ 
ΘΟΌΒΟΕ, ΑΝῸ ΡΚΑΝ, ΟΕ ΤΉΕ ΚΕΜΑΙΝΡΕΒ 
ΟΡ ΤΗΕ ἍΝΟΚΚ. 

190-382. ΤὝΠΙ8 ““ῥγοϊοσυς ᾿" οἵ “ ργεῖδες," 
8ἃ5 ἴἃ 18 ΒΈΠΟΓΑΙΥ ο8]|]6ἀ ὉΥ οομῃημηεηῖα- 
ΤΟΓΒ, ΠΟΙΏΡΓΙ568: 1. Αη δηυπιογδύοη οὗ {Π6 
τοδί Ἴοοηΐϊεηϊβ (νυν. 19-22)} Δ. Α ϑιδίειηοηΐ 
οὗ ἴδ6 βουσζοθ ἔγτοτηῃ ψῆϊςἢ ΤΠΕΥ͂ ἅγὸ ἴδκοηῃ 
(υ. 23); δηά 3. Α ἀεοϊαγαϊΐοη οἵ ἴπε οὐ)οςΐβ 
πδὰᾶ ἴῃ υἱενν ΟΥ̓ [Π6 νυτίτετ, δπὰ [86 ρίδῃ ρυγ- 
βιιοα ὈΥ͂ δίτη ἴῃ (πε δὐτδηρειηθηΐ οὗ μἰ5 ψοσκ 
(υν. 24-12). ΒΥ ἴδ ΨΑΥ͂, Πα ποῖεβ ἴῃδΐ ἢἰ5 
(Δ5}ς Βὰ5 Ὀδθῆ ΠΟ ΘΑΞΥ͂ οπο, Ὀυῖ [45 ᾿ηνοϊνοὰ 
τηυςἢ Ιαδουγ δηὰ του ]ο (υν. 26, 27). 

19. α«: εοπεεγπέης ὕωάας Μαεεαόει.}1Ὶ ἴΙῃ 
86 Ῥγεσθάϊηρ Ἰοϊίοσ, [Ὡς ον ϑα Ἰοδάθγ [85 
Ὀδοα “ Τ7υἀλ8 5ΙΠΡΪΥ ; ποῦν ἢδ 5 “ [υάλ8 
Μαρςολθουβ, ΟΥ τῇογο [ἸΠοΥΔΙ “ [ἀΔ5 ἴΠ6 
Μαςοδδοδη. 80 ἊΪ50 ἴῃ οἷ. νυν. 27, δηὰ νὴ, σ. 
ἴΙη [86 τεπιδίηδου οὗ τῇς ΒοῸΚ ἂς ἰ8 “ (6 
Μίδοοδῦοδῃ ἦ οὐ “ Τυἀ45 πα ἘΠ γοπΕγ. Οἡ 
τῆς οτἱρίη οὗ ἴδ Ὡδῆηθ, 8566 [6 οοιῃτηθηΐ οὐ 
τ Μᾶδςς. 1. 4. 

από ῥὶς ὀγείφγεμ)] η1|Κὸ (δ δυΐμοσ οὗ 
[με Εἰγϑὶ Βοοῖς, [ῃ6 τεῦ ἀβϑΌτηο8 ἃ βΌΠΟΓΔΙ 
Κποψίοάξε οὗ ἴπῸ Βἰϑίοσυ οὐ ἴΠ6 οὗ ἢ15 
Τεδάθβ. ΗἜς γῖνοβ 20 ἔοστῃδὶ ᾿ιϑὲ οὗ {6 
Ὀγοΐδογβ, οσοσγοβϑροηάίϊηρ ἴο τπδί ἴῃ τ Μδος. ἰϊ. 
2--5, Ὀυῖ ἱηϊτοάς65 ἴΠθπὶ σΔ50.8}} 7, νγἤθη ἘΠΕΥ͂ 
αν ἴο ΡῬΪΑΥ͂ ἃ ρματί ἴῃ 86 Ὠἰϑίοσῃ, 88 νγυ6}}- 
ΚΩΟΝΨΏ ΡΟΓΒΟΏΔΡ65 ((ἢ. Χ, 22, 23). 

ἐδ ῥωγίβεαϊίοη Οὗ ἐδὲ στεαὶ 1οριρἶ.}] 866 
εἢ. Χ, 5-. ΤΠ ορίἢοὲ “ εὶς ᾿ ΤΣ 
ὈγΥ πιοβῖ οὔ [6 Μ55., δηὰ 18 ΘΟΔΣΟΕΪΥ ἀρργο- 
ταῖς ἴο ἴῇε Τοπρὶε, νοοῖ νγᾶ8 ἃ 531:18]}} 
αἱ]. ΕἸδοννῆογο [ῃ6 νοῦ 08115 [(Π6 

Τερὶς “ σεποννῃθα ἢ (τ. 22), “ ΒΟΙΥ " οΣ 
“ Βα] ον α "ἢ ((ἢ. χν. 18), δηδ ““τροβῖ ΠΟΙ " 

(εἰ. ν. 15), Ὀυϊ ποῖ “ γτεοδῖ,, Μὲεγίστου 
(οἷ. χὶν. 13 δηά 31) πηοδῃβϑ ““ πιοϑὶ ποὺϊο" 
Ὡοΐ “ ρτοδῖοβί." 

ἐδε ἀεάιεαλίοπ Γ᾽ ἐδε αἴ αν. 866 «ἃ. Σ᾿ 
δηά σοϊηραῖα τ Μᾷδος. ἴν. 47, 53. 

4Ο. δε «υαἵἴό ἀραϊπεί “πέοεδες Ἐρίῥῥαιο 
απ Ἐμῥαϊογ.] ὙἘΘ ἔοιτηεσ ἅσε Ἴοηίαἰποὰ τ 
ςἢ5. νἱ, δηα ἰχ.; ἴῃς Ἰαϊζοῦ ἴῃ οἷ. Χ.-χ, 
(5. χῖν. δηὰ χυ. ἰγεαΐ οἵ [86 νγᾶσ ὑεϊναι 
7]υἀδ5 δΔηὰ Ὠ ετηοί 8 ϑοῖογ. 

21. ἐδε »νιαπὶεοί οἶσε ἐδαΐ εαπιε 
δεσυεμ.)] ὌὍΠοθο ““ τηδηϊεξίὶ δίψῃ" (ἐσιφέ: 
νειαι) τὸ ἃ τηδυκοὰ ομδγαοίο ες οὗ 2 Μδζω 
Δη4 δᾶνε Ὀδθη βδία ἴο “"ἕογπι [με ϑίδρὶε οἵ [δὲ 
Βοοϊς,᾽ (Ν εβίοοξς ἴῃ δι 5. "Ὁ ]ϊοῖ. οἱ [δε 
ΒΙΒ]ς,᾽ νοὶ]. 11. Ρ. 178.) ὙῊΔ6 πηοβί γεπιδικδὺ 
Ψ}}1} θὲ ἔουπά ἱἰῃ «οἷ. ἴ1|. 214-22, 31, 3} 
Υ. 2-4; Χ. 29, 30; Χὶ, 6- 11; ΧΙ, 22. 

ῶ2ι ϑ“ωἝαὶν»».. “ 7υάεῖϑπι᾽, τηθδὴβ ἱκτὲ 
δηά ἴῃ οἷ. νἱῖϊ. τ, [6 16νν 188} σεϊϊρίοη. ἴἱ 
Δη Βεῖϊο] ἴο ᾿Ἑλληνισμός (“τὰς Οτεεῖ το 
Ἰϊείοη ἢ δηὰ ἀλλοφυλισμός (“ἴὰε Οερίϊε 
τοὶ ρίοη . ΤὨθ ψογὰ οὁσουχβ ἴῃ [δε βῆ 
8εη56 ἴῃ Οδ]. ἱ. 11: [φηδῖ. " Ερ. δά Μαρῃόδ. 
ὃ τοὶ Ἵ1π} Μαγῖ. “Ἀεβρ. δὰ οπμοία. 
Ῥ. Δ, 8η 1 θοϊοηρϑ ἰπ {85 36,38 
ΟἿΪΥ ἴο {Ἐς Ἰαῖοεγ Η εἰϊεηϊϑες Οτεεκ. 

ἐδεν ουεγεανις {δε «υδοῖΐο οοιῃγ7.1 Ἀδιβεῖ, 
αΕΠΕΥ ΡΙππδοτχοὰ [Π6 ψγμο]ε σουηξιγ." ΤίΚ 
ὙΤΙΟΥ ΤΟΟΓΒ π᾿ ρασγὶ ἴο ἴδοβε ὄχρϑάμοῖδ 
νοι [ἀλ5 τιδάς ἔγοτη {ἰπ|6 ἴο {{π|6 Δ ξδιηβὶ 
(ἃς Ηεἰϊεηϊβίης 7ενβ, ἴο ρυιηϑα ἐμοπὶ ἕο {86 
ὈΠΡΟΟΙΪΥ σοηάυςῖ (1 Μδος, 1}. ς, 8 ; ΥἹ. 24) 
ἴῃ ματί ἴο ἴμοϑε νοῦ ἣς σοπάυοίοα ἀραϊπδὶ 
186 Βοδίμθη ψνῆο ρῬοβϑεβϑεὰ χχυοὶ οἱ (Ὡς ἰχὰ 
(. Μᾶςε. ν. 21-- 51). 

απδ εδαιμεὐ δαγόαγοις νεμἰἐμάρ.] 88 
Ὀεΐονν, οἷν. Υἱῖϊ. 6, 24 ; Χ. 32: ΧΙ. 11; ΣΙ, 22) 
ὥς. Τῆς δυΐποτ τεϊοτίβ οἡ ἴδε Οὐεεῖβ [δὲ 
ορίτποὶ οἵ “ἐ θαγϑαγουβ," παρίτυδ!ν ἀρρ σὰ Ἀ’ 
(δεῖ ἴο 411 ἡδίϊοῃβ διιξ [ΘΓ ΟἾΠ, 

ΔΩ. 1Ὅε ἐενερὶο γεποαυπεά αἱ! 1δὲ «οὶ 
ουεγ. Οοτίραγο Ὁ, 1. 12. ῬΆΙΪο ο2}15 ἐ' τὸν 
περισημότατον καὶ ἐπιφανέστατον νεῶν (μῷ 
δὰ (δ᾽. 8 29).» [Ιξὲ ἀοεβ ποῖ ἀρρϑᾶγ (0 μὲ 
ΤΘΆΪῪ αἰγαοῖϊο ν ΕΓ πιυςἢ αἰϊεσοαι οἢ ΠΝ 



ν. 23--.-28.] 

[τεθὰ τῆς ςἰἴγ. ἀπὰ ὈρΠεϊὰ τῆ ἰδνν8 
ἘΠ ἢ σνεγε ροίηρ ἀοννη, τῆς [,ογά 
δείηρ ρτγαςίοιιβ ηῖο τΠθ6πηὶ ψν ἢ Δ]]} 
ίαλνουγ: 

23 «Ἱ͵ΠΠ ἐἦεεε ἐδ΄ηρι, 1 “αγ, Ὀεὶπρ 
ἀεοϊαγεὰ Ὀγ δϑοη οὔ ὥγγεπε ἰῃ ἔνε 
θοΟΚϑβ, ννα νν}]} ἀβϑᾶν ἴο δγι ἄρα ἴῃ ομα 
νοΪΠΊ6. 

24. Εογ ςοηβίἀεγίηρ τῆς ἱπβηϊίε 
πυπΊθοῖ, Δηά τΠς ἀΠ ου]ν ἢ] ς ἢ ΓΠΟΥ 
βηά τῆδῖ ἀεβῖγσγε ἴο ἰἴοοῖ. ἱπῖο {δὲ 
παίγδιϊοῃβ οὗ [Π6 βἴουυ, ἴογ [6 νδγίει 
οὗ 1} πηδίζετγ, 

25 Ν ε αν θβεη Ἵδγεῇι]), [δῖ {ΠΕῪ 
(δὲ νν}}} γτεδὰ πᾶν πᾶνε ἀεὶ τ, δηὰ 
τηδι {παν τῆλ ἀγα ἀςβῖγοιιβ ἴο σοπηπηῖ 

1. ΜΑΘΟΟΑΒΕΒΆΦ. 1]. 

ἴο ΠΙΘΠΊΟΓΥ πιρῆς ἤάνεα 6ᾶ86, Δηἀ {Πα 
411 Ἰηῖο ννῆοβε μδηᾶβ ἰξ σοπΊαβ τ] ρῆϊ 
ἢανε ρῥτγοῆϊ. 

26 ὙΓΒεγείογε ἴο 8, τπδξ ἢδνε 
[ἈΚΘη ὈΡΟΩ ὃ 115 ραϊπῆι ἰαδουγ οὗ 
ΔὈτἀρίηρ, ἴὸ νγὰβ ποῖ δᾶβϑγ, δυῖ 8 
τηλῖτογ οὗ ϑυνεαῖ δηά ννδίςῃίπρ ; 

27 Ἐνεη 88 ἰΐ 18 ΠΟ 6δᾶ86 υπἴο Ὠΐτη 
τἢδξ ργερδγθεῖῃ ἃ θαηφιεῖ, δΔηα βεεκείῃ 
τῆς θεηεῆς οἵ οἵδεῖβ: γεῖ 
ΡΙεαβαγηρ οὗ ΠΊΔΠΥ νγὰ ψΨ1}} απ ογία κα τὸ 
δἰ Ϊγ τ} 185 ρταδῖ ρδἰΠ8 :; 

28 [Τ,ελνίηρ ἴο {πε δυΐῃογ τἢς Ἔχδᾶςῖ 
Πδπά]ηρ οὗ δνεγ ραγιίοιυϊαγ, δηά 
Ἰλθουγίηρ ἴο ἔξ] ον τε συ]εβ οὗ δῃ 
ΔὈΓΙἀρειηεηϊ. 

ρΡατί οὗ {πὸ Βοδίῃμεδη Ὡδίϊοῃβ, αἵ ΔΠΥ σαΐθ ὉΠ1]] 
1ἴ5 το υΠ]ηρ ΟΥ Ηετοά τπ6 Οτοαῖ. ὍΤπα 
ΑἸ 505 ΌΓΘ 5η14}} (Εἰζγὰ νὶ. 3), δῃὰ ἴῃ6 
ΟΥπδιηθηϊδίίοῃ ηοΐ νΕΥῪ τίς (Εννδ]ὰ, " Ηἰκῖ. οὗ 
15γ86],᾿ νοὶ. ν. ἢ. 113). 

ηεεά ἐδε εἰἶδν.}] (Οοπλρᾶγε οἰ. Χ. 1. δοπὴξ 
Ροσγτίοη οὗ ἴῃ σΥ̓ ννᾶ5 πὸ ἀοιυδί οἰτιαῖθα οἡ 
1πΠ6 Το πΊρΙΘ Ἀ1]}, απ ραβϑθὰ ἱπῖο {πὸ ἢδηά8 οὗ 
]ά45 ἢ {πΠ6 Το Ρ]6 ᾿ἴ56} Βαϊ [Π6 “ ΟἿ 
οὗ αν," 85 ἃ ννὰβ σδ δὰ (1 Μίδος. 1. 33) 
οἡ ἴδε ννεϑΐοσῃ ἈΠ], θεῖν σοτηπηδηαο ὃν 1ῃ6 
ΑςἴΆ, Γοπλδιποα ἴῃ [Πς ροϑβϑεϑϑίοη οὗ [ἢ6 ϑυ γι ῃ5 
ἘΠῚ] 11 ννγὰ5 ἴακβὴ Ὁγ ϑίπιοη (1Ὁ. χὶθ!. 49-- 51; 
χίν. 6). 

ἐῤο ἰααυς «υδίεϑ᾽ «υογὸ φοίηρ ἀοαυπ.] ἘδΊΒοΓ, 
“ΜΉΘ ΜΕΤῈ δροῦῖ το δ0 Β00]:δθὰ" 
(1 Μᾶδςς. 1. 42-52; 2 Μᾶδςος. Υἱ. 1-9). [ἢ 
ΡΙΡἤδηο5 μδαὰ Ὀεθη δ᾽ οννεὰ ἴο ἢᾶνε 15 ΨΑΥ, 
ἴηε6 οὈδογνδῆςς οὗ ἴη6 ίοβαιϊις 1,ἂνν ννου]ὰ 
μᾶύθ ΒΟΪΙῪ ςεαβοὰ, 

23. ἐῥεῖε ἐῤίσισε. . . δείηρ ἀεοίαγεά ὧν ὕασοῦ 
9 ὠσγεηε ἰάβϑοη οὔ ὕγτεπε 5 ποῖ οἴ μοσννῖθ8 
Κηοννῃ ἴο ᾿ι58'΄. Ηδ [ὰ5 θέρη [ποιμῆΐ ἴο ὃ6 
τῇς βϑᾶπὶς ἢ της “Ἢ άδοη, βοὴ οὗ ΕἸθαζαγ,; 
τηθητ πο ἴῃ τ Μᾶςς. νἱῖ]. 1γ;: δυῖ 1ἴ 15 ηοΐ 
αἵ 4}} ργόθδ]ε τῃαΐ ἐῤαὲῤ Ϊάϑοῃ ννὰ5 ἃ Ογγεηζδῃ. 
Ογγύθῆς πα σγ της Ριο]οπιῖθ5 οὶ οημοά ἴο 
Ἐρνρί, δηὰ τῆς Ογγοπσδη εν ΈΓῈ ἃ ϑοσγί 
οὗ οἱἶΐβοεῖ ἔγοιῃ ἴῃοβε οὗ ΔΑἸοχαπάσγια, ν] ἢ ΠΟΙᾺ 
ΠΟΥ͂ παὰ σοηποίδηϊ ἰηΐεγοοιιγθσθ. Ρχοίθβϑογ 
Δ οίοοιϊξ τοραγάβ ἴῃς νοτκ οὗ Ϊαδοὴ 85 
υυγτοη δἵ ΑἸοχαπαάσγια (’ Ὀ1οῖ. οὗ τ ΒΙΌ]ς; 
νΟ]. 11. Ρ. 175). 

πη βυε δοοζ:.)}) ΤῊΣ ““ ἥνε θοοκ5᾽ οἵ [,ϑοπβ 
τνοΓκΚ τὸ ἱπουρπῖ ἴο πᾶνὸ σογγοβροπος ἴο ἤνο 
τοαγκοά ἀϊνιϑοηβ ἴῃ [86 ΘΡΙτοΟπιοῖοῦ 5 Παγγαῖνα 
--ἴῃὸ τοί αἱ ἴπ6ὸ ἐπὰ οἵ ςἢ. 11., [6 ποχί αἵ 
1η6 οἷοϑθο οὗ ςἢ. νἱ].. [ῃ6 {ἰγὰ Ὀοζννθοη σ"τ'. 9 
δηά το οὗ οἢ. χ., [6 ἔοι αἵ ἀπὸ οἰοβς οὗ 
Γ᾿. ΧΙΙ,, δηὰ ἴδ ἢ δὲ τῇς ἐπα οἵ ἴπε ἢγϑῖ 
οἰδιιθα οὗ . 37 ἰὴ Ἂἢ. χυ. 

24. εοπείάογίηρ 166 ἐβηϊ πιρνδογ. ἘΔΊΠΟΥ, 
“ὁ ξοΠϑι ἀθσίηρ ἴῃ6 χα] ΙΡΙΣΟΣΤΥ ΟἽ [6 ππατ- 
Ὅ6τι." Τῃὸ νοῦ δ]]}ἀ65 ἴο [6 ΠιυΠΊΘΓΟΙ 8 
ἀαῖο5, Ἔϑίιτηαῖεβ οὐ [86 Ὡυπιῦογβ οὗ δυτηΐϊθϑ, οὗ 
[86 5ἰδίη, δηὰ οὗ Ὀγϑοῦθγβ [8 Κθῇ, νυ οἢ ἅσὸ ἴο 
Ὀε ἐοιιηὰ [ἢ ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ ἰδίοτθ5. Τ]656 Π6 σε- 
Βαγάὰϑς 45 ἀ1}}} δηὰ τη! ητογοϑίηρ, αηὰ σοηϑι 6 Γ8 
1 ἴο 6 {86 οριτοπιδῖοτ᾽5 ἀυΐγ ἴο ΟἰἸπηϊηδῖθ. 

ἐῤαΐ ἀδεὶγε 10 ἰοοῖ ἱπίο ἐδὸ παγγωϊορς 97 ἐδδ 
σον». ἘἈδίδογ, ἐἸμδαῖ ἀδεῖγε ἴο ΘΙΔΡΙΟΥ͂ ἐμ θτὰ- 
ΒΘ6Ι͂Θ6Β ἐπ δἰδίύουσξοδὶ ὩΔυσ ἑν ο8." 

ῶν δε σαγίείν οὔέδε »παίεγ.) Ἐλδῖμοσ, κ 1ὴ6 
ΒΆΡΟΣ πα πᾶδπο6 οἵ [Π6 τηδλίζοσ,᾽ 

25. ἢ ῥαῦυε δέει εαγεμ.}] Οτ, “1 [48 
Ὀδοη Οὐγ αἰπὶ..᾽ ΤἈγοθ τπϊηρ5 πᾶνθ Ὀδοη 
ΒΡΘΟΙΑΙΥ σοηϑδιἀεγοά--τ. ΤΠῈ ρτδιβοαίίοη οὗ 
[ὴ6 ΟΓΟΙΏΔΓΥ ΓοΔάοΓ; 2. ΤΠ6 δᾶ56 δηά Ἵοη- 
νϑηΐθηςθ οὗ ἴΒοβὲ ννῆο ταϊρῆϊ νυ ϑἢ ἢοΐ ΠΊΕΓΘΙΥ 
ἴο τοδά, θυϊ ἴο σογηπλ ἴο ΠΊΘΠΊΟΓΥ ; ἀπά 3. 
ΤΠΘ ξϑηογαὶ Ὀεηθῆξ οὗ 411 ἱπίο ννῆοβθ μαπάβ8 
(ῃ6 ὈοΟΚ ταϊρῃῖ σοπαθ. Πα ΓΑΓῪ δηά ΒΙρἢ 
ὈΓΙος οὗ πηδηιϊιβοσιρίβ οδυϑεά {μ6 ῥγδοίίοα οὗ 
Ποιηπ ηρ νμ0]6 ἰγραῖ5ε5 ἴο Π]ΕΙΏΟΙΥ ἴο Ὀ6 
σΟΠΊΠΊΟη 1ἢ [86 δηοϊοηΐ ννοτ]ὰ. 

26. Τρῤεγεζογο.}1] ἘἈδίμοσ, "πὰ ἐσα]γ" 
(καὶ μέν). 

α παρ ΟΥ̓... αυσαϊεῤίηρ. ΤΑΛΊΟΓΑΙΥ, “ οὗ 
5] ΟΡ] 550 655 "---ιε. οὗ δι [[ἰηρ᾽ ὮΡ δῖ πιρηῖ. 

27. ῥίὶ»ι ἐδαΐ ῥγεραγείρ ἃ δαηφιμεὶ)] ὌΠ 
ἀρχιτρίκλινος ΟΥ̓“ ΚΟΥΘΓΠΟΥ Οὗ ἃ [ξαϑί," 80 
Πα πὸ ῥγοραγαίίοη δηά αἰγθοίίοη οὗ ἰἴ, δυΐζ 
νν)5 ποῖ ἴΠπΠ6 γίνεσ. (866 Ϊόλη 1ϊ. τὸ ; Εςοϊαβ. 
ΧΧΧΙΙ, 1, 2.) 

28. Ζεαοίησ ἰο ἐδὲ αἰΐῤογι ἢ Ἐλίποσ, “ το {6 
Ἀἰβιοτίδη." [15 1η6 ραγί οὗ ἃ ἢἰςϊοτγίδη 
ἴο κῖνο }} [6 ἔαοῖβ (έκαστα), δηὰ ἴο 5εἴ {Π6πὶ 
[οσῖῃ ἢ σοπιρ]οίθηθθθ ἀπά δοουσαογ, Αἡ 
ΔΟὈΓΟΥ ΟΣ τημπδῖ ᾿θανα οἷ ΤΊΔΠΥ ΡΑΓΓ Ϊ ΑΓΒ, 
δηά ὃς ςοηϊεηῖΐ, ούθη νυ τοϑρόςῖ ἴο ϑδιιςῇ ἃς ἢδ 
β6]οςῖδ5, ἴο 5εῖ {Ππ6πὶ ἰοσί 1655 ἔν δηα Ἔχᾶςί]υ. 
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29 ογ 845 τΠ6 πγαβϑῖεγ δυ ]άογ οὗ ἃ 
Πανν ἤοιιϑ6 πιιιϑὲ σᾶγε ἔογ (6 νος 
θυ] άἀϊηρ : ας με τηδὲ ἀπάογια κεῖ τὸ 
86εῖ 1ἴ οἷ, ἀπά ραϊηξ ᾿ξ, πχιϑῖ 566 ουΐ 
δὲ τῆϊηρβ ἔογ πε δάογηΐπρ {βεγεοῦ: 
Ἔνθ η 80 1 {Π]ηΚ ἴτ 15 ψ ἢ 8. 

20 Το βἴαπὰ ὑὕροῃ ενειῦ ροϊηΐ, 
Δηα ρῸ ΟνΕΓ Π]ηρ8 δῖ ἴάγρε, δπά ἴο δὲ 
οσυΓίοιι5 ἰῃ ραγτουϊαῖβ, Ὀε]οηρεῖῃ ἴο 
τῆς ἢγβῖ δυῖῃοῦ οὐ {πε βίογυ : 

31 Βυῖ (ο υ86 Ὀτγεν τγ, δπά δνοϊά 
τις ἢ ἰλδουγίηρ οὗ τε ψγοσκ, 5 ἴο ὃθ68 
δΓΑηῖαα τὸ ἢϊπὶ (πᾶ νν}}} τπηᾶκα δῃ 
ΑὈγΙἀρεπηεηζ. 

[1 ΜΑΟΟΑΒΡΒ. 11]. ΠΠ|. [ν. 29---1, 

32 Ήετε τπεη τ }]}] να θερίη τἢε 
ΒΟΥΥ : ΟἿΪΥ δάάϊηρ [ἢ πηυςἢ τὸ τἢλι 
ΜΉΘ. Πλῖῃ Ὀεεη 54ϊ4, (ῃδὲ ἰΐ ἰβ ἃ 
[Οο 158} τ ΐπρ᾿ ἴο πχαῖκε ἃ ἰοῃρ ργοίοριιο, 
Δηα ἴο δε 5ῃογῖ ἴπ τῇς 51ΟΓΥ ᾿Έ Εἰ ἢ 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΠῚ. 

1: ΟΥ̓ ἦε Δοριοι," αοηδ ἕο ἐλέ ἐεεῥίξ ὃν τε ξὶπρε 
ΟΥΓ ἐ.ε σερμί. 4. «δένιρνε τρέζεγοίά τἅυλαΐ 
ΖΥΟΩΡΗΤΕΣ αγέ ἐπὶ 1λ6 ρεῤίζ. Ὁ 7εἰϊοάσγεε 
ἐς σε 19 ἑαζε ἑδδνε στύαγ. 24. 442 ἐξ εἰσίρζεκ 
97 Οοάώ, α»πάὦ ἀεαίρά αὐ ἐλε 2γαγεν οΥὙ Οπίαε. 

Ν ΟΥὟΝ νσβεὴη δε ΠΟΙΥ οἰ τᾶς 
ἱπΒδυϊτεὰ νυτῖ ἢ 411 ρεᾶος, Ἂπά 

29. ἐδὲ «υδοὶ» δια ϊπρ.}] 1,1|6γὰ]γ, “86 
ΜΠ ΠΟΪ]6 στοιηά-Ρίδῃ ; Ὀυΐ ἴῃ νυτΙ ΓΟ Γ ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ͂ 
ἰηϊοηάρά ἴο τιδ6 ἴΠ6 ννοτά ἴῃ ἃ ννῖὰς 56η56. 

δὲ ἐδαὶ ὠπάογίαξεί 109 «εἰ ἰΐ οἵ. ἘΔῖΠοΓ, 
“ἴο δβάοσῃ ἐδ ΌΥ π|9818 Οὗ οποδβαβίϊΐο." 
ΤΠ νΥΟΓ 566 Πὶ5 ἤθγὸ ἴο οἰδίπη, ἃ5 ΠῚ η Ὠ15 
Ῥγονίπςοο, ἴδε σὶρ οὗ ννογκίηρ Ρ ἴΠ6 πιδῖο- 
τῖαὶβ νὩ ἢ 6 ἴακοβ ἔγοπι [αϑοη, οὗ δεδι- 
ἴῃς δηά δάογηίηρ ἰ(ἢεπὶ. Εποδιιδίῖς ννᾶ5 56 
ὈΥ ἴῃε6 Βανγυ]οηΐίδηβ, Αϑϑυτίδηβ, Οτεεκϑ, δηά 
 οπλδῃϑβ ἰῃ ἴη6 ογπαιηθηΐϊδίὶοη οὗ {Ππεῖγ Ὠοιι568. 
ΤῊ Θχροβϑά ϑυγίασθ οὗ Ὀγῖοκβ ΟΥ̓ [1165 νγα5 
σονογοὰ ἢ 4 ραζθ, οὐ νυ οἢ ΡαϊίογΠ5. ΟΥ̓ 
ἤρυγοθ ΓΘ Ραϊηϊοα, δηά ἴΠ6 ραϊῃτὶηρ ννᾶβ5 
(θη ἢχοὰ ὈΥ Ὀεΐηρ 5ιιδ)]εςϊοα ἴο [η6 πεδί οἵ 
ἃ ἔμγηδςο. ΤἼδ σοἰουγβ ννεσα [ἢ .5 “ Ὀαυγηΐ ἴη.᾿ 

σο 1 ἐῤίηξ ἰδ ἐς «υἱῷ 5.1 ὙΒΙ5. σοπηθ!ηᾶ- 
του οὗ [6 ἢγϑξ ρογβοῃ δηριαγ ἢ [(ἢς ἢγϑῖ 
ΡΟΥΒΟΠ ΡΙΌΓΑΙ 15 συγίοι5. [{ ἸοοΚΒ ᾿κ δῃ 
αοοιάθηῖ. ΕἸσοννῆογο, τπγοιρὴ ἴῃ ψ ὨοΪς οὗ 
{π6 ργοίδςθ, ἴῃς ἢγδί Ρβούβδοη ἢ] γαὶ ΟἹ]ῪΥ 15 
ιι5ϑ6. Αξ {Π6 εἷοβε οὗ [ῃ6 νοῦ, ποννευοῦ 
((ἢ. χνυ. 37, 38), [Π6 ἢγϑῖ βοῦβοῇ 5 ΠρῚ]4Γ ΓΟ ΓΒ. 

30. Τὸ «οἰαπά τπίροπ ευεγν ῥοϊπ!.] ἘΔΙΠΕΥ, 
(ρ ρὸ ἐπῖο πιδίΐθτϑ," ΟΥ “Ιηδ5]5ῖ ὕροη 
1Π6π|.᾿ 
απ γρὸ Τοῦ ἐδίησε αὐ ἰαγρε) Οὐ “ {τγϑαΐ 

οὗ }1 ροϊηῖ5.᾽ 

αηά 10 δὲ εμγίοι..ἢ ΟΥ̓ “ οἱαδογαῖβ. 

31. 9 τ΄, ὀγεαϊν. [1 Ἰ1ΟΓΑΠΎ, “ ἴο αἷἰπὶ δ 
ὈγονΥ Οὔοχργοβϑιοη." ΟἿἿ Δα ΠΟΥ ϑοπιο  !ΠΊ05, 
τποιῃ δὰ δοϊάοιῃ, ἄοοβ5. {π|5. (866 οἢ, ΧΙ. 
ι8-26.} ΕῸτ {πὸ πιοϑῖ ραγί, 8 5 ὑνογαν δηά 
οἸαδοτγαῖθ, 85 1π {Π|5 416 Ὁ ΠΗ ΘΟ ΟΟΘΘΑΓΠΥ ἸΟΠΡ 
γγοίαςο Ηδ εὐ! ΠΕΥ ννΊσμ 5 ἴο Ὀ6 τοραγάθά 
5 “ἃ ἤηο ΤΊΤΟΣ" 

α" 4 απο. 1, Ἰτοτα ΠΥ, ἐ θορ; ΟΕ ἢ ΟΣ “ὀχοιβα 
ΟΠΘ501} [τΓΟτη.᾿ἢ 

ῃ 0} ἰαδονγιις οὔ έδο αὐογᾷ.} ἈΔΊΠΟΓ, “' τλιι ἢ 
οἸαυογδίΐοι οὗ [89 ἈΙΒΌΟΣΥ." ὍΠΟΥ 
506Π|5 ἴ0 τοναγά [ἴ ἃ5 ἴΠῸ ὁριτοπλαΐου᾽ 5 ἴι5Κ ἴο 
τὰ κο ἢ15 [εἴθ ἔγοπῃ ἢ15 δι ΠΟΥ αη αἀα Ποῖἢ Πρ’ 
ἴο τπθιὰ, υἱὲ ἴο δεῖ τοὶ ἔοσῖ ἢ 411} τῃ6 

ὑπὸ ότῳ ΔΓ ΠΟ 65 Οὗ Ἰν ΗΟ ἢ ἢ 15 πιδϑίεσ. (866 
Ὁ. 29. 

82. εὐἱ «υε δεγὶπ.} 1ν1τογαγ, “Ἰοῖ ἢ5 
Ὀερίη.; 

οπὶν αὐάϊης. 
δἀὰοὰ." 

ἐδ νι ἄν εῦθεβ 19--:1. 
ἐδαὶ ἐξ “7 ἘἈδίδογ, “ ζοσ ἰξ ἰ5. ΤῊ 5 ἰ5 

ποῖ [Π6 “ δααϊξίοη ᾿" βροκθη οἵ, θαΐ ἴδο γοᾶϑοπ 
ἴοσ ἠοῖ δά άϊηρ δηγίβίπρ τ οσο. 

Ἀδίμεσ, “μβαῪυΐης ΟἿΪΥ 

ΟΗΑΡΤΈῈΚΒ ΠΠ. 

ΗΙΒΤΟΑΥ ΟΕ ΤΗΕ 5ΕἾὟῪ5 ΒΒΟΜ Β.0Ο. 180 ΤῸ) 

Β.Ο. τόϊ. 

ΡΑΚΤΊΙ. 

δι, ΤῊΕ ΑΥΤΕΜΡῚ ΟΕ ΗΕΠΙΟΡΟΚΙΒ ΤῸ 
ΡΙΌΝΡΕΒ ΤῊΗΕ ΤΈΜΡΕΕ ΤΆΕΒΑΒΌΒΥ, ΑΝ 
115 ΕἘΚΌΒΤΕΑΤΙΟΝ. 

1-8. Τὸ ἱπογεαβδο (Π6 Βοστοσ οὗὨ []5 Πδιτᾶ- 
ἴἰν6 ΟΥ̓ ἴΠ6 ἔογος οὗ οοηΐϊγαϑῖ, [6 τυτιίεῦ ορεῃϑ 
118 δθοϊΐίοη οὗ ᾿ἰ8 οσκ ἢ 4 Ὀπεῖ δυΐ 
στάρῆῖς Ρἱοΐισο οὗὨ ἴπ6 ἄθθρ ρβᾶσε ψβὶοὶ (ἢ 
ΡΓοςσδδάϊηρβ οἵ Ηοἰοάοτγι5, ἀηά οὗ ἴ[μο5εὲ Ὑ}|0 
Ἰηοοὰ μἰπι, ἀἰδτιγθοα, Α ροοά δπηά ρίουϑ 
Κίηρ, ϑείεαςσιικ ΙΝ΄., Ποϊὰ {πε δγγίᾶπ στ ΜΠ, 
Δη4 5μεννδά ἕδνοιισγ ἴο {πὸ [θνγβ, Ἔνδη βοίῃρ 90’ 
ΑΥ 845 ἴο ἔωγηϊϑἢ ἔγοπιὶ 15 ΟΥ̓ τόύθημο ἴδ 6 
Θητγο οοϑὲ οὗ (6 ΤοΙΏΡΙῈ βδογῆοοθβ (υ. 3). 
Δη Θχοο] θη Ηἰρ Ῥγχιοσῖ, Οηΐδα {Π|.) ργὸ- 
βἰἀθὰ ονοῦ 1ῃ6 ΤἜΠΊΡΙ6 βοτίοθϑ (υ. 1). ΤῊΣ 
ΡΟΟΡΙῈ ξΈΠΘΓΑΙΥ ἡνοσε Ζθίουβ οὔβετψεῖβ οὗ [πε 
ΔᾺΝ: δηἃ 1ξ ΔῃΥ Παὰ ἴῃς ἀεδῖγε ἴο οαϑῖ 51. 
[15 5βάςκ]θβ, [ΠΟΥ ψνοσα τοϑίγαϊηθα ΟΥ̓ {ΠΕ} 
ἴθαγ οὗ Οπίαβ, ΨῆΟ ννᾶβ ἃ βἴεγῃ γεργεϑϑοῦ Οἱ 
41} αἴἰϊοτηρίβ ἴο Ἔϑοᾶρεὲ ἔγοιῃ ἰεραὶ οὐ ρα Οη5 
(δ᾽ 4.). 

1. 206 δοίν εἰν 14. ]οτυβαίεπι. (δε 
οἢ. ἷ. 12; δηά σοπῆραγο [5. χὶν!!, 2, ἰΧἹΡ, 9: 
1) 4η. ἰχ. 24; Νοῆ. χὶ. 1, 18.) 

αὐἱἐδ᾽ αἱ! ρεαιε ΝΕΙΓΠΟΥ ἀδηξοῦ ποῦ (ϊ5- 
ταγθαηςα τπγϑαϊοηίηρ, εἰζμοῦ ἔγτοπὶ μου οἵ 

εἰ. 13] 



Υ. 2---".] 

16 ἰατνβ ψεγαὲ Κεαρί νεῦὺ νεῖ, Ὀε- 
- ρλυβε οὗ [ἢς ροά]ΐπεβ5 οὐ Οηΐαβ τῃς 

ΒΙΡῊ ῥγιθϑῖ, δηὰ ἢϊ5 ῃδίγαά οὗ ψιςΚεά- 
ΠΏ 688) 

2 ἴτ οπιῈ ἴο ρᾶ88 1ῃδξ Ἔνεὴ (Π6 
Κίπρβ {παπηβεῖνεβ αἀἰά ἤοηοῦγ [δα 
Ρίαςε, ἀπά πιαρη! τῃ6 τεπλρὶ6 γῇ 
{Πεὶγ δεϑὲ ριϑ ; 

4 Ιμβοπλιςῇ (Πᾶς δείευςι5 Κίηρ οὗ 
Αϑῖ8 οὗ ἢΪ8 οὐγῃ γενθηϊεβ δάᾶγα 41} τῃς 

11. ΜΑΟΟΑΒΒΡ5. {Π|. 

ςοβῖβ θαἸοηρίηρ ἴο τῆς 5εγνίςε οὗἁὨ τῃς 
88 ΓΙ ἔς 8. 

4 Βυῖ οπε δίπιοη οὗ τῆς {|δ6 οὗ 
Βεη͵απιίη, νγῆο ννᾶβ πηδὰβθ ροόονθῦπογ 
οὗ τῆς τεπιρΐα, [6}] οὐἕ σνῖτῃ τῆς ΠΙρἢ 
ΡΓοϑὲ ἀδοιυζ ἀἰϑογάθγ ἰπ τἢ6 οἰ. 

5 Απᾶά ψῃεη δε ςουϊὰ ποῖ ονεῖγ- 
οοσης Οὐ πΐδ8, ἢῈ ραῖ δίπὶ ἴο Αροϊ- 
Ιοηῖιβ 214 τοῦ οὔ  Ἔγαβθαβ, ννῆο ἤθη 
νγ85 βονεγηοῦ οἔ( εἰ οβγγδδηά Ρῃεηϊςθ, 

ἔτοπι πη. 7 πίογπαὶ Ῥϑᾶσα 18 Ξρεςῖδ! ΠΥ ἰῃ- 
τοηάοα. 

απαὶ 1δὲ ἰααυς αὐόγὸ ἐεῤὲ Ὑεγ «υε|.1 Ἐδίμοτ, 
ἐγ 8116 (ἢ6 ἰᾶννδ οΓῈ 4011] ορβογνθα στηοδῖ 
6Χ66110π:1γ." ὙΠΟΥΙΘ 15 8η δ᾽] υδίοη ἴο [Π6 
5:10 ϑοαιοηΐ σοπλίηρ οἵα {ἰπ|ὸ ἤθη ἴῃ Μοβαὶς 
ἰδνν νν5 [γαπϑριθβϑοα δ όσβακεη, δηά ςἴγδηρο 
λνν8 56εῖ ῈΡ δηὰ [οϊ]ονθά. (866 1 Μᾶαςς. Ἱ. 
15) 42-49.) 

Οπίας ἐδε δίσ ρῥνγὶο ἢ] ὝΠΟ ““ Οηΐας ἴη- 
τοηάοὰ ννᾶβ ἴπ6 {Πϊγὰ οἱ ἴῃ6. πα. Ηδ νγ»ᾶ5β 
[(ἢ6 50ῃ δηά ϑ5ιιςοοθββοσ οὐ ϑίπηοη [[., δηά ἴῃς 
σταπάβοῃ οἵ Οπίδβ 1. Ηδο μεϊ]ὰ (ἢξ οβῆῖος οἵ 
Ηἰϊεῖ Ρυγίοδῖ ἴτοπὶ Β.Ο. 198 ἴο Β.0. 175. Οη 
1π6 ΘΧΟΘΙ] ΠΟΥ οὗὨ ἢ]5 σπμαγαςῖεῦ, 566. οἢ. ἵν. 2 
δΔηὰ χν. 12. 

Ω. ἐῤὲ ἀἰπρ: ἐδοείυσ.ἢ 12. ἴῃῈ δγτγίδῃ 
τηοηδγοῖ 5, Αητοσἢι5 [6 Οτοαῖ, δηά ἢΪ5 80π, 
[86 δοίδυςι οἵ υ-. 3. 

ἀϊά. .. »ιαση δ ἐδε ἱονηῤίς «αυἱ δ ἐδεὶγ δειὲ 
5153... Α5. ἴῃε Ριοϊοπιθ μδὰ ἄἀοπε δεΐοταε 
ποθ. (ὅθε [οβδορῃ. “Α. [. χὶς 2) ὃ κα; 
« (οηίτ. Αρ.᾽ 11, 5.) 

8. δείδμει ἀἰπρ οΥἹ “4::|4.}]0 ϑεϊθυσυβ ΙΝ. 
(Ρμ]οραῖου) νγὰβ ἴπ6 βοη οὗ Αηϊοομιβ [ΠῸ 
Οτοαῖ, δηὰ 5ιιοςθθάφα πἰπὶ οἡ {86 ἴἤγοπο ἰη 
ΒΟ. 138)η. Ηε ννᾶβ αννϑαῖς ργίηςο, δηὰ σεϊρηθα 
ΟὨΪΥ οἰονεη γοαῦβ, ἔΓοΠΊ Β.Ο. 187 ἴο ΒΟ. 176. 
[1 ἰ5 νη 15 σραςὸ {αἴ [ἢ ἐν θπῖβ γεσογαθα 
ἴη [6 ῥγοβϑθηΐ σπαρίου πλιιδὲ Ὅ6 ρἰδοθ. οη 
ἴῃ. ἘΓῚ6 “Κίηρ οὗ Αϑία, 566 (ἴὸ ᾿οπηπιοηΐ 
ὈΡΟῚ τ Μᾷδος, νἹ}}. 6. 

δαγε αἷϊ ῤε εοτί ὀοϊοηισίησ 19 ἐδὸ φογυϊοε ο 
ἐῤδὲ σαογίβεε..] Τ5. ννα5 [Π6 συιδίοτηα"Ὕ ἔογπη 
ΜΉΘ ἢ τόογαὰὶ Ὀοιπῖγ ἴοοΚ, θη 1ἴ ννᾶ5 οχ- 
τοη θὰ ἴο ἃ ἴοπηρ]6. Ὠδγῖι5 Ηγϑίαϑριβ αϑϑσποα 
ΥΟΥΘη. 658 ΤῸ ἴπ6 Ριγροβο οἵ ἔχη ϑηϊημς [ἢ 6 
ον 5ἢ βδουῇςο5 ἴῃ Β.Ο. 519 (Εζτᾷ νἷ. 9), δηά 
ΔΙΐζάχουχος Νποιηοη ἰπ ΒΟ. 457 (ἰὈ. νἱῖ. 20- 
41). Τεπγοίτίιϑ 1. οὔοτοα ἴο ἐο {Π| 5απὶ6 ἴῃ 
ΒΟ. 152 (1 Νίδος. χ. 39). 

4-7. Το εἰγοιπηδίαησοβ ἢ ἢ Ἰοα ἴο [Π6 
αἴϊετηρὲ οἵ Ηο]οάοτγιις τὰ πονν τοι θα ἢ 
δχΐσγοιηθ ὈγΟΥΠΥ : “ Οπε δίπλοη, οὗ {Π6 {τῦς οὗ 
Βεοη]απλη," ψοὸ πο ἴῃς οδῖςθ οὗἨ βονύεγπου 
οὐ τῇς Τορίθ, αυαγγοι θὰ τυ ἢ Οηϊΐα5, 1868 
Ηἰμὴ Ῥυίθϑτ, οἡ {πὸ βιδ]εςξ οἵ σεγίδίη Ἰηΐγαδο- 
τίοηβ οἵ ἴῃς ᾳΨ ΠΟ ΜΘγε ροίηρ Οοἡ ἴῃ 

4 29ώ.--- γοΐ. 71. 

7ογυϑβαίθπι, νυ ῖςἢ δίπηοη ἀθϑίγεά ἴο Ξῃϊοϊ ἃ δηΐ 
Οηίΐδ5 ἴο Ριιπὶδ. Α5 Οπηίδ5 ψου]ὰ ποῖ γίο]ά, 
διγσηοη, ἴῃ τούθηρο, βυρβεβίθα ἴο Αρο]]οπίι8, 
ΒΟνΘΓΠΟΓ οὗ (αἸοσυτῖα ἀηὰ Ῥῃαηιοία, [Π6 δά- 
ναηΐδρε (παῖ [ἴ ννου]ὰ δὲ ἴο [Π6 Κίπρ ἴο 561Ζ6 
τῆς Τοπιρὶα ἰγΓοαϑυγοβ. ΑΡο]]οπῖι5 σογηπλιηϊ- 

561 

Β.Ο, 
εἶσ. 187. 

οδιθὰ {πῸ ϑυρροβίίοη ἴο ϑεϊδειςιβ, νυ το. 
τΓοϑΪ τι Ηο]ΙοάοΓιβ νν45 οοϊοοϊοα ἴο οθοεὶ 
[Π6 5οἰζΖυγο. 

4. γούεγηον ΟΥὙ ἐδὲ 1οριρἰ 1 ὝΠΟ οχαςῖὶ 
παῖιγο οὗ [115 ΟΠ Θ ῖβ ἀποογίδίη. Εἰννδ] 5878 
(δῖ διπίοη, “υηάοῦ ἴῃς ποηουγαῦϊς ἀδδὶρ- 
Ὠδίϊοη οὗ ΟΥ̓ΟΥΒΘΟσ, ννὰ5 σμαγρεὰ ἢ ρῥτγονἀ- 
ἴῃ [6 νΑΓΙΟΥ 5 ΒΌΡΡ]165 ἔογ ἴῃς ΤοηρΙὶΘ, δηΐ 
ἤδοῆςθ δά γστϑδαῖ ἰηῆἤμποποθ οὐ {Π6 ῥγὶςθβ οἵ 
σΟΓΉ δηά οἴου Πδοσϑϑασίθ5 οὔ "δ ἰη [Ἐγι 5416 Π|.᾿" 
(Ηἰξὲ. οὗ ἰϑγδε],᾽ νο]. ν. Ρ. 292.) Οἴδμοῦβ 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ Ὠϊπὶ ἴο ἢανα Ὀθθη ἴῃς ΤΈΠΔΡΙΘ (ΓΘΆΒΌΣΟΣ 
(γαζοφύλαξ, [ο5εΡῇ. ὁ Αηξ. [{ι|6.᾿ χχ. 8, ὃ 11), 
οὐ (ῃς “΄σδρίαἰη οὗ (ῃς Τεῖιρίε (Αςῖβ ἵν. 1, 
ν. 24): δι [Π18 ἰασί-ηδιηθὰ οῇβῖος ἀϊά ηοΐ 
οχῖδί {11 ΒΚ οπηδῃ {ἰπ|65. Ῥοβϑιῦυ, 85 (δὶπιοῖ 
{Π1ηΚ5, 6 ννὰ5 [ἢ6 βιιγσνουοσ ΜΏῺΟ Παᾶὰ σμδγρθ 
οἵ τῆς ΤορΙο θυ 1] Πρ5. 
ΤΠ οἱ αυἱἱ δ ἐρε ῥὶσ ῥγίσεξ αδοιιξ ἀϊονάεγ.] 

ἘΙΠοΥ, “αδουΐ ΥΒΗΒΡΣΘ85101}85 ΟΣ δ 6 18. 
(παρανομία). ΤΊ Ηε]]οηἰδίπρ᾽ 5ριγῖ ννᾶβ 75 
Ὀδριηηίηρ ἴο 5σμδνν 56], δηά ἴῃθ6 ορροϑί[ίοη 
δεϊννεθη ἴπ6 Ηρ] ]οηἰσῖς πὰ ἴῃς (ΟΠ δϑιϊπι οὐ 
“ ῥίοιιϑ" ἴο Ὀγεακ ἔοσῖ. Οπίαβ, παΐυγα]ν, 
ννὰϑ Οἡ ἴΠ6 5146 οὗ 6 Ἰαϊξοῦ ; ϑδίπιοη υὑπάογ- 
ἴοοῖϊς πὸ ραΐγοπαρο οὗ 186 ἔοστηςσ, 

5. “279ο]ονέ ἐδ σοη ΟΓ᾽ Τῤνγασεας. ἘἈδῖμου, 
“6 βοὴ οὗ ΤᾺ σδβεθαβ." [{ ἢδΔ5 Ὀδθη ρῥγοὸ- 
Ροβϑά ἴο [θη ΕΥ̓͂ [815 ρεῦβοη οἰ γ ἢ {πὸ 
ἈΡο]Ἰοπ5 οὗ 1 Μᾷδςς. [Π3ἰὉόἃ; 1Ὸ-ὦὁ 2, [48 
Μίδοσδθοιιδ᾽ ἢγϑί δηϊδροηϊδί, νν ποὺ ν85 ΠΟΙ" 
τηδπάδηϊ οὗ ϑαπηλαγία ἀθουΐξ ΠΙΏΣ γθαγβ ἰαΐου, 
ἀοςοσάϊηρ ἴο [οβερῆι5 (΄ Α. Ϊ.᾽ χίϊ. 7, 8. 1), ΟΥ 
ψ ἢ τῆς ΑΡο]]οπία5 οὗ Ῥοϊν 5 (Χχχὶ. 21, ὃ 2), 
ΨΠΟ 15 5αἱα ἴο ἢανὸ ἢδ4 ὑτόσξζ ᾿πῆϊτιθηςσο ἢ 
ϑοίδυςιι5 ΙΝ΄., δηά ννῆο αἴογ ἴΠ6 δοςζθϑϑίοῃ οὗ 
ἘρΡΊρμδηθϑ δεΐοοκ μι πηβεὶῖο ΜΊΠοι5(ΟΥπηπι). 
Βιυῖ (ΠογὸῸ ἅγθ πὸ ϑβιιβιοίοηΐ στοιιπάβ ἔοὺσ οἰ ΠΥ 
ἰἀοπεποαρίίοη. 

Ξούογπον 0 Οεἰοεγγία απά Ῥῥεπὶςς “(εο- 
ΒΥΤΙΑ "15 ἃ τη ἔογπι, ἀπ δῃουϊὰ 6 ςοτ- 
τεοϊοὰ ᾿ηῖο “ (ἀα Ἰϑυσία," ὙΠΘΓΘΡΟΓ ἰἴ ἰς 
ἔουη. ᾿Ἢ κοίλη Συρία νγὰ8 (5: ἸΟῪ Βρεακίηρ) 
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Β. 6, 6 Απά το]ά Βἰπι τας τς {ΓεΔβ ΤΥ 
ἴῃ ΤΘγυϑδίεπι νγᾶ5 ἢ1}1] οὗ ἱπβηϊζε 5..Π15 
ΟΥ̓ ΠΊοΠΕΥ, 80 τὲ τῆε ταυτιάς οὗ 
{πεῖν ΤΠ ἢ 65. ν οἢ ἀϊὰ ποῖ ρεγίδίη ἴο 
τῆς δοσομηΐ οὗ ἴῃς β88ογι ἤςεβ, νγὰ8 ἴἢ- 
Πυπιογδῦϊε, δηά τπδῖ ἰς νγᾶ8 ροβϑβι]ε 
ἴο δτίπρ 811 ἱπῖο ἴῃς Κιπρ᾿β μαπά. 
 Νον ψ θη ὙΑΙ τὴν Π4ΠΊ6Ε 

το ἴτε Κίηρ, ἀπά Πδὰ βηεννβα ἢϊπὶ 
οὗ τὴς. ᾿ποπεὺ ννβεγεοῦ ἢθ ννὰβ τοἹ]ά, 
τλῈ Κίηρ Ἄσἴοβε ουἦ Ηε]ϊοάοτγιια ἢΙ8 
τΓδδϑιιγεσ, Δπηα βεηΐ ἢϊπὶ ἢ ἃ Τςοηλ- 
τηληἀπηεηῖ ἴο Ὀγίηρ Ὠἰπλ τῃ6 ἐογαϑβαία 
ΤΊΟΠΕΥ. 

8 δο ἰογτν ἢ Ηεϊϊοάοτγιιβ ἴοοκ 
᾿ἷβ ᾿ΟυΓΠΕΥ, ὑπάεγ ἃ οοΐουγ οὗ νἱϑ1:- 

16 ἄδορ υδ᾽]εῦ Ὀθεΐννθθη Γ,10δηι5 δηὰ Απί- 
Ἰθδηιιβ, νι ἢ ἔογπιεὰ ἴμῈ δ 1Κ οὗὨ (Π6 ϑγτγίδη 
(εγγϊϊοσυ. ὍΤΕ ἴθγηι ν᾽85 ιι5663, Πουν νοῦ, πο α 
ΒΘΠΘΓΆΙΎΥ, οὗ [Π6 νΠοΪς οὗ δουΐζπογη 5γτἃ. 

Θ. ἐῤὲ ἐγεασωῦ πὶ ϑογιραΐονι.) ΤῊς Τορὶε 
ΥΘΑΘΌΓΥ 5665 ἴο πάνθ στον ὉΡ οι οὗ [ἢ 6 
“ὁ ΟΠαπιῦοΓβ ἕοσγ ἴπΠῸ ἰγϑαβιγοβ ἡ (ΝΕ. ΧΙ, 44), 
ἴῃ ΜΗ ϊσἢ νογο δἴογοα {Π6 ΌῚΠ 65 δηᾶ οβοσγιηρς 
οὔ τῃο ἔμ] (2 Οἢγ. χχχὶς αι, 12; ΝΟ ἢ, ΧΙ. 
5, 12, 13), ΜΟΙ ΟΥῈ σΠΙΠῪ ραϊὰ ἐπ ζηά. 
ΑΚ5 {ἰπ|6ὸ ννϑηΐ ου, ἴῃς μῆϑ οὗ ῥχσίποθβ δηά οὗ 
ργιναῖο ἰπάϊνιάι4]5, ἰὴ σοὶ δηὰ ϑ|]νῸΓ ν 6 55615 
Δηα ἴῃ βρεςῖθ, γοτα δα ἀβδά ἴο 1ῃ6 οἴπε ἀδ- 
Ροβίίβ; δηὰ υ{Ἰπλδίεὶ Υ ργναῖε ἱπαϊνί 118]5, 
5 ἢ 85 νάοννϑ πα ΟΥΡἤΔΠ5, ΟΥἹ ἜΥΘ ἢ ννΈΔ ΓὮΥ 
θη, ΠΟ νναπίοὰ ἴο ρυΐ {ΠΟ ῚΓ ΠΊΟΠΕΥ͂ ἴῃ ἃ 
5: ΓΘ ραςθ, ννογο δ᾽ οννεὰ ἴο Δ ἴἴ ὑΡ ἴῃ τῃ6 
“ΤΟΠΊΡΙῈ ΓΥΓΘΑΒΙΙΓΥ, 45 ἴῃ ἃ Ὀδηκ, ἔτοι νν]οἢ 
ΠΟΥ ςου]Ἱάὰ ἄἀγανν 1ἴ ἰὴ [ΠΘΙΓ ποθ. [{ννὰ5 ἴΠι18 
Θϑρ οί Πγ παῖ {πῸ ναϑ υδηῖν οὐ ἡνθα ἢ ἰὴ 
{πὸ {τραβυσυ οὗ ἴΠ6 Τ ἐπ ρΡ]Ὲ δἵ [δυιβαϊθτη Ππδά 
Ὀδδϑη δοσιπιι αίοα, δηά παῖ [ἴ Πα γοδομοά δῃ 
διηοιηΐ νυ Πῖοἢ Πα ΓΑΙ ΪΥ αἰἰγδοίοα [ῃ6 συρ᾿ ἀν 
οἵ ΡυὈΙΙς Ρογβθοηδρδ5. 

ΜῊ] Ὁ Ἰηβηῖε σις ΟΥ̓ γιοπεγ.)] ΤΑΊΕΓΑΙΙΥ, 
(οὗ απο] 5ι1Π|5.᾽ 

«οιε ἀϊ ποὶ ρῥογίαίη, δ ε.1] 2.6. ““ θοβϑιἀοβ 
παῖ πα τοΐογοηος ἴο ἴ(ἢ6 ΤΟΙΡΙ6. βογνῖςο, 
{πῸ σιιρροτί οὗ ἴΠ6 ῥγιοβϑίβ, ἀηα Οἵ ΒΙ ΤΆ ΑΓ 
ΟὈ]ος5.᾽" 

αὐας ἱππιοπογαὀ. ἢ ΤῊΘ τολάϊηρ οὐ πιοϑῖ 
ΔΘ δ, 15 ἴπὸ ὀρροβιῖθ οὐ {Π|15---ττ-  ννὰ8. ΠιιΠ16- 
γαῦϊο; δῖ ΙΕ 5. αὐϑοϊ τοῦ ΠΟΟΟΒΒΑΥΎῪ ἴὸ 
τα {80 σογγοσίίοη (οὗ ἐναρίθμητον ἰηΐο 
ἀναρίθμητον) ΜΜἈ]ς ἢ ργοάποθ5. {Π6 δοῆβδθ σίνθῃ 
ὈΥ ΟἿ ἰγαπϑδίαῖϊοι5. ὙΠὸ ΑἸοχαπάσιδη δηὰ 
πίη Οἴποῦ Δῖ55. μανὸ πὸ ἴσιο γοδάϊηρ. 

1! «υὧς ῥουεϊδίν Ιο ὀγίηφ αἱ ἐμίο ἐδὲ Κίς: 
ῥαπά.) 1 ἴον! ]Υ, “11 ννὰ5. Ροβϑίθ]ς {παΐ 4]] 
[115 5ῃου !α 14}} Ἰηΐο τῆς Κίηρ 5 ροννοσ.» 

1. ΜΑΟΟΑΒΒΕΡ, 1{Π]1. [ν. 6---Ὁ 1. 

ἱπρ τς οἰτε5 οὗ (ὐεϊοογγδ δπὰ Ρῥδε- 
πὶςε, δυῖ ἱπάεεἀ το 6] τς ἱκπρ᾽5 
ΡΌΓροΟΒβΘ. 

9 Απά ψῇεῃ Πα νγᾶ8 φοπὶς ἴο Ϊ6- 
Γυβϑδίεπι, ἀπά ᾿δ4 Ὀδθθὴ σουγίεοι} Υ 
γεςεἰνε οὗ τε Πίρῃ ὑηδβὲ οὗ τῆς 
οἰῖγ, ες τοϊὰ πὶπὶ νγβδὲ ἱπιο]Πρεποε 
νν»85 ρίνεη οὗ [Π6 πηοπαυ, δηα ἀδοϊαγοά 
ννῃεγείογε ἢς σᾶπις, δηά δεκεοά 1 {ἢεϑε 
τπϊηρβ ψνεσα 850 ἱπάθεά. 

10 ΤΓΒεη τῆς ΒΙΡΉ ρῥγίοϑὲ το] ΠΪπὶ 
τηας τῃεγε νγᾶϑ 50 ἢ ΠΊΟΠΟΥ ἰΔ|4 ὺρ 
ἔογ τῆς σε] εῖ οὗ ννϊάοννβ δηὰ ἐδ με  εβ5 
“δι άγεη : 

1 Απά {Πδὲ βοπια οὗ ἴξ δεϊοηρεά 
το Ηἰτοδπιβ σοῦ οὗ ΤΟ Ϊ 45, ἃ τδη οὗ 

7. ΗἩεἰοάογις δὲς ἰγεασωγεγ. Ἐαίβοεγ, “ Ηὶ5 
ΟὨΣΟΙ͂ χη ἱδίθτ᾽" (τὸν ἐπὶ τῶν πραγμάτων). 
ἩεἸ]ϊοάοτιβ 15 πηθη!οηθά 45 οπο οὗ ἴῃς Ἴουτγ- 
τἰεγβ οὗ ϑεϊδθιιοὺβ ΟΥ̓ Αρρίδῃ (" δγγίδς.᾽ ὃ 45}. 
Ης υἱτἰπλαῖο! Υ πιυτάογεά [18 πηδοίοσ, 
βεϊζρ 1π6 γόης, ΒΙΟΒ πα Οσουρ!δα ἔοσ 8 
5 τί δΒρΡᾶ06. 

8-22. Ἡε]ϊοάοταϑβ αἱ ἢγϑί οἰ ῖκοβ 18 ἀδϑίρτι, 
Ὀυΐ, ἴῃ ἃ σοηξούθηςς ψ ἢ (6 Ηἰρὴ Ῥτίοσί, 
γανοδὶς 1 Δηα Δρροϊηΐβ ἃ ΟδΥ ἔογ Ἵδστγιπρ 
οι. ὙΠ ρῥσιθῦ δηά Βοστοσ οὗ 811 οἰ25965, δῃηὰ 
{ΠῚ ἀρρθαὶβ ἴο σοά ἴο ρτγενθηΐ 86 βδοσίίορο, 
ΔΓ ΡΥΔΡΠΙΟΑΠΥ ἀθϑογ θά. 

8. ὠπάξν' ἃ εοἱ]οῦ, 6} [1 Ἡε]οάοτυβ 
μαὰ ἀνονθά 1ῃ6 οδ]οςΐ οἵ 15 ἰουγηου, (ἢς 
ΠΕν5. Τρ Πᾶνα ργθοθαθα ἢ85 ἃγγίνδὶ δ 
Τεγυβαίοπι, δηὰ {Π6 ΓΘάΘΌΣ 5 Πρ πᾶνε Ὀθθα 
Γοιηονθα πὰ ςσοηοθδὶθα. 

9. ευραὶῤ ἱἐμίείφεποε «ὐαςῷ γέυεπ Ὁ 1 
»10516.}γ.1] 7.ε. ΜΠδῖ Ἰηϊογπιδίίοη σοηοεγηΐηρ ἴἰ 
μαά ὑὕθθῃ ρίνθη ὈΥ δίπιοη ἴο Αρο]]οηΐῃ5 (ΘΌΡΓΆ, 
υ. 6). 

10. Τρεη ἐῤδὲ δισό γί: ἰοἰά δρη.] Ἐδίδοσ, 
“589 τπϑὰὲἃ [ἰπ|.᾿ ᾿ 

ἐῤαὶ ἐῤέγο αὐας σι ὑποῆξῦ ἰαϊδ εὐ ὕον {δὲ 
γοΠο ἢ 9 «υἱήοαυς, 49᾽..}] 1 ΔἴογΑΙγ, “ τΠδῖ τῆς 
ΤΏΟΏΟΥ ςσοηδίϑίοα οὗ ἴπ6 ἀθροϑὶῖ5 οὗ νυάονβ 
απ οὐρηδηβ.) [{ πα Ὀθεη ἰαϊὰ ὉρΡ πη ἴδὲ 
ΤΟΏΡΪὸ [ΓΘΑΒΌΓΥ ΤΟΥ ὈΘΓΓΟΥ ΘΘΟυ ΓΙ Υ ΟΥ̓ {ΠΕ τῇ οὐ 
{πε συδίαϊαη5. [ἢ 16 ΔΌΞοποθ οὗ δου ]αγ 
ὈληΚ5 οἵ ἀθροϑίζ, [οι ρ] 65 νγοσα ποῖ ΠΤ] ΘΠΠν 
της ἃ βδυυδθτιζο ἔοσ 1μόπὶ ἴῃ δηςίοηξ {{Π|65. 
ΟΥ̓ σοιιγβθθ, Πἢ0 ἰηΐογοϑί ννὰ59 δἰϊοννθὰ; δυΐ 1ἴῃ6 
ἀοροβιίοτβ νοῦ δητ]εα τὸ τ μάγανν ΠΕΙΓ 
ἀθροβιίβ αἴ ΔηΥ τηοπιρηΐ. 

11. Ηἰγεαπ τοῦ 9.0Ρ5 Τοδία:.] Ἐδῖδετ, 
ΠΥ ΥΟΔΙα 5.) [οβορῆι8 πιᾶκεθ ΗἩ γτοδπι5 
[6 σγαπάσον οἵ ΤΟΡία5, δηὰ [ἢ ϑοὴ οὗ ἃ 
σογία!η [οβϑρἢ, ννῆο στὸν στἱοἢ ΕΥ̓ Ὡγπλὶηρ 
(ἢς τενθηιο5 οὗ Ρα]θϑίης ὑπάον 86 Ἐργρίδη 



ἴ. χϑ87. 

ν. 12-15. 

τεδλῖ ἀξ πίςγ, δηὰ ποῖ 45 [πδί νυῖςκεά 
ἱπιοὸπ ἢδλά πικὶβπίοσιηεἃ: (Πὰ ϑβυπὶ 

ννΠεγεοοῦ ἴῃ 411 ννᾶ8 ἔουγ δΒυπάτγεα τᾶ- 
Ἰεπ8 οὗ 8ϊΐνεγ, δπὰ ἔχο δυπάγεά οὗ 
ροϊὰ : 

12 Απά (δῖ ἴξ νγδβ δτορεῖμογ ἱπὶ- 
Ῥοβϑί]6ς τῃδῖ δυο ψυγοηρβ 88ου]4 ὃς 
ἄἀοπε υπίο {Πε, τΠδῖ Πδά ςοπιηχτιεά 
ἴς το [ἢς ΠοΙ᾿η658 οὗ πε ρΪδος, δπὰ ἴὸ 
τῆς π1Δ] ΕΞ(Υ δηά ἰην!ο δ Ὁ]6 δδης ΠΥ οὗ 
τε ῖοπλρ]ε, ποπουγεάονοετ 811 τῆς ννου]ά. 

12 Βυῖ Ηεϊϊοάογιι5, Ὀεςδυβε οὗ {Π6 
Κιηρ᾿ 8 ςοπμιηδηάπηεηΐϊ ρίνεη Ὠἰΐπ|, 8.4, 

Βονοσηπιθηῖ. [|Ο5ῈρΡἢ᾽ 5 τηοΐπεῦ τνᾶϑ ἃ δἰβϑίεγ 
οἵ Οηΐδ5 [1., ἴδε ΗἸΡΉ Ῥγίεβῖ, Η ι.5 νγᾶ3 
ἢ15 ἐδ που 5 ἰδνουσίο β8οη, δηά 6 δὶἰ5 
τεργεβεηΐδεινε αἵ [με Ἐφγρίίδη οουγί, ψΠΕΓΕ 
ἢς ᾿ηρταιδίοα ὨἸπη56 1 τ [6 τποηάτοῖ, δπὰ 
58 τιδάς, |ἰκὸ ἷ5 ἕδίῃογ, ἃ Ἵοοϊεοῖογ οὗ ἴῃς 
τονθηυθ. ΤὩς ᾿οδίουϑγ οὗ δὶ5 Ὀτγοίμοσβ, σῇ ο 
ΨΕΓΟ δῖ ὀροὴ ἔδυά σὑῖἢ πη, ἔοσγοοὰ πἴπι Δ Γ 
ἃ ἔμπης ἴο υἱ Πάγανν ἰτη56} ᾿πίο [ἢς σΟΙΠΙΤΥ͂ 
οδϑὶ οὗ ἴ6 [ογάδῃ, σῆογε ἢ Ὀ0}} Ηἰμηϑοὶ ἢ ἃ 
ςαϑῖ]ῖΘ Ὡθὰγ Ἡοϑθθοη, δηᾶ δπιδϑϑθα ᾿οηβίογ- 
Αὐ]ο ὑγοδἢ, ΡΑΓΕΥ ὖγ ΤοοἸϊοςξης ἴΠ6 ἰᾶχεϑ, 
ῬΑΓΕΥ ὈΥ ο]υπάετίης [88 ψ|1ὰ Ατδῦβ οἵ [86 
Υἱοπγ. ὉἱΕπιλίοεϊγ, ἰῃ (Β6 τεῖρῃ οὗ Αηξο- 
συ ἘΡΙΡΒΔΠ68, ἐεασίην ἴπδὲ ἢ τνουϊά ὃὈἊ 
αἰίδοκοὰ δηά ρυηϊβῃδα ἔοσς ἢΪ8 ἱγσγοζυϊασ ρσγοσ 
οοοαϊηρβ, μῈ Τομητοα σ5υϊείάς. (οϑερἢ. 
“Α..᾽ ΧΙ. 4, 8. 2-τ1.) Ηἰδ8 ἤδιὴς 15 τῃουγῆῖ 
ἴο Τοιπδίη ἰῃ ἴδ6 πιοάσγῃ “4-:γ4}-6]- ΕἸλγ, [86 
ΡΓοϑεηΐ δρρεϊδίίοη οὗ [ἢ6 οδϑῖῖα σι οσο ἢ6 
βρεπῖ [ἴῃς ἰδῖῖεγ ρογίίοῃ οὗ μἷ5 |ξπ,| (ϑδίβῃϊεγ, 
“1, οοἴυγεβ οὐ ἴδε οὐνϑ Οδυγοῖ,᾿ νοὶ]. ἰ1, 
Ῥ. 247.) 

ποὶ ἂ: ἐδαΐ «υἱεξεά ϑί»πηοη δαδ »ιλείη ογηιά. 
διπιοη ἢ;.δὰ τεργοβοηϊθὰ [(ἢ6 ψβοὶα 85 ρυδὶῖς 
ΤῊΟΠΘΥ͂, ΠΟΓΟΔ5 ἴ86 ῥτεαΐογ ρασί, Οὐ δῖ Δ; 
ταῖε ἃ τοαΐ ρῥαγί, νγϑ ὑγίναϊε ; Ὀδ]οηρίην 
εἰἴμοῦ ἴο Ηγτγοδηιβ, ογ ἴο ἴδε σἱάονβ δηὰ 
οΥΡὨδηβ. 

ἐδε ΠΩ . . . ον διριάγεά αἼεπὶ: αἰ θοῦ 
«πὰ ἰαυο ὀμπάγεα ς᾽ φοίΔ.} Ἑους δυπάτγοά 
βίϊνου ἰδθηΐβ νψουϊὰ Ὀς οαυδὶ ἴο ἀδουΐ οό,οοοί. 
οὗ ΟἿΙὉ τῆοπον. Τνο δυπάγοα ρμοϊὰ [Δ] θηΐ5, 
τακίηρ ες αἱ ἄἤδοθη {π|65 [86 ναὶυδ οὗ δίϊνοῦ, 
ψουϊὰ 0.2] ἴο 72ο,οοο, Ὑπυ5 ἴδε ἰοῖδὶ 
νας ψνουϊὰ Ὀ6 δδοιΐ 8ιό,οοοῦ Ὑν θη 
ῬοΙΡΕΥ͂ ἐδηϊοετοὰ ἴῃς Τειρίε, [6 (ΓΑ ΒΌΣΥ 
ςοηίδίηθα ἢῸ τῆογε [ἤδη 2οοο 5,1 ὸγ [Δ] Θη18, 
ΜΟῚ 48ο,οοο͵. (866 Ϊοβερῆ. “Α. ].᾿᾽ ὄχῖν. 
4. ὃ 4) 

12. Τὶ «υὑα: αἰορείδεν ἐριρουυἶδἰ..} 1.4. ἷἴξ 
ΔΒ 80 ΠΊΟΠΒΓΓΟΙΙ5 Δ ᾿ΠΙΑΙΠΥ͂ 45 ἰο ϑεθπ ἴο 
Ἠἰπὶ ΠΙΟΓΆΪΥ ἱπῃ ρΟΒ51:0]6. 

ἐδαὶ δαά εο»εηεά 4.1] Ἐδίδεσ, “ (δαὶ δὰ 
ἐτπδίοὰ." 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒΒ. {Π|]. 

ὙΠαδῖ ἴῃ ΔΠΥ χῖ56 ἴξ πηυδὲ Ὀς Ὀτουρῃς 
ἱπῖο (ἢ ΚΙπρ᾿ 5 [Γεάϑιγυ. 

14. 80 δὲ 1Π6 ἀδγ νψῃοΒ με δρ- 
Ροϊηϊοά ἢς επίεγεα ἱπ τὸ ογάθγ τἢ]8 
Ιηλῖῖοῦ : ̓ νΠογοίογσα {πεῖα νγὋὰϑ πῸ 
8Π12}} ΔΡΌΠΥ [Βτοιρῆους τῆς ΨνΠο]ε 
οἰτγ. 

ις Βυὲς (ἢς ρτυίεβῖβ, ρτγοβίγαίίηρ 
1Ππειηβοῖνεϑ Ὀείογα (ἢς δἰζᾶγ ἱπ {Ποῦ 
ΡΙεϑῖβ᾽ νεβιπιεηΐβ, Ταἰἶδὰ ὑπο εᾶ- 
ψοη ὕροη ἢἰπὶτῆδὶ 5 τηδάς ἃ ἰδ] σοῃ- “ Εχοά. 
σαγηίηρ τπΐηρβ ρίνεη ἴο ὃς Κερῖ, (πὲ “7 ὅς 
ΠΟΥ 8πουϊά βδίδθίγ Ὀς ρῥγεβεῦνεά ἴογ 

ἐδε Ἱοριρίο δοποιγοά οὐυέγ αἱ δε «ὐυογ ἰδ. 
866 ἴδ σοπητηθηΐ Οοἡ ΟὮ. ἰϊ. 22. 

14. αἱ 1δὲ 47 . . . ἀῤῥοϊπίεά δὲ ἐπίεγεά ἐπ. 
Ἀδίδον, κ ἢ ψ8ὲ8 δϑουΐ ο οπῖοσ ἴῃ." ὙΠ 
ἱπηρεγίοςξ ἴδηβο 15 υϑοὰ Πόσο, δηὰ ἴη ἴῃ 
γΕΙΒῈ 23, ἰὴ ἴΠ6 5οῆβο ΠΌΤ νη οἢ [ἴ ἀογίνεδ 
115 Ὡδτηθ, οὗ δὴ δεῖ ςοηϊοιηρ αιοὰ Ὀυῖ ποῖ 
Δοςοιηρ 5 πο, ((ομρατε Ηεγοά, 1. 68: 
᾿Ἐμισθοῦτο παρ᾽ οὐκ ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν.) 

ἐῤεγε «υἂαῷ πὸ “»παὐὶ ἀροη7 ἐῤγοιρ δομ ἐδ 
«υδοῖε εἴ.1ὺ Ἀδδῃ δίδη]οΥ ς8}}8 [6 ἀδϑογίρ. 
τίοη ψιϊοἢ [Ὁ]]ον5 “8 ΕΠ τορσοβοηίδίίοη 
οἵ ννβαΐ πιυϑῖ ἤλυθ Ὀδεη ἴπ6 ζἜΠΟΓΑΙ δϑρεςῖ οὗ 
ἃ Ῥδηὶς ἰῃ [εγυπαΐοπι᾽" (΄ 1. δοζιγο5,᾽ το], Σἰΐ. 
Ρ. 287). “ΠΟ ῥγοϑῖβ," μα οοῃίίημοβ, “ ἴῃ 
τοῖν οὔοϊα! οοξίυπια ἀγα Ὀγοδίσγαϊε Ὀθείογο (Π6 
δἰίασ. Το Ηἰκἢ Ῥυίοϑί ἰδ ἰῃ βιιοῖ ' δὴ ἰηνγασγὰ 
ΔΖΟΩΥ͂ οὗ πιϊπὰ [δὲ γν Βοϑθο δὰ Ἰοοκοὰ δὲ μῖ5 
ςουηΐϊοηδηοε δηὰ οἰδηρίηρ οοἴουγ, ἃ ψου]ά 
δανὸ ννουηάδα ἢ]5 ᾿οασγί,᾽ 6 Το ρῖο οουτῖβ 
416 «σον ἀοὰ Ὑ} ΞυρρΡ ςδπίβ ; (ἢ6 τηδίγοῃϑ, 
τ θάγα ὈΟΒΟΙΉ8, Γυπηΐην ἔγδη ἘἸΟΔ ΠΥ τὨγουρὶι 
(ἢ6 δἰτοοίβ: ἴδο τηδιάθηβ, ὈηΔΌΪῈ ἴο Ὀγεοὰκ 
1Ποὶγ ϑεο!υδίοη, γεῖ Ῥθοτῖηρ ΟΥ̓ΣΥ ν718}19, δῃηὰ 
[γουχῇ νἱηάονβ, ἀηά δὲ δου σΎ ἀοογ ἴο σας 
{πε ἤενδὶ με Ρρ[{|ε88 ΟΥ̓ΟΕΓ Ὀεηΐ οἡ ἐϊ5- 
οδαγρίης [15 τη ]88διοη.᾽ 

16. ὀεζογε ἐδε αἱδαγ] ῬῬτΟΘΔΟΪΥ, {πὸ αἰϊας 
οὔ θυγηῖ οβεσγίης ἰη (Π6 ςουγῖ ἀἰΓΟΓΙΥ ἴῃ ἴσοηϊ 
οὗ [ἢς Τειρὶς, νῆετε [86 ψου]ὰ δ6 ᾿ςοη- 
δρίσυοι ἴο 4]}. 

ἐπ Ἰδεὶν ργίϑυ δ᾽ εείγιον..} 866 ΕΧ, χχνυὶ, 
40. ΜΝοβιηρηΐδ οὗ πο ψ ἢ ᾿ἰηθη, τ] 6πι|- 
Ὀτοϊάογοὰ σίγα ]εβ, δηΔ νηϊο ᾿ΙΠΘἢ (ΔΡ8 ΟΥἉ 
Κυτῦδληβ ὕροη {δεῖγ Πολαβ, 

εαἰϊά ὠρΐο δεασυεη.} Οοηρατα : Μδοο. 
111. ξο; ἰχ. 46. 

ἐδαὲ ἐδεν “δομίά δὲ ταὐεὶν ῥγεσεγυεά.} ἸἈδίδοτ, 
ἐἐπαὶ 89 ψου]ὰ 98471017 ῬΤΟΘΟΣΥΟ [ΒΘ ΣΩ." 
ΤΏς οἰδυι56 ΟΧρΓΈ5565 ἴΠ6 πηδῖϊεγ οὗ [Π6 ῥγίεβίθ᾽ 

, δοῖ ἴδ οὐδ͵εςῖ οὗ ἴδ ἰδνν ψ Ὡς Οοά 
εἰνεη. 

20 2 



ΒΓ ἢ 48 Πδά ςοπιηηϊτἰοα {πΠεπὶ ἴο ὃς 
Κερι. 

16 ΤΠμεη ψοβο πδά Ἰἰοοκεὰ {πε 
ΠΙΡῊ ρῥγδβε ἴῃ τῆς ἕδος, 1 νου] ἤανα 
ὑνουηαεα ἢἰ5 Ὠελγῖ : ογ ἢϊ5 σοπηΐε- 
πδηςα δηά ἴἢς σῃδηρίηρ οὗ ἢ5 σοΐουΓγ 
ἀδοϊαγθά τὴ86 ἰπννδιά ΔΡΌΠΥ οὗ ἢΪ8 
τηϊπα, 

17 Ἑοτγ [Πε πΊᾶη νγᾶβ 80 σοπῃηραβϑε 
ΜῊ ἔδαγ ἃπὰ ἤοῖτογ οἵ τΠ6 Ὀοαν, 
τῆλ ἴξ ννὰβ τηδηϊίεδῖ ἴο ἴπδπὶ τΠδῖὶ 
Ἰοοκεά ὕροη ἢΐπὶ, ννῆδϊ βοῦζον Πὲς 
ἢδλά πονν ἴῃ Ηἰ5 Πθδιί. 

18 Οτδεῖβ τη βοςκίηρ οὐ οὗ {ΠΕῚΓ 
Βουδβεβ5 ἰἴο τῆς ρέπογαὶ ϑβϑιρρ)!ςετίοη, 
βδοδιιδα (ἢ6 ρίδςε ννᾶβ |ἰκὲ ἴο ςοπλε 
Ιηἴο ςοπῖεπηρί. 

Ι9 Απὰ τὰῇ8 ψοΐῆθη, ρος. νν]ῇ 
βϑδοΚοίοτη ὑπάεγ {πεῖν Ὀγεαβῖβ, ἀθουπά- 

18. Οἱδεογ: γαπ Μοοάίπς . .. 1Σὁὅὁ δὲ ρεπεγαὶ 
σῤῥἠεαϊοη.) ΒΑΊΠΟΓ, “ ἴο 8 βϑπογαὶ 5ῈΡρ}1- 
οδίϊοη." [ἴ 5 ποῖ ἱπ|ρ| δὰ τπαΐ ΔΠΥ οτάσγ 
δὰ Ὀδεη ἰϑδϑδυθα ἔοσγ {Π6 ρθορὶς ἴο ἅ5βθηθ]ο : 
ΓΑΙ ΠΟΥ, {ΠΟΥ ννᾶ5 ἃ βΘΏΘΓΑΙ δ. Πηςῖνο σιιϑῇ οὗ 
8411 οἰδϑϑθβ ΤΌΤ {ΠΕΣ Ποιιδε5 ἴο ἴῃ Τ ΟΡ 6 
ἴογ [6 ρυγροβε οἵ βυρρὶςαίίηρ Οοά. ΒΥ ἴῃς 
ἘΠ νεγβ  Ὑ οὗ τῆς ᾿πϑιησΐ, [Π6 ϑαρΡρ!οαἰίοπ 
Ὀδοδτη6 ἃ “ ΡΈΠΕΓΑΙ ᾽ ΟΠ6. 

ἐφ ρίας] 1.6. “1ῃς τοπιρ]6.᾽ 
-. 2. 

(οΙΏΡΑΓ 6 

19. 2ῤῥεὲ «υογριεη (1.6. ἴῃ6. τηδστιθὰ ννοπηθη) 
Κίγὶ αυὐἱὦ «ἀαὐοξοίοίδ πάϑρ ἐῤεὶγ ὀγεασ ἢ Δε. 
ΜΠ Ὀτραϑῖβ θᾶγΘ, δηά οἶδα Ὀοῖονν {πὸ Ὀτοαβῖ 
ΜΠ ἢ ἃ τοῦα οὐ βόνῃ οὗ βδδοκο]οῖι. ((οπηραγεὲ 
1 δος, 11. 14: "].. 47.) 

186. οἱγρῖπε ἐθαὶ αὐτὸ ἀοῥὲ 'π.2 ΟΟτραγα 
3 Μᾷδςο.1. 18. ΤΠ οἱά ἔγοοάοσῃ πδὰ ὕδθθη 
ἰαϊά «ϑιάθ, δηὰ ἴῃς [νυν ]βῃ πιαίάθηβ, γτοάιιςεά 
ἴο ἴῃ6. ψεπογαὶ Αϑίδες ᾿θνο], ννόγὸ Κερί νη 
ἀοοῦϑδ, δηα, 835 τ ἢ 85 Ροβϑίθ]θ, ἴῃ [ἢ 6 ἔδλα]θ 
ΔρΡαγιπηοηῖ5. (566 ΡΏ]]1Ο, ὁ [)6 5ρὸς, [μ6ρ.,᾽ 8.31.) 

0 δὲ αϊε:.}] 1.6. ἴἠῃ6. ἀοοῖβ οὗ {πεὶγ τὸ- 
βροςῖίνο ΤΔη5ΙΟΠ5. 

ἐφέ «υαἰμἡ ϑΟΆΓΟΕΙΥ {π6 ἴονῃ ννδ]15. 
Βαΐμογ, τη6 ννα}}5 οὗ ραγάθηβ; οὐ, βοῦθαρβ, 
[Π6 ράγαρεῖβ γουπά {Π6 τοοῖβ οὗ ἢοιι565. 

ἐῤε «υἱπάοαυ..)] 866 Τπᾶρ. ν. 28; 2 84Π). 
γ᾽. τό; Δ Κἰπρϑ ἴχ. 3.5σ.. Ψϑπάοννβ, συδγαρά 
Όγ 4 ἰαζίίςθ, οἴοη βανθ Ὡροη {πὸ β8ἰγοοῖ, δπὰ 
[γηϑηοα σοηνθηϊθηΐ ροϑῖβ οὗ ορϑογναίίοῃ ἔοσ 
ἴῃοβο ψνῆ0 νν]ϑῃβα ἴο 5.8 ψιμοις Βοηρ βεεη. 

21. ἐδο ζαϊδηρ ἀοαυη Ὁ ἐδὲ νμμίρ] 1.6. 
{ΠΟΥ ργοβίσγαϊοη ἴῃ ΡΥΑΥΌΥ, 

ἐρὲ βέαγ οὗ δε ῥὶρο ῥγί! ἢ Ἐμοῦ, ΚΒ 
8ΌΒΡΘὮ 80, ΟΥ̓“ 5 γαϊποὰ ὀχροοσίδιοη," 

1. ΜΑΟΟΑΒΒῈ, Π|. ἰν. τ6---24. 

εα ἴῃ 16 5[Γεοΐ5, ἀπά (ες νἱγρίηϑβ (Πδῖ 
ὑνεΓα Καρί [πῃ Γδη. 80π16 ἴο ἴΠε6 ραῖεβ8, 
ΔΠΔ 8οπῈ ἴο ἴἢ6 νγ8115, ἀπά οἵδοῖβ 
Ιοοκεά οι οὗ [Πε νυπάοννβ. 

20 Αμπά 414]], Ποϊάϊπρ τΠεῖγ μιδηάς 
τουνγαγά ἤδάνεη, πιδάβ βιρρ)οδίοη. 

21 ἼΒεη ἴὸ ψουϊὰ μανε ρίεεά ἃ 
τΔη ἴο 8566 ἴῃς [4]Π]1ηρ ἄονγῃ οὗὨ {πε 
ταυϊατυάς οὗ 81] βογίβ, δηά τῆς "εαγ οὗ ι οι. εσ- 

ἡ εεέαέΣσον. ([ῃε ΠΙΡῊ ργίοβϑῖ, Ὀείηρ ἰῃ δυςἢ ἃπ 
ΔΡΌΠΥ. 

22 ΤΕΥ τΠ6η οΔ]]εἀ ὑροη (πε ΑἹ- 
ΠΕ Ιοτὰ το Κεερ τῃ6 τῃϊηρβ σοπ- 
ταϊττεὰ οἔὗἉ {πι5ῖ 84ε δηά γα ἴοσ [ἢοβα 
[δὲ δά ςοηπγηγτιεά {Π6ηιὶ. 

23 Νενεγοεθα Ηε]ϊοάογις Ἔχε- 
ουϊεά τηδὲ νυ ῃ]οἢ νγὰ5 ἀεογεεά, 

24. Νονν δ5 6 νγδβ ἴπεῖε ργεβεηῖ 
Ὠϊπ]56} νι ἢἷ58. ρυλτά «δουΐ δε 

22. Τρο. .. εαἰδεά προ ἐδε πὶ δίγ 1ογά.] 
Μοβί οὗ ἴδε Μδὅ5. δηὰ νογβίοηβ ἤανθ “16 
ΑἸ σοά." Μὰ [6 ῥγάγεσγ :ἴ561Ὲ, 
ΠΟΙΏΡΑΓΟ Ὁ. 15. 

428-34. ΤῊΘ βουπάβ δηὰ 5ιμίς τυβὶςἢ σὰγ- 
τουπαάςα μἴτα ἀϊα ἠοῖ ἀεῖος ΗἨεο]οάοσιυβ ἔτοτῃ 
ἢΐδ ρισροβθε. ΕΡρΙρῃῆδῃθβ δά ἰδι!ὰ ἢϊ5 Ἴοοιὰ- 
τηδηάδ ΠΡΟῚ ἰπὶ ἴο ὈΣΙῺρ ἴΠ6 ΠΔΟΠΕΟΥ͂ ἰπΐο 815 
[ΓΘΔΘΕΓΥ (υν. 7, 13); δῃά [ἃ ψουϊὰ ἤανα θθθη 
ἸπουΣΤηρ ἃ ρτεαῖ σίϑκ ἴο αἰβοῦου ἢ]5 ογάοσγϑ. 
Ἡε]οάογυβ {πεγεΐοσγε ρσγοοθθαθα ἴο Δσσοιῃρ 5} 
5 ἴδ5Κ. Βιυΐ, δοσογάϊηρ ἴο οὖὐγ δυίβοσ, αἵ 
1815 Ροϊηΐ ορροβιί!οη τηδηϊξοδιθά ἰἰϑοϊῖ, Α 
ὙΝΔΙΤΊΟΓ ἴῃ σοϊάδθη ΔΉ, τηουπίθ ὩΡΟὴ ἃ 
ἤογοθ Ποῦβθ, βυάδάθηΥ δρροαγοὰ ψη [δὲ 
ἼΓορΙο ργεσίηςί δϑατηρ ἀοόννῃ Ὁροὴ [ἢ ϑυγίδη 
ΤὩΪηἰδίεῦ ἢ [Π6 ἤογδθα δίσιςκ δἱ πιπὶ ἢ Ὠὶς 
ἴογε θεῖ, ν 16 το Ἰοοίσηρη, βίαπάϊηρ οὁπ6 οἡ 
ΕἸ ΤΠ ΕΓ 546 οὗ Πϊπι, βοουγροα [Π6 σάϑῃ ᾿πσυ οσ 
ΜΙ ΤΊΔΗΥ͂ 5: Γρο5. ΗεἸϊοάοτιβ {6]}1] ἴο ἴδὲ 
δτουπα ἀαΖοὰ πὰ ροννοσΐθβϑβ, δηα ννὰ5 θοστα 
οἵ ἴὴ δ] ἴογ, αἤοσ [6 Ηρ Ῥυοβὶ δὰ οἤδσεά 
ΒΔ Ἵῆσο ἔογ δ1π|, δηὰ οπίγεαϊοα Οοά ἴο βρᾶτὸ 
ἢΪ5 6. ὙΠΕ νυτιῖοῦ τοραγάβ [Π6 ψΒΟ]6 βοθπα 
ἃ5 Γγδοι οι; δῖ π6 δάἀγηϊβ [δὲ ἴδογὲ 
ἍΈΓΕ ΒΟΠΊ6 ΨηΟ {γδοδα ἴῃ 1ἢ τῆς σοηξζνιην 
Βαπὰ οὗ Οηϊαβ, δηὰ δεινὰ [86 »βοϑῦνῦν 
ὙΔΓΓΙΟΙΕ ἴο ἤᾶνθ Ὀδθη ΟΥΙΠΑΤΥ͂ πιο, ννΒο, 
δὲ (Π6 Ιηδι]ραϊίοη οὗ ἴ6 ΗἸΡᾺ Ῥγίοβῖ, ῃδά 
ἰογγ δα πα ομαβιβοὰ [}6 ἱΙηρ᾽᾿5 ΘΠ 5ΞΑΓΥ 
(ςἢ. ἴν. τ). 

283. Ηεἰοάογις Ἔχει Ἐῖμοσ, ὄρ το- 
οοθᾶθὰ ἴο ΟΔΣΙΥ οἱ." (866 [Π6 σοπηηοηῖ 
ΟἹ Ὑ-. 14.) 

24. αυἱὁ ῥίς σιαγά.) ὍΤμδαῖ Β6 δδά σοτὴς 
ΜΠ ἃ σοηδιθγδῦϊο διτηθά ἔοσγοο, ἰῇ οᾶϑε ἔς 
5ῃου ]α πιθεΐῖ νν]Ὲ} τοϑιϑίδηςθ, ἰ5 ἀρραγθηΐ αἷ50 
ἔτοπι νυ. 28 δηά 3ς, 



ν. 25----.30.] 1. ΜΑΟΟΑΒΡΒΙΕΒ, 111. 565 

Β.Ο. τγϑᾶβαγγ, {πε 'Πμογά οἔ βρί γἴ8, ἀπὰ [ὴἢΞ 27 Απά Ηεϊϊοάογιι8 6]] ϑυάάεπὶγ 8Β.ς. 
ἽΠΤ] Ργίηςε οὗἩἉ 41}1 ρονγεῖ, σαυβεά ἃ ργεαὰῖ υὑπἴο τῃῈ ρτουπά, δῃὰ νν8 σοπηραϑϑεὰ τ 
ΤΣ ΣΟ Δρραγίτίοη, 80 {παῖ 41} τῃλι ργεβϑυπηεὰ νι ρτεαξ ἀλγκπαββ : δῖ {ΠΕ τἢδΐ 
ἡάεσε. τρ σοπιθ ἴῃ γι ἢ Ἀἰπὶ ψεγα δϑοηβῃθἃ ννεγα νυ Πἷπὶ τοοκΚ Ηΐπι ὑρ, 4πά ριιῖ 

αἴ 16 ρονγεγ οἵ (ὐοά, δηὰ ἐδιπίεα, 
ἈΠ ννγεῖα βούε δἰγαϊά. 

ὡς Εογ τπεῖε ἀρρεάγεα υπηῖο {Πεπὶ 
Δῃ ἤοῖβα ἩΓ ἃ τευγὉ]6. ΤΙΔΘΓ ἀροη 
ἢΐπι, ἀπά δαογπεὰ σῇ ἃ νΕΓῪ [ΔΓ 
ςονογίηρ, Δη4 ἢε γὰη βεγοεΐγ, δὰ 
βϑπγοΐα αἱ Ηεἰοάογιβ νν ἢ ἢ 5. ἔογο- 
ἔεεῖ, Ὧπὰ 1 βεεπηεα τῃλὶ ἢς6 τῃδί δῖ 
ἀΡοη τΠ6 Ποῖβα ἢδΔά ςοπιρίεῖε ΠΆΓΠ 688 
οἵ ροϊ]ά. 

26 Μογδεονεγ ἴννο οἵδε γοιηρ ππεῃ 
Δρρεαεὰάὰ δεΐογε μΐπι, ποίδοϊθε ἰῃ 
βίΓεηρίῃ, ΕΧοα]επε ἴῃ Ὀεδιῖγ, ἀπά 
ΠΟΙ Εἰ Υ ἴῃ ἀρρᾶτγεῖ, ψγῆο βἰοοα ὃγ ἢϊΐπὶ 
οη εἰἴπεγ 5.46, δῃὰ βοουγρδα πὶ σοη- 
τη }}γ, ἀπά ρᾶνα ἢΪΠῚ ΠΊΔΠΥ 80ΓῈ 
Β[ΓΡΕ8. 

ἢϊπλ ἰηῖο ἃ {ππῖεγ. 
28 Τυ5 δῖπὶι, τῆδῖ ἰδίεϊν οᾶπιε 

ἢ 4 ρτεδῖ τταῖη ἀπά ἢ 411] ἢ]5 
δυατά ἱπῖο [Π6 544 ἐγεαβυγυ, ΠΟΥ 
σαγγιθά οὐ, Ὀοίησ ὑπᾶῦ]6 ἴο δεὶρ 
ἈϊἰΠΊ56 1 νι ἢ8 ννεαροηϑβ : δηά τηδηὶ- 
ἔεϑιϊγ τΠῸῪ δοκηονεάρεα {πε ροόνγεγ 
οἵ σοά: 

209 ογ δε ὃγ πε Παπά οὗ (ὐοά νγ88 
ςλϑῖ ἀοίνγῃ, ἀπά ᾿Δὺ 8ρεεςῆ]εβθ ψ]ἢ- 
ουξ 411 Βορε οὗ 116. 

20 Βυῖ  Π6Υ ργαϊβεὰ {πε 1, ογά, ἐμδῖ 
ἢδά πηϊγαου]οιϑὶνγ Ποπουγεά ἢ 8. οὐ 
Ρἷαςε : ἔογ τῆς τεπιρῖίς, της ἢ 4 {Π{π||6 
Δίογε νγαβ ὅ}} οὐ ἔξαγ δηὰ ττγοιιῦ]α. 
ψνμεη τῆς ΑἸπλΡ ΠΥ [μογὰ ἀρρελγεά, 
νγὰ5 Π]]6ἀ ἢ ἸΟΥ δηά ο᾽δάπαββ. 

αὐοι ἐδὲ ἱγεασασγ ] ΔΙΒΟΥ, “δ᾽ ἴπε 
ΓΓΟΑΘΌΣΥ᾽" -- ΡΓΟ Δ ΪΥ αἱ ἴπΠ6 ἀοοῦ, δθουΐ ἴο 
Θηἴοσ, 

ἐδὲ λογά ς᾽ «ῥἰγ ἢ 80 16 ΑἸεχαηάγδη 
δορίυδριηῖ, ἴη6 ϑγγίας, δπὰ βϑύεγαὶ Μί55.; 
δι το Ναίοαπ Οοαοχ δηὰ ἴῃς Μ55. σξεπογαῖ!ν 
μανο {6 ] οτὰ οὗ οὖν δῖ μοῦ." Τῆς οτάϊ- 
ὨΔΙΥ͂ ΟΧΡΓΘοδίοη ἰ5 κἴηῆ6 Ἰμοτὰ σοά οὗ ουΓ 
ἔτ ογβ" (ἔχ. ἢ. 13, 15, τό; ἷν. 5;-- Ιλ ουΐ, 1. 
11: ἵν, τ; χιὶ, 17) ᾶς.). 

εαισεά ἃ φγεαὶ αῤῥαγιἑίοπ.)] Οπ {πε ἰοπά- 
Ὧ6558 Οὗ 6 διῖπου ἴου “ Δρραγοηϑ ᾿ 566 [86 
Ποτηποηΐ οἡ (ἢ. 11. 21. 

ἐδαὶ ῥγεσιπεά)] Ἐδῖμογ, “τπαῖ δὰ ρτο- 
διιπηοα.᾽ 

25. ῥε... φ«γιοῖό αἱ Ηοϊοάογς αὐ δὶς γε 
ξεε.) Ἡετοάοίζιβ τἴ6}}5 οὗ ἃ ἤογβε νυ ἢ ννὰ5 
{γαϊπθα, Οὐ ἈΡΡγοδΟΠηρ ΔΠ ΘΠΟΙΏΥ, ἴο ΤΟΔΓ 
ὮΡ δηὰ δίίαςκ μἰπὶ Ἰ} Π15 ἔοτο ἔθος δηὰ τοοῖῃ 
(νυν. 111ἡὴὲ. ΤῊ οννηεῦ οὗ ἴπ6 δηϊπηαὶ ννὰϑ 
ἃ Ῥογϑίδῃ, 

ῥε δαὶ ταὐ μροη δὲ ῥογες ῥαά εογιρίοίο δαγηθος 
97 σοϊά.] 8ὅ0 ἴῃ6 δῆροϊς ΠογβοπΊδῃ ἴη ςἢ. ΧΙ. 8. 
ἽὝΠοΒΘ ἴπ ςἢ. χΧ. 29 μᾶνθ “μοϊάσοῃ δυι 165, 
Μαβίϑίιβ, [6 σοιηπηαπον οὐ ἴῇθ Ῥογϑίδῃ 
ΠΑΡ ΔΙΓΥ αἵ [Π6 Ὀαίο οὗ Ρ]αΐσα, ννοῦθ ἃ οἰ γα55 
ψ ΠΟ ἢ νν 5 πιδάθ οὐ γμοϊάθη 5ς4]605 (Ηοτγοί. 
ΙΧ, 22). 

26. ἑπυο οὐδε γομηρ 7,16: Πῤῥόαγοί ῥούογε 
δι». 1.6. “ΜΟΥ δοθη ἰη ἔτσομί οἵ [ΠἸὸ τι ἄγ." 

27. Ηεἰοίογ. 1} “μάμομΐν ἐπίο ἐδὲ σγοιωιω,} 
1 15 ποῖ βαιά {παῖ ἢ6 ννᾷβ σαβῖ οἡ [6 στοιιπὰ 
Ὀν {π6 Πογβειπαη, πλισῇ 1655 (παῖ ἢδ νναβ 
ἐς {γα ρ] θα πηάογ ἴοοῖ "ἢ (δίδη!ογ); ὑμῖ γαῖποῦ 

[Παῖ πς [6]} ἔα πηρ υηάογ [Π6 δῖον οὗ [86 
ΒΟΟΙΓΡΕΙ͂Β, 8η4 Ἰοβδί σοπϑβοϊ οι 5η 685. 

2: ῥίγε ἱπίο αὶ 1167. 1 το νοῦο υδοά 
ὉΥ ἴπ6 Ἐργριίδηβ ἔτοτη ἃ ὙΘΓΥ ΘΑΥΪΥ ἀδῖο, δπὰ 
ΔΙΘ τοργοϑοηϊθα ἴῃ {π6 ραϊηϊοα ογηδιηοηΐδίοη 
οὗ τῆς ἴοπὶῦ8 (Ἐ οβε!]ηὶ, “Μόοη. Εν}, οὶ. 
ΧΟΙ, 2). ὙΠΟΥ͂ ψγεῦε δ᾽υπρ οἡ Ροΐεβ8, δηὰ 
σαιτεὰ οὐ τῆς 8βου]άογβ οὔ 5ϊανθθ. ΕἼΟΤῚ 
[π6ὸ Ἐργρίϊδηβ [ΠΕΥ ρᾶβϑθὰ ἴὸ {πε ὶῚ Ῥογϑίδῃ 
ΓΟΠΠΙΘΓογβ, ηο δε {πθπὶ ὄνθὴ ἴῃ {ΠΟΙ 
ὙνΑΥ ΚΘ Ἔχρϑά!οη5 (Ηετγοά. νυἱῖ. 41). 

28. αὐ ἃ φγεαὶ ἐγαὶμ.)] Ἐμοῦ, “ ἢ 
ΤὨΔΗΥ͂ ὨΟΤ 561} 61." 

“παὐίρ 1ο δοΐῥ ῥῥνιαεῖ «υἱὲ δὶς αὐεαβοης.} 
ὙὝΠΟΓΘ ἰδ πὸ πιρηϊίΐοῃ οὗ “νεδροηβ." ὙΤΠα 
δἰαϊοπηθπί 15 [αὶ ἢ ννὰβ “ αιϊξθ πδῦ]ς ἴο 
ΠΕΡ Πῖπι561{"---ἰς ΔΙΤορο ΠΟΥ ΠΟ] ρ|655,᾽ 825 ᾿ς 
5ῃοι] ἃ πονν 54Υ. 

»ηαπι ρον ἐρὲν ἀεἐποαυ ράσο ἐδὲ βοαυθγ Ὁ 
Οοά.) Ἡ|5 ὈξδάγοΓβ, ϑοπλθ οἵ Ηἷ5 οὐνὴ πεαίῃθη 
αἰτοηαηΐ5, νΟΓῈ 50 ἱπιργοβϑθα ὈΥ μα [ΠΟΥ 
μά βϑθη {παῖ ΠΟΥ͂ ΟΡΘΠΪΥ δοκπον)θαρμοραά ννῃαΐῖ 
μα Ὀδοη ἄοηθ ἴο μᾶνῈ Ὀεθη εβεοίοα ὈΥ 16 
ΡῬοννοῦ οἵ σού. 

29. ὁν δὲ ῥαπά 9. Οο4)1 Ἐαῖμεσ, Κ Ὁγ (ἢ 6 
ταὶ δῦ οὗ σοά;; 

380. τὐδεη δὲ “μοιϊσδιγ Τιογά ἀῤῥεαγεά. 
[1 15 ηοΐ πιοδηΐ ἴο Ἰ οπΈ Υ [Π6 δηροὶῖς ἀρρατῖ- 
τίοη οὗ . 25 ἢ ΟΟα ΠἰπΊβε] δ 45 5οπὴθ ἢδᾶνο 
ΒῸΡΡΟβοα, ΑΠΥ͂ δΌΓΡΥΙ ΒΡ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ. νγᾶ5 
τοραγ θα Υ [ῃ6 ἰαῖοσ [ενν5 5 ἃ ὨΙνπὸ τ δηὶ- 
[οϑίδτιοη (ἐπιφάνεια) ΟΥ τονοϊδιίοη οὗ 6 
Ρτόβθηςς οἵ Οσοά---οὐθὴ ἃ ἘπΠΊΟΙΥ δηὰ πποχ- 
Ροοῖοα ϑἤονοῦ οὗ ταῖη, (δες [Ὄβερῇ. "Α. 1.᾿ 
ΧΥΠΙ. 8, ἃ 6: Ὃ θεὺς παρουσίαν ἐδείκνυε 
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Β.ς. 21 ἼΠεη 5[γδίρἢςνγαγβ σαγίαίη οὗ 
ἜΣΤΙ Ἠε]οάογυθ’ ἔπεπάβ ργαγεά Οηίδβ, 

τῆαϊ ἢς ννοι]ὰ ς4}} ὕὑροὴῦ τε πιοβῖ 
ΗἸἰρὴ ἴο ργδηΐῖ ἢϊπὶ ἢ15 18, ννῆο ἸΑΥ 
ΓΕΔΑΥ το ρῖνα τρ 16 ρῇῃοβί. 

22 ὅδ0 [86 ΒΙΡῚ ρῥγίεβϑί, βυβρεοζίηρ 
ἰεβὲ {πε Κίηρ 5ῃοι 4 πιϊϑδοοηςείνε τΠδῖ 
80ΠῚ6 {ΓΘΔΟΠΘΤΥ δὰ θεεη ἄοης ἴο 
Ηε]οάογιι5 ὃν τῃεῈ Ϊεννβ, οἤδιεά ἃ 
βδογιῆςε ἔοσ [πε θα] ἢ οὗ ἴ[Π6 πηδη. 

22 Νονν 25 ἴη6 ἢἰρῇ ριίεϑδὲ ννγδϑ 
ΓΛΆΚΙΠρΡ δὴ δῖίοπεπιεπῖ, ἴῃ6 88ΠῚ6 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΡΒ. 11. 

ΟἸΠΡ πη6η ἰῃ [Π6 54π1|6 οἰοίῃ!η ΒΟ. γουηρ 5 ἂρ- ὦ τ 

[ν. 21-ῖς. 

Ρεαγεὰ δηά εἰοοὰ δεβίάε Εεϊϊοάοτυς, 
βᾶγίηρ, Οἰνε Οπίλ85 τε Βίρῃ ρηερῖ 
στελὲ τΠληΚ8, ᾿πϑοπλισ ἢ 48 [ῸΓ ἢἰβ 
δᾶκε ἴῃς [Γ,ογά διῇ ρτγαηϊοά τες 
"6: 

24 Απά 8εεΐηρ τῆλε τῃοιι Παϑὶ δεεη 
ϑζουγροα ἔοι ἤδάνεῃ, ἀδοΐλγε υπΐο 
411 τῆεπ 186 ταὶ ρονγεγ οὗ (ὐοὰ. 
Απὰ ψ θεη ΠῸΥ Πιδά βροΐκεη ἴδέβε 
ννογάβ, [Π6Υ Δρρβαγεά ΠΟ πΊΟΓΟ. 

35 80 Ηεϊιοάογιιβ, αἴζεγ ἢς μδά 

᾿ 3 «- ’ . ω Ὶ τὴν αὐτοῦ Πετρωνίῳ . .. ὁ Πετρώνιος δὲ 
κατεπέπληκτο, ὁρῶν ἐναργῶς τὸν θεὸν . .. 

’ ᾿ 

πολλὴν ἀποσημήναντα τὴν ἐπιφάνειαν.) 

81. ἐῤὲ »ιοεὲ Ηἰσῥ ὝΠε ποαΐμοη σου]ά 
ΤΕΓΟρΊΪ56 [ομουδῇ 85 “ἴῃς πιοϑῖ ΗἸρῃ, εἰἴποῦ 
Ἰἀοπεγιης Ηἰπὶ νν ἢ Ἐποὶγ ον εὐ  εἰῖγ-- 
Β6], οὐὗὁἨ Μίογοάδςος, ΟΥ Οττηδζά, οὐ ΖΘριιδ, 88 
[ΠπΠ6 σᾶ586 πηϊρῆϊ Ὀό--πτοῦ τγοραγάϊηρ Ηἰηὶ 45 [ἢ 6 
“ μοά οὗ ἴῃς Ἰαπὰὶ,᾿ δηά 50 δ5 ""τηοϑέ ΗἸρῃ ᾿ἢ 
νη Η 5 ον γι ϑαϊοῖίοη. ΝΟ σ δάποΖΖαγ 
Πα ρίνοη πε {π|ὸ ἴο [86 ροὰ οὗ ἴῃ6 οινβ 
Το {Πᾶπ οηςα (24η. 111. 26: ἱν. 2, 34) 
Τλάτῖτϑ {6 δοάς δά Τοα]]οὰ Η πὶ “τε Ἰινίπρ 
Οοά᾽ (δ. νὶ. 2ο, 26); αγτιιδ, "2ῤεὲ Οοά᾽ 
(ῤα-οἰοῤῥὶν»ι); Ὠατῖυβ Ἡ γϑίδϑριβ, “ἴῃς Οοά οὗ 
ἢδάνθη (ΕΖσγα νὶ. 9, 1ο); Ασΐαχουχοβ, ἴῃ 6 
βατὴθ (ἰδ. νἱῖ. 21, 22). Αςκπον)οάρτηθηϊβ οὗ 
1η15 Κιηά ἰηνοϊνοά Ὧ0 σβδηρε οὗ τγεϊρίοη, δηΐ 
νεΓΘ γΟΔΟ ΠΥ Ἔποι ἢ πιδάθ, νυν ἤθη ἴΠογῈ ννὰ8 
Δηγ(Πίηρ ἴο σαί ΌΥ πιακίηρ {Ποτλ. 

10 σγαηξ ῥΐ'»ι δὲ 3.7 ἈἘδίμοσ, “δὰ 
188 ρσὶνο ἰἴἔῸ ἴο πὶ ἢ," ἅς, Οηϊᾷς ἰ5 
νιον α 48 ρίνίηρ ἴδε ἴδ νῃς ἢ ΠῈ Ργὰγα Οοά 
ἴο 5ΡΆΓΘ. 

αυόο ἰαγν γοπιίν 1 σία μῤ ἐδὸ σῥοιϊ] 
ΤΠ ἸΘΓΑΙν, “ ννῃῸ ἸΔῪ αὐ ἐφὸ ἰασὶ χα..." 

392. σιῥοοης ἰραὲ τὸ ἔρις σῥοιί ρηξοοη- 
ἐξα ἐραΐ σοριὸ ἱγοασρογν ῥα ὦσε «ἰοπό 1ὸ 
Ηεϊοάογ..1Ὶ ΤΠ15 15 ργοῦδΌὶΥ {πὸ {σι ὁχ- 
Ρἰαηδίίοπ οὗ ἴῆ6 ψνο]. οσσυγγοπος τοσογοα, 
Α5 ἴἴ νᾶ σο ΔΙ ΠΥ ποῖ ἴῃ [Π6 ἀδϑίρηβ οἵ 
θτονϊάοηῃος ἴο ργόβοῦνο {πὸ ᾿ΓΟΠΊΡΙΘ ἰΓοδλϑιγὸϑ 
ποτα πὸ σαριαπΚ οὗ [ῃς ϑγγδη Κιηρδ (1 Δίδςς. 
ι. 21-:}, ννγὸ σαηηοῖ, ἢ τῆὸ δυῖθοῦ οἵ τὰς 
βοοΚ, ϑιίρροβθο ἃ στρα] τηϊγαοὶο ἴὸ παν θθοη 
νυ τοιιτ. ΝΟΙΠΟΥ σὴ ννὸ ᾿πηαρῖπο [ἢ βδίοτν 
ἴο αν τἀκοη τὸ ὅ}} πὰ διιϑίαητιαὶ σῃαρο 
Μ ἢ 1  οαΓ5. 1 {Π 15 σΠαρίον νοι 5ΟΠῚΘ 
501 οι αι ίοη. Ηο]οοτιια πλιιδὲ ἢανὸ 
παι [πὸ αἰτοπιρί τοσοτάοα ; απ Ηο]οάοτγιι5 
τατιϑὲ αν Ὀοοη. ὈαΠ|ς ἃ. Τῆς αἡιιεϑίοη 5, 
νν μας ὈαΠΟΔ μι} ΡῬγοῦαῦϊν, ἀγγαπροιηθη5 
παίο, Ππ τῆς οοηηπίναησο οὔ ἀπ Ηρ 
Ρυιοσῖ, ἴοὸ ἱπιροβο πρὸ [15 σγοΠΠ ηγῇ|]ῺΕΥ͂ ἃρ- 
Ρουτησο5 ΜΠ] 0 ἢῸ πῆς {1 0Κ δ ρεγηδζιγαί, 
δὰ Ὀοΐοτο ΜΡ ῖον Π6 τσ ης τηογοίοσο γιο]ά. 

Οομρασο {ἴπῸὸὶ υσγδηροιηθηῖς ΟΥ̓ ὙδΙοῖ [ἢΘ 
ΒεἸρΡΐδη ῥγοσῖβ βυςσσθθάθα ἴῃ ῥγεϑογυης {πε 
{γδάβογος οὗ {ΠῸῚῚ [ςΘρῖ6 ἔἴτοπι Χογχοβ ἴῃ 
ΒΟ. 480 (Ηοτοά. νἱ1}. 37--19), ἀπὰ δραδίη ἴτοπὶ 
1τῃ6 Οδ]5 ἴῃ Β.0. 279 (Ρᾶυδβδη. χ, 21). Οπὶδ5 
ΤΡ Μ6]} ἔραν ἰοϑὶ τῆς ἴσυθ παΐυγε οἵ (ἢ6 
οὐβίδοϊεβ ἴο νοι Ηο]ϊοάοχιϑ γἱο! ἀεά 5σβουϊά 
Ὀεςοπὶθ Κηοινῃ. 

88. ας ἐδὲ ῥὶφρ ῥγίεεὐ «υᾶ! »παλίηρ απ 
αἰοποπεπ.)})] δίδου, “1.9 Ῥσχορείϊδίϊοι " 
(τὸν ἱλασμόν) ----ἰ.ε. ἃ5. ἢ6 νψὰ5 οὔἴἶεγης ἴῃς 
5ΔΟΣΊῆοο ΜΒ ἢ ννὰ8 ἴο εχρίδίς Ηρ οάογυϑς 
ΟΥΙΠΊΘ. 

αῤῥεαγεά.}] Ἐδίμεσ, “δρρεαγθά δ βεοοοδὰ 
Εἐπι9 " (πάλιν). 

84. «ἐεἰησ ἐῤαὶ ἐφοι δας: ὀεόπ σεομγρεά βόσι 
ῥεαυεπῇ ὍὕΤΒΘο Ναϊίςαπ δηᾶά ϑενεγαὶ οἴδμεγ 
λῖ55. πᾶνε ὑπ’ αὐτοῦ, “ ΕΥ̓͂ μϊπὶ,᾿" ἰποίεδά οἱ 
ἐξ οὐρανοῦ, “ ἔτοπι πεάγνοη ;᾽ ψΠ}1ὲ (Π6 ϑγγίδη 
ἀπά Ψυϊραίο νεογϑίοηβ ἤᾶνο “δΥ Οοά, Ὑπ' 
αὐτοῦ 5 ῬγοΟῦΔΌΪΥ ἴμ6 ἴσια τεαάϊηρ, Οοά δεῖης 
ἰπϊοπάρα, ποῖ ΠοννΘΥΟσ 45 [6 δεῖμα] ΘΟΟῸΓΡΈΓ, 
θυ 45 ἴῃ οὐ παῖοσ οὗ [86 ριιη!ϑηπηοηΐ, ΒΟ 
ΔΠΡ6] μαηάβ οαγγιθα οὐἵ. (δεεῈ ἴῃς σοπηπιεηῖ 
οἱ; ψ. 30.) 

ἐρὲν αῤῥεαγεά πὸ γ»πογς.}] ἘἈδίμεσγ, "{ΠῈ γ 
ἀϊδαρροαγοά οπὶ εἰσ" ὙΠ656 ἰαίεγ ἀο(Δ}}5 
ΑΓΘ τόδ Ῥγο Δ ΟΪΥ οπιθε } 15} πιεη5---Ρ Πρ 5 
ἐς Ῥῃσδ 5165 ᾽᾿ οὗὨἉ 1η6 οριτοπιδῖογ ((ἢ. 11. 29). 

35-40. ϑοαιεὶ οἵ πε 5ἴοσγ. ἢδε]ο- 
ἄοτιιθ, μανηρ οἢεγοά βδογίῆσςε δηά ρίνεη 
{παηκ5 ἴο Οοά, τεΐυγηβ ἴο ΑπθοςΝ, Δπά ἀε- 
ΟΙατοβ ἴο 411} ννδῖ 845 Ὠδρρεπαϑά ἴο ῃἷπι. ἡ 
δοίης ἀϑκοά ΕΥ̓ δεϊδιιουβ ννμαῖ βοτί οἵ ρεγϑοη 
ἢδ ννοι] ἃ γοσοιηπιθηά ἴο θ6 5επέ ἰο [6γυιϑδίεπὶ 
ΟΠ ὯΠ ογγδηά βιπηῖϊασ ἴο ἢἰ5 οὐνῃ, ἢς δάνιβὲδ 
(ῃ6 Κιπρ ἴο 56]θοῖ ἂπῃ δῃΟΙΥ ΟΥ̓Δ ἰΓΆΙΙΟΓ 
(τ. 18), ϑἴποθ. νῃοονοῦ ρΌθ5 Ψ}}}} δὲ δυγε ἴο 
ΒΙΙΠῸΓ ΤΕΥ δόνεγοὶγ, ούθ ἰξ 6 εϑοᾶρε ὙΠ} 
κιἰ5 Το, 

35. Πεϊϊοάογιις, φεῦ δο ῥαά οὔεγεά «αεγίβοι.] 
[1 ννᾶθ ὀρθῃ ἴο ΔΥ οὔθ, ψβεῖΠ Ὑ [ΕἸ ΟΓ 
μραῖποη, ἴο ΟΠῈΓ βδσγίῆσε ἰπ {μὲ [εἐὐτίϑὴ 
τοηρὶς, ὙΠὲ οβέγεγ Ὀγουραξ [πε βδςτίῆςε 
δη ἰαἰὰ ἢἶ5 μΒαπὰ οη [5 μεδά, [05 ἰΔεηΌ ἸηΡ 



γ. 36---.] 

οἴξεγεά βδογῆςε υπίο τῆς [,οτά, δηά 
---΄ τηλάς ργϑᾶῖ νοῦν ππηῖο Ὠἰπὶ τπδὲ Πδά 

βανεὰ ἢἷἶ8 [1{6, δηά αἰιϊεά Οηίδ5, 
γτεϊτυγηθα νυ ἢ ἢΪ5. Ποβῖ τὸ τ}ε Κίηρ. 

26 ἼΠεη τεβιίπεὰ ες ἴο 4]} πε 
16 ννογκβ οὗ τῆς ργεαῖ Οὐοά, νῃϊςἢ 
᾿ς Πδά 56ϑῇ ἢ ἢ15 εγε8. 

37 Απὰ ψῆἤβη τῃ6 Κίηρ δεκεά Ηε- 
ἸΙοάογιιβ, γγῆο πηῖρῆς δὲ ἃ ἢϊ πιᾶπ ἴο 
δα 56ηἴ γεῖ οησε ραίῃ ἴο Τεγιβαίςπι, 
ἢδ 544, 

38 1Γ τῇου. Παϑὲ ΔΠΥ͂ ἘΠΕΙΩΥ ΟΓ 
γα ἴοσ, 56 η4 ἢϊπὶ τι τΠθγ, δπά τῆοιι 
5Π41τ τεςεῖνε ῃἰπὶ νν6}] βεουγρεά, τ Πε 
Θϑοᾶρα ὑνἹ ἢ ἢ 5 [ΠΕ : [ογ ἰπ τῆδὲ ρίδςς, 
ΠΟ ἀοιδῖ, τΠαγα 8 Δη εϑρθοῖδὶ ρονγεῦ 
οἔ σοα. 

29 ἔοτ δε ταῦ ἀνε! δῖ ἴῃ ἤεάνεη 
Ὠδῖῆῃ ἢϊ5 αγε οἡ τῃδῖ ρΐδςβ, ἀπά ἀε- 
[επάδιἢ ἰξ ; δπὰ ἢθ Ὀδαδΐειἢ δηά ἀε- 

᾿τλβ  } ἢ νυ ἢ ἢἷβ οἴθγίησ. ΟΥΡΊΠΑΠΥ ἢ6 5]εὶν 
ἴἴ ([μον. 1. 5, α΄ [Πς 2, 8, 24, ἄς.); δεῖ υ{|- 
Τηδίο Υ ἴπ6 1, ,ονι65 ὑπηάεγίοοϊις {παῖ οἢῆοα (2 
ἋἸἾγ. χχχ. 17; χχχύ. 6). ὅθ Ὀ]οοά νν85 θη 
ἴακοη ΟΥ 1Π6 ῥγίοδίβ απὰ ροιγοὰ ὡροὴ {πὸ 
αἰῖασ. ἘΠΠΟΓ τπ6 νῇο]6 νἱςῖίτη, ΟΥ Τογίδιη 
ραγίβ οὗ "ἴ, ννεῦα αἷδο Ὀυσγηΐ ὈΥ ἴῃ 6 ῥγιθϑίβ 
ὑροη ἴῃς αἰΐϊασ. ὍΠι5 Ὀοῖῃ ἔπ ᾿αγπΊαη δηκ 
(ῃ6 ργοϑί τπὴῖρῃξς ὃ6 5.4, ἴῃ αἰ ἤογοηΐ σθη565, 
ἴο “ οἴετγ" (Πὸ 5δογιῆςο. 

»ηαίε σγεαΐ υοτυς ἢ ΎὍὙΠε ννογάς εὔχεσθαι 
δΔηά εὐχαί ἅτε υϑεά 1η6]ΠἘΠογ ΠΥ οὗ Ργάνοτ, 
ῬΓΑΪ56, γον" 5 ῬΓΟΡΟΓ, δηα {πδηκϑεινίη. Ηόοτο 
[η6 οἴἴετιηρ οἵ ργαῖδα δηά {παηκϑρινιπν ννου]Ἱὰ 
ϑδεῖα ἴο ὃδο ᾿πτοπάρα, 

σαἰμίεά Οπἰα... Ἐδίμοῦ, “ΒοΙὰ ἔγϊοπὰϊν 
ΘΟΣΘΙΒΘ Στὰ Οπϊα5." Οοτηραγο οἷ. ΧΙ. 
24. 

αυἱ!δ ῥὶς ῥος..] 866 [ῃ6 σοπιπιοπί οἡ τ". 2.4. 

36. 4ῤὲ «ὐογᾷς. .. αυῤίωρ δὲ μαι τεὐπ αὐ} 
ῥὲς κ«γε5.1]ὺ Ἡοϊοάοτιιβ ἀϊὰ ποῖ σοπϑιάογ {παῖ 
ἢ6 παᾶὰ δά ἃ νἱϑίοῃ, Τηὸ Ὀοιηρς ποσὰ ΠῸ 
γοραγάθα 5 ϑρογηδίαγαὶ δὶ γοϊ Ὀθο σθοη 
ΌΥ 15 παΐιιγαὶ ἐγυ5. 

387. αὐδὸ »ιΐσδΙ ἐφ α δὲ »ιαη. ἘαΓΠοΥ, 
“δῇ Βοτί Οὗ ἃ τ 85 νοι] 6 ἃ Πιϊηρ οἠθ 
ἴο 56πα1.᾽ δεϊθιισιια ἀϊὰ ποῖ αϑὶς Πἰπὶ ἴο ἀο5].- 
παῖο {πὸ παν τά]. 

38. ἐγαϊίογ.] ΤΤιἰΐογα!ν, “ ρῥΙοίίοΓ, δραϊηϑδ 
[ΠΥ ρβονεγητηθηΐ. ὙΠ15 ννὰὼβΒ ναὶ Ηο]]ο- 
ἄογαβ Ὠϊμη56 1 θοσδιηθ σοοη αἰζογνν αγήβ (Δρ- 
Ρίψη, " ϑγγίας,᾿ ὃ 46). 

ἐξ δὲ ἐξεαβρε.)ὺ Ἐλδίμοῦ, κόσθα τ Π6 ἐδοᾶρὸ ἢ 
(ἐών περ καί). 

40. δὲ ἐοεῤέισ οὗ “δὲ ἰγεασμσν.) 1.6. ἴῃς 

[1.1 ΜΑΟΟΑΒΒΈΕΒ. 1{Π..Ν. 

ϑγουθίῃ (μθπὶ (ἢλξὲ σοτὴβ ἴο ἢυτί 
ἴτ, 

40 Απὰά τΠ6 τῃϊπρβ σοηςετηϊηρ Ηδ- 
ἸΙοάογιιβ, ἀπά τῆε Κεερίηρ οἵ τῇς 
τγοάϑΈΓΥ, [6]1] ουἕ οἡ 115 8ογῖ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ἹΝ. 
1 «52,0» σἰαμαργοίά Ομίας. ἢ πον, ὃν εο»- 
γράμ ἐδε ξίτο, οὐέαϊποίλ 116 οδέες οὗ ἐξ 
λισά οη᾽ϑί. 24 “ἥφιείαμς σεως 276 σανιξ 
,ρονε ασορ ὧν (ἦς ἐβξᾷε εογγωμξέιοι. 34 415- 
εἰγογσς ἐγαϊογοοέν ταγαάσεγαδ Οπέας. 36 
74ε ξέρη ὀείγερ τιον ἐδδσεο, ἐαμρείλ 44 »:- 
αἰγορίσμς ἐο ἐξ 2πμἰ 1τοὁ ἀξαίδ. 40. 72 τυϊεξε- 
γιός ΟὗΥ̓Ἱ δργεώιασλι, ὃν 116 ἐπεέσαζίονε οὗ 
οποία. 
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Οἷτ. χ87ς 

ΗΙΟ δίπιοῃ ποῖν, “οὕ ψνῇοπὶ νγὲ οἶγ. 187. 
8ρᾶΚα δίογϑβ, μανίηρ Ὀδε ἃ ὃδε- “ “8.3. 4 

ὙΥΓΆΥΟΓ οὗ ἴῃε πΊοηου, δἂπὰ οὐ ἢ 58 
σου ΠΥ. 8ἰλπάογεά Οὐ 45, 45 ἱξ πε 
Ὠλὰ τοῦτο Ηε]ϊοάοτγιι5, δηᾷ θδβδθη 
(ἢς6 ψόγκεῦ οὗ τ[ἢεβ6 ὃν} ]5. 

νναῖο δηὰδ νγαγὰ Κερί οὐὸγῦ ἴπε Τορὶο 
{ΓΘΑΘΌΣΥ ΟΥ̓ δῆρο]ς Ὀεῖηρ5, Ὡς 1[Π6 5ἴΟΣΎῪ 
1} 5ςΓαἴ65. 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΙΝ. 

ΡΑΚΤ 11. 

δ τ. ΕΥΚΥΠΕΚ ΤἈΆΟΟΒΚΕΒΟΑΌΒΕΡ ΒΥ δ81ΜΟῸΝ 
ΙΝ ΤΕΚΌΒΑΨΚΕΜ. 

1-6. Οη πε σοζιγη οὗ Ηεο]οάοτιβ ἴο Αῃ- 
τος οι ρ γ-Πδη 64, διπλοη ννᾷ5 ποῖ 5ἷονν ἴο 
διινμοϑί τῃαϊ Οηϊα5 ῃδα ὕόοη αἵ {πὸ θοϊίζομι οὗ 
[Πὸ ῥτγοϊζοη δά πηῖγαο 5. ὈῪ νὰ ΗΟ] οάοτιιβ 
μαὰ δἰοννθὰ ΒΒ ἴο [στ πο, Οηἷαᾶς 
ν 45, [6 δα], ἃ Ρίοῖου ἀραϊπδ (Π6 ρονθγη- 
τηθηΐ, δηὰ οιιμκῃξ ἴο Ὀ6 ρυπηιϑῃθα ἃ5 ϑβϑιυςῆ. 
Διὶ τῆ. βαρ {{|ΡῸὲ 5 [στοη σοχηγηϊτοὰ 
Τα γύογα ἴῃ [Θγιιβαίθιη, απ ἢ6 ννα5 Κποννῃ ἴὸ 
θὲ ὈρΠοΙὰ ἴῃ ἢϊ5. ορροϑιτίοη ἴο Οηϊαβ ὈΥ̓͂ {πὸ 
Αρο]]οηίιιβ ἴο ῃοπὶ ἢδ πδὰ δρρ θὰ ἴῃ τὴ 
ἤγϑι ἱποΐδησθ (ςἢ. 11. 5), 16 ρονοῦποῦ οὗ 
(ἰαἸοδντία απ Ῥῃαπιοῖα. πᾶ θγ {π656 οἱγα 
συπιδίηηςος {πὸ ΗἸρἢ Ρυοϑῖ [61 1 Ἱποιπηθθηξ 
οη Πὶπι ἴο ρῥγοςθεά το ἴῃ Οὐοιχῖ, ἴο ἀοίοπά 
ἢ15 οννῇ σοπάιιοςϊ δηα ἱπάϊποε δεϊθαςιβ ἴο ρὰΐ 
ἃ 5ἴορ ἴο διπΠΊΟΠ᾽ 5 ̓πΠβοϊθῃςς. 

1. αὶ ὀοαυγα)γ ὁ ἐῤὸ γιοθον ἀπά Ὁ. δὲς 
εοιπίγν.} 866 (ἢ. {Π|. 4-. [Ι͂η δείγαγίηρ [ἴῃς 
βοσγοῖ οἵ ἴῃς ΤΙ ἢ Π655 οὗ ἴῃς Ἴ οιηρὶς ἔγεαβυτγΥ, 
6 παά Ὀθοη ἃ οΐγαγου οὗ ἴῃς ἰηϊογοσίβ οὐ 15 
(ΟΙΠΙΓΥ. 

σἰαπάνγοά Οπία..] 1 Δἴογα! γ, ρα κο ουἱ] 
ΟΥ̓ Ο)ηἰ45." 

αὐ ἐν δὸ ῥᾳά Ιογγῖβοά Ἡροάογι.ἢ Β δῖθοΥ, 
παῦ ἐΐ ψ88 6 80 ἰδ (οττιῃοαὰ Ηο]ϊο- 
ἄοτιι5." (διε {π6 σοπιηρηῖ οἡ οἢ. 11]. 32.) 
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Β.6. 4 ΤΒι5 νγἂᾶβ ἢς δοϊΪά ἴο ς8}] Πὶπὶ ἃ 
ΞΞΡῚ τταϊτοτ, τΠξ δα ἀεβεγνθα ννε]] οὗ τῆς 

οἰῖγ, δηά τεπάεγεά ἢ18 οὐγῇ πδῖίοη, 
84 νγλϑ 80 Ζεδίοιιβ οὗ [ἢ ἰδυνῦϑ. 

4 Βυῖ ψβεη τῆεὶγ Πδίγεὰ νγεπῖ 80 
ἔλτ, τῆλ ὈΥῚ οπς οὗ δἰπιοπ᾿β ἐλοϊίοῃ 
ΠλυΓάεΓβ χεγα σομηηλϊ 64, 

4 (Οηΐδ8 βϑεἴηρ τῆς ἀδηρεγ οὗ τἢ}Ϊ5 
ςοηϊεητίοη, δηὰ (μλὲ ΔΑροϊ]οηῖι8, 45 
θεΐηρ ἴῃ ρονεγπογ οἵ ( εἰοβγτία δηά 
ῬΒεηῖςε, ἀϊὰ γᾶρε, δηά ἰπογεᾶβε 81]- 
ΤΏΟΠ 8 ΠΊΔ]Ϊςα. 

ΤΠὮο δοουκαϊίοηῃ, πο ἀουδῖ, νγα58 {πὶ Οηΐδ8 δὰ 
ςοηίτινοα [Π6 το ο Ὀιιδίηθ55. 

Φ. Τδιω «υα: δὲ δοϊά ἐο εαἰἱΐ ῥίνι ὦ ἐσαΐογ. 
1 ἸΟΣΑ]Ὺ, “ἃ ρ]οίῖεσ ἀραϊηβὶ [ἢ 6 χονθγηπιθηῖ. 
ΎΤΗΟ νογὰβ ἅγὲ ἴ6 ϑᾶπι6ὸ 28 ἴποβα υϑεὰ ὈΥ͂ 
Ηεϊϊοάοτγυξ ἴῃ «ἢ. 111. 28. 

πεαίοι οΟΓ δὲ ἰααυ..} Αομραγο οὗ. ἢ. 4, 5. 
ΟΪ45 ννᾶ5 ἴῃ6 Ποδὰ οἵ {π6 οὐ ἢούοχ, ϑἰπιοη οὗ 
ἴῃς Ηε]ἸεηϊΖίπρ ραγῖγ. ΤῊΘ δηϊδροηίΐθπι ΘΟ ἢ 
Ὀγοκο ουὔΐ ΟΡΘΠΪΥ 5οοῦ δἤεγιναγάβ (υνυ. 7-17) 
νγ85 ΔΙΓΟΔΑῪ 5μενίης ἰἰϑεῖς. (866 ἴῃς ςοπηπλοηΐ 
οη οἷ. 111. 4.) 

8. ἐδεὶγ ῥδαϊγε.}] 1.ε. 16 ἔδυά Ὀεϊνγερη 
Οη]1858 δηά ϑίπηοῃ. 

4. “ῥοϊϊοπ.}] ΑΟοτάραγε ςοἢ. 11]. 5. 

ἀϊ γαφθ}] ΡΟ ]ουῖυΒ τγᾶ8 ἃ5 ΔΏΘΙΥ 85 
διπιοη ἴδξ (86 δἰίεσηρί ἴο 8εῖΖε (86 Τορὶο 
[Γραϑυγοβ ῃδὰ ἔδ]οὰ. Ηδ "δά ργοῦδθϊὶυ Ἰοοκοὰ 
ἴο τῖϑα ἈΙΡῺ ἴῃ ἴμ6 νου οὗ 86 ἰχϊηρ Ὁγ δοίης 
ἰπϑίΓυγπλθη.8] ἴῃ ΟὈἰΔΙπἰης ἷπὶ βυςἢ ἃ ἡ] η612]]. 
Τῆς ἔδ]υγε οὗ Ηεϊοάογυ5 μβδὰ ἀἰϊξαρροϊηϊοά 
(15 ορο. 

δ. ποὶ 0 δξ 4 σεῦ Οὗ δὶς εομπίγγο".) 
(οπραΐο Αςίβ χχυ! 19: “ Νοῖ [π4{1 μδὰ ΔῈ ΡῊ 
ἴο ἄσουδα ΤΥ ῃδίίοη οὗ" Νὸο δςοῖ οου]ὰ ὃὈ6 
ΨΌΣΘΟ ἴῃ [Π6 εγεβ οὗ [εἰν ἴδῃ [μδΐ οπς οὗ 
1ΠΕΙΓ ο πὐμηθοῦ 5|1οὐ] ἃ ἰὰγ 4 ςοπιρίδἱπίὶ 
δρδϊηϑδὶ ἢϊ15 παίΐοη Ὀείογε ἃ ἢοαΐμοῃ {τἰθυηδὶ. 
ΤὭὮΘδ δυΐδοῦ, νν ΠΟ 18 γε ΣῪ Ἰεαίομβ οἵ [ῃ6 ποποὺτ 
οἵ Οηϊδ5 (οἷ. 11}. ας; ἴγ. ἃ, ἄςς.), νυ ϑῆθβ ἴο 
εἶδαγ πἰπὶ οὗ ΔΠΥ͂ Β0 ἢ} οὔᾶγο. [ἴ νγᾶβ ποῖ 
᾿ἰ8 παιϊίοη, Ὀυΐ 4 ἔειτην ᾿ηἀϊνίάυ.815 οὗἉ ἢΐ5 ηδίίοη, 
(παῖ ἢς δοςιυβοά, δηὰ (Πϊ5 ἢς ἀϊά ΟὨΪΥ Ὀδοδι56 
ἰϊ νγὰβ τεαυϊγοὰ ἔοσ [ῃ6 ρεῆσσγαὶ ροοὰ οὗ [6 
ὙνΠΟΪ6 ΘΟΠΊ ΠῚ ΠΥ. 

δοὲδ᾽ ρωῤίιεξ απά »γίυαίς.) Οτ, " θοίἢ οοἱ- 
ες γε Υ δηὰ ᾿ηαἸν!021}}γ.᾽ 

Θ. ὠπίτς 1δὲ ἀϊηρ ἀϊά ἰοοξ ἐῤεγεμηο [Ιἰ 
ἄοο68 ποῖ Δρρεᾶγ ἴμδί δείειισιι5 ἴοοῖκ Δηγ δοξῖνο 
δἴορβ ἰῇ Ἴοοῃβοαυξῆςε οὗ ἴπε νἱδῖς οὗ Οπίδ5. 
ῬοΣδδΡρ5 6 τηϊρῃϊ πᾶν ἄοπα 50 ἢ᾿δὰ ἰΐ ποῖ 
ὈΘΟΏ ἴοσ 815 ὑπ Ὁ ἀθαῖῃ. ΟΥ̓ Ῥογῆδρϑ 6 
ΤΆΔΥ Ὦᾶνο 5 πιραι ἶβοὰ γαῖμον στὰ δίπιοῃ [ἢ 6 
ἩεἰἸοηϊδῖ, {8ΒΔη νὰ (πς ϑδἰγίοςῖ [ἐν 8Ὸ 
ννδηϊοὰ διπηοη ἴο θ6 βυρργεβϑθα, 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΙ. ΙΝ. [ν. 2---Ἴ. 

ς ε νεηϊ ἴο ἴῃς Κίηρ, ηοξ ἴο δῪὲ 
Δη ἌσΟΙΒΕΓ οὗ ἢῖ8 σουπίγπιοῦ, Ῥυΐζ 
βεοκίηρ ἴῃς ροοά οὗ 4}}, θοῖ ἢ Ρυροκ 
Δηὰ ργινδῖα: 

6 Εογ ἢε 8ᾳνν (δῖ ἰξ νγᾶβ ἱπηροϑ- 
8 0]65 τῃλὲ τς βἰδίε 5ῃουϊά σοπόπυε 
υϊεῖ, ἀπά δίπιοη ἰεᾶνε ἢπὶβ [ΌΪ]γ, 
ὉΠ|655 τῆς Κίπρ ἀϊά Ἰοοῖκ ἔβεσε- 
τηΐο. 

7 Βυῖ δἤτεγ τῆς ἀεί οὗ ϑεϊευςυς, ΚΕ! τ 
ψἤεη Απιίοςδιβ, ΓΑ] Ἐρρἤδπος, 
τοοῖ τῆε Κίηράοπμι, άϑοη τς Ὅτγο- 

δ 2. ΟΝ ΤῊΗΕ ὈΞΕΈΑΤΗ ΟΕ ϑδεέεευσυξ ἂνἣν 
ἈΑΘΟΘΕΒΒΙΟΝ ΟΕ ΑΝΤΙΟΟΗΌΒ ΒΡΙΡΉΑΛΧΕΣ, 
ΙΑΒΟΝ 15 ΜΑΡΕ ΗΙΘΗ ΡΕΒΙΕΞΥΤ. ἘΆΑΡΙΡ 
ΑΡΨΑΝΟΕ ΟΣ ΤῈΕ ΗΕΙΕΝΙΖΙχΟ Μονε- 
ΜΕΝΤ. 

7-2. Τῆο βυάάρη ἀεδῖι οὗ ϑεοϊδςυΞ τπὰ 
δοοοϑϑίοῃ οὗ 15 γουηροσ Ὀτοίδοσγ, Διπεοοσδυς 
ΙΝν., Κηονσῃ ἃ5 Ερὶρίιδηθβ, ἱπίτοάυσθα ἃ πὲπ 
εἰεμηθηΐ οὗ ἀϊδοοτά πο [οὐνὶϑὶ αἴαιγα. [ϑοι, 
ΟΥ τϑῖθεγ [οδῃυδ, [δ 6 οὗ ΟὨῖ25, σο- 
ξατα θα [ἢ δοςεβϑβίοῃ οὗ ἃ ΠΟῪ Κίηρ 25 ἕδτοιω- 
8016 ἴο 5 οὐ δηλδι το, δηὰ, βδνῖησ ματ- 
οβδϑοὰ (πὸ ὨΙρ ἢ -ὈΓ ΞΕΥ οἷος οὗ Εἰρὶ 
(γονν ΕἸ Π961}} Βεαγί δηὰ ςοὺ} ἱπῖο ἴδε Ηεϊ- 
ἰεηϊδβεῖς πιονοιθης. Ηδς Ὀερβδη Υ εγοςιηρ ἃ 
δΥτληδϑίυπι αῆον ἴ6 Οτοοδη ἔδϑηϊου ἴῃ ἔδο 
ἱπητηθάϊαϊε ἠεὶουγμοοὰ οὗ [Ἐσυββίθει (Ὁ. 
11); δῇοσγ ψὩ] ἢ μὸ ἀϊδοοηθηυοα τῃς Τ' 
δεῖνος (νυ. 14), ἀρεά ἴῃ 41} τεϑρεςοῖὶξ Οτεσδη 
ΤΔΏΠΕΥΙ͂Ξ, Δηὰ βοηΐ δηνουβ ἴο ΤΥΓο, ννβο τπσετὸ 
ἴο ἴακο μὰ ἴῃ ἃ βδοτιῆςε ἴο Μεϊκασίι, τὰ 
Ὑγτίδη ογουϊεβ (υ. 19). Ης 8150 οδιδιμοά 
ἴοτ [86 ᾿πῃ δ 8πῷ οὗ [ἐγυβϑίετι [6 οὶ ἶ 
οὗ Απίϊοςϊ, δηὰ ἐδιρῃῖ ἴποπὶ ἰο 5211 τδοτι- 
56εῖνθϑ ΑηΠος δΔη5 (υῦ. 9, 19). 

7. αὔεγ δὲ ἀεαϊδ 90 ϑείεμει:.) ἈΝοΙΝπ, 
16 Κηονῃ οὗ 186 ἀεφδίῃ οὗ δεϊευςυ 
[Π6 Ὀάτε ἕδςϊ [δὲ 6 νγᾶ5 ρ]οί(οὰ ἀραϊηςῖ δηὰ 
8ἰδλὶηῃ ὈΥ Ηε]ϊοάοσγιιβ, οὔς οὗ δῖὶβ οουτίοτς 
(Αρρ. "ϑϑγτίας. ὃ 46), ῆο ἰ8 Ῥγο δ Ὀν ἰάεδη- 
τς] 1 [ἢς “Ἢ ἰΓράϑυγοσ ἢ ΟΥ̓ ““ ταϊηϊπῖοτ ̓ οἵ 
οἷ. 11. γπ40ο. Ηε]οάοτχιβ Ξεἰζεὰ ἴπε τῆσοης, 
δυΐ νγὰβ ἴῃ ἃ {π||6 ἔἶπηθὸ ἀνε ἔγοση [ὃ ὃ 
Ευπηθη68 οὗ Ρεγράγηυβ, ο Ὠδὰ ἐσρουπεὰ {π6 
σδ56 οὗ Απείοολιι5, δοϊδυουθ᾽ Ὀτοίδοσ. 

«υδέηρ “πεοεῤμα, οαἰεά Ἐρίῤῥαπες, ἔοοῖξ ἐδε 
δἰηφάον!} Οὐ ἴΠ6 πᾶπὶθ “ Ερίρμαπος," 96 
ἴ(Πε ἐοϊιηπιθηΐ οἡ 1: Μδϑςς. . το. Ερ  ρῆδηδε 
τεσεῖνεδ (86 Κίηράοπη ἔγοπλ Ἐς ΘὯδ5 ἴῃ 
Β.Ο. 176. Ηδ τεϊξπορα {Π| 8.0. τό. 

ασοκ 1δὲ ὀγοίδεγ 97 Οπία..) ΤΏς οσὶςξὶμδὶ 
πᾶτης Οὗ ἴαϑοῃ ννγᾶβ [οβίνυδ (Ὀϑερδ. “ Α. 1» 
ΧΙ, ς, 8 1). [ἡ σοῃῃεοίίΐοη ψῈ Ὠϊ5 σοποσγαὶ 
ΗεἸ]εηϊΖίης Ρο]ϊοΥ, 6 σπδηρεὰ ἢϊ5 τπιδῆης ἰηῖο 
͵Άϑοη, ἴῃ6 Οτγϑεὶς δρροϊδίίοη ὑδϊοΐ τηοεῖ 
ὨΘΑΓΙῪ Δρργοδοδὰ ἴο 1. 



1. ΜΑΟΟΑΒΒΙΕ. ΙΝ. 

ΒΟ. τοῦ οἵ Οπὶῖδε ἰαδουτεὰ υπάοτῃαηά 
“Ξ ΠΡ το δὲ Βίρῇ ργίεβε, 

8 Ῥτοηπηγίϑδίηρ ἀπο τς Κίηρ ὃΥ ἰπ- 
τεγοεβϑϑίοη τἤγθα δυπάγεά δημὰ τῆτεε- 
β0ογε [α]εηῖβ οὗ 8ϊΐνεγ, ἀπά οὗ δποῖδεγ 
γανθημδ εἰσ τ τ] επῖ8 : 

ν. 8---2.] 569 

εἶ οὐὴ παίϊοῃ ἴο {πὲ Οὐεεκίβῃ Β.6. 
[Δ5ῃϊίϊοη. ΞΕ 

11 Απά τε γογὰὶ ργίν!]ερ 68 ρτδητεά 
οἴ ϑρεςϊδὶ ἔδνοιιγ ἴο τῆς [ενῈ ΌΥ (ἢς 
πγεδηϑ8 οἵ “ [οῃη τῃε ἔδίμεγ οὐ Ἐπ ροΪε- “ ϑες 

ἃς. 8. 
τ ιι89 ὕῆο ννεηΐ ΔΠῚ Ραββα οῦ ἴο ἘοπΊα :7. 

.- 

9 Βεϑβιάε τῃϊβ, 6 ρῥγοπ)ίϑβε ἴο δ8- 
ϑσῃ δὴ Ὠυπαγεὰ δηὰ ΠΗ͂Υ πιοτα, ᾿ξ ἢς 

τ Μᾶς. Σ. τη ρῆς ἤᾶνα Ἰίσεπος ἴο 8εῖ ἢΐπὶ ὉΡ δ8 
Ρίδςβ [ογ Ἵὄχοίςῖβθ, ΔΠα ἔοσ τῃ6 {γα ηηρ 
1Ρ οἵ γουῖῃ ἴῃ τῆ6 ἐΔϑῃϊοηβ οἵ τῃ68 
Βεδίμεη, δπὰ ἴο ννυγιῖα {πεπὶ οὗ [εγιι- 
58 Ια τὴ ὁγ ἐδε παπιθ 97 ΑΠπιοςσΙΔη8. 

΄ιο ΝΙΝ ψ θη τῆς Κίηρ [δά 
στδηϊεά, δπὰ ἢ ἢδα ροζζθη ἰηΐο ἢΪ5 
Πδηά τῆα τγυ]ε, ἢς ἐογίνν ἢ Ὀγοῦρῆς 

ἰαῤοιγεά ὠπάργῥαπά ἰο δὲ δὶ ῥγίο.} ο- 
ΒΟΡἢιι5 Κποννβ ποϊπίηρ οἵ άϑοη μανίπρ 5110- 
Ρἰαπίοα [μὶ5 Ὀγοΐμου ἴῃ τῆς πἰρ ΡΥ ϑι Ποοά, 
ΟΥ Ὀοιρδς τῆς αἰ ΠΥ οἵ Ερίρμαπεθ. ἡ ἴῃ6 
σοηΐγαγυ, μῃ6 γοράγαβ δ1πὶ ἃ5 μαυϊπρ διισσεοαδα 
ΓΟΡΌΪΑΓΙΥ ἴο {πῸ ΟΠοΘς δἵ [18 Ὀγοῖμογβ ἀθδίῃ, 
16 ΟΪΥ 5οη ἰεΐ θεμ πα πὶ ὈΥ Οπΐ858 δθεϊηρ 
δι ὃ “ἢ, δπὰ {πογείοσε ἱποὶρῖθ]ς (( Δ. 1. 
᾿ς ἀν δι} 

8. ὁν ἱπίογεοσσίοη.) ἘδίΒογ, "δῷ 85 ἱπῦθτο 
νἱον." Τῆε ργοβοηΐ δαιϊναίθηΐξ οὗ 440 ἰαἰοηῖβ 
νοι] θ6 ἀδονὸ 7ς5,οοοΐ. βίου! ηρ. [ἴ ἀρΡρΘδΓ5 
Ὀγ τῃ6 Ἰαῖον παγταῖνο (υ. 23) [παῖ [6 ΠΊΟΠΕΥ͂ 
ννᾶ5 ποῖ ραϊὰ {1}} {πγθὲ γϑαῦβ δοσνναγάβ. 

9. δὲ ῥγοριδεῖ 1090 πὐοὶσπ απ ῥμπάγεώ ἀπά 
ΛΩ͂Κ νιογε.)] Ἀδίμοσγ, κ 6 Ῥτοιιὶβοὰ ἴ0 ρῚ 9 8 
πυϊτῖοι ππἀοτίαϊκίηρ ἴοσ 4 μυπάγοὰ δπά 
ΠΗ͂Υ τπηογα." 

ο «εἰ ῥὕη μ ἃ ῥίαςο 30 γ ὀχογεῖε.}] 866 
ι Μδες. Ϊ. 14, ἀπά {Π6 σοτηπηδηΐ δα Ἴοε. 

ῶγ θὲ γαϊπέηρ μ οΓ γοιδ ἱπ ἐῤὲ ξασῥίοης 
9 δὲ ῥεαίῥοι.ἢ Νοιίμίηρ ἰ5 σαι ἴῃ ἴῃ οΥἹρὶ- 
δὶ] αδοιῖ “16 [φϑῃιοηβ οἵ ἴῃ6 πραΐϊῃοη," ΠΟΥ 
ννὰ5 ἴῃς ρίαςς Ἰητοημἀθα ἴο 6 οπδ οἵ βόπογαὶ 
δαἀιιοκίίοη. Α “ ΕΥπιπαβιπι "ἢ δη4 “ ορΠοδΑ 
νγ8 ΔΠ Ἔχ γο ἰβοσστοιηά ἴογ ἴπῃ6 ὈΟΩΠγ (ταϊηΐης 
ἀηα γοσγοαζίοη οὗ γουηρ πθη, ννῆοϑο πηθηΐδὶ 
ΔΠα τπογαὶ γαϊπημ νγᾺ5 οἴπογννῖίδο ὑγου θὰ 
ἴοσ. 5111 τὸ ἰηδτιτιοη νγὰ5 580 1ΠοσΟ ΡὮΪ 
Οτθοκ, απά 50 πιο αἵ ναγίδπος νγἢ βίαια 
Ηοῦτγον Παὶῖ5, [μας 11 σοιά ποῖ δι ὀχοσῖ ἃ 
ὙΟΤῪ ατοαΐῖ ᾿ηἤθποηςε οὐεῦ 1ῃ6 ρόηογαὶ ἴοπὸ οὗ 
ΤΊΟΓΑΪ5 δηὰ πλᾶπηοῦθ. (8ε6 να], Η!5ῖ. 
οἵ ϑγϑρὶ,᾿ νο]. ν. Ρ. 294; ϑίδηϊου, Ἰθοΐαγοβ 
οη ἴδε [εν ΟἤμυγοΙ, νοὶ]. 11. Ρ. 291.) 

απά [ὁ «υγίϊς ἐδέηι Ο, ϑεγιααίρηι ὃν δὲ παλ)6 
07, “πηοοῤίαπ.ἢ ἘἈδίμογ, “δηᾶὰ ἴο σϑβ  ΒΌΟΣ 
88 Αὐἰϊοοβίδηβ 4}}] ποθ Ψνῃῇο ἄντ ἰὴ 
Πογιιβαιοπι." ὙΠΟΓΕ ν 85, ἴἴ νοι] βοοτῃ, ἃ 
ὁ ΟΠ ΖΟη5ἢΡ οἵ ΑπΈΟΟἢ,ἢ ἃ5 {πεῖ 5 ἃ 
οἰτἰζεηβαρ οὗ Κοπιο, νη σου! ὕεὲ. ΠΠΌΟΙΥ 

ἴογῦ Ἀπ ἃπὰ δἰά, ἢθ ἴοοϊς ἃνΨᾺῪ ; 
ἀπά ρυττηρ ἀονγῃ [ῃ6 ρονεγηπΊθηῖβ 
ὮΙ ἢ ψνεγα δοσογάϊηρ ἴο τῆς ἴδν, 
ἢδ Ὀγουρῆς ἃρ πονν ουβίοπιβ Δρδίηϑβί 
(ἢε ἰανν : 

12 ον ἢ θυ ρἰδάϊν ἃ ρίδςς οὗ 
ΕΧΟγΟΙβῈ ὑπάεγ τῃ6 ἴονγεῦ 115616. δηὰ 
Ὀγουρῆς τἢ6 σἢϊθΕ γουπρ τηθη ἀπά 6Γ 
ἢϊβ. 5 δ] ςτοη, ἀπά τηδάς τΠ6 πὶ ννθᾶγ 
ἃ ἢαῖ, 

-“-.-- “-““-“ὦὁσ.............. 

ἱπιραγιθὰ ἴο ποη-Γαϑίἀεηΐ5β. ὙΠΘΥΕῈ ἀγα ΟΟἱἢ5 
ὙΏΙΟἢ πιδηζίοη ϑυςἢ ἃ οἶδθ5 οὗ ρεΐϑοῃβ δῖ 
Ριοϊθηαῖβ (Μίοππεῖ, " Πϑεβοσιρίίοη ἀθ5 Μέ- 
ἀ411}165,᾽ ἴοπι. ν. ΡΡ. 37, 88, 216; ἴοπι. Υ]]]. 
Ρ. 30, ἄς.) |άϑθοὴ οὐϊδίπεα (15 οἰ ἸΖεηϑῃρ 
ἴον ἴπ6 Ρθορὶθ οὗ [ογυϑαίοη. ὙΥ δδὶ τὶ ρῃϊβ ἢ 
ςοηξοῖτοα 15 ὑποογίδίη. 

10. αὐδέπ.... δὲ ῥαά φοΐίεπ ἱπίο δὲς δαπά 
ἐδε γωἶθρ) 1.6. [6 ΠΡ ΠΡ ΡΓΙΘΘΕΥ οὔῆςς, νυ [ἢ 6 
Εἶν] ροννοσ νυ] ἢ δὲ [15 {πιὸ Ὀε]οηροά ἴο [{. 

δὲ ζογίῤαυ ὀγοιφό ἢ Ἐδῖμογ, “ρσγο- 
ςοοἀσδὰ ἴο ὑστίηρ ἢ (πὸ ἐρηρεγζεεῖ ἰθη56). 

11. 266 γογαΐ ῥγίυϊίοσες σγαπίφά 9.7 “ῥεωαὶ 
αυοιω το ἐῥὲ ϑέαυ..).Ὶ ὍὝΠοβο ρίνθεη ὃγ Δηϊ- 
οὔ ἴμ6 Οτοαῖ ([Ὀβϑρλ. “ Δ. [.᾿ χὶ!. 3,83) 
αγθ, ἴἴ ἰδ Ρργοόῦθαῦ]ο, ὄὀϑρθοία!ν τηρδηῖϊ. ΤΠ6 
τηοβϑῖ ἱπηρογίαπε οὗ ἴπε56ὲ ννὰβ ἴπ6 στρῃΐ οὗ 
Ὀεϊηρ βονογηθα ὈΥ {πο γ οὐ ἰᾶνν8 (πολιτευ-» 
ἔσθωσαν πάντες οἱ ἐκ τοῦ ἔθνους κατὰ τοὺς 
πατρῴους νόμον). 

ὧν δὲ ριόϑαρς οΥΓἹ υούη ἐῤὲ ζαῖδεγ οὶ Εμροίε- 
»ημ5.}1 ΟὈΟΠΊΡΑΓΘ τ Δίδοο. νὴ}. 17. να Πᾶνθ 
πο ξυσῖμοσ Κηον]θάρε οὗ [ἢ15 ““]οΠη," οὐ οὔ πὸ 
Ρατί νΠ]ο ἢ ΠῈ ρῥ]αγοά τῇ ορϊαϊηΐηρ ἴῃς ρῥτῖνῖ- 
Ιεμοὸβ. ποσὰ Απίόοσπυ5Β. Ηδ ννα5 δυο ΠῚ 4 
655 ἔδπιοιιβ πῖλῃ [41] [15 50}. 

αὐϑο «υὐεπὶ α»ιδασσαάον ἰο Κοριϑ.)] [ἴῃ Β.0. 
162-ι. ΕοΣ δὴ δεζουηΐῖ οἵ ἴΠ6 Θπηθαβου, 566 
ι Μίαδος. υἱϊ. 17--12.Ψ 

2ιίπησ οαυπ ἐῤὲ φουεγηριθη..}] Ἐδίδογ, 
Φ{ΠῸ τποὰθ8 Οὗ σΟΥΘΣΠΤΘΙΐ.᾽" 

12. ττίογ ἐδ ἐοαυοῦ ᾿σο 7 ἘἈΛΔΓΠΘΥ, “' ὩΠΟΘΥ 
Πς οὐταὰ 91." ΤῊς ραγςσυ]ατ “ ἴοννογ᾽ (ἄκρα), 
οἵ ψ ῃϊ ἢ νν6 ΠΘΩΓ 50 τοὶ ἴῃ ἴἢ6 ΕἸγϑῖ Βοοκ, 
ννὰ5 ποῖ νοὶ Ὀι} (566 τ Μίδος. Ἰ.. 31). ΔΥΒαῖ 
15 ποῦὸ ἱπτοπ δα νου] βθοσῃ ἴο 6 [86 δοιΠ γῃ 
ΟΥ βοι [ἢ -ὰὦἰ ϑοση 81]. 6 ἸοΙΠοϑὲ ραγί οὗ {6 
οπίϊγο οἰἴο Ὑπὸ ΨΥΘΓ γοραγβ 1 85 ἀμεγα- 
ναϊίοη οἵ [αβδοη 5 οἤεπος, (ἢ 6 δ} τῃὸ 
ΕΥ̓ΤΩΠΑΒΙΠΠΊ 50 ΠΟΤ 1Π6 ΟἸΤΥ. 

»ηαχο ἐδεέρὶ αὐραγ α ῥα] ΤῸ τποάρσῃβ (15 
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Β. (. 13 Νοῦν β0 ἢ τνᾶβ (ἢς Πεῖρμε οὗ 
“Ηρ Ογεεῖκ ιβίοπθ, δπά ἱποιεᾶθε οἵ 

υἱν δ 
Ποῖος ἰῃ 16 
τοϊάςς, 

Βοδι οἶδ ἢ τηδηηοῖβ, {πγοῦρῃ τῆς 
Θχοεθαϊηρ ργοΐληθῃςβϑ8 οὐ Άβοη, [Πδῖ 
ἌΣ: ντοῖο, Δη4 πο Πρ ρῥηαβῖ; 
14 δὶ της ῥπεβ Πδὰ πο Ἴοου- 

ΓΆΡΘ ἴΟ βεῖνθ ΠΥ ΠΊΟΓΕ δῖ ἴῃς Δἰ[ΆΓ, 
δυὲ ἀεϑρίϑίηρ [ῃς ταπιρ]ε, ἀπά περϊεςῖ- 
ἴῃρ ἴτε 8δοῦβοαβ, ᾿δβίεσπθα τὼ δὲ 
ραγίακοῖβ οὗ (δε υπίλννῆι! δ] ονσαποα 
ἴῃ (ἢ ρίδςα οἔεχεγοίβε, δτεγ ἢς ρᾶπὶθ 
οὗ "Πιβουβ οΔ]16ἀ τῆεπὶ ἕογιῃ ; 

Ις Νοῖ βεζείηρ Ὀγ τς Ποπουβ οὗ 
{Βεῖγ ἔτ ῃοτβ, δας Πἰκῖηρ (6 ρΙοΥΥ οὗ 
τε Οτεοίδηβ δεβι οἵ 8]]. 

ἄοοβ ποῖ Ἄρρεδγ ἃ ξῖεδῖ οὔεποε. Βυΐ [(ἢ6 
Ραγίϊουϊαγ δῖ τηοηϊοηδά---μο Ὀτοδά-Ὀγιταπιοὰ 
᾿αὶ οἵ 2είασι---νγαϑ αἰϑοτεάϊ εὐ ἴῃ [εννῖϑῃ 
6γ65 ὉΥ 118 δϑϑοοίδιίοη 11} ἤριγοβ οὗ ΜογουΥ, 
[πε Ὀγοβϑίἀΐϊης οὰ οὗ σγπιπδϑία, δηὰ 50 βεεπηθά 
δἰπηοϑῖ δὴ ἰάοϊδίτουβ δπΊ Ὁ] 6 1]. 

18. “α:οη, ἐδαΐ ὠπροάΐν «υγείορ, απά πο δὲ δ 
2 γί. ὕὐνόσίβυ, ἐς., ἴο θ6 σουπῖοα ἀπιοης 
ἰπς τοὰὶ Ηἰρἢ Ῥυιοϑίβ. (Οοιηραῖε δῖ. Ραυ], 
οὗ Βιπιϑοὶξ, “ (ἢδξ ἅπὶ ποῖ τηδεῖ ἴο Ὀ6 ςΔ]]εἀ δῃ 
ἃροϑίϊο. 

14, ἐδὲ ῥγίοῖ: δαάδ πο εομγασο}] Ἐδίδοσ, 
“ὁ η0 ζοϑδάϊΐῃ ϑϑθ," ΟΥ “πο πο] πδίτος." Α5 
Πεδη ΘιίδηὶεΥ β884γ8, “ὙἼὙΠῈ γῥγεβδίβ ἴῃ ἴῃε 
Τερὶο σδυρῆϊ [δ ἱηέεςξίοη, ἰο {μοὶγ 5δοτὶ"- 
ἢςϊαὶ ἀιι[165 πηβηϊϑηθά, δηὰ τη ἀοντῃ ἔγουῃ 
ἴῃς Τερὶς οουτί ἴο ἴδκο ραγί ἴῃ [86 5ρ60- 
ἴΔο]6 ἃ58 ϑοοῦ 48 (ΠΕΥ πεαγὰ ἰ6 α'ριδὶ. ... 
Ὑ1Οἢ νγᾶ5 ἴο ἰοδά οὔ᾽ [Π6 ραπηθβ᾽ (' 1,οοΐυΓε5 
οὐ ἴδε [ον 88} ΒΟ ΣΟ ἢ, νο]. 111. Ρ. 291). 

δὲ ὠπίααυμὶ αἰϊοαυαπεε ἢ Ἐδῖμοσ, “16 
ὈΠ͵ΙΑΙΝΙΙ ΟὟ 86 ΟΥ “ οχδιοἑτίοια. Α 
Ἰάτξαε ΟὐἹἸΑΥ νγὰβ ταδάς ὉΥ ἴπὸ διῖπουῖ65 ἴο 
ΤΟηΔΟΓ [Π6 ρυιηηδϑί δἰγαςῖϊνο ὙΠΟΥ ῬγΟΓῈ 
ἃ Κἰπά οὗ “Ῥεορίεἷβ ραγκβ, ψ Ὡς ἢ ἴἴ οοβῖ ἃ 
φοοὰ ἀδαὶ ἴο Κεοὸρ 'ρ. Αἰπ)εῖοβ σοηϊεπάοά 
ἴῃ τποπὶ; τβοίοσιςϊδη8 ἀεοϊαϊπηεα : ἰυ  Ἴ6Υ5 
ΡΓΟΔΌΪ οχμι θεὰ {πεῖς ὑΠ ΚΒ. ὙὮς οὔδος 
οὗ γυμνασιαρχής, ΟΥ Ῥτονίἀεν οὗ [6 ξγπηηδδὶα 
σπμ ὙΠΑΘυΟΥ νὰ8 τοαυϊγοα ἴο τδκο {Ποπὶ 
δἰἰγδοῖνο, νγὰ8 σεοκοηθὰ ἃ ΨῈΥῪ Θχρθηβῖνα 
ΟὨΘ. 

αῇον ἐδεὲ χαρπε οΥ Πίος εαἰοά ἐδεηι ζογ ὁ. 
Ἀδίδεσ, ἐαἶϊεν 1:6 Ῥ»τοοϊδιιδίζοι οὗ [89 
ἀὲοιοι τοίη Βεαὰ Ὅθθῃ τ8ᾶ0.) Τῆς 
ὀΧοσοῖβο8 οροποὰ νυ ἀἶβκ,, οΟΥ φυοῖξ, [γονίης, 
ὙἘ]Οἢ νγᾶ5 1156} ργοσθάςα ΌΥ ἃ πρόκλησις--- 
8δη ἰηνίλίΐοη ἴο 41} ψῆο ννϑῃθεα ἴο ἴδκε ρματῖ 
ἴῃ 1. 

15. Διο «“εἰἰϊηρ ὁγ ἐδὲ δομοιγ: 9. ἐδεὶ 
αέρενς Φ.}1 ὙΠ|Ι5 18 δοδγοῖυ 1πι6} 1 10 ]6. 
Τνγδηβἰαίε.--- ηοί βεϊ[ἰηρ ϑβίογε ΌΥ [Π6 ΒΟ ΠΟΥ 

1. ΜΑΟΟΑΒΡΕ 5. ΙΝ. ν. 13-ἰ΄. 

16 ΒΥ τεᾶϑοη ᾿Πογεοΐβογα σϑ] τη γ 
ςΔπι6 ὕροη 1Π6πὶ: ογ πεν Πδὰ ἢεπὶ 
ἴ(ο δὲ {86 ῖγ δπαπιοβ δηά ἄνεηρεῖς, 
ψνΠοβς ουβίοπι {Πεγ [Ὁ] οσγεά 50 εἊγ- 
Παβίγ, Δηα υηΐο ψγῆοπὶ ΠΟΥ Ἃἀεϑιγεά 
ἴο δὲ {πκε ἰῃ 411} τΠηρβ. 

17 ἔστ ἴξ ἰβ ποῖ ἃ ἰ'ρῆξ την ἴο ἀο 
νυ Κα ϊγ δραϊηβι τῃς [8 οἔ Οσοά: 
δυῖ τῆς πηθ [Ο]]οννίπρ 584}} ἀεοΐλγε 
[Πμ686 {Ππ]ηρ8. 

18 Νονν ψβεη τς ρδπιε {μδξ νυᾶβ 
υϑεά ἔἐνεῖν ΔΙῚ γεὰγ τνᾶβ ἱκερῖ δἵ 
Ίγταβ. ἴΠ6 Κίπρ Ὀεΐηρ ργεβεπῖ, 

Ι9 ΤῊΪ5 υπρτᾶςίοιβΒ ᾶϑοη ϑεπῖ 
᾿βρεοῖ2} πιεββαπρεῖβ πηι εγυβαΐεη,, 

ὙΠ Οἢ ΓΒΕΙ͂Γ 8|Γε5 δοϊεοεπιθά, Ὀυῖ ἀδοτηῖτσ ἴἴνοθς 
ξἰοτγίεβ [Ὡς Βιριιεϑὶ πο ἢ εγα ἀρρσουδὰ ὃτ 
[Π6 Ογεοῖκβ." 

16. ΜΒ» γεῶτοῖ «υδεγέο ῦ σογε σα ξαπεε 
μον ἐδ] ὙΠῸ Ὑτῖῖοσ υἱεῖ [πῸὶ ἀσϑοςτ- 
(ἰοῦ οὗ [6 Τεπρὶε ΕΥ Αποςσδυ, δηά [ὃς 
Ῥογβθουζίοη [δὲ ἐοπονρά, ἃ5 ἃ Ἰυέάξστησει οε 
(ες παϊΐοη ἔογ ἴπ6 ᾿ευῦ ἢ νος τς [24 
ψοϊοοτηθὰ [ἢ6 ἤγϑι ἀσοραγίυγος στ δποεηῖ 
Ηεῦτον ργδοῖίςοθ, δηὰ ἱηίγοἀυςοη οἵ Ηε]εηῖς 
πονοῖε8. ὙΒοΥο ννὰ8 ἃ βρεςϊδὶ Νοσηδϑῖς, ἢς 
σοηϑβιάογα, ἰη [86 ἰηκιΤυπηοηῖβ οὗ (ΠΟΣΣ ςἤδοῖῖςο- 
τιθηΐ θείης [86 ΘΓ Ρεορὶε ὑνἤοβθα στϑηησῖβ 
δηᾶ οὐυδίοπιϑ ΟἹ δοπὶα ροϊηΐ5 ΠΟῪ δεῖ θεεη 
80 ΘΑξΕΤ ἴο πιᾶκε (Πεῖσ οὐνῃ. 

αυδοῖό εἰαέο».} ἘἈλῖΠοΥ, “ οϑε δα δῇο: 5." 

17. ἐδὲ τέριο ζοοαυδισ “δα Ζεεασε ἔδει 
ἐῤίηφ:.} 112. “τῆς οουζϑε οἵ τἰπ|6 νυ]}} αἰνσατε 
8ιιδνν [ἢδί [ἴ 15 ὨΟ Ἰρ}ν τηδίζεσ ἴο ἀο τυϊοκούϊτ 
ραῖηϑῖ Οοὐ 5 ἴαννβ." 

18. «υδέη ἐδεὲ φαγ δαὶ εὐαῇῷ τρεὰ φεῦ 
Πδ[ΕΗρ γεαγ «υα: δεῤῥὲέ αἱ γι.) ΤῊΘ “Οτοιλῖ 
Οδμλθ68" οὗ Οτεεοα νγεσε ςεἰεδταῖϊθαὰ οἴ μεῦ 
ΕΥΘΙΎ Αἰϊεγηαία Ὑϑᾶγ, ΟΓΥ ΟὔΟδ ἴῃ ἔΌΌΣ γεδς. 
Τῆς ρτοαίεδὶ οὗ 4}1--ἰὴς ΟἸγγλρίδη δα τὰς 
Ῥγιμίδη---ε!} υηάον ἴῃς Ἰαϊίοτ . ΑἈμπά 
8:0} νγγᾶβ 4ἰ5ὸ ἴδε ςδϑεὲ ἢ [015 ἔεϑεναὶ αἱ 
Ύγτο, οἷ νγὰϑ ῬΟΓΠΔΡ5 δὴ ἱπιϊ ἰδίου οὗ τὰ 
Οἰγτηρίς ομς (Οτ πη). 

ἐδὲ ἀἰπιρ δεὶπο ῥγεσοη} Ἐρρῃδησα νγὰς ἃ 
Ἰονοσ οὗ σϑῇον δηά ράγτηςβ (Ροϊγῦ. χχχὶ. ς, 4). 
Δ πδίΌ ΓΔ ΠΥ αἰϊοηάεά 50 ἱπιροτίδης 8. ἔδϑεϊνδὶ 
858 [158 5668 ἴο πᾶνε ὕθθη. |[490ῃ Ῥσγοῦδοϊγ 
βοηΐ 18 οὶ ου δοοουηΐῖ οὗ ΕρΙρἤδηθ5 δεΐησ 
ἴπογο, ἴο ἀγαὰνν ἴδς Κίηρ᾽ 5 αἰϊεηϊίοῃ ἴο 8195 
Ἡεἰϊοηϊζίηρ 264]. 

190. Τοῖς μπρτασίος 7.405.}0 ἘἈδῖδοσ, “ἘΜ 
ψὶοϊκοοα [Δ50η.᾽ 

4εηὲ “βεεία! »προσέησοῦ,.} Ἐαῖμον, " δαοτοὰ 
ΘΙΥΟΥ Δ." ὉΠ ᾿νογά (θεωροῦ ἰ5 ιιϑο ΟΩΪΥ οἵ 
ΤΑΟ55ΘΏΖΟΙΒ 986ηϊ Οἡ ἃ ΞΔογοὰ εγσδηά. 

μ 
- 
ἥρασαν 
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με 
ρ»“- 



Υ. 20---22.} 

ΒΟ. νδο νγεῦ Απιοςίδηβ. ἴο σΑΓΓΥ [ὮγεΘ 
εἰς. σ74. 

εἶσ. 173. 

πυπάγεά ἀγςοἢπ)85 οὗ 8ιἷνεσ ἴο [ῃε 84- 
οτῆςε οἵ Ηεγοιε5, ψ ἢ ἢ ἐνεῃ τε 
θαΆγειβ τμεγεοῦ τπουρῆς πὸ ποῖ ἴο 
δεβίουνν ὑροη τῆς 5δογιῆςε, θεσδιιϑε ἰΐ 
νν5 ηοῖ σοηνεηϊεηῖ, θαῖ ἴο ΒΕ τεβεγνεα 
ἴογ οἵ οῦ σῃάγραβ. 

20 Ἴ 5 τποΠοΥ τΠδη, ἰπ τεραγὰ οὗ 
[6 δδηάεογ, ννᾶ8 δρροϊητεά ἴο Ηετγσοι- 
Ιε5᾽ ϑβϑδογίῆοςα ; θιῖ Ὀδοδιβα οὗ τῇς 
θεᾶγαγβ ἐπεγθοΐῖ, ᾿ς ννᾶ8 βπιρίογεά ἴο 
τῆς πιδκίηρ' οὗ ρα] ][68. 

21 Νον ψῇεη Αρο]]οηΐι5 τῆς “τοχ 

«ὐδὸο αὐεγὸ “μεοοῤίαη..1] 866 ἴμε6 σοχηπιθηξ 
Οἢ συ. 9. 

ἐῤγοο ῥωπάνγεά ἀγασνης οΚ ἰἰσονἢ ὍΤῊΪ5 15 
50 5118}] 4 51:1π|---ἰ655 τῃδη τοὐ βίο! ηρ---ῃαῖ 
τῆς τϑδάϊηρ 15 νυ ἢ σθάβοη ϑιιβροοῖοα. ϑόνογαὶ 
155, δπὰ [6 δυτίδο ουϑίο ἤᾶνὸ 3,300, 
νΥ ἢ ἢ 15 ἃ ἴδ τῆογο [ἰΚΟΙῪ ἀπχουηί. 

ἐδὲ «αογίβεε 9, Ηεγειΐ..)1 ὍΎΤΠε Τγτγίδη 
ΜΕοΙΚαυῖῃ ννα8 Ἰἀθη ρα Ὀγ τῇς Οτοοκβ ἢ 
{ΠῚ οὐ Ηδογσοι]65, ποι ἢ οἢ ὯΟ ΥΕΓΙΥ͂ 5ιιῆ- 
εἰορηΐ ρστοιιηάβ. Ηθ ννᾶὰβ ΤΟΥ ῬΓΟΡΟΙ͂Υ δη 
ἀϑροοῖ οἵ δὶ. (ἢ6 διιη-μοά--- Βαδὶ νἱθννθα ἃ5 
“186 Κίηρ οἵ τὰς οἰγ,᾽᾽ τς δρϑςϊαὶ συδγαΐδῃ 
δηά ὑγοϊθοϊου οἵ Ἴγτο. (δὲεὲ " Αποείθηϊ Κδ]1- 
δἰοη5,᾽ ΡΡ. τόι, 162.) 

«υρίορ φυεη δὲ δεαγεγς. .. ἐφομσῥὲ δὲ ποὲ 10 
δεοίοαυ μον δὲ «αὐογὶβεε) ΤῊς ὈσΑΓΟΓΒ νογα 
ΤΏΟΓΟ βογιραΐοιβ ἴπᾶη (ῃοῖγ τηϑῖοσ. ὙΠῸΥ 
ϑἤγδηκ ΠῸΠι τηδ Κη δὴ οἴογίηρ ἴο ἃ μϑαΐμθη 
κοὐ, γοραγαάϊηρ [ἴ 5 “ποῖ σοηνθηϊθηῖ," ΟΥ̓ ΓΑΓΠΕΓ 
5 “υπδίίίηρ." ὍΠΟΥ ἀρρ]εα 1Π6 ἸΔΟΠΟΥ 
{πογοΐογε ἴο ἃ ἀἰοτγοηΐ ρυγροϑθο. (δὲδ υ᾿. 20.) 

20. Τὶς τιοῦον . .. «υας αῤῥοϊπιοά,.] ΟἿΙΓ 
ἰγαπϑίαϊογβ τοδά ἔπεσεν ἴογ ἔπεμψεν, ΜΠ 
ἴπγοθ οὐ ἕουγ ΔΙ55., Ὡς ἢ σογίδιη!Υ ρῖνο5 ἃ 
Ὀεῖζογ 56 η56. 

ἐξ αυὐα:ςῷ ἐριρίογοι ἰο ἐῥὸ ριαζὶησ οὗ φαϊ[ο..} 
ΤΠο Ὀολγοῖβ μὰν 1 ἴο πὸ ϑγτίαη Κίηρ, ἃ5 ἃ 
σοηιτθιιτίοη τονναγάβ [ἢ ΘΧρΘη565 Οὗ [115 Πανγ. 

21. “ῤο οι ἐδὸ σον ὁ,(Γ, Μωιοερέῤεις.) 
“δοη οὗ Μοποβίμοιιβ "ἢ 15 δα οι, ἴο ἀἸ5Ό Πρ Π5ἢ 
πὶ ἔγοτη τ “5οὴ οἵ Τ ἢγαβοδβ," οἵ ᾿ν ποῖ 
νὸ άνὸ πραγ ἴῃ οἷ). ΠΠ. 5-ὴς; ἵν. 4. ΟΥπΠῚ 
ςοπ]θοίαγο5. {παῖ ἢς πιλὰγ Ὀ6 {πὸ ΑΡΟ]]ΟΠΙΙΒ 
πο ποιά ὯΠ ἘΠΊ θασϑΥ δοηῖ ἴο οπὶα ὈΥ 
ἘΡΙΡΠδΔ65, πιοπτοηςα 1η {εἶνγ (ΧΙ, 6). 

,ν ρὲ τογοηαίίοη 9.7 ἀϊησ βιοίρηισεις Ῥὶ- 
ἰο»»""εἱογ.)] ὝὍὝΠὸ πιοαπίηρ οὗ [ἢ ννογὰ πρωτος- 
κλίσια 15 ΥΕΥῪ Οὔδουγο; δυΐϊ οἵ 41} {πὸ δ 5 1ἢ- 
σδίίοπβ. διιμμοϑίοα, “ σογοηδίιοη," ΟΥἨ  ΓΑΓΠΟΥ 
“ ἸηΓΠτοηϊϑαῖοη,᾿ 8. ρογμαρ5 τὰς Ὀόδῖ---ἴις 
νογά θοίηρ δαιιναϊοηΐ ἴο 2 χέρια φέσσῖο ἱπ σοίϊο. 
ΤΠ5 ονοηῖ ἴοοκ ρμῥίασο ἴῃ Β.Ο. 173, εἰμδῖ 
Υυαγ5. δου 815. δσςοβϑίοη, οἡ ἴδε ἀραῖῃ οὗ [15 

1. ΜΑΟΟΑΒΒΕΒ. ΙΝ. 

οἵ Μεπεαβίβευιβ νγᾶβ βεηΐ ἰηῖο Εργρῖ 
ἔογ τῆς Ἰσογοηδίίοη οὗ Κίηρ "βέοίδγιδιες 
ῬΒΙοπιεῖογ, Απεοσῆιβ, ἀπἀετοιαπαάϊηρ ἢ 
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Β. σ. 

εἷς. Σ73. 

τ, 
ΖΔ»0- 

ἢϊπὶ ποῖ ἴο 6 ψ6}} αἴδδοοιθοά ἴο ἢϊ5 πέρύες. 

ΔΙλίγβ, ργονίἀβδὰ ἔογ ἢϊβ οὐγῇ ϑβξεϊγ: 
νγνΠῃογαειροη ἢδ σδηλα ἴο Ϊορρε, ἀπά 
ἔτοτῃ ἴπεηςς ἴο [εγιβαίθτη : 

22 εΓα ἢδθ ννὰᾶβ ΠοποιυγδθὶΥ τε- 
ςεἰνεὰ οὐ Ϊαϑοη, ἂἃπά οὗ τἢς οἰΐζυ, 
Δπὰ ννὰ8 Ὀὑγοιρῆς ἢ Ψ } τογ ἢ ἸΙρῃῖ, 
δηὰ νι ργοαῖ δῃοιζίηρβ: δηὰ 80 
ἀἰεγνναγὰ ννεῆῖ ἢ 5 Ποβὲ ιηῖο 
ΡΠεηίῖςε. 

τπλοίβοῦ, θη ἢα Πα αἴζαϊηθα (Π6 ἂἅσθ οὗ 
Πθθη. απίϊοοι5 ΕΡίρβδηθβ δὰ ἴπθη ὕθεη 
κὶπρ ἴἤγεΘ γϑαῦβ. 

«πεοοριςς, μπάεγείαπαάίης δὶρι ποῖ ἰο δ «υο]} 
αἰεειοάί ἰὸ δὲν αὔαὶγ..) ΤὍΤῊΘ αἰϊεπδίίοη οὗ 
ῬμΠοπιεῖοσ ἔγοτῃ Απίοςολιιι5 ννὰ58 τΠ6 ψνοσκ οὗ 
ἢ15 πηηϊδῖογα Εὔα 5 δηὰ [οηπυ5, ἰῃ νῆοβς 
μδηάς ἴ)6 ψνοαΚ ὈΟΥ͂ νν»ὰ8 ἃ τῇθγῸ ἴῖοοΟ]. 
Ἰϑδοπηηρ ΕΡὶρδηθβ μα] ἃ πηδάπιδη, [ΠΟῪ 
τπουρσῖ ἃ νου] 6 εαϑὺ ἴο ἀορτῖνε ἢϊπὶ οὗ 
(αἰ]οϑυγία δηὰ Ῥαϊεβζίης, δηὰ γϑσονοῦ {Πεῖὴ ἴο 
[ῃς Ριοϊειίξαη Κιηράομη. ὍΠΟΥ {πογοΐογο 
τηδᾶάθ ἀδιηδηῖβ ννῃῖοἢ σοι]ά ποῖ δ6 δοςοάθὰ 
ἴο, Δ) ρΙυηρεά Εἰσγρί ἰπῖο ννᾶγ. 

ῥέὲ εαἄηιὸ 10 ὕοῤῥε.)] ΒΥ 568, ργοῦδοὶν, πὶ 
δεϊουςῖα, ἴῃς Ροτὲ οἵ Αηποςῇ. 

22. ἤφῥεγε δὲ αυᾶς ῥομοιγαθίν γερο υδά.} 
ἘἈδίμοτ, “αἰ ΒΟΘΠΌΙΥ τοςοῖνοα,᾽ 

πυᾶς ὀγοισὲ ἐπ αὐ ἰογρ ἴσϑἢ ῬῬτο- 
᾿Θϑϑίοῃ5 ννπογὸ ἴουσ 65 ννοσὸ Πο]ὰ τη [ἴῃς μδηά 
ΔΥῸ τηθηοηο ἃ ἀπιοηρ ἴἢ6 σοὶ ρίοιιβ σογὸ- 
ΙΏΟηΪ65 οὗ ἴπεὸ Οτοικο; δυΐ ἃ τογοοϊ  ρμιΐ 
Γεσσρίϊοη οὗ ἃ μγοδί πιδῃ ὈΥ ἃ ἴοννῃ 56 6ΠῚ5 ἴο 
ανὸ Ὀόδη δὴ {ΠΤ πατοη ΟὗἩἨ πὸ ἴοννη Ὁν 
τπθλη5. οΟὗἨ ἴογο ὸβ. ο]ασοά ἃοηρ ἴῃς τοοῖβ οὗ 
1π6 Ποιι565. (800 Αἴποη. ὁ) ΘΙ Ρῃμοϑορἢ. ἵν. 29.) 

δ,, ΜΕΝΕΚΑΟΒ ΟΒΤΑΙΝ ΤῊΗΕ 
ΡΕΙΕΒΤΗΟΟ. ΕΒΟΜ ΑΝΤΙΟΟΗῦ. 
ΟΕ [Ά50Ν. 

ΗΙΘΗ 
ΕΠΙΘΗΤ 

23-28. ΤἬὭγοε γοαγϑα ΔΠΟΓ ἢ]5. Ρυγοῆαβα οὗ 
ἴπ6 ΠῚ ΚΠ ΡΓΙΘΘΕΥ οὔϊοο, [450 βεηΐ ἴῃ ϑιιπὶ 
οὗ τλοποΥ Ἀν] ἢ} Π6 πα ππάογίακοη ἴο ραν ἴο 
Απτοςδμι5, Ὀγ {πὸ παηκς οἔδ σογίδιη ΜΙ οποίδιιϑ, 
ΠΟΤ [οϑορἤ5 πα Κὸ5 1.15 Ὀγοῖθογ, δὰ ΜΠ ΟΠ 
ΟΥΓ δΔιΐῃποῦ ο4}}15 {πὸ ὈΥΟΙΠΟΓ οὗ ϑιπιοη {πὸ 
Βοη]απλῖῖς (οἶα. 11. 4). Αττγινθά δἵ ἴῃ (οιυτῖ, 
ΔΙοποίαιιϑ ἴοοκ ἴΠ6 ὀρρογίαηγ ἴο ἀπάθγιηϊπο 
]άβομ, αηἀ, Ὀγ [ἢ ργΓοπηῖδο οὗ ἃ πιο ἢ ἰΑΓΡΟΓ 
81.η} (Πα. Βὸ πα μαῖα, Ἰπάπσοὰ Απίοςπιδ ἴο 
ἀόροβο άβοη, ἃπα Γαηϑίογ [ἢ ΡῈ ρῥυϊοϑιμοοά 
ἴο Βιηβοῖ.. ἀϑθοη, ἀροη γοςοίνιης πὸ ἰηῖ61}1- 
δόηςο, 6 ἀ Ἰηΐο {πε σοιιπίγυ οὔ [Π6 Απηπλοπηίτο5. 
Νοῖ ἰοῃςς αἴτογνεαγάϑ, ΜΙ οποΪαιβ, μανίην αι ]οὰ 
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21 ΤΉγες γελῖβ δβεγιγαγὰ λβοη 
βεηΐ Μεπείδιιβ, (ς δίογεβδιά 81: πηο π᾿ 8 
Ὀγοῖδογ, ἴο Ῥεᾶγ [6 ΠΟΠΟΥ υηῖο (ἢ6 
Κιηρ, ἀπά το ρυΐϊ Βἷπιὶ ἰῃ πϊηὰ οἵ ςεἴ- 
ἰδίῃ ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ Ππιλίζογϑ. 

24. Βυῖ ἢς δεΐηρ δγουρῆς ἴο τῆς 
Ῥγαϑεῆςς οὗ τς Κίηρ, ψβδη ἢς Πδά 
τηδρηϊδεά Ηἰπὶ ἔογ τῆς ρίοποιβ δρ- 
Ρεϑάγδηςα οἵ ἢϊβ ροννγεῖ, ροῖ τῇς ῥγαϑί- 
Ποοά ἴο Βἰπιϑεὶέ, οἴξεγίηρ πιοῦγὲ τῇλη 
]Άϑοῃ ΟΥ̓ (ἄγες Βυπάτεα (Δ]εηῖ5 οὗ 
δ] ν 6 Γ. 

2λς 80 δε ολῖπς ἢ} ἴῃς Κὶπρ 8 
τηδηάδῖθ. δηηρίηρ ποῖπίηρ ΜΟΓΓΩΥ 
τς Βίρἢ ρπεβιμοοά, θυς πανίηρ {Πε 

1. ΜΑΟΟΑΒΡΒΕΒ. [ν. [ν. 23---λῦ, 

ΠΟΓΥ͂ οἴ ἃ Ἔσγιδὶ ὑγγαηΐ, δηὰ πες γαρεοῖ 1 
ἃ ϑᾶνδρε Ὀδα6δϑῖ. ὅ' 

26 ΓΠεη άθοη, ψῃο παὰ υἱπάες- 
ταϊηοα ἢΐ5 οὐνῃ ὕγοῖβογ, θεῖηρ πη άει- 
τηϊηθά ΟΥ̓ Δποίμεγ, νγὰβ8 σοσρεϊεὰ τὸ 
βες ἰπίο (6 σουηῦγ οὗ τῆς Απ- 
ΤΟΠΪ 68. 

27 80 Μεπεΐδλυβ ροῖ ἴδε ργΐῃς:- 
ΡΠ : δυΐῖ 245 ἔογ [6 πιοόπευ τἢδῖ δε 
Πιδή ργοπιϊϑεά υπῖο ἴῃς Κίπρ, με τοοῖ 
ΠΟ ροοά ογάεσ ἕογ ἴϊ, δεῖς δοβεγδλῖυ 
τς τυ ]εσ οἵ [Π6 σλ81}6 γεαυϊγεά ἰξ : 

28 Εογ υπῖο δῖηι δρρετγιδιηςξ δὲ 
δαῖπογίηρ; οἵ τῆς οσυβίοβ. ὉΝεγείοιε 
{ΠΕῪ ψεγε οι Τα ]]ςἀ Ῥεΐογε τῃε ἰωπρ. 

ἴο ΡΑΥ ἴδε δυπὶ ἡ Ποἱ 6 Πδὰ ῥγομπιϊβοᾶ, ννὰ5 
δυπηηοησα ἴο Απίοςβ. 

48. Τότεε 2.27: φῇβεγευαγά.) ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἰὴ 
ΒΟ, 171. 

Μοροίσια, δε αὐογεταϊ ϑδίρεοπ᾽: ὀγοίδεγ. 
Ασοοτγάϊης ἴο [οβορῆι5, δίπηοη, (ἢ6 800 
ΟἸ]48 11., βαδά 80η95---Οἠἴ88 1Π]., [250ῃ, 
δηᾷ ἃ ϑοςοηὰ Οηΐδ5, τγβο ἴοοϊς ἴ86 ηδπιὸ οὗ 
ΜΙοηεΐδυ (΄ Α. ].᾿ἕ ΧΙϊ, 4, ὃ το; 5, 8,ϑ 1). Αϑεγ 
450ὴ δὰ ϑυρρίαηϊοα Οηΐ45 [Π]., 4 οἶν}} ννὰσ 
ΚΕ οὐ δεΐνεση ἢΐτη δηά ἢϊ5 Ὀγοίδον, 

Μερεοίδυβ, ἰῃ τ ἢϊςἢ τῆς ᾿δίῖοσ τγῶβ8 ᾿νογϑίθα : 
ὙΒΕΓΕΌΡΟΩ Βα ἀρρεαϊθὰ ἴο Απεοςδυβ, γῆ 0 
τοδᾶς πὶ Ηἰρζῇ Ῥυίεβῖ δηὰ ἀοργίνοα άϑοη. 
[1 18 πῃ ροβϑιὶα ἴο σθοοης]ο [15 ἀοοουηΐ ἩἱΓΠ 
οὖν δυΐϊδοτβ. νὲε τηυϑὲ ὨΘΟΟΒΘΑΓΙΥ ΟΠ οοδα 

[ο. ὙΠΟ ὈΓΙΠΊΔΙΥ οὐ]οςϊίοῃ ἴο οὐῦ 
ΔΌΙΠΟΥ 5 δἰδίοηθηΐ ἰ5, [πὶ Μδοηοΐδις, ἱ ἃ 
Βεη)απιῖῖε, οουἹὰ ποῖ δε ἃ ργίεβῖ, πιο 688 
Ηἰξὴ Ῥυϊδδῖ, [ἰ 5 ἃ Ξυῇϊπεϊιοηϊ ΤΕΡΙΥ ἴο [ἢ ]5, 
ταὶ ἴῃς ϑγηίδη ἰπΐηρβ δὰ πὸ τοραγὰ ἴοσ ἴῃς 
]εν 158}} [ἀνν, ἀηὰ [πδὶ Αηθοο 5 ννὰ8 δὲ (ἢ 15 
Ὀτμηθ αἰπιὶηρς δὲ 5 δηῦγσγε δοοη. [τ ἰβ 
αἶἰβο ποιϊοθαῦϊε [μαὶ θη ΑἸοΐπιιδ νὰ Ὧρ- 
ροϊηϊοὰ Ηἰρῃ Ρυίεϑδὲ ὉγῪ Επυραΐογ, οοηβάθηοε 
νγΔ85 [61ϊ ἴῇ ἢἰπὶ Ὀεοδυ86, 848 νγᾶβ βαϊά,, "" ΟἿβ 
τῆαϊ 156 ἃ ῥγῖιϑβί οὗ ἴΠῸ βοϑὰ οὗ Ἀᾶγοῃ 15 φΌπΊῸ 
ἢ (815 ἀστὴν ἢ (1 Μδος. Υἱῖ. 14), πρὶ γίης 
Ῥγονίοιβ ἱγγερυ αυ!γ. ΪΤΟΒορ 0.88 δἰδίοπηθηϊ 
τμαῖ ἴννο Ὀγοίδευβ, σῇ Ὀοῖδ στενν ὑρ, μαὰ 
ἔδο 84Π16 ΠΕΙΊΘ, ἰδ ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ ΒΌΒΡΙ οἰ ΟΙΙ8. 

Ω4. οὔεγίη γιοσε ἰδῶ ασοπ ᾧγ ἐῤγεε 
δωπάγεδ λὀ᾿ίαἰεμ. Ὅῆγεα Βυπάγεά ἰΔ]οηῖς 
νουὰ 6 Θ4.8] [0 72,οοοί. οὗὨ ΟἿἿΪΓ ΠΊΟΠΕΥ͂. 
11 15 ποῖ οἶθαγ νΒεῖθεσ τἴῃ6 ραγηηθηΐ νγγᾶ8 ἴο ὃς 
τηδᾶθ οὔςθ ἴῸΓ 8]}], ΟΥ ΔηΠΙΔΙΙΥ͂. 

25. 80 ε εα»:..}] “ Ἀοεζυγηεά," ἐμ5. “ἴο 
]ογυδβαίθη." 

ῥαυΐης δε ΚΩ Γ᾽ α ἐγιοὶ ἡγγαη.} ὅ66ὲ 
Ὀεΐονν, νυ. 34, 39; ςἶ, ν. 15, 16. 

46. υκαεου . «ὔᾶς εο»πρεϊϊρα 10 33,ε ἐπίο 

ἐδὲ τοι 977 ἐδεὲ “»ιριοη 2.1] Α5 Ῥοτοξείεσι 
ΘηΘΠ65 οὗ Ιϑγδθὶ (9εε ἴῃ6 ςοζησηοπὶ 08 
1 Ὑπς τ 6) τῆς ἈΠΊΘΟΠΙτΕς τοῦ] α δε 
ΤΟΔΟΥ ἐηουρῇ ἴο σῖνε 8ῃ ὑσ ἴο μον 
οὐ ϑἢ σεδιροοβ, νῦο ἐν τὺ να ςουῃϊζοα προῦ 

ἴο ᾿ἰπΐυγε δηὰ δαγδβθβ [ἢ] γ οὐ σου 
85 [λϑοη ἀδεογιχαγάς ἀϊά (ςἢ. ν. ς-- }). 

47. ἐδὲ »ιορξῦ ἐδαὶ δὲ δαά ῥγονεξεει.) 86: 
υ. 24. 

δὲ γωδρ Γ᾽ ἐδὲ εαπ.} ἘἈδῖμεσ, “ἰὸς 
ϑοιϊδιάδηϊ ΟΥἨ ἴδο οἱΐδά1.» οὐ ἴδς 
Ῥοβιοη οὗ ἴπ6 “ εἰϊλαεὶ," δοὲ ἴῃς ςοχηχιοτὴ 
ΟὨ ΤΟ. 12. ϑοβίσδίυβ 18 ηοΐ εἰϑεσδοτε τηυ- 
[ἰἸοποά, 

28. δε οἰἰο»μ.} Ἐδίβοσ, “τὸ ἰλχος " 
ΤΕΘ ϑγτγίδη Ἴοπιπιδηάδηξ ἰη [οσυβδίοτῦ δὲ 
τῆς ἀυ οἵ ῥαρφῆθαμν" 811} 186 χες οὗ (ὃς 
ΟΕ δηὰ ρῥγονίηςθ, ἃηά οὗ σελ ην μεστὰ ἴο 
[Π6 ἱἸρ᾽5 {ΠΓ Άϑυσγ. εἰδιτηοεὶ ταὶ 
ἢ8 τίρῃς εχίοηδοα ἴο ἴδε ουτὰ νυϊοῖ τὰς 
ΗἸςῃ Ῥηεβῖ μδὰ ἀργὰ ἴο ΡΔῪ ῸΣ ἨξΞ οἶδος. 
Μεηεΐδυ5 ἀϊδρυϊεὰ [}}9 οεἰδιπι, τυ βῖο ἢ δϑοσβο 
ἴο Βανε θδθὴ 4 ῃονεὶ οὔς, βσίηςς [ἀϑοῖῦ φεηΐ 
Ἐ ΠΕ ΌὉΥ δἰϑ οὐγὰῇ ϑβρθοῖδὶ Π.ΟΘΘΘΏΡΕΤ 
Ὁ. 23). 

ὃ... ΜΕΝΕΙΑῦΒ, ΗΑΥΝΙΝΟ ΚΕΕῚ ΗΒ ΒΗΟΥΈΕΞ 
ΓΥΒΙΜΑΟΗΒΊΙΝ ΟΗΑΒΟΕ ΑΥ̓ ἘΒΌΞΑΙΕΝ, 
ΘΟΟΕΒ ΤΟ ΑΝΤΊΟΟΗ, ΒΌΤ ΕἸΝῺΒ ΤΗΕ ΝΙΧΟ 
ΑΒΒΕΝΊ, ΑΝ ΑΝΌΒΟΝΙΟΟΌΒ ἘΒΈΘΕΝΤ. 
ΗΑΝΙΝΟ ΒΕΙΒΕΣ ΑΝΡΒΟΝΙΟΞ ἘΠΕῚ 
Β0ΜΕ ΟΚ' ΤῊΗΕ ΤΈΜΡΙΕ ΤΆΞΑΒΌΒΕΞ, ΗΕ 
15 ΒΕΒΌΚΕΡ ΒΥ ΟΝΙΑΒ, ΨΗΕΒΕΡΟΝ ΒΞ 
ῬΗΒΟΟΒΕΒ ΟΝΙΑΒ 5 ὨΕΑΤΗ. 

429-85. ἴῃ οδεοάϊεηος ἴο ἴδε Κιηρ᾽ 5 βυσο- 
τλοη5 Ὀοΐι Μεπείδυβ δηὰ δοβίγαϊυβξ ηυπεοὰ 
1ετυβαϊοπὶ δηὰ σσεηΐ ἴο Δηίίοςν, ἰεανίηρ ἀξ- 
Ρυῖ!ε5 ἴο ἴακε {πεῖὶγ ρίδοε. Οἡ ἐμοῖς αστῖναὶ, 
1ΠΕῪ Τουπὰ [δῖ (μ6 Κιηρ πὰ φυϊῖεὰ ἐπε οἰτγ, 
ἴῃ ογάοσ ἴο ρυῖ ἀοντῃ δὴ ᾿Ἰῃξυστοσῦου ἰπ ΟἸ οἶδ, 
ἃηά πὰ Ἰεῖϊ ἃ οετίδίη Απατοπηίοιι5 ἃς γερεπὶ 
1} ἢ]5 τεῖυσῃ. Μοπείδυβ, ἴο ἱηρταῖες. Ηἰχω- 



ᾳ, Ω 
8. 

γ, 29--33.} 

29 Νον Μεπεῖίαδυς ἰεῖξ ἢἰβ ὕτγο- 
(Πὲγ Γγβμδσμυ8 ἱπ δὶβ βδίεδά ἰπ 
[ῃἢεὲ ργεβϑιμοοά ; δηά ϑοβίγαϊιιβϑ ἐγ 
Ογδίεβ, ΨῈΟ νγᾶ8 βΌΨΕΓΩΟΣ οὐ ἴδε 
Ογρτίδπϑβ. 

20 ὙΥ Ια τόδε τῆΐηρβ ψεῦα ἴῃ 
ἀοίηρ, ἴεν οὗ Τδίβυβ πὰ [ΜΜ2]1ο8 
πηλ46 ἱπδιγγαςίίοη, Ὀεσᾶιιδα [ΠΟΥ ἡγΈΓῈ 
δίνεη ἴο 6 Κίπρ᾽β σοῃουβίηα, οΔ]]6ά 
Δπείος ἢ !8. 

341 ΤΠαη σάπια τΠ6 Κίπρ ἱπ δ]]} 
μαδῖα ἴο ἄρρθᾶαϑβε πηδίζειβ, ἰεανίηρ 

561} ἢ (Π6 τοροηΐ, ργεϑοηϊοά πἶπὶ ἢ βοπηθ 
Βοϊάδη νεββϑοὶβ, νυ ς ἢ ἢ ννᾶ5 θα] ον ἴο αν 
ϑίοϊθῃ ἔγτοπι ἴῃς Τερὶθ. ΗἩετευροη Οηϊ85, 
16 ΟΧΡΗ ΡΒ Ρυοβδῖ, πο νγὰ5 ἰῃ {π6 πεῖρἢ- 
Ὀουγποοά, νεπευγοὰ ἴο σεῦυκε Βϊηλ, ΠΑΝ 
ῬΥΘΥΙΟΌΒΙΥ, Βοιψαυθσ, Κπονίηρ [5 ἀδῇρεγ, 
ΔΚΘΉ 5ΔΠΟΙΌΔΙΥ ἰῇ οἠθ οὗ ἴπΠ6 ἴθιηρὶεβ δ 
᾿ϑαρθηέ. Μεηεοῖδιβ μδά ϑυβιοιθηΐ ἰδῆς 6 
ἢ Απαγοηΐςσι5 ἴο ἱπάμπεθ ἢΐπλ, ΠΟΠΙΓΔΙΎ ἴο 
411} 186 Οτεεῖκ ποίίοηβ οὗ νν δῖ ννᾶ5 }ιι5ῖ δηά 
τιρδΐ, ἰο ἀγᾶνν ἔογἢ Οηΐα5 ἔγοπι [18 45}]}11πὶ 
ὈΥ 4 Ρῥγοχηῖβε οὗ ξαίείγ, δηὰ (πθὴ ἱπηππθ αἴ }γ 
ἴο Υἱοϊαΐθ ἰξ ΌΥ͂ σαϑίίηρ Ὠἰπὶ Ἰηΐο ῥγίβοη δηά 
ποότὸ ρυζτηρ μἴπὶ ἴο ἀοαίῃ. 

29. Μεμείας ἰῇ ῥὶς ὀγοίδεγ 7 γειριαορις 
ἐπ δὶς “ἰεαά.}] ὙΠΙ8 8θθπὴ5 ἴο δὲ ἴποὸ {{ἰι6 
ταοδηΐίηρ, ἰβουρ (ἢ6 ννοτὰ ἰγδηϑβαϊθα “ἴῃ 15 
βίοδα ἢ 15 διάδοχος, ΜΟΙ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ 5:5 η 1 65 
ἃ “ 51 ο ϑϑοσ. ὙΠΕΓΘ 15 ἃ 5 ΠΥ τι56 οἵ {Π6 
νογὰ ἰη οἰ. χῖν. 26. 

Ογαίες, «υϑο αυα: φούεγπογ 977 ἐφε ζργίαη" 
ΤἼϊ5 σδηποί πόλη, “ὙΠῸ ννὰ5 αἴ ἴῖῃ6 {ἰπ|6 
ΒΟΥΘΓΠΟΥΙ οὗ ἴΠ6 Ογργίδηϑ, 5ῖπςθ [6 βουθυποῦ 
ψνου]ὰ πδίιιγα! ! Υ γεϑίἀθ ἴῃ ἢ ᾿ἰϑίαπα, δηά αδἱ 
ΔΏΥ Ταῖς νοι ποῖ, νν}}] 6 ξονθγηοσ, θεὲ Πο] ά- 
ἴῃ ἃ βιδογαϊηαίο ροϑὲ δ [για θηλ-- ποῖ ἴοὸ 
ταθηοη [παῖ ΟΥ̓ΡΓῚ5 ννὰ5 αἵ ἴπΠ6 {πὴῸ ἃ ἀθ- 
Ῥοπάθηου οὗ Βρυγρί. Οταίεβ πηυδὲ Ὀ6 ςα]]οὰ 
“ ΒΟΥΘΓΠΟΥ οὗἁἨ ἴῃς ΟΥ̓ΡΓΙΔΠ5,᾽ οἰ ΠΟΥ 45 μανίην 
οὔςθ μεϊά {παΐ οὔϊοε ὑπάθγ οπο οὗ ἴπε Ρίο- 
ἸοπΊ165, ΟΥ οἶσθ, Ὁ. γοίθβεισ, 5 ἴῃ τῇδῃ ννῇο 
8:1 056 4 ΠΥ ννᾶ8 δρροιηϊοα ρονογηοσ, ὑν ἤθη 
ἴῃ ΒΟ. 168 ΕΡΙΡΙΠΔΠπ65 σοησαογοά {Π| 15δπά. 

80. ἐῤὲν οΓ᾽ Ταγ απ Πα ͵ο5..1]1 ὝὍΤαγϑιιβ 
δὰ Μα]ος ννοῦο, δοῖῃῇ οὗ τἢδπὰ, ΕἸ] εΐκη 
οἰ[165---ἰῃς ἰοστηοῦ [Π6 νν6]]1-Κπόννὴ σδριῖαὶ οὗ 
ΟἸοίᾳ (ὐαπηροϑβίτβ, πὸ Ἰατἴ Υ 4 1055 Ἱπιρογίαπί 
Ρίδοθ 'ἴπῃ {86 βαηθ σορίοη, δἰτιαίθα πραγ τη 6 
5608, ἴο {πε οαβῖ οὗ ἴῃς οἱά δοά οἵ [π6 Ῥγτγάδπλι, 
ἴπ Ἰαΐῖ. 365 16’, Ἰοηξ. 35 2ο΄ ΠΟΑΙΪγ. (ὅ8ὅ6εὲ 
Βοδιιξογι᾽5 " Καγαπηδηϊα, Ρ. 294.) 

ἐῤεν «ὐεγε φίεη ἰο ἐδε ἀἰπισς εοπεμδίπε.} [ἴ 
ν8 ἃ ργδζίιςθ οὗ [6 Αςδμαπηθηϊδη Ῥογϑίδῃ5 
ἴο δϑϑίβῃ {Π6 σϑύθηϊθβ οἵ οὔθ οὐΓ᾽΄ ΠΊΟΓΘ Οἰ[16ὁ5 
ἴο ᾿παϊνιάιϊια}5 85 δὴ ἂςῖ οὗ ίδνοιισ. ΑὙΆΧΟΥΧΟΒ 
1, οηρίπιδηιι5 ταδ]6 οὐογ ἴἢ6 τενεηι65 οὗ [ΠγῈ6 

1. ΜΑΟΟΑΒΒΙ5. 1. 

Απατοπίουϑ, ἃ ΠΊΔΠ ἴῃ Δ ΓΠΟΓΙΓΥ., [ῸΓ 
ἢ!5 ἀδρυίςγ. 

22 Νον Μεπείδιιβ, βιρροβίπρ; τπαῖ 
ἢς Βαὰ ροζζεηῃ ἃ σοηνεηίεπί [{{Π|6, 
βοἷς σϑγίδίῃ νε856]8 οὗ ρο]ὰ οικ οὗ 
(ἢ τεταρ]ε, ἀπά ρᾶνε βϑοπὴε οὗ [Πεπὰ ἴο 
Απάτγοηίςυ8, Δη4 βοηθ ἢξ 5ο]4 ἱπίο 
Ἴγτγιυβ Δη4 [ἢ ςοἰτ168 γτοιηά δῦοιζ. 

23 Ν ΒΙςἢ ψβεη Οπηίδ8 Κπεὲν οὗ ἃ 
βιιΓοῖγ, ἢς ταργονϑα ἢΐ πὰ, δηὰ νἱΠάγενν 
ἩΪ 56] ἰπῖο ἃ βϑδποΐμδγυ δ ἤάρῆπε, 
τ ἸΙ6ῖἢ Ὀγ Απεοςίδ. 

Οστοοκ οἰ[65 ἴο Τειηβίοςϊοβ (ΤΏυς. ἱ. 138); 
Μποπιοη μάνα ἴποβθ οὗ δένεγαὶ υἱ] αμθ8 ἴῃ 
οΥσα ἴο Ῥαγγϑαδαῖῖ5 (Χεϑη. “"Απδῦ.᾽ ἱ. 4, 8 9). 
Ασοοτγάϊηρ ἴο Ηεοτγοάοίζυβ, Απίμγ}}4, ἃ οἰ Υ 
οὗ Εργρῖ, ννγᾶϑ Ῥο Δ ΘΠ δβϑϊρηθὰ ὑπάογ 
[Π6 ΑἙΠμ με ηϊΔη8, 45 Ρἰη-ἸΟΠΘΥ, ἴο {πε νυ δ 
οὗ (Π6 βαῖγαρ οὗ Ἐργρὶ ἕογ τῆς {ἰἰπὶὸ Ὀοΐης 
(Ηετγοά. 11. 98). Τμὸ ρῥγδςίίοθ ἰ5 πιθηςοηρά 
85 ἃ 56ΏΘΓΔΪ ΟΠ6 ὈΥ̓͂ Οἴςεῖο (΄ ΟἴΥδί. ἴῃ εγγοιη, 
1ϊϊ..31). 1{ [5 4150 ποϊἰςεὰ Ὁγ Ρ]αΐο, ΑἸ βεηξιυβ, 
(οὐ ῖι5 Νεροβ, Ρ]υἴλγος, δηὰ ῬἢΠοβίγαζιιβ. 

381. Τεπ απὸ ἐδε ἀΐπφ.] 12. ἘΡΙρΠδπε5 
ἀεραγίεα ἔτοτῃη Απίοςῖ, δηά ννοπὶ στ ἢ 4]]} 
βρεϑά ἰηΐο ("Πἰςΐα, ἰο ρὰαΐ ἄοννῃ 186 ἰηϑυγτγος- 
ΌΟΏ. 

ἐεαυϊης “πάγοπέεις.}] ὍΤἈῖ5 Απάτοηίςιι5 18 
ῃοῖ οἴδογννιδα Κποννῃ. ΤῊΘ ΠΔΠῚ6 18 ἃ ΠΟπΠΊΠΊΟη 
ΟΠΕ6. 

32. Μεπείαως, ἐμῤῥοοὶηρ ἐδαὶ δὲ ῥαά σοῤίεπ 
α εογυεμίεπέ 1ἰηη6.) 1ἴ 5 ποῖ οἰεασ ΨΥ τῃς 
{Ππὶ6ὸ σου ϊὰ πᾶν βθειηθα ραγ ςυ δΥΪ “ σοη- 
νοπΙοηῖ." Μεομηεΐδιβ, ὑείηρ δ ἀπποεῖς σου ά 
ΟὨΪΥ αν οδίφηθὰ ἴῃ νϑϑβεὶβ ΌΥ γϑαυϊγίηρ 
᾿ῖ8 ἀδρυΐυ, 1 γϑηδοῃυ5, ἴο σοηὰ ἴΠσπὶ, νυ Ὠ]ςἢ 
νου ὰ Πᾶν ρίνθη ἴῃς ΔΗ͂ΔΙΓ ὉΠΉΘΟΘΘσασυ ρὰ- 
᾿Ἰεϊῖγ. ῬτόῦΔΟΙΥ π6 μδὰ Ὀγουρῆς ἴΠ6 νοϑϑοὶς 
ἢ Ὠἰπὶ ἔγοπι [εγυιβα  θπη. 

σἰοἷρ εὐγίαϊη υερσεῖς οὶ σοί οἱ 9 ἐδε ἐε»"ρ 
ΓἸΈΘΓΑΙγ, “ ἀρργοργίαϊθα ἴο Πιπιβοὶ βδοπιὸ οἵ 
τῆς ροϊάθη νεβ86]5 οὗ ἴῃς ϑπλρῖς." 

απά σον ῥὲ «οἷά ἱπίο Τγγι. Βαίδογ, Κ δηά 
Οἴμοῦβ ἢ δὰ γθυϊοῦϑιῦ δβο]ὰ." 

33. δὲ γεῤγουεί ῥώνι, απαᾶ «υἱἱῥάγεαυ δὲ»1- 
“1 ὙΠΙ5 {Γδηϑίαἴϊίοη ἰηνεγίβ ἴ[ἢ6 ογάου οὗ 
1η6 ενθηΐβΊ Ὑπὸ Οὔθὸκ τοχί βἴαϊος τΠαΐ 
ΟηΪ45, “ μανίηρ ἢγϑί νυ ηάγαννη ἢ πιϑο ἰηΐο 
ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ αἱ Ὀάρηπο, θη ρῥγοσθοάθα ἴο 
γορύονα ΜίοποῖΪδιιϑβ.᾽ 

ἃ “αποίμαγ» αὐ 1)αῤβῥπε.) Ἰαρῃηΐξ, οἴϊεη 
Βροκθῃ οὗ 85 ἃ “"ϑυδιγο᾽" οὗ Απεέοοι (Π]ο 
(455. 11, 7; Απι. Μάδγς. χίχ. 12, ὃ 19), ννὰ5 
ΤΟΔΙΪΥ βἰτυδίοὰ αρουῖ ἥνο τ] 65 ἴο (ῃ6 5οι1}- 
ννεϑῖ. [1 ννᾶβ ἃ βασγϑα ρῥγϑοϊηοΐῖ, ΠοΑΥΪΥ ἴθ 
ΓᾺ1]65 ἰπ οΟἰΓουπλίθγεποθ, οἡ ἴΠὸ Πουίθογῃ βίορο 
οὗ 16 ἢ1}}8 νοι ϑυϊ ἴπ τ[Π6 Οτοπίθβ νά] ον 
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Β. Ὁ. 424 Υ̓ετείογε Μεπεῖίδιιβ, τακίηρ 
ππ ἐπι Απάτοπίςιυι5 ἀραγί, ργαγεὰ πὶ ἴο ρεῖ 

Οηϊ88 ἰηῖο 8 παηάβ; ψῆο δεϊηρ 
ρετβυλάεά τΒεγευηΐο, ἀπά ςοπχίηρ ἴο 
Οπίαβ ἰῃ ἀεςεῖς, ρανε δἰπὶ ἢϊ58 τιρῆϊ 
μαπὰ ψν οαἵῇβ; δηά τδουρῇ δὲ 
γγΕΓΕ δυβρεςῖοα ἐγ ἀΐπι, γεῖ ρεβυδάθα 
δ πῖπὶ ἴο οοπὶς ἔογίι ἢ οὐ τῆς 8δης- 
ΓΌΔΓΥ : πουλὶ ἐογίνσἢ ἢς 8ῃυϊ ὑρ 

. «πΒουξ τεραγά οὗ }υ8ςς. 
4ς ον {86 ψ ΒΓ ἢ σαυβ8ε ἢοΐ ΟΠΪΥ 

18ὲ |ονγ890 θυ ἸπΔην 4.50 οἵ οἵμογ 

ὍΡοη ἴπς βϑουϊῃ. Ναδίυγαι!ν ἃ ρἷδος οὗ Ἔχίγεπις 
ὈδΘΔΙΥ͂, νυ ἱἢ δὴ δρυηάδηςσ οὗ ρεγεηηῖ8)] βρεὶῃγ5 
δηά τεασυεηΐ στονεβ οὗ ὈΔῪ δηὰ ΟΥ̓ρΥ688 ἴγϑο5 
(θδη. " Απεοςλι.᾽ Ρ. 356), [ἴἰ νγγαβ5 δαοσπεὰ 4190 
ὉΥ αὖ ΜῈ ϑούογαὶ ἰθτρ 65 δηὰ βῃγιηθβ, 858 
Ὑ76}} 45 ψἱ πυμηογουβ δἰδίι 68 δηὰ ἰοιυηίδιηβ. 
ΤΈς πλδίη [οτΏρΪς νγᾶ5 ος οὗ Αροῖϊο δηά ὮὨ Ἰδηᾶ, 
01 ὉΥ ἴδε ἢγοξς ϑείσυςυ5. ὙὝὙμδι ἴδε τίρσαϊ 
οὗ αϑγίυπὶ Ὀεϊοησεά ἴο ἴδε οἷδοθ 5 τηθποηρα 
ὈΥ Ῥοϊγαηυβ (΄ διγδίος. υἱῖ}. 5ο). 

ἐδαὲέ δεὶδ ὃς “πιοοδία. ] ὙὍὉΠὲ δϑγτγίδη 
ΟΔΡΙΪΔ] νυ ἀϊϑι ηχυϊδῆοα ἰτοπὶ οΟἴΠεΣ οἰζί65 
οὗ ἴῃς ϑάπηθ δῆς ΟΥ̓ [6 5δυἔ[χ ἐπὶ Δάφνης, 
ὭΡΑΙ αρμηΐς.,, [{ Πδ5 Ὀεε αυσδιοηδὰ 
ννΒοῖ ΒΟΥ, υη 6 Γ Δ οἰγουπηδίδηςεαβ, ἃ γεϊ σίου 
ΕΥ̓͂, δ οἢ 48 ΟἿΪ85 15 σεοργοϑεπίεα ἴο ἤδυθ 

οΒ. ἢΪ ας ἵν. 2, ὅζο.), οι] μάνα οοη- 
ϑδοαηϊοα (0 ἴακο βαῃοῖζυδιγ 1ἢ ἃ δίῃ ἢ ὉΓΘ- 
εἰπεῖ, Ἔ5ρθοΙ4}}} ἰῃ οἣς 50 ποίοσίουβ ἴον Ἰοθη- 
ἘὨουδβη655 δηά ἀθ δι ΠΟΙ 88 (πδὶ οὗ Ὠδρδηξ. 
Βυϊῖ οὖγ δὐυΐποτ, δὲ ΔΠΥ σαῖς, ἀϊὰ ποῖ {πίη κ 
50 Οἢ 4 Πρ ᾿ΠροΞ5!ΌΪ6. 

84. ἰο χεῖ Ομπίας ἑπίο δὲς δαπάς.)} Οτ, “ἴο 
Ρυῖϊ Οπηΐδ5 ἴο ἀεί." ὙὍὌΠῇα γεσγὺ υβοὰ (χει- 
ροῦσθαι) ᾿85 1158 5Θ6η56 (Χοη. “ Ογτγορ. υἹ}. 5, 
ἢ 40; Δ] ἴλη, “αγ. Ηἰ5ι.᾽ ἵν. 5; 3 Μᾶος. 
Ψἱ!. 15). 

γε ῥογεμαάεά δὲ δὲρε 10 εορι ζογιδ᾽ 97 ἐδε 
δαπείμαῦ).} ὙΠ γᾶ8 ἃ σοχηγηοη ργοσβεάϊηρ. 
Το Οτοοῖς δαά ἃ βίσοηρ οδ)δθςζίοη ἴο νἱος 
Ἰαϊϊης τῆς τίρῃξς οὗ 5δῃ ὉΥ δεῖυδὶ 
ϑἰδυρδίοσ οὗ [6 τεΐυρος τη [6 ρίας οὗ 

Ἰυπὶ, που ἴῃ ποῖ Ὀἱοοά ΠΟΥ ψνουϊὰ ἀο 
[15 ϑοιῃεῖπηθ5 (Ρ] υἴλσγοι, ὁ ΝΙ. δοϊοη. ὃ 12); 
Ὀυζ {ΠΕῪ (δουρῆϊ Π{{|6 οὗ ουδάϊηρ ἴῃς τῖρμῖ, 
ἃπά τεὐποίηρ ἃ ἴο ἃ π0}}}Π{ }ὺ. δοπηθξπιοβ ἔΠῈῪ 
ψουϊὰ βιστουηπά [ἢ6 Δ5γ])υπ,, ῥγενθηΐς (6 
δηπίγδηοο οὗ ἔοοά, δηά, δανίης τοάυςεα {ΠοΙΓ 
υἱοτπι (ο τς ἰαϑῖ ψᾶϑρ, γείθουθ ἴση νυπουΐῖ 
νἱοΐθηςσ, δηὰ ᾿ἰοεῖ ἢἰπη ροσ ἢ ᾿υδὲ ουϊδιἀο (Π6 
βδογοὰ ρίδςς (Τ δΒυςγά, 1, 134); δοπιθί π165 
[ΠΥ ψου]ὰ πιλκε [6 πηοβὲ β8οϊθπηη Ῥγοτη 865 
ἴο 5ρασγὸ ἰὴς υἱςιπ|5 1ἴ6, γεῖ ουὐ Ὠίτπη ἀονγη 
[π6 πιοιηθηΐ ἢ πὰ Ἰεῖ ἴῃ ἀογίυση. [{ ννᾶ5 
ὈΠΙΊΝΕΓΞΑΙΥ αἰϊονγεὰ (δὲ βϑυςοῖ οοπάυςϊ τυῶβ 
ντοηρ, ἀηά [Β6 συ} οὗ 1 διίδομβδά ποῖ τηθγεὶγ 
(ο ἴῃς6 ἱπάϊν!άϊιαϊ], υΣ ἴο δα ἀοδβοοηάδηϊβ 

1: ΜΑΟΟΑΒΒΕ5. ΙΝ. [ν. 34--:7. 

παίίοηϑ, ἴοοῖς σγελὲ ἱπάϊρῃηδίοι., απά 
ΜΈΓ τσ ἢ ρτίενοὰ ἔογ {86 υη]05ῖ 
τυγάογ οὗ τς πηλη. 

16 Απά ψἤοη {δὲ Κίηρ νγδβ σοπις 
ἀσαὶη ἔτοῃ (ἴῃς ρίλοεβ ἀρους ΟΠΙςΙ2, 
τε εν τπλὲ σχεγα ἴῃ τς ςἰγ, δηὰ 
ςεγίδίπ οὗ με Οὐεεκβ ἰδὲ Δϑδβοετεά 
τῆε ἔδλεςξ α͵5ο, Ἴοπιρ]λϊπεὰ Ὀδοδυϑε 
Ομἰ85 ννᾶϑ8 δἰδίπ ψὶ μου σδυ5ε. 

47 ΤΒογείογε Απθοοδυβ νγᾶβ πελσι- 
Εγ 8βοῖτγ, ἀπά πιονεὰ ἴο ρὲῖγ., δἀπά 
ννερῖ, Ὀεσδυθε οὗ τῆς 5ΟΌΕΙ ἀπά 

(Βετχοά. ν. γο; 
[6 8} νγ»Ὅᾶβ τοοκο 
ΔΟΙΌΔΙΥ νἱοϊδτϊηρ ἃ βαποίυδιγ, δαὶ δάση 
οἵ ἐχρίδζίοῃ. 

15 δα πη [μὲ παρακλείω μ25 πονυνδιόσε εἶδο 
1 18 τηϑδηΐηρ. 901, (86 ποχῖ σὑούϑε οιοις 
(δῖ, ἴῃ ρΡοϊηξ οὗ ξδϑοῖ, Απάγοηΐου ἀπὲ ραὶ 
Οηΐλ8 ἴο ἀοδίῃ. 

ξ ς. ΑΝΤΙΟΟΗΒ ΑΥΕΝΟΕῈΒ ΤῊΞ ΜΎΌΗΡΕΒ ΟΕ 
ΟΝΙΑΒ ΒΥ ΤΗΕ ΕΧΕΟΟΤΙΟΝ ΟΕ ΑΝ ΘΒΟΧΊΟΙς 

86--38. Οη δἷβ τεϊυγηῃ Ὸπιὶ ΟἹ οῖα ἴο Α5- 
[ἴος, Αἴτογ [86 βιιρργεββίοη οὗ ἴῃς γονοῖς, Απὸ- 
οσδυβ ἔουπά ἴπ6 ἱπμδοϊδηΐ5 σἜηοτα  γ, δοιὰ 
]εἐννϑ δηὰ ΟεηΏ]68, ἴῃ ἃ βῖδίς οὗ ᾿πμαϊρτιδίίου 
αἴ τῆς τηυγάον οὗ Οηΐλ8. Ῥαγςὶραῖϊην ἴῃ ΚΠ Ἑ 
ἔεο] πρ Πἰπλ56 1 Ὲ, βίησα ἢς δὰ ΣΤΕΔΌΥ τοβρεςιοί 
Οπΐδ5, 6 γβὲ ἀορτδάθά Απάσγοηϊοιβ ΌΥ͂ Ξἰσρ- 
Ρίηρ ΟΥ̓ Π΄]5 ρυσχρὶο τοῦς, δηὰ ἰεαστίηρ Ηϊς ὑπάος 
ξαττηεηΐβ, Δηὰ ἔδεη ρυΐ Πίπι ἴο ἀεϑῖῃ οἱ ἴδε 
ϑροῖ Βογα ἢς δὰ κη]οὰ {πὸ ἐσ - ΗΡῃ Ῥησσι. 

86. ἐδ )ίαεος αδομξ Οϊεα.}] 2.4. ἼΤατγους 
δηὰ Μα]]οβ. (8εε υ. 30, δηὰ [δο Τσοεητηκηὶ 
δά ἴος.) 

ἐδε ὕειν: ἐδαὶ «ὐεγε ἐπ ἐδε εἴ 712. τὶ 
Απῦοςμ. ΤΕ [οὐνϑἢ ΠΟΙΟΗΥ͂ ἱπ Απεϊοςἢ πὶ 
ΨΕΙΥ ἴαγρε, ἰδουρὰ 15 ὐυπιῦεσβ σβηποῖ ὃς 
ΘἜΧΔΟΏΥ οϑεπηαῖοα. (85ε6 ΕἙπναϊὰ, “ Ηΐϊςὶ αἱ 
ἴβτδοὶ, νο]. ν. ῬΡ. 237) 219, 241.) 

απά εεγιαὶπ ΟἹ 1δὲ Ογεεῖξς.. . . εονρεβῥαεπεά. 
ΤὨς Οτϑεὶς ἰοχὶ σαῖμοσ 1π1ρ0}165 ἰδὲ 86 “ρει 
δίοῃθ ““σοπιρ δἰποά," Ὀυς τὲ [ὩὨ6 Οἴεοὶς 
ΘΟΏΘΓΔΙΥ Ξγτηραι ἰϑοὰ νυῖτὰ ἴΒοτα. 

87. “πε οοδις «υας ῥεαγε σογΎ., ρα Ὡπουε 
ο }ήγ, απά «υεῤΙ}] ὙἸδθ οδασγαςσῖοσ οὗ Δη- 
εἰοο 8 ἘΡΙΡΏΔη68 νγᾶ8 Ἔχ γδογδυγ. ἔολη 
ΘΒΠΙΕΥῈ ἐϑπιαϊο οὗ ἴἃ 85 Ὀδοη 
αυοϊοά. (δες ἴδε οοπηπηοηῖ οἡ τ Μδος. ἱ. το) 
[τ τυᾶϑ Γοτηλγ ΚΔ ]6 ἴῸΓ ἰϊβ ϑίγαηρε ἱποοῃεοὶςίεη- 
οἷε5 δπὰ εὐγίουβ σοι ηδίοη οὗὅἁ ἱ 
Ἡεῖο νὰ Ὦδγα οἠς οὗ ἴδε δοῆοσ ΤΏΟΓΟ 
Ρἰοδϑίης ᾿ταϊ8. ΤῸς “Οτοαῖ Κιηρ" γίεϊὰς τὸ 

Τοεσα ἰ. 1τ16--χ3-ς}); δσΐ 
655 ἴδπη (ἱαῖ αἱ 

ΠΝ 
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ν. 38---40.} 

πηοάεϑβε θεμανιοιγ οὗ πὶ δῖ νγᾶϑ 
ἀεδα. 

48 Απά Βεϊηρ; Κιπα]εἀ ψ]ἢ Δηοῖ, 
[ουτἤνν [ἢ μα ἴοοὸκ ἀννὰν Δπατζοπηίῖςιιβ 
ἢἰδ ΡυΓρὶςθ, δηὰ τεηῖ οἱ ἢϊ5 οἰοίμεβ, 
Δηα Ἰελάϊηρ πἰπὶ τῃγουρῃ τῆς ννῃοὶε 
ΟΥ̓ ὑπῖο τΠδῖ νεΓῪ ρίδοθ, ψνῆθγε με 
ἢΔ4 ςοπιπηϊτιεα ἱπιρὶεῖν ἀραῖπϑὲ Οπἰ85, 
{ἢετε δεν ἢς τῆε οσυγδεά ταυγάεγεγ. 
Τῆυ5 τῆεὲ Ιοτγὰ τενγαγάεά ἢϊπὶ ἢ 8 
ΡυΠΙΒηπιοηΐ, 45 ἢ Πδὰ ἀεβεγνϑα. 

29 Νον ἤδη ΠΊΔΗΥ 5ΔοΓ] εραβ ΒΔ 

ἢ5 [δ] Ἰηρ5, ἀπ “νοορ5 ᾽ οἡ δοοουηῖ οὗ [6 
ἘΠΕ ΠΊΘΙΥ ἐπα οὗ οπα ννοσι ὃς παὰ δάπικιγοα 
δηὰ τεβρεςίεά, 

ἐδε σοὖεν απά γνιοάεεΐ δεῤαυΐοιγ. Οτ, “6 
ΒΟὈτΙεῖΥ δηὰ σγοδῖ πιοάσϑίυ." ΤὍῇδ 5ᾶπι6ὲ ἴνο 
4ι 4} {165 ἃγὸ ἀϑοῦθοα ἴο δεῖρίο “ΕΠ Δηι5 ὈΥ͂ 
Ῥοϊγθῖυ5 (ΧΧΧΙΪ. 11, ὃ 8). 

38. δείπσ ἀϊπαϊοά «οἱ ἀπρεγ] ἘδΙΒοΥ, 
ὁ δαιιθὰ ἢ δηροῦ." 

δὲ Ἰοοξ χαυαν “πάγοπίσις δὲς ρεγρί.ἢ Με 
Πδλγύο βθθη ἰη {πε ΕἸγϑῖ Βοοκ οὗ ἴῃ ΜδἼοοδῦθος 
{παῖ [Π6 ρῥτίν]ορο οὗ νδαυηρ ΡΌΓΡΙΘ ννᾶβ σοη- 
ἢηθδά ἴο ἃ ἔδνν. (8εε τ Μᾶδςς. νἱϊ. 14: χ. 20, 
62.) Απάτοηίϊοιϊ8, 45 σοροηῖ (υ. 31), μδά 
ΠαϊΌΓΑΙΥ Ὀδοὴ οηςἰοεὰ ἴο τῃ6 ἀϊδεποίίοη. 
διγιρρίηρ ἢἷ5 ΡΌΓΡΙε οὔ Ὠἰπὶ ννᾶ5 {πὸ βίσικίηρ 
ἃ Κηιρητ 5. βριγβ ἔτοπὶ ᾿ἷ5 Π66]5 Ὀεδίοσο οχθ- 
ουξηρ Ὠἰπι. 

γοη οὐὗὐἹ δὶ. εἰοίδε..ὺ Ἐδίμοῦ, “σοπὶ ἢϊ5 
οἰοίμο5 "---λλ. ἴογε {πεπὶ 80 [Πα (ΠΟΥ Ἰοοϊκοά 
{κὸ {π6 οἰοίμο5 οὗ ἃ πηθδῃ ρεΐβοῃ. 

ἰεαάϊπσ δὲρε ἐδγοισ ἐδὲ «υῤοΐε εἰ1ν.] ΤΠαΐ 
ἢΪ5 ἀἴδργαςα τηϊρηϊ ὍΘ 56θθὴ ὉΥ 4]}1.. ὍΠα ῥτο- 
σοράϊηρ ννὰ8 ἴῃς. σοηνοῦβα οὗ [παξ βηνιδῦ]θ 
αἰβρίαΥ οὗ διιο δ 45 4 κΚὶπρῷ “ ἀεΠρΡμῖεα ἴο 
ΠοηουΓ ἢ ἰῃ τΠ6 ορῃς οὗ 4 νοΐ ἴοννῃ, 
ὙὙΠογοοῦ ννὸ σοδα ἴῃ Οθη. χΧὶ!. 43; ἘϑΙΠΟΓ νἱ. 
τα; ἀπά τ Μᾷδος. Χ. 63. 

ἐδέγε σἰστυ ῥὲ ἐρὲ εμγσφαῖ γπωγάσγογ. ἢ [τ Ἠδ5 
Ὀδοη φιοϑιοπεα νυ μοῖΠοΓ [Π6 ράϑϑαρὸ ἢδ5 [15 
τηθδηϊηρ. ὙΠῸ νοῦ ἰτγαηϑίαϊοα “ἢ 5]θνν" 
πλόδῃ5 ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΥ “ἢ δ σΠρί ΟΥ̓ ΠΙ5 ΟΥμαπιθηϊβ᾽ 
-τ δὴ ἱπηροϑϑιῦὶο δ πΙΠοδίοη ἤθσὸ : (1) 45 ἢΪ5 
ΟΥ̓ΠΔΙΠΘηῖ5. ΘΓ αἰγοδανγ ἴακοη ἔσοιῃ τ; 
(2) ἃ5 δι: ἃ Ῥυπὶϑηπιοπῖ σου]ά ποῖ ἤδνο 
Ὀζοη τοραγάοα ὈΥ̓͂ ἃ [ὸνν 485 648] ἴο ἢἰ5 
ἀὐϑυτί5. να] νουϊὰ σῖνο [6 ννοτὰ Ποῦ 
[6 πιραπίηρ οἵ “ἢθ Ῥαηιϑῃοά ;" διῖ [Π15 15 
ΠΟΙ. που ἁυογγ. ὙΠῸ ϑγσγίας ἀπά 
ψα καῖς γοηάοῦ, κ ἢθ ΚΙΠοα ἢ οὐ “Πὸ ἐορτινοὰ 
οὔ "πὸ ; ἢ δηὰ {Π15 τηθδηϊηρ 15 εἰγτλο]ορΊςσα!ν 
ῬΟΒ510]ς, ϑίηςβ. ἀποκοσμεῖν ΤῊ σΟΠΟΟΙνΔΌΪΥ 
πιόδη, “6 γοπηονοὰ ποτ ἴΠ6 ννοσ] ." ὍΤΠ]ια 
ΥΙΤΟΥ αβοοῖθ βίγαηρε ννογάβ δηΐ βἴγδηρθ 
τη δ πιηρ5 ΓῸΣ ἢ]5 ννογβ, δη δβρϑοῖα !}  οη- 
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Ὀεεη σοπηηητἰοἀ ἴῃ τῆς οἷ ὃγ 1γ- 8Β.6. 
βηδο 5 νυ ἢ [ῃ6 σοηδοπὶ οὗ Μεπε- “Ἐπ 
ἴδλυβ, ἀπά τἢς Ὀγαϊε ΓΠεγθοῦ νγᾶβ8 βργεδά 
ΔὈτοδά, {πε πιυϊςυ Ἂς ραςπεγεά τπεῖα- 
86Ϊνε8 τορείθεῦ δρδίηϑδι 1γϑιπΊδο 8, 
ἸΏΔΩΥ νεβ86}5. οὐ ροἱά δεῖΐηρ' δΙγεδαῦ 
ΟΔΥΓΙΘα ΔΥΨΔΥ. 

40 ΥὨεγειροη τῆς ςσοπηοη ρεο- 
ΡΪε τίϑίπρ δπὰ δεὶπρ Α]]εἀὰ ἢ γάρ, 
ΓἉ,γϑιπιδο 5 ἀγπιεὰ ἀδουξ τῆγες τπου- 
β8ηἀ τηεῆ, ἂηά Ῥερδη ἢγθῖ ἴο οὔδεγ οι ᾿ 

Τ, 42" νἱοίΐδηςε ; οπα ᾿ἰΑυγδηι5 θαίηρ (ἢς 

ἀδάνουσα ἴο ΥΔΙῪ ποθ ψὩΪοἢ Ὄχργοβ8 (ἢ 6 
(ακίπρ οὗ ᾿1δ6. (866 δῦουϑ, υ. 34, δηὰ ὑεῖονν, 
τ. 42.) 

Τρ ἐδὲ 1ογά γεαυαγάεά ῥίγε δὶς ῥισιὶσ δ 
»ιοη. Ιἴ 5 σμαγαοίογιϑιὶς οὗ {πὸ το ἴο 
866 ΘΥΟΙΎΠοΓ ἴῃς μαηὰ οὗ Ὠίνπε Ῥγουῖϊ- 
ἄθηςθ. ((οιάρασε οἢ. 11]. 24), 28, 29, 33; 
ν. 20; Υἱ. 1τ12-τό, ζζ.) 

ξ 6. ΤῊΕ ΒΑΟΕΙΨΕΟΙΟῦΒ ΑΝῸ ΙΟΡΕΝΤ 
ῬΕΟΘΕΕΡΙΝῸΒ ΟΕ ΓΥΒΙΜΑΟΗΒ ΟΑΌΒΕ 
Α ΤυμῦῦὉ ΑΥ ΪΙΕΒΌΒΑΚΕΜ, ΜΨΉΕΚΕΙΝ 
ἨΕ 15 ΒΚΑΙΝ, 

399-49. [η {πὸ ἀῦβεπος οὗ Μδοπηεῖίδιι5, ἴ,γϑ8ὶ- 
τηδοῆιις ξΟ]] οννοα ἴπΠ6 θααά οχδηιρὶθ ᾿ν ἢ ἢ μα 
μδὰ δεῖ, δπὰ σἼοηζηπςα ἴο 5ἴεδ] {π6 μο]ά 
νο55615 Ὀοϊοηρὶηρ ἴο (86 Τερ]θ. ΑἤῸΓ ἃ 
Ἐ|π|6 ἢ15 ἀοίηρβ Ὀδολτὴθ ΚΘΏΘΓΑΙΥ Κποννη, δηὰ 
χοιιβοά ρυθ]ς ἔξοϊηρ ἴο δυο δὴ Ὄὀχίθπί τἢδῖ 
φαῖπουηΡ5 ἴΟΟΚ ρᾶςο, δηἃ ᾿ΠϑυγγοσΟἢ βεθιηθα 
᾿πιπλϊποηῖ, Ηρογουροῦ 1 γϑιπιδο 5 τοοῖκ [ἢ 6 
ἰηΠδῖῖνο, δηά, ἀυτηϊηρ 32οοο της, ἰεῖ {Π6 ΠῚ 
Ιοοϑθ προὴ (ἢ6 Ρϑορίθ. Α Ὀ]οΟαΥ τυπλυ]ῖ 
ἴο]]οννθά, ἴῃ πο ἢ Δ υγϑιπηδοθι5 ΠΙπη56 1 δηὰ 
ΠΊΔΗΥ͂ οὗ ἢΠἰ5 ραγίβϑαηθ ΨῈΣΟ 5[4]η. 

39. «ὐδεη γπηαην “αὐγίίοσες ῥαά ὀεόη εορ- 
γι ε4.18 1 1τΟ ΓΑ} γ, “θη ΠπΠ6 ἰοπιρὶς Πδὰ 
Ὀ6Θη ΤΙΏΔΗΥ {ἰπιο5 του εἀ.᾽ 

«υἱὲ 1δὲ εοπσεηΐ 97 Μεπείαι. ΙῈ 15 ηοῖ 
οἰθαγ ψΒεῖμο Μρηοίαυβ δὰ τεϊυγηθά ἴο 
Τσγιβαϊοτα ἔγοτη Απίοσῃ, οὐ ΠΘΙΠΟΥΓ ἢῈ νγὰ5 
ἀοϊζαϊπεὰ {πότ ΌΥ ΔΑπηίϊοοσδαδ, εἰ ΠΥ οη 
αςοοιηΐ οὗ ἢΪ5 ἀθδῖ (τ. 27), οὐ οὗ ἴῃς ραγῖ 
πιο δ6 μαὰ ἴακοὴ ν ἢ τοβϑροςοῖ ἴο Οηϊδᾶβ 
(υ. 34). Οπ πὸ ν]Ποὶς. 18 5θοΠλ5 πιοβί ὑτοὸ- 
ὈαΌΪο (παῖ πὸ μδά Ὀθθη ρ]ασοὰ ὑπάθγ ἀγταϑβῖ. 
(δες τὰς. σοτηπιοηΐ Οἡ Ὁ. 4.5.) 

40. Ζγευπηασῤις ἀγηιρα αδομέ ἐῤγεο ἐδοισαπά 
»ριη. 1, 1τ0γά]]γγ, “ ἀγπχθὰ πΠΊΘη ἪΡ ἴο [Π6 
παπΊῦοΥ οὗ [ῆγοο ἐπουδαηά." [{15 ἱπιρ] ρα τα 
μὸ μανὸ {ποπὶ [Π6 τορι]αγ οἤξδηθδινα δηὰ ἀθ- 
[ρηϑίνε αἴτῃβ οὗ 50] 165. 

ομε “μγαπ δείηρ ἐῤε ἰεαάεγ.] ϑοῖὴθ Μ55 

ΤΩ Μ5. 
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ΒΟ. Ἰελάοι, 

εἷς. 1710 
ἃ ΤΊΔΠ ΔΓ ρΌΠΕ ἴῃ γϑᾶγβ, πὰ 

Ο 688 ἴῃ (0]]γ. 
41 ἼΠΕΥ ἴδεη βεείηρ τῆς δἴιεπιρῖ 

οἵ [,γϑιπλᾶο 3, ϑοπὶς οὗ τ επὶ σλυρ ἢ 
βίοῃαβ, βϑοπὶς οἰυδδ, οΟἴΠεῖΒ τΑΚΙηρ 
δαπάξιϊς οὗ ἀυϑέ, (δῖ τγᾶ8 ποχὶ αἵ 
ἢδηά, ολβὲ τῃμοῖῃ 411] ΔΙτορεῖθογ ὑροη 
Ι,γϑιπιδουβ, ἀπ ἘΠοβϑε τῆλὲ 8εῖ ὑροῃ 
τΒεη,. 

42 Τυβ ΠΙΔΠΥ οὗ ἴδεπὶ {ΠΕΥ 
νουπάςα, δηὰ ϑοπης ΠΟΥ βίγυς Κ ἴο 
τῆς ρτγουηά, δπὰ 1] οὔ ἐδέπι τῆ εν 
[ογοβἀά ἴο ἔεε : δυῖ 48 ἔογ ἴδε σῃυγοῖ- 
τοῦ εΓ Πἰπι56]Έ, Ηἰπὶ ΤΠ6Υ [1Π|δἀ Ὀε5! 46 
1ἢς τΓΘΑΘΌΓΥ. 

43 ΟΥ τ«δεθβεὲ πηλίζετβ {δεγοίογε 

11. ΜΑΟΟΑΒΒῈ 5. 1Ν. [ν. 41---. 

ἴΠεγα νγᾶβ Ὧη δοουϑαίίοη ἰλιἀ ἀρδίης 
Μεπείδι. 

44. Νον σψβεη ἴδῃς ἰκϊηρ σᾶπηε ἴο 
Ἴγτιιβ, (ἤγες τηεη [ἢλὲ σεγε ϑεπῖ ἔγουι 
τῆς 8ϑεπαῖς ρἰεδλάςἀ τε σδιβε Ὀείοτε 
δϊπὶ: 

4ς Βυῖ Μεηείδλιις, θείῃ ρ πιονν ςοπ- 
νἱςτεά, ργοπίϑεὰ “4 Ριοίΐεσιες τῆς ταὶ .: 
οὗ Ιογγπιθηςβ ὡ δὶνε δΒῖτη τους" 
ποηεγ, 1 6 τψουϊά ρδον τῆς ἰτπρ 
νος Πῖτη. 

46 ΝΥΝ Βεγευροη Ριοΐεπιεε ταϊκῖπρ 
τ}ς Κίηρ δϑάς ἰηΐο ἃ ςογῖδίῃ ρδ]ϊετγ, 
485 ἰξ Ψεέγε ἴο ἴδλκε τῆς δἷγ, Ὀγουρὶ 
ἢϊπὶ ἴο ὃς οὗ Δηοῖδεγ τη : 

47 ἰπϑους ἢ τῆδῖ ἂς ἀἰβολγροὶ 

δᾶνὲ “οὔθ ΤΥγδηηι.:" δυΐ ἰὲ ἰ5 ΜΡΜΕΕΙΣ 
1 50 ἔδυ ΔΓ ἃ ἤδτης (ΑςΒ χίχ. ο; ΑροὶἹ]] 
1. 4, ὃ 5; Βόςκι, “ΟοΥΡ. [ηϑογ.᾿ Νο. 1732) 
διουϊά πᾶνε ὕδεη ομδηροά ἱηΐο ἴῃς οἴδετς- 
ὑ|56 ἸΏκηον “ Αὐγδηυ8." γοεϊυἱ ἰροϊδοπὲ 
2. χείαὶ ἀγάμα. 

41. τεεἰηρ ἐῥὲ οἰφὶ 9.) 1γενιαεδι. 
ἘΆΙΒοΥ, “(δ διέδοῖκ οὗ 1 γί πιδολι5.᾽ 

1γεσοδια, σπά ἐδοῖε ἐδαὶ «εἰ ὠοη 
ἐδε»".}] 1 τεΓΑ ] , “ ἀροη 1 γίπιδομι ἀπά ἢ]5 
Ῥαγί 5δη5.᾽ 

42. δὲ ἐδεγεδ-γοδδεγ.͵ ἵ γβϑιπιλοῆιβ. Ὑ ΒΕΓ 
ΚΙΠηρσ Ὠἰτ “ θεβίάς τΠ6 ἐγδαβυγγ ἢ ΠΙΔΥ Βᾶγα 
Ὀθθη δοοϊάδηϊαὶ!, Ὀυΐ Ἰοοῖβ πιοσγὸ [ἰκὸ ἃ ἀθ- 
ἐἰ ἀν ϑα ἃςΐ οὗ τεῖγ δυῦοη, Κὸ [6 ἐχοουξοη 
οἵ Απηάτοπϊςυβ οἡ ἴῃς ΥΕΙΥ βροῖ νῆοσα ἢΐ5 
ετεδλῖ οτίπις δὰ θδθη οοττητοὰ (υ. 38). 

87. ΜΕΝΕΙΚΑῦΒ, ΑΟΟῦβΕῦ ΤῸ ΑΝΤΙΟΘΗΌΒ 
ΑΒ ΤῊΕ ΤᾺΕ ΟΑὐδΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ὨΙΒΤΌΚΒΒ- 
ΑΝΟΕΒ, ΒΕ1ΙΒΕΒ ΡΤΟΙΕΜΥ, 8ῸΝ ΟΕ οκΥ- 
ΜΕΝΕΒ, ΤῸ ΙΝΤΕΒΟΕΡΕ ΕἘΟᾺ ΗΙΜ. ΒΥ 
ΤΗΙΒ ὉΕΝΙΟΕ ΗῈ ἘΒΟΑΡΕΒ, ΑΝῺῸ ΗΙ8 
Αὐσούυβεμ8 ΑΒΕ ΕΧΕΟΌΤΕΡ. 

483-50. Απείοςδιυις, δείης δὲ Ὑγτο, δπὰ 
μανίηρ Μεποῖδυβ ἢ Ἀπ, 845 ἃ ὈΓΙΘΟΠΟΓ 
ὙνΠο868 ἴδίε ννὰβ ποῖ γεῖ ἀδεϊἀεά, (ῃς [εὐγίϑαι 
δοηδία δεηΐ ἴδγθς ΘΟ ΠῚ 59 ΟΥ5 ἴο ὅσσιδδ 
Βίπι ἴο [6 ἰκίηρ 48 [ῃ6 “ [ῸΠ8 οἴ οΥἷρο π|8]},".- 
186 το] ογἱ ξιπδῖοσ οὗ 41} [με ἰγου]θβ, θοιἢ 85 
μβανίηρ Ὀεζὰη ἴῃς ῥ᾽υηάοσ οὗ [ῃς ΤοΙρὶς 
ΓΟ δηὰ ἃ5 δνυίηρ δεῖ οὐδεὺ (ἢ ΟἿ 30 
ΕΧΘΟΓΔΌΪΕ ἃ ΡΌΥΕΓΠΟΓ 88 1 γϑίπιδοῦυ5. Μεηο- 
ἰδυβ ὕροὴ [{18, αυγᾶγα οἵ ἢ18 ἀδῆροσγ, ὑρχοιηϑοὰ 
ἃ διπι Οἱ ΤΠΟΠΕΟΥ ἴο ΡίοΪεἜτΥ, δοη οὗ Π οΥγ- 
ΤΏΘΠ6Β, ος οὗ Απῇοοδυδβ οουχίίοτα, ἐδ 6 
βιισςοοάθα ἰῃ κεϊτίηρ δἰπι ραγάοηθ. ΤῊΪϊ8 
ῬιοΙετΩΥ ἀϊά ; δηὰ Απέοςδιι ἢοξ οὨἱγ ἔουπά 
δῖπι ἱηηοςεηΐ οὗἁ [86 οΥπη65 ἰδ ἴο δ 58 οἴᾶγρε, 
θυΐ Ρυῃίϑῃθα ἢῖ5 ΔοσΌϑοΥ5 νὴ ἀθαῖῃ. ΤὮΘ 

βαστδηῖ ἰηὐυδίϊος οὗ (15 φεπίθηςε ἀγουϑοά ἴδε 
ἱπαϊχηδίίοη οὗ (ἃς Τ τίδηβ, σῆο, ἴο τοδτὰ ἐδμεὶτ 
ἀἰθάρρσοναὶ, σάνε [6 ΟΠ ΠῚ 53 ΠΕ 5 ἃ ΠΊΔΡΗ- 
βοεοηΐ διηογαὶ. 

43. ἐδέγε «υὑα΄Γ ΄ἂπ σἀεεισαίίον ἐπὶ ἀφαΐει 
Μριείσι.) 110 ΓΆ γ, “ ἃ [[1ἃ] νγαβ ἱχξωροτινάϊον 
οτοσ Μεηείδυ5.᾽ 

44. Πδγέξ »ἸῈ. .. σεπὶ ὕγοτε ἐδὲ τεπαὶε) 
ΎΤΠΕ πυμῦοῦ ΠΙΑΥ͂ ἤἴᾶνε θεθ οὔοθεοη ππὶ 
Τοίογοησο ἴο Ὠουϊῖ. χιχ. τς: “Αἰ ἐπ του 
οὗ ἴννο ΟΥἹ Τγοο νυ ησβϑοβ 5112}} ἔῃ 6 σϑῦτεΥ δὲ 
εβῖδ] }8η6α." Οἡ ἴδε οχίβίεηςε οὗ ἃ [ἐπτξὰ 
δεηδῖθ, Οὐ οοιηςῖϊ, δ (δ]ϊ95 τηθ, οτος [δὲ 
ςοτηπηοηΐ ΟἹ (ἢ, 1. 1ο. 

46. Μεπείσωες, δείπρ ποῦ εοπυέεεά.}] ΙΙἱ 
ἰ5 ἀ!βῆσυϊς ἴο 8ὲῈὲ ον [πὶ5 πιρδπίτρ ἰς ἴο δὲ 
οδίαϊηοά ΠῸπι ἴῃ6 Οτεεκ. Τῆς οτγώϊποιτ 
τελαϊηρ, λελειμένος, 458 Ὀδυλ}γ [6 ϑεῆθε οἵ 
“θείην ἰεᾶ ἰηὰ," οΥ “50}} ἱστίη." 
Ἑϊλημμένος, ἃ φοηοςζυ ΓΔ] ἱηρ οὗ Επνσαϊά-:, 
νοὐ τὰ ἐπρὴ “ Βείηρ ἴλκεη," “ θείην Βοϊὰ ἴὼ 
[εϊίοτβ." λΛείπεσθαι ὯδΔ5 ΒοΙΠ ΘΕΈ ΣΩ65 ἘΝ 6 τηθδη- 
ἱῃς οὗ “θείης ἀείεαϊεά," δυΐ τεῖεα 
186 πιδίζεγ δ σοηϊεη!οη τ ἃ ἰδνουῖ. 
Ῥογῆδ ᾿ ᾽ς τοδαϊηρ σοι οσες 
βου Ὀδὲ δοοερίοα, 

Ῥιοίενιεε ἐδὲ σοη οὐ" ογγρπόπε:.} ὅ66 τ Μδτο. 
1, 38; 2 Μᾷδος. νἱ}}, 8, Χ. 12,11. Ηὸ ξδϑετβξ 
ἴο γα ϑυςοεεάεά Αρο]]οηῖυ5 'π ἴδ6 ρονεση- 
τηϑηΐ οἵ (αεἰεϑγτὶδ δηὰ Ῥμῃωηϊοῖδ. 

46. ταξίηφ ἐδὲ ἀΐπρ αλδς ἑπέο Ὡς εεγέωιε 
δαίίονγ, ας 1ὲ «υεγε ἐο ἑαζέ ἐδὲ «αἱγ.] [Τῇ τε 
οου]ά δεοερὶ ἴμεβε ἀεί! 88 ἔδςξ, σὰ Ξδουϊὰ 
μᾶνε ἴο ϑρροθε ἴπδὶ ἴῃς οτὶσὶ δυΐϊδοε, 
|[Ά5οη, δά ἃ νεῖγ ὀσχδεῖ κπον] οὗ 11} τὰς 
Ῥατιίουϊασ οἰγουπηβίδηοοβ οὗ ἴπε Ὠιἰθξοσγ, διά 
τγῶ5 Οἰἴπου δὴ Ἔεγθ- ] 6585, ΟΣ τοῖς ἔσοῖῃ δ 
τεροσί οὗ οσγε- νυν Ὥθ59.5. Α5 ἴξ ἰς, νὰ οϑπποῖ 
δυΐ 5υβρεςὶ [παῖ ἴῃς εριτοπιλίογ 15 ἤόσε ᾿ηΐτο- 
ἀυςίηνς ϑοιῖς οὗ δῖ5 “ ῬΑ Ωρ ἢ δηα “ οἢ- 
οδυϑῖς.᾽" (8εε «οἷ. 1ἰ. 29.) 



ν. 48----2. 

Μεπείδυβ ἔἴοπι ἴῃς δοςιυβαῖίοπβ. ψνῆο 
᾿ ποιν τ Πϑιδλπάϊηρ ννὰβ σαιι5ε οὗ ἃ}} τῃε 

Γ]Βο θοῦ : δηά τῆοβε Ροὸσ πηθῆ. ψῆο, 
1 ΠῈΥ Παά τοἰά {πεῖγ σᾶιι86, γαᾶ, 
δεΐογε {πε ϑογιῃίδηβ, 5ῃουϊά ἤᾶνα 
θεεη "υπάρεά ἱπηοσεηῖ, μα πὶ με ςοη- 
ἀεπχηεά το ἀεαίῇ. 

48 Τλυ5 ΤΠΕῸΥ ἀπὲ (Ο]]ονγεά τῆς 
ταλῖῖεγ ἴογῦ ἴπεῸ οἰἴγ, δηά ἔογ τῆς 
Ρδορΐςθ, δηά ἔογ πε ΠοΙ͂γ νεβϑ8εἾ5, αἰ ά 
8οοῃ 8:8π| ἀπ’ υϑῖ ρα ΠἰβὨτηεηῖ. 

49 ὉΝ Βεγείογε Ἄνθη {πεῪ οὗ Ἴ γγιι. 
ταονεά ἢ Παῖγεά οὗ τπὶ ψιοκεά 
ἀεεά, οςαυβεά τ{πεπὶ ἴο θὲ Βοποιγαῦὶν 
Ὀυτγίεά, 

50 Απά 80 τΠγουρῇ [Πα ςονεῖοι!8- 
Πεβ5 οὗ τπεπὶ τπλῖ σεῦ οἵ ροννεῦ 
Μεμεῖδιυς γεπιαὶ πε ὰ 511}} [ἢ δυςβογιν, 

11. ΜΑΟΟΑΒΒΙΕΒ. ν. ν. 

Ἰπογελϑίπρ ἰπ πιαὶῖςθ, δηά Βεΐηρ ἃ 
δτελῖ [γιοῦ ἴο τε οἰ ΖΕ η5. 

ΟΗΑΡΤῈΒΚ ν. 

2 ΟΥ̓Ἠἁ Ἰδέ εἴργις απαὶ Ἰοδεης σέ ἐξ δεγμσαζρρ. 
6 ΟΥ̓́Υτλε «πα ανπα τουϊσξεάμεις οὗ )ασοη. τι 
716 ῥωγμὴ οὐ πἤοολμς ἀρσαϊησέ 14ς ϑετος. 
15 76 «ῥοϊδέηρ ον ἐλ ἱορηῥέζ. 27 σεεαδεμς 
,“ωίὰ ἑμείο {ἦε τοί άεγηεςς. 

ΒΟυΟΤ᾽ τιπὸ β8απὶὸ τἰπιὸ Απιίο- εἰν. 17ι. 
σἢυβ Ργεραγεά ἢΐϊ5 βεςοῃά νογ- 

ἅρε ἰηῖο Εργρῖ: 
2 Απά τἢδη ἰξ Παρρεπεά, τῇδῖ 

τὨγουρ 41} μὲ οἰ. ἔογ τε βρᾶςς 
Αἰπιοϑβὲ οἵ [ογ ἀδγ8, ἴπεγα νγεσε 86 ῃ 
Βογβεπηθη ΓΟΙΠΗΪΠρ ἴῃ (ἢς δἱγ, ἰῃ οἱοῃ 
οἵ ρο]ά, ἀπά διπιεά νυ ἴδπςεβ, ἰΚα 
ἃ δαπά οἔἉ 50] 416Γ8. 

47. ἱ ἐδὲν ῥαά τοἰά ἐδεὶν εαισε, γεα, δεΐῶγε 
ἐδε ϑεγέρῥίαπ.) 51. δὰ] 1ῃ οπα ὑὈ]δοθ ιι565 ἴῃ 6 
ννογὰ “ ϑουτῃιδη ἢ 48 δὴ δαιυϊναιεηΐ ἔογ “" ὈαΓ- 
Ὀαγίδη " (οἱ. 11}. 11), 85 ἀοεβ αἴσογο ἔτο- 
4υ ΠΟΥ (’ Οταῖ. ἴῃ ψεγν.᾽ 1. ς, ὃ 58; “ Οτδῖ. 
ἴῃ Ρ᾽ϑοη.᾽ ὃ 8). 80 «4130 ἀοθβ {πὸ νυτὶῖοσ οὗ 
τς Τπϊτὰ Βοοῖκ οὗ Μδοοδῦθθβ (ΥἹἱῖ. 5). 
Ἀσοογάϊης ἴο [86 ρΡἰςΐυτε5 ἄγαν ΟΥ̓ Ή εγο- 
ἀοΐυ8 ((ν. 1-142) ἂπὰ Ηἰϊρροςγαῖοβ (1) 6 
Αογο, Αηυᾷ, εἰ 1, ος!5, ὃ 47), [π6Ὸ ΒΑΥΑΡΕΓΙΥ οὗ 
16 παίίοη ννὰ5 οὗ δὴ δχίγειηθ ἴγ{ρεὲ. (866 
“Αποείθης Μοπδγο !θ5,᾽ νοὶ. ἰϊ. ΡΡ. 222--226.) 

48. 1ῤὲν ἐραΐ γ7οϊοςυεά ἐδ »ιαιοῦ 70 186 
εἶν.) Ἀδίδεσ, “ΠΟΥ ψπὸ πδὰ Ρ]οδάϑὰ ὁἢ 
θ91}817 οὗὨ {ῃεὶγ ςοἰ{γ.᾽ 

49. εαιμεά ἰδένε 1ο δὲ ῥοποιγαδίγ δωγίεά. 
Ἀδίμογ, “" οοπμὰποίοθὰ {πο ὶν οὐδοαυξοα ὙΣΓᾺ 
το ηὶδοθποθ0." 

δ0. « σγεαὶ ἐγαΐο" 10 ἐδε εἰδίχεμ.. ἘἈΔΙΠΟΥ, 
“ἃ σγοδαῖ ῬΙΟΌΤΟΣ δρδὶπεί δ 7ζ611οὁ τ .ςοἰ- 
26 η5.᾽ (ὅεε δοῖονν, οἢ. ν. 15, τό, 23.) 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΚΥ. 

δ 8. ΤῊΕ 510ῸΝ5 ΑΝ ΔΝΟΝΡΕΙΒΒ 5ΕΕΝ ΙΝ 
ΪΕΚΌΘΑΨΕΜ ὈΌΚΙΝΟ ΤῊΗΕ ΤΙΜΕ ΟΕ ΕΡΙι- 
ΡΗΑΝΕΒ᾽ ΘΕΟΟΝῺ ΕἸΧΡΕΌΙΤΙΟΝ ἹΝΤῸ 
ἙΟΥΡΤ. 

1-4. ἘρΙΡἤδπο5 δά ἰηναάεά Ἐργρξ ἴῃ Β.Ὁ.Ψ 
172, ἱδκίηρ [Π6 οἤξεηδῖνε, 85 Ρ.ΟΪοΩΥ σγεξιβοά 
ἴο τεπηδίη δ ρεασθ. Ηδ πονν, ΒΟ. 171, ἱηνδάα 
1 4 ϑεςοπά {ἰ|6.(0. υγίηρ ἷ5. αὔϑβθῃςθ, 
βίγδηρο ρογίθηϊβ δρρεαγεά ἰη {πε 5βκὺ {πγοιρῇ 
ἃ 5ρᾶςσβ οἵ ΠΕΑΙΙΥ δἷ'χ γε Κβ, διτηθὰ ποϑίβ 
δεειηΐηρ ἴο σοπίθηά οηθ νυν] τ[Π6 οἴποῦ. Α58 
(ΔΑΓ τγὰ5 ἰπουρῆϊ ἴο 6 ρογίεηάοα, τῃς 
]ενν8 ρῥγαγεὰ ἴπδῖ (ἢῈ οΥ}}, νυν βαΐθνοσ ᾿ξ ννᾶ5, 
τηϊξξ ποΐ [3}} οὐ ἴπεὶγ ἡδίιου. 

“442οε.---- Ἰζοΐ, 71. 

1, “πείοοδιω ῥγεβαγεά ῥὶς ξεσοη σογαρε ἱμίο 
Ἐφ»ρἢ 1 ΔἴΟΓΔΙΠΥ, “5 δεσοηά ἡοώγπεν ;᾽ Ὀυΐζ 
[Π6 πηοδηΐηρ 15, “ ἰβ δθοοοηά Ὄχρϑαϊοη." Οἡ 
(Π6 εἰγουπηδίαποαβ οὗ πε ἢἤγϑί Ὄχροάϊίοη, 566 
(ῃς οομηπηθηῖ Οἡ 1 Μᾶςς. ἱ. 16-ἰο. [Ιη ἴῃ 
βεςοπὰ οὀχρεαϊάοῃ, Αηποςῆυβ ἴοοκ Ῥο]ιβἰιιπὶ 
δηὰ Μειηρὶ 5, δηὰ οδίαἰηδα ροβϑοϑϑίοη οὗ [ἴῃς 
Ρογβοῦ οἵ Ῥίοϊεπιυ ῬὮΠ]οπιοῖογ δι ῬΗΪ]ο- 
ταείοτ᾽ 5 Ὀγοίμεγ, ῬΆγβοοη, 511} πιρἰηϊαιποὰ 
Ὠϊπλ561 δὲ Αἰοχαηάγα. (ὅεε Ῥοϊγδ. χχνὶϊ. 
20--22 ; Αρρίδῃη, " δγτγίας.᾽ ὃ 66.) 

Ὡ. ἐῤγοιφ αἱἱ ἐδε εἰν. ““{ῤὲ οἰϊγ᾽" 15 
Βέγε [εγυβαϊθπι, 88 βΈ που γ ὙΠ ΟἿΣ δυΐμοσ 
(ςἢ. 1}. τᾷ; ἵν. 391; Κι 5, 17; Υἱ!. 3, ἄζο.), 
τπουρῇ ποῖ αἰννδυβ (ςἢ. ἱν, 36). 

“ον δὲ τῥάεε αἰἱριοῦὶ οὔ ον ἀαγ4.1 “ ΟΣ " 
ῖ5 ποῖ ΟΠΥ͂ ἃ “54 ογεα "ἢ ΠΡΟ ἢ [6 
Ηοῦτον8, Ὀυζ 1 ἢΔ5 Αἰ νγΑΥ 8 ὈθΘΠ ἃ ςΟΠΊΠΊΟΙ 
ἐἐχοιιη ᾿" πιπθοσ ἢ Οτίθηΐδὶς, νῃὺ 1} 
1586 ἴ ΒΒ ΘΉΘνΟΥ (86 δοίιαὶ! πυτῆθοῦ οχοθοᾶς 
{ΘΠΙῪ δηά [4115 βῃογί οὗ ἃ πιιμάγεά. ὙΤπὺς 
{Π6 γσυϊπηρα ραίδος δἵ Ῥεῦβθρο)δ ἰ5 σα!]οὰ τῃδὶ 
οὗ “1ἢ6 ἔοτν Ρ᾿Π ΑΓΒ; ἃ βεηθγαίίοη 8 “ ἔοσῖγ 
γογβ ; ἢ Αὐάοη [185 “ ΓΟΥΥ 50ῃ5" Ψ80 χίάθ οἢ 
“ ἔΟΧΤῪ 458 οΟ]15 ᾿" (ἀξ. Χίϊ. 14); ἃ Πυπιογοῦβ 
θαπά οὗ τοῦ γ5 15 βροκθη οὗ 25 “πὸ ο 
ΤΗίενος, ἄς. Ηδγε ἴδογο ἴ5 δῃ ἀρ ώον 
δαἀπιιϑϑίοη, {παΐ ἢ ΠΌΙΆΘΘΣ 15 ποΐ οχαςῖ. 

ἐῤεγε «ὐεγὸ “66 δον ΡΙΘΗ Γμρισ ἐπὶ ἰδὲ αἱν. 
ϑυοῦ 5515 πᾶν ἐγοα ΘΠ ΕΥ Ὀδοη τοροσγίρα, 
Δηἀ 566ηὶ ἴο 6 4υϊΐθ Ροϑϑίθ]θ, [ἢγουρἢ 4 ρδοι- 
Ἰὰγ σἴαϊθ οὗ δἰ Πιοϑρμοσο, ννῃ οι ἸηἴΘ 5165 γὸ- 
[γαςσϊίοη δηα γεῆθοϊίοη. Ὑδοίζιι βᾶγϑ5, πῃ σρϑαῖκ- 
ἴῃς οὗ {πε ἰαϑὶ [εν ἢ} ννὰῦ : “ ψΊβα ρδὺ σε] πὶ 
ΠΟΠΟΌΣΤΕΓΕ ἃςῖ65, ΓΔ ητ4 ἀγπηα "ἢ (΄ Ηἰ κι ν. 
13). Οδορ 5 μῖνε5 1ἴ 85 ἴπ6 βίδίοιηθπί οἵ 
ΤΆΔΩΥ ογε- νη 6 5565, [ῃδῖ δ [{||5 {πη6 σῃδγίοῖβ 
δηὰ δγπιθὰ οηυδάσγοῃβ ψοΥῸ ϑθθη ἴῃ ἴθ δὶγ 
{ῃγουρδουῖ [86 Ἰδηρίῃ δηὰ Ὀγθδάτῃ οὗ ἴπ ἰδηὰ 

ΡΑΝΝ τ 
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ΟἹΓ. 171. 

το τ, 
δίανεῖ. 

4 Απά ἴτοορβ οὗ Πογβείηδη ἴῃ δΓ- 
ΓΆΥ.) ἘῃσοΟΙΠΓΟΓΙηρ ἀπὰ τυ πηΐηρ Οἤ6 
ἃρδϊηδῖ ἀποίμοι, ψ 5ῃακὶπρ οὗ 
5}|6145, Δηἀ πιυϊττυάε οὗὨ ' ρἰΚεβ, δηά 
ἀγανίηρ οὗ βδυνογάβ, δηά Ἴδβιίπρ οἵ 
ἀλγῖβ, πὰ ρ]ετογίηρ οὗ ροϊάδη ογῃδ- 
τη ηἴβ., ΔΠη4] ἤάΓγηα85 οἵ 8}] βογίβ. 

4 ΝΥ Βεγεΐογε Ἔνεγγ πιᾶῃ ργαγθά 
(Πλὺ τῃδλὶ ἀρραγιτίοη ταῖρῆς ταγη ἴο 
δοοά. 

11, ΜΑΟΓΟΑΒΕΙ5. Νν. [ς 1-|. 

ς Νον σψἤξη ΠΈΓα γγὰ8 ρῸπε ἰοπὶ 
ἃ λϊδε γυπιουγ, 45 ἘΠουρἢ Απιοςἢυς 
μδά Ὀεεὴ ἀεδλά, [}|480πη τοοῖς δὲ ἴἢε 
Ιεαϑὲ ἃ τῃουβαηά πηεη, ἂπὰ βυάδεηϊγ 
πιλάς Δῃ 4584} Ὡροη τῆς ΟἸΓ ; δηά 
{ΠῸΥ τῆλ σγεγα ὑροη [86 νγ8}5 θείην 
Ρυς δᾶςκΚ, δΔηά τἢς ςοἰΥ δὲ ἰβηρίῃ ἴᾶζεη, 
Μεπεῖδιι θεά ᾿πίο τῆς οσδβιὶε: 

6 Βιιῖ [480ῃ δεν ἢϊ58 Τῇ οἰ ΖΕη3 
ΜΠ Ποῦ πλογου, ποῖ σοπϑιἀθγηρ τἢδῖ 

(ΒΕε]]. [υι4.᾿ νἱ. ς, 32). Μοάοτγηϑ δά 5 τ 1]2Γ 
[ἘϑΕ ΠΟΥ (Βγεννδίοσ, " Ναίυγαὶ! Μαρὶς,᾽ Ρρ. 
201-223; ΘαἸ. οὗ 1882). Α5 5ΠϊΡ5 αἵ 56 πᾶν 
δα ΠΥ Ὀδθη 5θ6θη ἰῃ {Π6 5ΚΥ ὈΥ ΔΟΠοττηδὶ 
τοίγδοϊῖοη δηὰ σχεβοοϊίοη, 50 ΠΥ διτπθὰ ἢοϑίβ 
θ6 56εῆ, ννῆεδηῃ ἃ σοι ΠΙΓΥ ἰ5 δἰῖνα νυ] ἢ 50] 16 Γ5 
ΤΠΔΓΟΠΙηρ δηᾶὰ σοι οΓΟΙΔΥ ησ. Οη ἴδ 
οἴου ῃδηά, ὑπο ὀχοϊζοπιοηΐ οὗ ἔδεϊϊηρ, τη 
ΓΊΔΥ 566 ἴῃ ΙΏΘΓΘ Οου 8 ἃ 561] Δ πο 6 ΟὗὨ ΔΥΤΉ 68. 

ἐπ εἷοίῥ 9.7 φοίά4.}] 1,1ῖτεγα]}}γ, “ἴῃ ρο]ὰ δρ- 
Ραγε]." ((οπρᾶγε ΡοΪγὉ. χχχίὶ. 3, 8132.) Οη 
186 δεΐυδὶ ι.ι56ὲ οὗ ροϊὰ οὐ ριἰ θα ἀσπιοιγ, 566 
[6 σοχηπλθηΐ οἡ (ἢ. 1}. 25. 

8. ἐπεομπίογιης ἀπά σιριπΐη οπό ἀραϊπεὶ 
ἀποίῤεγ.) Ἐδίμου, “ομδυσίης δαὰ πιακίης 
Ταὶὰε"---9οπ|Ὲ οὗ σοιγος ἀοϊηρ [Π6 ΟΠ, ϑοῃὴθ 
τῆς οἴδοτγ. ᾿ 

φἠπογὶπς Ὁ φοίάεη ογπαριθη 4.1 Οτιθηία}5 
Ὁ51.4}}Υ 1ηἀ 1}. 6 1η [Π15 σρεςῖθβ οὔ ἀἰβρίαγ. ὙὍΤὴ6 

,. φήοαϊοῦ Ραγί οἵδ πιδη᾿5 ννϑδὶ [ἢ 5 οἴϊδβηῃ Ἵδιτί 
ΟΡΘΠΥ Ὡροη ἢ5 ρεύϑοη. ΗἩοτγοάοξιβ βΒροᾶῖκϑ οὗ 
ἴῃε Ρογβίδηβ ἰδίῃ δἱ Ῥ]δίασα 45 πανίηρ ὑοση 
Ὀγδοοίοῖβ δηὰ οἰδῖη5 δηὰ 8ςἰ πηϊῖατϑ ἢ βοίάθη 
ΟΥΠαΠΊοπῖ5 (ΙΧ. 80). Χοπορποη ϑβᾶγβ5 (παῖ 
φοϊάθῃ θαγγίηρ5 δηά σο]ϊὰγβ ὑνεγα ννοσῃ ΟΥ̓ [ἢ 6 
Ῥεγβίδης βΘΠΟΓΑΙΥ ( Αηδὺ.᾽ 1. 2, ὃ 272). ΤῆῸ 
σγΥτγο- Μδοθαάοηϊδηβ παὰ γοῦν δάοριοα [ἢ Ϊ5 
Ῥύδοῖίϊςο, ἰορεῖμοῦ ἢ οἴμοῦ Ῥογβίδη συβίο πη. 

ῥαγπόι: ὁ αἰ «ογ.] Ἐλίποσ, “ΘοΣδΙϑῖδ 
οἵ 4}} τπᾶπποσ οὗ Κη 5. ΤὮθ56 Ἰνοῦο 50Ππιθ- 
{{π|65 οὗ ᾿ἰπεη (ΗΠ εγοά, 1]. 182; 11}. 4,7), ΠΊΟΓΟ 
ΠΟΙΠΊΘΗΪ οὗὨἨ πιεῖδ!, νυν ῃῖς ἢ πὰς ΘΠΟΥ οὗ ἃ 
δἰ ]Ὲ ρίεσο, {πὸ ἴπ6 Ὀγοαβίρ αῖθς οὗ πιοάθγῃ 
ομγ δε ίογΣ, ΟΥ̓́ τηδάθ οἵ 50 8105, οπθ οὐδγίαυ- 
ἵπρ Δποῖθογ (Ὁ. ἰχ. 22). 

4. ἐαονν νίαν Ὀχγαγοά ἐδαΐ ἐδαὶ αῤῥαγίδοη 
γεῖσρὶ ἱμγη 10 σοοά.) ΤὮδ πρρϑαάγδηςθϑ τνοῦὸ 
ἴα κΚοη ἃ5 ρογζοπάϊηρ ννασ. ὍΤΠὰ [ὸννβ ργαγοά 
1Π4ἴ [6 ννᾶγ πιιρῃϊ τὰγη οὐἵ ἴο {ΠΕ ῚΣ δάνδῃ- 
ἴασε δηά ποῖ ἴο {Π|᾿εῚ γί. 

59. ΟΝ ἃ Ευμοῦᾷξ ΟΕ ΤΠῈ ὈΈΛΤΗ ΟΕ 
ἘΡΙΡΠΆΝΕΒ, ΙΑΘΟῸΝ ΜΛΑΚῈΣ ΑΝ ΑΥ̓ΤΑΟΚ 
ὍΡΟΝ [εἈΌΒΑΜΕΜ, ΗΙἸΒ ΑΥ̓ΤΑΟΚ ΡΑΙ15. 
ΗΙ5 ὈΝΠΔΡΡΥ ΒΆΤΕ. 

5-10. Οἡ αἰπττπρΡ [ογιβαίοπη, [βοὴ Παά 
ΤᾺΚΟῚ Ρ [115 αὐοάδ ἴῃ πο Απιπιοηϊῖο ΠΟΙΠΈΓΥ 

ἴο ἴΠ6 οδοῖ οἵ ἴδε Ϊογάδη. Ὕδοτγε ἢ οουἱά 
ΘΔ5ΕΪΥ ννδῖςοἢ [Π 6 σουγϑε οὗ δυθηΐβ, δῃὰ ὃ6 ΓΕΔΑΥ͂ 
ἴο ἰδῖκε α«ἀναηίδρε οὐἱἔἑ ΔΥ͂ ἴυγῃ ἴῃ δῇλδὶγα (Πα 
ταὶ ἢ 5θεπὶ ἴο ρῖνο ἢἷπὶ ἃ οἰδηῆσο οἵ το οβίδῦ- 
ΠΙϑηϊηνς Ὠἰπηβοῖῦ. ὌΠ τεροτὲ τπδί ΕΡΙΡμᾶΠ68 
δὰ ἀϊεὰ ἰῃ Βργρῖ ϑεθοπιθά ἴο κἰπὶ υδὲ ἴδ6 
ΟΡΡοτΓΟΠΠΥ Ὡοἢ πὲ ἠρεάοά. ὙΒουρῃ ἢς 
σουά ΠΑΘΕΪΥ γαϊϑο πὸ τοτὲ (μὴ δδουΐ ἃ 
(πουιϑδηά πηθῃ, δ βϑυγοοροά οἡ [Θγιιβαίθπι, ἰοοκ 
[86 ἴονγῃ 41} δυῖ (Ππ οἰδάο], Ποῦ Μοηείδις 
γτεῖϊγοά, δηὰ ρῥγοςθοάφαὰ ἴο τενεηγξε ἢϊπιϑοὶ 
ὉΡΟη 15 πδί!οη ΌΥ͂ ΠιΠΊΈΓΟΙΙ5 σΠΙο 65. Ης 
νν88, βοννθυοσ, οοῃρο θὰ δῆἔον ἃ σμοσί {{π|ὸ ἴὸ 
ενδουδίες [ῃ6 οἰ δηὰ τεῖγεαϊΐ δοοβα {πε 
]ογάδη. Ηξετγε ἢθ ννᾶβ δἰίδοκοὰά ΌΥ͂ Ατγεῖδϑβ, δὴ 
Αγαδίδῃ ομΐθῖ, ψἢο ἄγονα ἢἰπὶ ἔγοπι ρίδοα ἴὸ 
Ρΐἶδος, ὉΠ) δὲ Ιλϑῖ ἣθ ννᾶβ οὐδ] ροὰ ἴο ἰᾶκο γεῆιρὸ 
ἴῃ Εργρὶ ψ ἢ (πὸ Ῥιοϊοηηῖεβ. Ευθητυλδι δὲ 
τοι γοά ἴο 1, δοεάδατηοη, ψγπογε ἤς οἰδιπιοά 
Ρτοϊθοϊίςοη 845 Ὀείηρ οὗ ἃ Κιπάγεά τϑςς, δυΐ 
᾿ϊνοὰ δηὰ ἀϊεά ὑπποπουγοά. 

8. «αυδέη ἐδέγε «υα! ροπὸ ζογι 8 α ζαἶπό ΓΙΩΠΟΑΓ, 
ας ἐδοισὸ ““πηοοδι δαά δὲεπ ἀεαά.) [{ 5 τῦ- 
ΡΟΒββί]6 ἴο 54 Ὁ ΟῚ [15 τεροῦῖ ἅγόϑε. ἀπῇ- 
Οσἤ 5 ἀοε8 ἢοΐῖ Ἄρρδᾶγ ἴο δᾶνα ΧΩ ΔΠΥ͂ Πβῖ 
οὗ Πἰ5 {6 ἰῇ Εργρί. Ηδ νγᾶϑ βυσοεϑϑῆι τοι 
βγϑὶ ἴο ἰδϑῖ, ἀηὰ ψουϊὰ πᾶνε οοπιρίεἰοά ἴδε 
σοπηασβῖ οὗ [πὸ σοι ηΥ, θυΐ ἔογν (ἢ6 Κοπίδῃδ. 

δὲ εἰδγ . .«. Ἰαζεπἢ Ἐαΐβεγ, “οπ [89 
Ῥοΐπί οὗὨ Βοΐπρ ἴακοη,"" ΤὌμαῖ ]Ἄϑοη δου ϊά 
80 ὨΘΑΥΪΥ πᾶν ϑβυσςοράοά ἰῃ ἢ 8 δἰζεπιρὶ 
ΜΏθη ἢς ψνᾶ5 δ ἴδε Βοδά οἱ ΟὨἱΪΥ ἃ ἱμουκᾶπά 
πλθη, ταυβὲ θ6 δοοουπίοα ἔογ, ἤγϑί, ΟΥ̓ (δὲ 
διά άδηποββ οἵ ἢἰ8 διίδοκ : δηά, ϑεζοῃαϊυ, ὉΥ 
Πἷ5 Βανίῃρ ΠΊΔΩΥ ῥαγϊδδηβ ψἱ τη ἴῃς ν8]}}5. 
[ πκιιϑῖ θοῦπο ἴῃ τηϊπὰ ἔμδῖ μα νᾶ5 (δε 
Ἰορττπιαῖο ΗἸρ Ῥχίοϑί. 

Μεπείαμε Μεά ἱπίο ἐφ εαείίε.1] Ἀδίβετ, 
ἐἰηίο ἴπΠ6 οἱταὰθ1.") 866 ἴδε οοπιπιεηΐ 0 
οἷ, ἵν. 12. 

8. ατοη εἴσαυ ῥὲς οαυπ εἰῥίχεπε «υἱίδοι 
πον 7.1 ὙΠ οτρίηαὶ ἰς 511} βίγοηγεγ. [{ 
ἱπλρ[ε5. τμαὲ ἴπα ὀχ-Ηἰξὰ Ῥυίεϑι, ἀυπηρ ἴβῈ 
εἰπὲ τπαξ ἢῈ μοϊά {π6 οἰτγ, πιδάδ τερελίοὐ 
Τηλϑϑαογο5 οὗ ἴΠ6 ηγοβιϑιίηρ οἰ ]ΖΘη8, 

ποὶ εοποίάεγίης, ζ᾽ς.7ὺ 1{Ἰτογα γ, “ποί Οὐδ 
βἰδοτίης ἴμαΐ ἴὸ καὶ ἴΠ6 (ἀΔΥ οὐεῦ δ|5 οὐ 
Κίπεπηθπ νγᾶβ ἴῃ ρτοδῖεϑδί ροβϑβίθο ἰοβϑ οἵ {μὲ 
ἄγ ἴοσ Βἰπιβοῖ; δὰξ ἱπιαρίπίηρς {παῖ πὲ Μ)5 

ΒΟ 
ἐγ, 171. 



ν. 7--πι1ο.] 

ἴο ρεῖ {πῸ ἀδγ οὗ τῆδπὶ οἵ ἢϊ8 οννῃ 
πδῖιοη ννου]ά Ὀὲ ἃ πιοϑδῖ ὈΠΠΔΡΡΥ ἋΔΥ 
ἔογ πίπι ; δυς τπϊηΚὶπρ {παν Πδά θδθῃ 
ἀϊς ἐπ θη ῖθβ, Δηά ποῖ ψὲς σουπίγγπθη, 
σγἤοτα ἢ σοπαιεογϑα. 

η Ηονῦεῖς ἴον 411 {815 ἢε οδιαϊπβά 
ποῖ τῆς ργποίρα!γ, δὺς δὲ τῃς ἰδϑῖ 
γΓεςεϊνεά 5ῆάπιε ου ἴδε γενγαγά οἵ ἢ 5 
τγϑάϑοη, δηά ἢδά δρδίη ἱπῖο [Π6 σοιη- 
ΕὟ οὗ τὴς Απηπιοπίῖαϑ8. 

8 Ι͂η {πε ἐεπά τπεγείογε ἢε ἢδά δὴ 
ὈΠΒΔΡΡΥ τεΐυγη, Ὀεϊηρ' δοςσιβοά ὈείοΓα 
Ατεῖαβ τῃὲ Κιηρ οὔ τῆς Ατδθίδηϑ, 
βεείηρ ἴτοπὶ οἰ ἴο εἰν, Ρυγϑιθα οὗ 

Θγθοῖηρ Ἰτορῃϊθ5 οὗ υἱοΐοσίθβ. ΟΥ̓́Θ ΘΠ ΘΠΊΪ65, 
ἀπά ποῖ οΥὐδὺ ἢΪ5 σοι ΓΥπΊθη.᾽" 

7. δὲ οὐταϊπεά ποί 1δὲ ῥγὶπεὶρα γ.1 Ἠς ἀϊὰ 
τοῖ συςςοθοά ἴῃ οὐδεν Μοεποῖδυϑβ δηα το οϑίδὺ- 
᾿Ἰϑΐπς ΠΙπιϑεῖ ἴῃ [Π6 οἷν} ρουθγηοσβ ἢ! οὗ 
᾿αλρανῆνι ΟΥ [6 ᾿οπίγασυ, 45 Μεηεϊδιι8 
εἰά ουΐ, αηὰ Απίοςδι8 βἰαγίοα ἔῸγ [ογυϑαὶθπὶ 

“1 ἃ ἔιτίοιβ τη ἢ (Ὁ. 11), 45 5000 845 ἢ6 
Πεοασά οὗ [ἀϑοὴβ δ(ΐδοκ, ἢξ ἔδϊξ σοιηρεὶϊεά ἴο 
τοῦεαϊ, ἀηὰ ἴο ῥίαςς ἴῃς ἰογάδῃ Ὀεΐνθοη 
Ειἰπη56} δηὰ [ἢ ϑγγο- Μδοθαοηΐϊδη τῃοηδγοῇ. 

απά ἥεά ασαὶπ.] 866 οἰ. ἵν. 26. 

8. [5 1δὲ ἐπά ἱῤεέγείογε δὲ ῥαά απ παρ 
γείιγη.})] ΜδΗΥ ΟἾΠΟΥ τεπάογηρϑ πάνθ θθεη 
ργοροϑβθὰ:; δυῖ οἡ ἴπε ψμο]θ (Π15 56 θπι8 ἴο ὃς 
16 Ὀεϑῖ. Πέρας ἰ5 ὑξεἀ δάνογθ! δι! υ, 45 τέλος 
80 οἴξφη ; δηἀ ἀναστροφὴ 15 ἴο Ὀ6 Ρτγεΐογτεα ἴο 
καταστροφή---ἴῃε τελάϊηρ οὗ 5θνογδὶ Μ9595.--- 
δηὰ υπάογβίοοα οὔ [ἀϑοη᾽β “ τυγηΐηρ δδςοκ " ἴο 
τὸ ροϊηί ἔτοτλ ν] ἢ πὸ σἰαγίθα, 

ῥεὶηρ αεομφεά δεΐογε “γεία".)] Ουγ [Γδη5- 
ἰαΐογβ, ο]]οννίηρ ΠυΠποΓ δηὰ Ογοίυ8, ἢᾶνα 
Ῥγοξοστεα ἴΠε γεδάϊηρ ἐγκληθεὶς ἴο ἐγκλεισθείς. 
Βυϊ τῇς ᾿αϊῖεγ ἢδ5 ἴδ τόσα διιίπογῦ ἴδῃ 
ἴῃε ἴογτλοσ, δηὰ γι 45. αἵ ᾿θοαϑδὲ δὴ ΘαΊ Δ Υ 
δοοά 5θῆ56ὲ.. αἀαγείδβ “Ἰπηργϑοηθὰ ἢ 450ῃ, 
ὙΠῸ οβοαροά, δηὰ Πεὰ ΠῸσλ ΟὟ ἴο «οἰ, 
ΘΥ̓ΘΥΥΜΒΘΓΘ δὴ οδ]εςΐ οἵ μαῖσοα, ἘηῈ}] δἱ 1αϑῖ 
ἢ6 ννᾶβ5, ἃ5 ἰἴ νεῦε, “Ἃγυϑὶ" ἱηῖο ἘΕργρί. 
Νο ἀουδέ {π6 ραδδαρθ ἰ5 ςοϊοιγεά ὈΥ [Θυν δ 
ΔΪΔΟΒΙΥ ; διυιΐξ 115 πιᾶῖη [ςοῖβ5. ΤΑΥ͂ 80- 
ςορίοα. Τδο ϑυρραηῖοσ οὗ ἴη6 σοοά Οηϊδᾶς, 
ἴῃς ἤγοῖ Ρυγσοῆδβοῦ οὗ [πε Ὠἰρὴ ῥγθϑίμῃοοά, [Π6 
᾿πἰγοάυςοῦ ἱπΐο [ογυβαίοπὶ οὗ ἃ Οσθεκ ργηι- 
Παβί πὶ, ἴΠ 6 58 ΓΙ ΠΟΟΓ (50 ἴὰΣ 48 ᾿ηζθηςοη ννθ πη) 
ἴο Η οτγουϊο5, μα ἃ ΠῊΙ5Ογ Ὁ] 6 οηάϊηρ, ναηάογοά 
ἔγοτῃ ἰδηά ἴο ἰδηά, πὰ ἐϊοὰ ἴῃ ρονεγίγ δηά ὀχίϊδ. 

ἐδε ἀἰπρ ΟἹ 106 “γαῤιαης.) Αὐρίδϑβ 15 οἴῃ 
ἴουηά 45 ἴπὸ παπὶὸ οὗ Ασδὺ Ἵδιθῖβ [{ 5 βοῦς 
Βᾶρ5 86 παῖϊνε σγρ. Αἡ Ατείδϑ, νἤοβο 
σΔΡΙΐ4] νὰ Ῥείσα, ῃβαὰ ἃ ννᾶὰγσ ψτἢ Ηοτοά 
Απίραβ ([οὈ5ερὶι. "Α. 1. χνῆϊ. 5, 8 1), ἀπά 
5: Ὀ5οηυθητν πο ἃ Ἰλαπιάβοιιθ ἴογ ἃ {ἰπ|6, δοθῇ 
αἴϊτοσ [ἢ6 σοηγογϑβίοη οὗ δῖ. Ρδιι!] (2 (ου, χὶ. 32). 

11. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒΒ. Ρν. 

411} τλεη, παῖδα 28 ἃ ἰογβακεγ οὗ τῆς δ οι 
ἴλνγβ, ἀπά θείηρ δά ἰπ δδοιπηϊηδίίοη 
8 ΔΠ ΟΡΘη ᾿ΘΠΘΠΥ͂ οὐ ἢΐ8 σΟυΠΕΥ 
Δη4 σουπίτγΥπΊδη, ἢς νγα8 οαϑί ουξ ἰπῖο 

Ἐξγρι. 
9 Τὺ πα τπλὲ Πδά ἀγίνθῃ πιδηγ 

οικ οὗ ΠΕ ΠΟΙΠΙΓΥ ΡΘΓΒΠΘα ἴῃ ἃ 
βίγαπρε ἰδπά, γεϊίγίηρ ἴο {πε [,ᾶς6- 
ἀεπιοηίδηβ, δηά τΠϊηΚίπρ ἐἦέγε ἴο πηά 
ΒΟΟΣ ΟΥ̓ ΓαΔ8οη οὗ ἢϊ5 Κιπάγεά: 

Ιο Απὰ ἢετἢδὲ Πδά οδβῖ οι ΠΊΔΩΥ 
ὑΠΡυΓγ ἃ ΠΔ4 ποης ἴο πιο Γη ἴογ ἢ π|. 
ΠΟΙ ΔΗΥ͂ 80[Ἐπὶῃ ἤππεγαὶβ δὲ 8]}, ποῦ 
56ρΌ ςἢγε ἢ 15 ἐλ ΠοΓβ. 

Αοΐδογ, οδ]]οὰ αἰϑο Οὐδαάδ5, ννγὰ5 οηραροά ἴῃ ἃ 
νὰΓ νΠτ ΑἸοχαηάογ [απηξιβ ( ο5θρῇ. “ Α. ].᾿ 
ΧΙ. 13, ὃ 5) ἀδδουΐ Β.0. 79, δηὰ νγὰ8 δογιγαγὰ 5 
αἰϊδοκοα ΌὉΥ ἴῃ6 Ἀοπίδῆ φϑῆργαὶ, ϑδοδυγιβ 
(διά. χίν. ς, ὃ 1). Το Αγσείδβ οὗ [86 ργοβθηΐῖ 
Ρᾶϑϑαρο ἰ8 αἀἰϑιίηςς ἔγοτῃ οί οὗἉ [ἢ 656. 

ῥὲ αὐας εαοὲ ομὲ ἱπίο Ἐφ}ρ..71 ἴῃ Εργρί 6 
ννουϊὰ 6 δυγε οὗ ἃ τεΐιρε, 45 8Δῃ ΘΏΘΩΥ οὗ 
ἘΡΙρΠΔΠ65. 

9. Τρ’ δὲ ἐδῥαὶ ῥαά ἀγίθεη τιαηγ οἱ. 
Ἐδποῦ, “" Απὰ ἢς τπαΐ Πδαὰ ἀσίνοη," ἄς. ΤὨδ 
ὙΥΓΙΓΕΓ 5665 ἰῃ ἴῃς υἱξ᾽πχαῖς ἕαδε οὗἨὁ Ϊδβοῃ 
ΔηοΐΠοΣ Ἰηβίδπος οὗ εχδοΐ σοϊγ δυκίοη, δηά 30 
οὗ 5(υἰςῖ ιιπίϊςθ, 85 ἀθῆηεὰ ΌΥ ἴῃ ροεῖ--εἴ 
κε πάθοι τά κ' ἔρεξε, δίκη κ᾽ ἰθεῖα γένοιτο. 
((οιηρασε οἢ. ἰν. 38.) 

ἐῤδε 1, αὐρεάε»ο 5, ..... δ ἀιπάγεά. 866 
1: Μάδςος. χίϊ. 7, 1ο, 21; ]οϑορῆ. “ Βε]}. [υἀ. 
ἰ. χό,ὃὃ 1. ὕειν υηΐουπαεοὰ 48 νγᾶ5 (ἢς 
ἰάθα οὗ ἃ ςοππθοϊίΐοη Ὀδΐννθεη γᾶσθϑ 80 Θη ΤΙ ΓΟΙΥ 
ὈΠΙΙΚΟ τη 4}1} γοϑρθοῖβ 45 ἴπ6 ϑραγΐίδῃβ δηὰ (ΠῸ 
7ενν5, 1ἴ νγδβ ΔΡΡΑΥΘΏΠΥ δοοερίεα 845 ἃ ἔλεϊ ὉΥ͂ 
Ὀοΐι παίίοῃβ. 

10. πον σερωΐεδγε «υἱὲ δὲς παρ Το ὃς 
“ ραίμεγοά ἴο {ποὶγ [Δ ΠΕΙ5 ἢ ψγ48 δἰνγαγβ ἴῃς 
]εῖνθ ἀεδῖγε ἴῃ ἀοδῖν (Οδεη. χΧΙχ. 10, 31; 
2 Κίηρβ χὶ. 41, Χχὶν. 31, ἄς. ; τ Μᾷδος. ἰχ. 19, 
ΧΙ, 25). [{ νν45 ἔθ] 45 [6 ἀδθημυηοϊδιοη οὗ ἃ 
ἤΘΑΥΥ ΡΕΠΑΙΎ, ννμθη {ΠῸ ϑεηΐεηος ννεηΐ ἕοσπῇ : 
“ΤῊΥ σᾶγοδ56 5Π8}} ποῖ σοπλε ἱηΐο [ἢ 5ερ. ἧσο 
οὔ ἢγ ἔα μοῖβ ἢ (1 Κίπρϑ χη. 22). ηςοβίγαδὶ 
τους νγοΓῈ δυηκ ἄδορ ἴῃ ἴδ στοςκ, ψϑϊςὴ 
Γοσεϊνεά ρεπογδίίοη δἔογ βεπογαϊΐοη. [ἢ ΘΥΘΎΥ 
οᾶ56 {Ποῖ ννὰ5 ἃ ἀθϑιῖγε δ ἰθαϑί ἴο σϑϑί ἴῃ τῇς 
ΒΟΙΪΥ͂ 5011, απὰ ποῖ ἴπ {π6 πηϑαηοίβεά φαγί οὗ 
ἃ “ δἴίγδηγο ἰαπὰ,ἢ 

8 το. ἈΕΥΤΌΕΝ ΟΕ ΑΝΤΙΟΟΗΟΒ ΕΕΟΜ ΗἰΙ8 
ΘΕΘΟΟΝΩ ΕΟΘΥΡΤΙΑΝ ΟΑΜΡΑΙΟΝ. ΗΕ 
ΝΕΝΥΒ ΗΙΒ ΕἼΒΚΥ ΡΟΝ ΤῊΕΞ [ΕΥ̓Ξ ΒΥ 
ΔΙΑΒΘΑΟΒΕΒ ΙΝ ὙΠῈ ΕΟΙΤΥ, ΑΝῸ ΒΥ 
ΊΤΗΕ ΡΙΚΌΝΡΌΕΕΑΙΝΟ ΟΕ ΤΗ͂Ξ ΤΕΜΡΙΕΕ. 
ΜΈΝΕΚΑΟΚΝ ΑΒΕΊΒ ΗΙἸΝ ΡΕΟΟΘΕΕΡΙΝΟΒ. 

11-21. Απιίοςσπι5 νγὰθ αἀἰβαρροϊηῖθά ἢ 
ἴῃ. σοϑι} 5 οὗ τὸ Εργυρίδη ννασ. ὙΠοιρῊ ἢό 

2. ὦἑ'2 

579 

Ι Οτ, ὅχ9- 
ΟΜ ΟΝ. 



58ο 

Β.ς. 
οὖγ. 1:71. 

4 ΥΜᾶδς.:. 
σο, ἄς. 

1ι Νον ἤθη 1} 18 {παῖ ννᾶ8 ἀοης 
σάπια ἴο {πε Κίπρ᾽β δα, ἢ τπουρῆς 
ἐπὶ [υ664 Παά τενοϊτεά : ψνβεγευροη 
4 τεπχονίηρ οικ οὗ ἔργρε ἴῃ ἃ πιπουβ 
ταϊη 4, ἢ τοοΚ τΠ6 οἸτγ ΌΥ ἔοτος οὗ ΔΓΠ|8, 

12 Απά σοπιπιδηάδα ἢἰ8 πε οὗ 
ΑΓ Ποῖ ἴο ϑρᾶγε 800 ἢ 485 ἴΠΕΥῪ πιεῖ, 
Δπά ἴο 5ἴδυ δυςἢ 5 ψεηΐ ὉΡ ὕροη {πε 
Ποιυ868. 

11 ΤΊ Πετα νγ85 ΚΙΠηρ οἔ γουπρ; 
δηά οἱ ά, πηδλκίηρ ΥΑῪ οὗ πιθη, Ψο- 
τάξη, Δηἀ4 ΤΠ] άτεη, δἰαγίπρ οὗ νἱγρὶῃϑ 
Δη4 ἰηΐδηζϑ. 

11. ΜΑΟΟΑΒΡΙΕ5. ν. ἶν. 11---.16. 

14 Απά {ποτα νγογα ἀεϑιτογεοῦ ψῖ- Βα. 
ὅτ. τ): ἴῃ ἴδε 8ρᾶςε οὗ Ἂἢγες ψῇοὶς ἄλγε 

[ουγβοογα τῃουβαηα, Ὑῃδγεοῦ (ὉΠῪ 
τῃουβαηά σγεγα 58]δίῃ ἴῃ τῆς ςοηβῇϊςῖ; 
ΔΠὰ 0 ἔενχει 5014 τῆδη 5]δίῃ. 

15 Ὑεῖ νγᾶβ ἢς ποῖ ςοηίεηῖ τι 
1189, Ὀυξ ργεβυπιεά ἴοὸ ρὸ ἱπίο τῆς 
Ἰλοβῖ ΠΟΪγΥ τερ]ε οὗ 4}1 τῆς ποιά; 
Μεπεῖδιιβ, {παῖ γαϊτογ τὸ {πε ἰδῦσβ, 
Δηὰ ἴο [8 οὐγῇ σομηίγυ, δθείηρ ἢἰ8 
υἱάε : 
16 Απά τακίηρ ἐπε ΠοΙγ νεβϑεὶβ 

ἢ ΡΟ] υϊεὰ Παηά8, δπὰ τυ ρτο- 

Παἀ Ὀδδη ΚΘΠΟΓΑΙΪΥ͂ 8ιισς 551}, γεῖ ΑἸοχδηάγία 
δά οβοδρεὰ πη, ἀπά ἴπὸ σοργεϑεπίδι! οη5 οὗ 
οτοῖρῃ ροννοῖβ δά ᾿ἱηάυςοα πὶ ἴο ἔογερο 
Αἰπγοβί 81} [ῃ6 δἀναηΐδρεβ ννῃ ἢ ἢς Πδὰ ραϊηθά. 
ΤὨς ἀϊδίυγθαηοοϑβ ἴπ [ογυβδίοτῃ ἀυγίης 15 4Ὁ- 
βοηςε(υν.5--7) μαα 4150 ἀϊ]5ρ!θδϑθὰ Ὠϊη), ἀπά ἢθ 
ποράρά ἃ βδοδροροαΐῖ οἡ νοι μα πιρῃζ τυθηΐ 
ἢ5 ἔισγ. Ηδ νγὰβ {Πκονγῖϑο ΤΟΥΣ ΌΪΥ ἴῃ τνδηΐ 
Οἵ ΠἸΟΠΕΥ͂ ; ἀπά τοσεηΐ δνοπίβ παὰ τηδάς ἴξ 
οἰθασ, 1. Τμαΐῖ {ποῦ ννὰβ ἃ ναϑδί δοουγηι δίοη 
οὗ ἰγϑάβυγο δὲ Γθγιβαίθπλ; δηὰ 2. Τμδὲ {πο γο 
ννᾺ5 ἃ 5ίγοης ΡΑΙ͂ ἀλοηρ ἴπ6 [ενν8 {Ποπ- 
δεῖνεβ ννῃϊς νου] σοηπῖνο δῖ [ἢ σοηνογβίοη 
οὗ {πε56 ἰγοαβιγοβ ἴο βθοιαῦ ΡΌΓΡΟσΘ5. Ερὶ- 
Ῥθδποϑ ἱβεγοίοσα σεβοϊνεα ἴο ἴγεαῖΐ [6 158] 6 πὶ 
85 ἃ τουοϊζεαὰ οἰζγ---ἴο 4554} 1{, [ΔΚε ἴἴ, δῃά 
Ρἰυπάον ἴ. ΟΥΥἿ διῖῃοῦ 58γ5 [ἢδί δο,οοο οὗ 
(Π6 ἱπῃδθιΔηῖβ ννεγα δἰδίη ᾿η ἴῃς 4554} δηά 
ΤαλββᾶςΤα, Δη4 δη 6414] ΠυπΊΌ Ὁ 5014 85 5]ανθβ. 
Μοηοῖδιβ δογνθά ΕΡΙρΡἤδΔη65 45 συϊάθ ἴο {Π6 
Τεπιρῖςο τ αι γθ5, νΠσἢ ογα ρυηάεγοά δηά 
ΟἈΥτοἀ οΗ͂, ἴο [6 δηλοιηΐ οὗ 18οο ἰδίθηῖβ 
(432,οοοὐ). 

11. δὲ ἐῤομσῥὲ ἐῥαὶ μάεα ῥαά γευοεά. 
ΤὮ5 τρις παζογα! Ὀ6 (ῃς ἢἤγβί ᾿πηρτεββϑίοῃ 
(μαῖ τΠ6 τἰἀἸηρ5 τηδάς; Ὀυζ ἰξ 18 ἐπ ροβϑίθὶθ 
{Πα ΕΡΙΡΙΔΠπ65 5ῃου]ὰ ηοΐῖ πᾶν Ὀόθη Ὀεῖίογ 
ἰπίοστηθα Ὀεΐοσγε ἢ6 ρμᾶνο [6 ογάδγ ἔοσ {Π6 
4554}. Ηὸ τοῦδ ᾶνθ Ὀθοοσηθ ἀνγᾶσε (Πδῖ, 
ὙΠ αΐουοσ [450Π᾽5 ἰηϊθης οἢ5 ΠΊΔΥ πᾶνὸ ὕ66η--- 
δηά 1 5 πιργοδδῦϊο {παᾶΐ ὄνεη ἢ6 ἢδά αἰπιοά 
αἱ 5ῃακίηρ οὔ᾽ ἴῃ6 ϑγγο- Μδοθάοηϊδη γοκο--- 
]άϑοη μδᾶὰ Ὀθθη ἔοι θὰ, δηὰ {Π6 δυϊμουν οὗ 
ΜΙ Θηοἶδι8 ΓΟ ϑι] σπῃο, Τῆς δβϑδυὶῖ σδη 
οἷν δ Ἰοοκοά ο 45 ἃ νναηΐοῃ ουΐγαρθ, ἔῸσ 
Ψ Ὡς της τηοῖνα ννὰ5 συ ριἀγ. ὙΠ6 δγηδη 
[ΓΘΑΞΕΓΣΥ ποοάδα χορ] πἰϑῃϊηρν. ΝΟ δαϑίθσ τηοάθ 
οὗ ΠΠΠΙΠΡς 1 οἴεγοαά 184 ἴΠ6 βοίζιισο οὗ μαὶῖ 
ἃ ΤᾺΙΠΙΟη οΟὗἨ ΤΟΠΟΥ δηά [ΠῸ 84]. οἵ 8ο,οοο 
(οΥ ἐνθῃ 1οϑ,οοο) σδρίϊναϑ8. 

12. “με α΄ «υεπὶ μ προ ἐδὲ δοι.. ΤΠΟΥ 
ΜΕΘ ἴο ΚΙ] 41} ψ]οπὶ ἴΠΕγῪ ἔουπὰ ἰπ τῃ6 
βίγεοίβ, απ 4}} ποὺ ἴοοκ μοβξ προ {πὸ 
Ὠοιυδε-γοοίβ ἴῃ ψνΠαΐ τλϊρῃϊ δ6 νυἱοινοῦ 45 ἃ 
{Πγραϊοηϊηρ αἰτἰτπο, 

18. Το ρμοΐϊηϊς οὐ 1815 νϑῦβε 15. {6 
»ηἰσεμοιΣ ΠὨΔΤΑΟῖΟΣ οὗ ἴδ 5ϊδιιρῃΐοσ. ΝΟΙΠΟΣ 
Δξ6 ΠΟΥ 86Χ 'νγ,Ὼ5 ϑρατοά. Ὑουηρ δηὰ οἱά, 
τλθη δηά νγόπΊοῃ, οὐδ ἰηΐβηΐδ, ἡγεγε γα ἘΠ 655}7 
ΓΔ 55Δ ΤΟ, 

14. ἱῤγεὲ «υδοΐε 4αγ5.ὺ Ἀαΐδοτγ, “ (γος ἀλγ9 
διϊοχοῖδον." ΤῊ πηδβϑᾶςγο νγ85 ςομεπυοά 
ου ἱπῖο 86 τπϊγὰ ἀδΥ. 
ουσεεογε ἐδοισαμά.}1 Ἰ1 τιδῦ ὃὲ Ξυρεσεὰ 

1ῃαἱ {18 ἡ ὁ Γ 15 χαρρεγαῖοα, Τῆς τε 8 
ΠΟΠΊΡΕΙΒ ἅτε ἔγεαυ ΠΕ]Υ διυιρίοϊου5 (ἐδ. Υἱῖ. 
20, 30; οἷ, χ. 17, 31: οι. χι. 11, ἄς); δηὰ 
ΠΟΙΟ 6 5660128 Ρ,ΥΘΔΕΥ ἴο ογογβιηδίε ἰδ 
Ρορυϊαϊΐοῃ οὗ [εγυδαίοαι, σι ῆϊοῖ ΒΘ πιλκεβ 
ΠΟΠΒΙ ἀΘΓΔΌΙΥ ποσὰ [Π8η τόο,οοο. [οϑβερὶυϑ8 
(Α. 1 χιῖ. 4,8 5) ἀοδ65 ποῖ 954Υ ΠΟΥ͂ ΠΙΔΠΥ͂ ΜΕΙῈ 
ΕΠΠδα ου [ἢ15 οσοαβίοη, Ὀυϊ ρῖνοσ (ἢ πυπδεῖ οὗ 
1Π6 ὈΓίβοποιβ 85 “ δδουῖΐ ἴεη [πουδδηά, Τῆε 
5ἰδίη ἅγθ ποῖ 1 Κεὶγ ἴο πᾶνε πιυοῖ ὀχοροάθά 
(15 ἀιουπηί. 

πο ὕεαυεν “ο]4.} Οπ {πε ργαςίίοε οὗ 56 ΠΠηΡ 
οΑρίν68 85 5'ανθβϑ, 566 τ Μάδςς. {ἰἰ. 41; 2 Μᾶςα. 
1. 10. 11- 

15. φγετωηιεά 10 90 ἐπ]. ΟΟταρατε τ Νίδος. 
ϊ. 21; ]΄οβορῇ. “Α. ].᾽ χίϊ. 4, ὃ 5. 

ἐδε νιον ῥοὶν ἐεπιρίε οὗ αἱ! 1δε «νογ4.}] 866 
αῦονθ, οἰ. 1. 22; 1}. 12. 

16. 4φε ῥοὶγ τε::61..1] Ογτὰ8. πιά πιδάξ 
οΥὐοῦ ἴο Ζογυδδαθοὶ ἃ παπιθοῦ οὗ ἴπς οπειπαὶ 
γ6556}5 οὕ ϑοϊοπιοη, τυῃΐϊοι Νεδυοδάηεζζαγ 
μδά οδιτίοὰ οὔ ὙὍΠΛΕ56 οοπῃϑιϑιοὰ οὗ 5,400 
ν6556]5 ἰη 41} (ΕΖγὰ ἱ. 11). Αὐίδχεγχεβ ἱμοηβῖ» 
τρληυ5 ᾿δά 5 ΘΟ] ΠΕ πιλάς 4 ργεϑεηΐ 
ξατίμεν νθβδοὶβ ἴο [ῃ6 Ὑδπιρίο δΥ [ΠῸ μιᾶπά οἵ 
ΕΖτα (ἰ 4. νἱὶ. 19). ΟἾδεῖθ πιᾶῦ βᾶνε ὕὑεέῃ 
δἀάοά ΒΥ ϑιιςοοθβῖνε δἰ ρῥτίεδίθ, ὙΤΛεδε 
“ἐ ΠΟΙ͂ νϑβϑεὶβ᾿ δά, ἴξ τνουϊά ἀρρέλγ, ὑπ 
{πῸ ΠΡ ΒοΡοϑιμοοά οἵ Μορείδιιθ, γεπιδιῃ 
ἰπίδςῖ. Μεμπείδιι, ἢγβὶ οἵ 81}, ἰδϊά [15 ργοίαπε 
μδπάβ ὕροῖ ἵποπὶ (οἰ. ἶν. 32, 39, 42).. ἘΡΙ" 
Ῥἤαποβ ἢονν, δῖ ομθ ξ6]}} βίνοορ, ΟἾΓΤΙ οὔτ! 
τοτηδίηάοσ, (Οοιηραγε Μδος. Ϊ, 21-3} 

«υἱ! ῥοϊμϊοά βαπάν . . . «υἱ ῥγοίαπε ῥαπά!.} 
Βδίμοσ, “ἢ Βὲδ Ρο]]υϊοα ΠΔη65 . . - ϑΊ ἢ 
18 ργοΐψπο Πα πά 8." 



αὖτ. τ70. 

δ εἴ, 3. 5ς, 
6. 

ν, 1]---21.} 

ἴλπα πηάβ ρυ πρὶ ἀοννη τῆς τΠϊηρ8 
τῃδῖ σγοῦα ἀφάϊςαῖοά ΟΥ̓ οἵποῦ Κίηρβ 
ἴο ἴΠ6 δυρπιδηϊδτίοη ἀηὰ ρου δπά 
Βοποὺγ οὗ τῆς ρίδος, ἢ ρᾶνε τῆθηὶ 
ΔΥΨΆΥ. 

17 Απά 90 πᾶ ρ ἢ ψγὲ5 Απιοςσῆιϑ 
'Π τηϊηα, τῆδι ες ςοπϑίἀεγεά ποῖ {παῖ 
τῆς Ιμοτὰ νγᾶβ ἌΠΡΤΥῪ ἴοσ ἃ ὙὙΠ||6 ἴογ 
τῆς 51η8 οὗ {πεπὶ τῆς ἀνγοϊς ἴῃ τῃ6 
οἷἵγ. Ὧπα τῇῃεγείοστα ἷἶβ αγς νγὰ8 ποῖ 
ἀροη ἴδε ρΐαςα. 

18 Εογ Παδά {πεν ποῖ θθδη ἐογΠΊΘΓΥ 
ΜΓΑΡΡΕΑ ἴῃ ΠΊΔΠΥ 51Π38, [ἢ 5 ΠΊΔη., 45 
8000 485 ἢε Πδά οσοιῃεα, Πδὰ ἐογ ἢ 
θεθη βοουγρεά, ἀπά ρυΐ δαςὶς ἔτοηι 
ἢ5 ῥγεϑαπιρτίοη, ὅ 45 Ηε]οάογιιβ ννᾶ8. 
ψγΠοπὶ δείευςιυβ [Π6 Κίηρ' 56ηΐ ἴο Υἱεὺνν 
{Π6 ΓΘ ΑΘΌΓΥ. 

19 Νενεγῖῃεῖες5 (οά ἀϊ ποῖ σῆοοβε 

ρεϊδηρ ἀοαυπ.] Ἐδῖμοτ, "οϑορίηᾳ 03." 

δὲ σασνε ἐδενι σαυαγ.}] ΤὨΪΐ5 σδηηοῖ δε ἴῃ 6 
αὐΐμοῦ5 τηθδηηρ. πὸ νῆοὶς οδ͵]εςΐ οὗ 
ΕΡΙΡἤδΔΠη65 ἴῃ ῥ᾽] υηάδεγίης {ΠῸ Τοπρὶθ νγὰ5 ἴῃ 6 
τορ  Θηἰδῃπιθης οὗἨ ἢἷ8 ἰγεᾶβυσγ. 5 πιοίϊνε 
25, ἃ8 [οβορῇι8 54Υ5, “" Πονοίοι8η655" (πλε- 
ονεξία). Οτιππὶ υηάἀογϑίδησϑ, “ ἢς γᾶν (ἤθη 
ἴο [,ἷ8 σογνδηΐϊβ ἴο σοπΥυεΥ (ο Απίϊοςβ," Βυῖ 
ῬΟΒΒΙΘΙΥ ἴα τοδαϊηρ 15 ἃ σογσιρῖ ΟΠΘ6. 

17. .-ο δαμο δι «υὑας “πέοεϑι4.} ἘΛΔΙΠΟΓ, 
“50 ἐζεοὰ ἀν." 

18. ῥαά ἐδὲν ποὲ δδέη ζογηιογὶν αὐγαρῤῥεά ἱπ 
"477 “ἰπ..7ὺ ἘἈδίποσ, “Ηδά ἐξ ποῖ οβδαποϑὰ 
ἐπι ΓΏΘΥ ὙΟΙῸ ὙΥΒΡΡΘὰ ὙΡ ἴῃ ΠΊΔΗΥ 5ἰ.η5.᾽" 
ΙΣ 15 ἴῃς ρῥγοϑδεηΐ {{π|6, ἢοΐ Δ ηΥ θαυ] εῦ ΟὨΘ, 
Ὁ οσοοῦ (ἢ6 ᾿ΤΙΘΓ 15 ϑρθακίηρ. 

“εομγρεί . .. ας Ἡεϊοάογς «υα..}] δες 
αὔονςε «ἢ. 1}. 26. 

δείεμεμς δὲ ἀπ. 1.4. ϑοίουςι5 ΓΝ΄., ςα]]οά 
ῬὨΠοραῖοσ. (δες (Π6 ςοπιπιοηΐ οἡ ςἢ. 11. 3.) 

10. Λιευογιῥείς 5.) Ἐδίδογ, "Βα." 

Οοά 414 ποὶ εῤοοτε δε ῥεορίς 7ζον δὲ ρίαςε': 
“αἀε.)] ὙΠΟ Τεπιρὶα ννὰ5 ποῖ ἴπ δπὰ δυΐ ἴῃς 
τοοδη9.. Οοὐβ οὐ]οεςῖ νγὰ5 ἴο ΡυΓ ἴο Η ἰπὶ- 
96} ἃ ΡΘΟυ] Γ ΡΘΟΡΙΘ, Ζοδίοιϑβ οὗ σοοὰ νόοσῖβ. 
Τῆς Τεπιρὶθ ννὰ5 ἢδ]]οννοά, δηα ϑαης πο, 
«αῃὰ ρῥγοϊοοϊεα, δηὰ Κεορί ἔγος ἔγοπι ρο]]υῖϊίοη, 
ἵπ ογάεσ ἴο μεὶρ τοναγάβ [ἢ Ρθορ]ςθ᾽5 ρυτγιῇς- 
οδίϊοη δπά ϑβαποιβοδίίοη, ΝΉΘη ἴδ Ροορὶς 
ἔαὰ ςογτιρίοα {ποπιβεῖνε8. (οἢ. ἵν. 12--1: 5) 
ποιῖν Ποίαπάϊηρ Οοὐἶβ οαγα οὗ {πε Τεπλρίο, 
{ΠΕΓῈ νν25 ΠΟ ἰοῦπΘΥ ΔΩΥ͂ οὐ͵εςί ἴῃ πιαϊηἰαι πη 
{6 ΤΕΙΡΙοἷ8. απο. 115 ροϊ]υϊίοη ν᾽ ᾶ5 
{πογεοίοσε ροστηϊοά, 

20. ἐῤδε ῥίαιε. .. ἀϊ4 αὐεγαυαν ὦ (0)17711- 
ριίσαϊν ἐπὶ δὲ ὀεηθξίς σοηΐ ἤγοῦ ἐδε 1ογά.}] 566 

11. ΜΑΟΘΟΑΒΕΙΒΒ. Νν. 

τῆς ρεορὶε ἔογ τῆς ρἰαςε᾽β βαΐε, δυΐ 
(ἢς ρίαος ἔογ με ρεορὶς᾽ 8 58 Κε. 

20 Απά τβετείοσε τῆς ρΐαςε ἰἴ56 1}, 
τῃαῖ ννᾶβ ραγίακεῦγ στ (ἢεπὶ οὗ [ῃς 
Δανειθ τας Παρρεηθα τὸ τῆς π4- 
ἴοη, ἀϊά δἰἴζεγνγαγά Ἴοπιπλιηϊσαῖε ἰὴ 
τῆς Ὀεπεῆϊβ βεπὶ ἔἴοπι ἴδε [οτγά: 
πὰ 48 ἴἴ νγᾶβ ογβάίκεη ἰη τῇς νυ 
οὗ τῆς ΑἸ ρ Υ, 80 δραίη, ἴῃς ρστεδῖ 
Γογά δείπρ τεσοης δά, ᾿ς νγὰ8 βεῖ ᾧὑρ 
ν᾿ ἢ 411 ρ] συ. 

21 ὅὃο ψἤδη Απεοςῆιβ ΒΔ οσαγεὰ 
οὔξ οὗ [πε τεπιρὶς ἃ τποιβαπὰ δηά 
εἴρῆς δυηάγοα τα]οηῖβ, ἢ6 ἀερατίεά 
ἴῃ 4}} Παϑῖς ὑυπῖο Απιοςῆϊα, ᾿γεεη- 
ἱπρ ἰῃ Πὶβ ῥὑΠ46 ἴο πιᾶκε τῇς ἰδπά 
ΠΑν ρα ]ς, ἀπά τῃῈ 868 ραϑβϑϑαῦϊε ὉΥῪ 
ἴοοϊ : δύ ννᾶϑ ἴῃς Ὠδιρῃτκίηεβα οὗ 
ἢ15 πιὶπα, 

Ὀεΐονν, οἰ. χ. 1-3 ; σοπραῦα τ Μᾶδος. ἵν. 
36--59. 

21. « ἐδοισαπά απά εἰφῥὲ δωπάγεά ἐαΐρπὶ..} 
1 (15 15 [6 οϑιϊπηδίθ οἵ [86 ναϊυς οὗ (ῃς 
νΠο] 6 ὈΟΟΑΥ ἰῃ (86 οτάϊηασυ (Αἰ ς) 5ιϊνοσ 
ἰλϊοηῖ, [6 δχουηῖ ψνουἹὰ ὃ 16 σμοσί οὔ 
ἢΑΙΓ ἃ τ]! οὗὨἨ ΟἿ τόπου. [ΕῚῸ 18 ἃ βίαϊε- 
τπθηΐῖ οὗ ἴῃς νεἰρῃῖ, [Π6 ναϊυθ πηυδί Γοπηδίη 
Ὀπκηοννη, βίης να σδηποῖ [εἰ] νψῃδῖ Ῥγοροῦ- 
Ὀοη ἴῃς Ρο]ά γ6556}]5 θοσὸ (ο {ἢ 5|]νου. 

«υεεπίηρ ἰπ δὶς ῥγὶάε ἰο για ἐδὲ ἰαπά παυϊρ- 
αδίς, απά 1δὲ “εα ραυ«αὐε ὃν 70ο..}] 1.4. τ(]ηΚ- 
ἴῃρ ὮΙ πΊ56 1} εαραῤἰε οἵ τονογϑίηρ ἴπΠ6 οσγάθγ οἵ 
παΐυγο, 45 Χοῦχοβ δὰ ἄοπο, ἤρη ἣς Ὀτιάροὰ 
(ἢ. ἩΗε]Ἰεβροηῖ απ εοὺυ ἴδγουρῃ ΑἸΠΟΒ 
(Ηοσοά. νἱῖ. 22--24, 36; Τυπίίη. 11. το, ὃ 24). 
[1 ἰ5 ποῖ τηϑαηΐ ἴ[παΐ ΕΡριρῆδηθβ θηϊοσγίδιηοὰ 
ΔΏΥ 50.ςἢ ῥγοϊδοςΐβ. 

ξ 11. ΕΡΙΡΗΑΝΕῈΒ ΟΟΝΤΙΝΌΕΒ ΗΙ8 ΟΡΡΕΒΕΒ-» 
Β1ΟΝ ΒΥ ΗΙΒ ἸΝΒΤΆΌΜΕΝΤΒ, ΡΗΠΠΙΡ, ΑΝ“ 
ὈΒΟΝΙΟῦΒ5, ΜΕΝΕΙ͂, ΑΝῸ ΑΡΟΙΚΟΝΙυ8. 
Τύῦραβ Μασσαβεῦβ, ΝΊΙΤΗ ΝΙΝῈ ΟΤΗΕΗΕΒ, 
ἨΕΤΙΒΕΒ ΤῸ ΤῊΗΕ ΔΝΙΠΌΕΒΝΕΒ5. 

292-27. Νοῖ σοπίεηξς χἱ{ἢ [6 στο [65 
ἢ ἢ6 Παά ϑυρογπιοηάεοα ἴῃ ρογβοη, Ερὶ- 
Ῥῃδηθ5, οὐ αὐππηρ [Θγιβαίθτη, Ἰος ἃ Πρδῖμ θη 
ΒΟΝΕΓΏΟΥΓ ἰπ ἴῃ6 ΟἿ ἔστ ΠΕ ἴο Ορργοβ5 1Ππ6 

ῬΪε, αηά «αἷἰδο ἰθοΐδ᾿ δηοΐδποσ 1ῃ ϑδπΊλδγίᾶ, 
51465 σοηβιτηίηρ Μεποῖδι5 ἴῃ {πὸ Πιρῃ- 

ῬΓΙΟΒΌΥ οὔϊοο. ΑἸῈΓ [8 ἀγγίναὶ δἱ Απίϊοοϊι 
--ἰνο γεαγβ αἴϊοι, δοσογάϊηρ ἴο τ Νίδος. 1. 29 
---ο ἔυσί Ποῦ δοηΐ ἢ15 σΠϊο  ΟΠΊΓΟΥ οὗ γονθῆυσ, 
ΑΡο]]οηϊι5 (ρΡγοῦὈΪΥ [6 ΡΌΥβοη ᾿ν ΠΟ ἰ5 σα] δὰ 
“ΟΥΘΓΠΟΥ οὗ (αἸοσυτία ἀπά Ῥῃαηϊςῖα "ἢ ἴῃ 
οἢ. 111, ς ̓  ἷν, 4), ἴο σοπληηϊξ ἔΓοβὴ δἴσος 168. 
ΑΡο οπῖι5 τηδάθς ἃ σγοαΐ πηδϑϑαςῦα οὗ ἴῃς 
ΤῊΔ]68 οἡ ἴπ6 ϑαῦθαῖι ἀδΥ, δηά, βεϊζίηρ {ῃῸ 

5δι 

Β. (. 
εἶτ. χ7ο. 

Ῥεερθαοεισχο,, 



582 11. ΜΑΟΟΑΒΕΒΕΒ, ΡΥ, ν. 22---2]. 

ΦΟ, 22 Αμπά “ἢς Ἰεΐξ ρονεζῃοῖβ ἴο νεχ ψεῦε ἴῃ {Πεῖγ Ὀαδὲ ἅρθ, δηά ἴο εε]} ὡς 
τῆς παίίοη : δ Γεγυβαίει, ΡΏΙΪΡ, ογσ ἴῃς νοιηδη πὰ [Π6 γουπρεῦ βοτῖ: 

εἶς μας ἢ 5 σουπέγυ ἃ Ρἢγγρίαῃ, δηά ἔογ πιὰ -Ἤὀὀ ἁῥἧζ5 ΒΟ οοπιίηρ ἴο εγυβαίεπι, 
ΠΕΙΒ ποτα δάγθάγοι8 ἴλη Πα [παῖ 8εὲῖ δηὰ ρῥτγεϊεπάϊηρ ρβᾶςς, ἀϊά ἐογῦεθαγ {}} 
Ἀΐπα ἐποτε ; τὴ6 ΠοΟΙΥ ἀδΥ οἵ τς 58δδρδῖῃ, τίεη 

23 Απὰά «αἵ (ὐδγίζίηι, Απάγοηϊσυβ ; τακίηρ τς [εν Κααρίηρ ΠΟΙ ἀδυ, 
ΔΠ4 δεβί4εβ8, Μεπεῖδιιβ, ψῆο ψοῖβεὲ ἢδ οςοπιπιαπάεά δὶ πιδὴ ἴο Δγηὶ 
τῆδη 411} τε γεϑῖ δᾶγε Δπ ἤεᾶνυ μβαπὰ {ΠαπΊβεῖνεβ. 
ονογ [6 ςἰτἰΖεηβ, μανίπρ ἃ πιδ]ὶςῖουβ 26 Απά 80 ἢε 5]εν 41}1 τπεπὶ τπλὲ 
ταϊηἀ δρδίηβὲ ἢϊ8 σοιπίγγπιεη ἴΠ6 ὑεῖ ροης ἴο τῆς ΓςοἰοὈγαιίηρ οἵ τὰς 
7εν. ΒΑ θη, δηὰ τγυππίηρ τὨγουρῇ [ἢ οὍ τὼ 

εἶν. τόδ. 24. Ηε 58επηΐὶ αἷϑδο “τῃδὲ ἀείεβίδθϊε οἰ ΜΠ ὑγεδροηβ 816νὴ7.Κ ργοδῖ πιυϊτ- πα 
τἀ λον Πῃρ]ελάεν ΑΡροϊ]οηΐιβ υγῖτῃ ΔΠ ἈΓΠῚΥ τατος εἰ Μῃ. 

27 Βυῖ 7υάλα Μαςςδδευ ᾿ ί -. » 
οι. 11. 

τῃουβαηά, ςοπλ- οἔ ὕνο δηὰ ἜΡ 
τ,ΔΠἀΐηρ Πἰπὶ ἴο ἰδ 41} τἢοβε τῃδῖ 

Ὑγοεη δηὰ ΟΠ] άγθη, 5014 {πο πὶ 45 ΄δανεβ. 
ὕροη [ἢϊ5, ᾿υἀΔ5 Μδοσάρειιβ, ἢ πίης οἴ ΠΟΙΒ, 
νι πάγον τοπὶ [ἢ6 ΟΥ̓ ἰηΐο ἴῃ 6 νυ] 46 ΓΠ655, 
δῃά ᾿ἱνοὰ οὐ (6 νὰ ἔγυϊξϑ οὗ ἴῃ6 οαστίῇ, 
δεςσοσηίηρ [6 ηυςΐθυβ οὗ 1Π6 σου ]] θη Ὡς ἢ 
[ο]] οννοά, 

22. ῬδΙΝΡ. .. α Ῥῥιγρίαμ) “ῬΆΠΙΡ {πε 
Ῥηγγρίδη" πηιιδὲ ἢᾶν οοπίιηιοα ἴὸ δ6 
ΒΟΥΘΓΠΟΥ ΟΥὮὨ εγυβδίεπη ἰπγουρ ἢ 41} [ἢς {ἰπὶ6 
οὗ {πε βενθῦε ρογϑεουζίοη (ςἢ5. Υἱ.--ν1}.), 5σῖῃς 6 
ΜΘ δηὰ δϊπὶ 5{}} δἱ ἴπ6 μεδὰ οἵ δῇδίγϑβ ἴῃ 
Β.Ο. 166--ς, ννἤθη ἢδ σε πάβ ἴο (Π6 σουθσποῦ οὗ 
ΟαἸεσγτία ἴο ΒΕΙ͂Ρ ἐπὶ ἀραϊηϑὲ {π6 γοῦε]β ὈΠῸΟΣ 
7]υἀδ5 (ςἢ. γνἱ}1. 8). 

28. “4πῶώ4 αἱ σαρί πῖνε, “πάγομε.. “ Οδ- 
ΤΊ ΖΙ πὶ 566 18 ἴ0 Ὀ6 τιδϑὰ Πόσα 85 Δῃ αι ίναϊοηϊ 
οὗ ϑαιηδγία. ῬΧ.ΥΟΡΟΥΪΥ 1ἴ ννᾶβ ἴΠ6 παπὶθ οὗ ἴῃ 6 
ἢ11] οἡ νης [6 δαπιδγιίδης μδά Ὁ} {ΠΕΙΓ 
τερὶε (]}οδη ἵν. 2λο: “Οὐυγ [λἴμειβ νοῦς 
δηρροὰ ἴῃ “δὲς »ποιηαὶπἾ. ΤΠ ὅγτο- 
Μαορθάοηῃϊδηβ δεθῖὶ δ {Π|8 {ἰπ|ὲὸ ἴο δᾶνδ 
οσοπξουπάεα ἴδ δαπηδγιδηβ ἢ ἴ86 [ἐνν8, 
δὰ (ο δανθ Ἰοοκοά οἡ δοίῃ! ψ δαϊδ]ὶ 
διιβρίςῖίοῃ. ϑαπιαυία παά ἰπογοΐοστε ἴο ὃε 
ξαιτιϑοπθά, δηὰ ἴο σϑοεῖνα 4 ϑυτγο- ίαςο- 
ἀοηίδη ρονόγηοσῦ. Ηδ [ᾶ5 θθθὴ ϑιιρροβϑά ἴο 
Ὀ6 [π6 Απάτοηϊοιι5 οὗ οἰ. ἷν. 31-.8; Ὀυϊ νν6 
Πᾶν δῆοννῃ γοδβοῃβ ἴοσγ Ὀδα]ϊονηρ {παῖ τΠαῖ 
Ἰπάιν!ἀ 4] σκυἴογοά ἀοαῖῃ Ὀοΐογο τ15, (8566 
ῖῃα σοτηπιοηΐ οἡ «ἢ. ἰν. 38.) 

924. ἐῤῥαὶ ἀείεείαὐίε γἱπρίραάγ ἢ Ἐαΐδετ, 
“ (ῃαῖ τἰηρ οΔαςΓ οΥἨ οοττυρίϊου. ΤΠε 
Δυΐς]Ὲ (τὸν μυσάρχην) ᾿π10}165 [Πα ΑΡΟΪ]ο- 
ηἰιι5 15 ἀἰγολαγ Κποινη ἴο ἴΠπὸ τοδάοσ, ννἤθηςσς 
1 τλὰν ὃς σοποϊιάεα τ[Παϊ Πα 15 [πὸ “ ρονθγηοσῦ 
οὗ (α Ιοσγτία ᾿ πηοπίοηξά ἴῃ τ᾿. 11]. σα; ἱν, 4. 
ΗἩς τοᾶὺ παν ὀχομαηροα {πᾶς οὔοΘ ΓΟΟΘΗΠΥ 
ἴογ (86 σοῦ σοἸ  οἴογϑῃρ οὗ τόνοηιθ νι ἢ 
Ι5 Δϑϑι κηρὶ ἴο ΠΙπὶ ἴῃ 1 δίαςς, 1. 29. ἃ 
ΡιοΪΕΠῚΥ 15 ἐου Πα 85 σου γηοΥ οὗ (αἸοσγτία ἴῃ 
Βι.Ο. 1τ66--5 (2 Δίαςς, ν}. 8). 

αἱ ἐῤουε ἰφαὶ αὐεγὲ ἐπ ἐδεὶγ ὁολ αὐ 

πίῃς οἴδειβ οὔ {ῃεγεδῦουῖ, 4 Μ|}- 1. 

Ἀδῖδου, "411 [ἢο86 οὗἨ {πῸ᾿ τα] ΑΓῪ ξὸ ἢ" --ἰὰ 
411 τὰοβα Ὀεΐννθοη 17 δηά 47, οὐ Ἡιδίουοῦ 
ψνΈγα ἴῃ6 Ἰπ|118 οὗἨ ἁ ΤῊ] ΑΓΥ ϑογυῖος γεςοξηϊϑοι 
Ὀγ (Π6 ϑγτο- Μδοθάοῃϊδῃβ. 

ἐο «εἰ! ἐδε «υονιεη πα ἐδε γοισβεγ “0Γ!.} 
ΟοΙΡαΓα ἄῦονο, ν΄. 14. 

25. ἀϊ4 φογόεαγ 41] ἐδὲ δοίγ ἀαγ οὗ ἰδὲ 
«αὐόα!Ρ.}]ὺ ὙὍπε ϑαθθαϊαγίδη ἔδβεϊϊηρ τγᾶ8, ΝῈ 
Κηονν, βίγοηρ διῆοηρ ἴμοβε οὗ ἴδ γεϊρίουϑ 
δηά ραίγίοις ραγῖγ. Αἱ ἃ ἰδλίεγ ἀδίβ ἴμδῃ 
(ἢλΐ ἴο ψῃϊοἢ ἴὴ6 πδγγαῖνο [45 ὑγουξδΐ 08, 
ΓΠΟΥ 5111} τεζυβοὰ ἴο γεϑίϑὲ αἰΐδεκ ὑὕροὴ [δε 
ϑαδθδῖι, δηὰά δἱοννθοά {πεπιϑεῖνοβ ἴὸ δὲ 
βἰδιρμίογεά Π|ΚκῈ βδερ (1 Μδος. ἱϊ. 36-38). 
Αροϊϊοηΐυι5 πιυσδὲ δᾶνε οδὶουϊδίο ὑρο (5 
ἔδο]ηρ. 

ἐεεῤίπρ ῥοὶΐν ἰᾳ».} 1 Ἰτετα γ, “ τεδῦης "-- 
ΟΣ ““οὐϑβοσνίηρ τοβῖ. 

26. “Μπά .ο δὲ “ἰραυ αἱ! ἐδενι δαὶ «ὐεγέ 
20πε:. Ἀδίδπον, “ταὶ ψεγα βοπε ζοσί"-- 
4.ε. ἰδὲ παά αυϊεά τῆς ΟΕ, πὰ ξοπε ἀζτοβ5 
ἴο ἴ6 Τεπιρὶς ΗΪ], το αἰίεπὰ ἴῃς Τερίε 
ὙΟΥΘΠΙΡ. 

απά γωππίπσ ἰῤγοισὸ δὲ εἰϊγ.1 ΔΙδεῖ, 
“ἴπῖο ἴδε οἰἴγ." Βεβίἀ6β μἷ5 αἰΐδοκ οἡ ἴδε 
ΨΟΥΒΠΙΡΡΟΓΒ ἴῃ [6 ΤΘΙΏΡΙΕ, ἢ 8θηΐ ἢ]5 
ἱπΐο ἴπ6 οἰ οἡ {πὸ νυϑβίογῃ Ἀ}}}, δηὰ ἴμεγε 
ΚΙΠεα “ στοαῖ σι 465.ἢ 

97. 7ωάα: Μαεεαδεις «υἱῷ πὶπε οἰδετ.} 
11 15 τομάγκαῦϊ {παῖ ἴῃ δυΐβοῦ ᾿ξπογῈβ 
Μαιιαι ας ΠΟΙ, ἀπά πιᾶκε8 ῥιἀλ5 ἴδε 
Ἰελάογ οὗ ἴμ6 σευοΐξ. 1π 85 ἴπογε οδη δὲ πὸ 
ἄουδιὲ [πδὲ Βα ἴ5 υπ!ιἰσϊογίςαὶ. ΤῊ δυϊβοπίῦ 
οἵ τῆς Εἰτθὶ οἵ ΜαἼἼοδῦθθος δηὰ οἵ [σϑερβυ5 
ταυξὲ ονοττίάθ ἢἰ5. [υἀ48, πονγεγεῦ, 1ὲ ἰδ 
αἰδαγ, τεπιαϊηοά, ἴῃ πὶ ογεβ οὗ ἢἶ5 Ἑουηῖγ" 
πιθη, πο σγεαὶ ἤετο οὗ τῆθ ψὰγ οἵ ἱπάερεπά" 
οπςο--μθ οδίοῦῖ το ψβοπὶ 4}} οἰδεῖ ΜῈ 
βοςοπάαιγ. [ἴ ψα8 δε ψ}ὸ Ἀιθὶ ἀοἰεδίοά 
ΔΥΓΠΊΪοσ . ὙΠῸ ἢγϑοϊ πιδάθ ϑιισοθβα 566Π| β085- 
ἰδ 16; αὔον 4]}, ψῆο ἢτδὲ τεοονεγοὰ δά 
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ἄγενν δ πιβε]  ἱπῖο τῇς τ] αΓΠ 688. 
δηά ᾿νε ἴῃ [6 πιοιπίαίπ8 δίεσ (ῃς 
ΤΛΆΠΠΟΙ οὗ Ὀεδϑβῖδ. ὑνΊἢ ἢ]5 σΟΠΊΡΔΠΥ, 
Ψηο δὰ οὐ πογὺβ σοποπμδιγ, ἰεϑῖ 
ΠΟΥ 5ῃοιυ]ὰ δὲ ραγίδκειβ οἵ τῃ6 ροὶ- 
Ἰυκίοη. 

ΟΗΑΡΤῈᾺΚΒ ΓΚΥἱἹ. 
1 714 ειυς αγε εον»ιῤεί(ρα 109 ζατε ἦε ἦχιυ σῇ 

Οοά, 4 71ε ἐεριῤίο ἐς ἀφῆκά. ὃ Ογμείν 

Ρυπῆοά τς ΤεμρΙθ, δηὰ το οι] 5ῃθὰ 1Π6 
ἀΑΙῪ 5Δογῆςο8. 

«υἱῥάνγεαυ δίγιεοὶῦ ἑμίο ἐδὲ «υἱϊάεγπει:, ἀπά 
Πυεά ἐπ ἐδεγποιρίαῖ.} ΟὐΟΙΏΡΑαΓΕ τ Μδοςο. ἹΪ. 
26, 27. ἼΠο ρῥίδοθ σβοβοῃ ϑ86θπὶ8 ἴο ἢδγνα 
Ὀδοη “πε ν] ἀογηθβ5 οὗ [υἀθα,᾽ οὐ ἴδε ἱσγαςῖ 
9001} δηἀ ϑουϊ-οαϑὶ οὗ [εγυβαϊοπι, Ὀεΐννθθη 
[86 ργεδί βου ῖποῦη γοδὰ δηὰ ἴδε Γοδὰ 868. 

φῆεν ἐδε ὑπαπρπεγ ΟΥ δεασ!..) '"ΓὮΙΪ8 5 τῇο- 
ἴογῖςαὶ ἜἼχαρρογαίΐΐἼοη. ΝῸΠογ ἴῃ (6 πιὸ οὗ 
.]ἀδ5, ΠΟΥ ἀνθ ἴῃ παῖ οὗἨ Μειδία, ννεῦα 
{πε ραϊγίοία Ὁσουρῆῖϊ 50 ἴον 45 8 ἤοῖδ 
δϑϑοτίθα. ὙΤΠΘΥ Πδά αἰννᾶγ8 “οδΕ6᾽ (1 Μᾶςος. 
ἰϊ. 30), ἀηὰ ἴδ ϑροὶ! οὗὨ οἰ[165 (ἰδ]ἀ. 44-4ώ7; 
11:1. 8), Δηάὰ ΠσΟΠΘΘαΌΘΠΠΥ ἴΠ6 ΟΥΟΪΏΔΤΣΥ πλθδῃ8 
οὗ βιιϑία!ηἰηρ [1ξ 6. 

ἰεεἰ ἐδον «“ῥομά δὲ βαγίαξεγ: Οὗ 16 βοϊμίοη. 
νὲε Ἰεάσγῃ ἴτοπὶ τ Μάδςς. ἰϊ. 1--.28, [Βαϊ Μαῖί(α- 
1148 δηα ἢϊ5. 50η8 αἀἰὰ ποῖ υυτπάγαν ἱπίο {Π|6 
νυ] Γ655 ἘΠῚ] δὴ δἴζετηρί παά Ὀδθ τηδάο, 
αἱ {πεῖς οννῃ υἱ]Παρε οὗ Μοάεϊΐη, ἴο ἔοσγοθ {ποτὰ 
ἴο οἶον βδοσγιῆςς οἡ ἃ ποαίῃπεθη δἰΐδγ ἴο ἤθηΐῃθη 
ξοάς. [ἴἰ ννᾶ5 {Π|8 “"" ροϊ]!υζίοη ᾽ 1η νν σῇ [ΠΟῪ 
τείυϑεά ἴο ρατίακθ. (ομραγο (ἢ6 σοπάμαςϊξ οὗ 
1Π6 φαγ]Ὺ ΟΠ γβιίδης (Ρ]η. “ Ερίϑι. χ. 97). 

ΟΠΑΡΤΕΒᾺ ΓἹ. 

δ 12. Α ΚΟΥΔΙ, ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝΕΒΚ ΒΕΝΤ ΤῸ 
ΪΕΒΌδβαΑμΕΜ ΜΊΤΗ ΟἈΡΕᾺΒ ΤΟ ΕΧΤΙΆΡΑΤΕ 
ΤΗΕ ΪΕΨΊΒΗ ΚΕΚΙΟΙΟΝ. ΗΙΒ5 ΡΕΟΓΕΕΙ- 
ΙΝΟΒ ΜΙΤῊ ΤῊΙΒ ΟΒ9ΕΟΤ. 

1-9. ΕρΙΡρἤδπθ5 πον Τπουρπῖ {πᾶξ [ἢ 6 ἘἸπλ6 
νγ͵ἃ5 σοΙη6 γῃοη ἢδ πιρῃΐς θὸ Δ0]6 νΠΟΪΥ ἴο 
ΟὈἸτογαῖς 6 [Θνν 8} τοὶ βίοι ; ἀπά δοσογά- 
᾿Εν ἢ δοηΐ ἃ σοπηΠλ 5ϑ ποῖ - --ἃἢ ΑἸΠΕπίδῃ, 
δοσογαϊηρ ἴο οὐἵγ διυῖμποτγ--- ἢ [}} ροννοῦϑ, 
δΔηΐ ϑἰγιςῖ ογάθσβ ἴο ρυΐ ἐόν «ἱ] [ον] 5ἢ 
ϑᾶρε8. Τῇ ΤΟΙΊΡΙ6 ννὰβ ἴο 6 το-ἀδαϊοαῖοα 
ἴο [υρ|ῖογΓ ΟἸγτηρίι5; μοαῖῃθη δϑειναὶβ ἢ 
᾿σεπίίουβ ΓΙο5. ΈγΘ ἴο δ6 σεἰθυγαϊοα ἴῃ ἰξ : 
[πὸ αἰΐαγ ννὰβ ἴο Ὀ6 ρο]ιϊοθα ὈΥ [Π6 5δογῆςθ 
οὗἨ 5υνπηθ Ἰροη ἰἴ; [π6 οὐβοσταποο οὗ ἴῃ6 
ον [ϑαϑῖβ δηά Ἔνθ οὗ ἴῃ6 ϑδῦθαςῃ ννὰβ5 ἴο 
6 Ριο το α ; οἰγουπης 50 ννᾶ5 ἴο 6 ἔοτγ- 

διάάήεη; [Π6 ςορίο5 οὗ (6 1» μοῦ ἴὸ ὃὈδ 
ἀεβίγογοα (τ Μᾶαςς. 1. 56); δηά [Π6 |ον"5 
ἍΟΓΘ ἴο δ6 σοπΊρο]] Ἔα ἴο Ἰοΐῃ 'π {π6 ῃεαΐμοη 
ἴελϑδῖβ απ βασγιῆςοβ. ΕἸΠΑΪΥ, [Π6 σογπλτηδηαβ 

20»: ἐδέ δεοῤίε ἀγα 06 τυον!3. 12 “4: ἐχ- Β.6(. 
ἀογέαξλονε ἐο ὀέα» αὔηέαίοι, ὧν 486 ἐχαγνιδίς ογΓ εἶτ. τό8. 
164 πυαϊαμέ ἐομγαρε οὐ Εἰέαταγσ, ογμεν πτ 
2ογέμ7γεέα. 

Ν ΟἿ Ἰοηρ δἴζεγ τ 5 τῆς Κίηρ βεπὶ 
Δῃ οἷά πιδη οὗ ΑΙ θη ἴο οοπι- “Ακιέσα: 

ΡΕΪ τῆε [εν7΄ν38 ἴο ἀεραγὶ ἤοπι τῇς ἰᾶνν8 ἱπιογρτεῖς 
οὔ τμεῖὶγ ἔδίῃεγβ, ἀπά ποῖ ἴο ᾿ἴΐνε αἴϊεγ “ἴ" 
τῆς ἰαἷνϑ οἵ (σοά : 

2 Απά ῖἋο ρο]]υῖα Α'5δο τς τεπιρὶς 

δηὰ ργοβιδι 5 ψοσα οχίεηάεα θεγοπὰ [πᾶσ 
ἴο {86 πο θουγίηρ Οτεοίδη οἰ{|65; δηά {Π6 
]ενν8 οὗἉ 4}} ρατίβ οὗ ἴῃ Επιρῖγο υνεγεὰ ἔογοθά 
ὈΠῸΘΓ (πε ΡΕΠΔΙΥ οὗ ἀθαῖμ ἴο δάορε Οδηίὶς 
σιδ[οΠ,8. 

1. Λιοὶ ἴοηρ αὔεν 1δὶ5.7 Τῇ {πε βᾶπὶθ γοὰσ ἢ 
τὴς αἰΐαοκ οὗ Αρο]]οηϊι5 (Β.Ο. 168), ἰοννατ 8 
115 οἷοθε ---ἰῃ Νονοπιθοῦ οὐ ΠΟΘ θ6Γ. 

ἐδὸ ἀἰπρ “πὶ απ οἷά ν»ιαῃ οὗ «41 δεν. ΤῊΣ 
ψυϊραῖο [85 “δὴ οἱὰ πιδὴ οὗ Απῇοςἢ ".---ἃ 
τεδαϊηρ οὗ νυν] οΒ Εννα] ἃ ἀρργονοβ (΄ Ηἰϑί. οὗ 
ῖϑγδοὶ, νοὶ]. νυ. Ὁ. 298, ῃοΐε ὅ). Βυΐ, 85 Απίϊ- 
ΟΟὐἤ5 νγ»ὰβ8 αἵ ἴῃ 6 {{π|6Ὸ δηραρεὰ ἴῃ Ὀυϊάϊης 
[86 πηδρηϊβοεηΐ ἴεπιρὶς οὔ Τυρίϊεγ ΟἸγπρίυ8 
δὶ Αἴῃθης (ΡοΪγὈ. χχυΐ. 1, ὃ το), οὗ ψῃιςῇ ἴῃς 
ΤΓΌΪΩ5 ἀγὸ 511} ἴο δ6 5δδθθῆ οἡ ἴῃς Ὀδηζϑ οὗ [Πς 
[1|555, [ἃ 18. αυϊξε ΠΚοὶγ [Παΐ ΘῈ ΠΊΔΥ αν 
βο]θοϊθά δη Αἰμοηίδη ἴο ἱπίγοάιισε {[Π6 νγοσβδῖρ 
οὗ [Π6 βαπὶθ βοά δἱ [εγυβαίεπι. ΤῈῈ ΜΟΥ βἢ 
νου] Ἱά τἢϊ15, 45 Πδδη δίδηϊθυ οὔϑογνεβ (ἡ 'μθο- 
ἴυγεθ οὐ {Π6 [νυ ϑἢ ΟΠυγοῆ,᾽ νο]. 111. Ρ.. 295) 
Βανε ϑεοπιδὰ ἴο ὃς “ ἱηϊγοάιιςοα ἔτοπι 115 τπηοϑῖ 
δοηυΐηθ 5εδῖ. 

10 ἀεραγί γον ἐδε ἰααυν 9 δεῖν ζαΐδεγ.) 
Οομρατο 1 Μᾶςς. ἰ. 42--5ο; [οβορῆ. “Α. [.᾿ 
ΧΙ. 5, 84. [|Ὀϑορῆυβ 58Υ5: “ΗὌδ ςοπῃρε]εὰ 
{Πεπὶ ἴο ΑΥ̓͂ ἀϑίἀθ ἴδ σεγοπλοηΐδὶ οὈβογνδῆςθβ 
οὗ τ1πεῖγ οὐ Οοά, δηὰ ἴο ννογβῃὶρ ἴΠ6 ροΐϑβ 
ὙΠοΙὰ ἴδ δοκηον)οάροα : ἴο δι} 4 [οΠ1Ρ} 165 
δηὰ ογθοΐ δ] ἴδγϑ ἴῃ ἘΥΟΣῪ ΟἹ δηά νυ] Προ, δηά 
ἴο ΟΥΣΓ προ {Ππεπὶ ἘΥΟΓΥ ἀαΥ ἃ 5Ξδογιῆςς οὗ 
βη6. Ηδ αἷθο ἔογυδαάθ {ποτὶ ἴο εἰγοιπιςῖσς 
{Ποὶν σπΠάτγοη, δηά τ πγοαίθηρα 81}1] ννῆο 5ῃου ά 
Ὀ6 σδυρῆϊ 50 ἀοίην ΜΙ ἢ ΡαΠΙΒῃπιεηΐ." 

Ὡ. ἰο ῥο με αἰδο ἐῤὲ ἱφωρηρίν.) “11 ννὰ5 (ἢς 
22τὰ οὗ {πε τποητῇῃ Μίαγοποβναη (Νονεπλθεγ)," 
5} γ5 1) οΔη δίδηϊου (" ̓ νεοΐυγο5,᾽ νο]. []. Ὁ. 297), 
τη {6 Θποϊοβιγο ννὰ5. Ὀγόκοη δεΐννεθη [ἢ 6 
Οἰΐοῦγ δηά ἱπηεῦ σουτῖ; ἱπ αἰἴοσ ἀἀγ5 ἴῃ 6 
Ὀσόδοῆοβ ΜΈΓ ροϊηϊοά οὐ ἴῃ {πἰγίθοη ρῥίδςα5. 
Οη ἴδε τοῖῃ οὗ {πὸ ποχί πηοπίῃ (ΟΠίδ θυ -- 
Ὠδοςπηθοῦ) ἃ 5π|8}} Οτϑοίαῃ 411 ννὰβ ρ᾽απίθα 
οὐ {π6 υρο ρῥ]αἰίοττη οὗ ἴΠ6 δἱΐασ οὗ Ζογιδ- 
θαῦο] ἴῃ Ποποιγ οὗ ἴδε ΟἸγπιρίαη [υρίζεγ. 
Οη [πΠῸ 2ςῖἢ τῆς ρῥγοίαπαϊϊοη ννὰ8 σοηϑῃπι- 
τηαῖς ΟΥ̓ Ἰπίγοάιοιηρ ἃ μογὰ οὗ ϑυν πο δηά 
δἰ Βίοσπρ {Ποῖ ἴῃ (Π6 βδογοά ργϑοϊποῖβ. 
Οπο διιρο δὸν ννᾶ8 σβοβθὴ ἔγοπὶ [ἢ6 τγοϑῖ. 
Ηοσ Ὀ]οοά ν25 Ρουγοὰ οἡ (Π6 δ᾽ΐϊασ Ὀείογε 
τς Τοπρὶα δηά οὐ ἴπε ἩοΪΥ οἱ ἢ οἱ ϊε8 



ἘΩ͂ ἴῃ Ϊογυβαίεπι, δηὰ ἴο ο8]} ἴξ τῆς ἴδηι- 
Ἐπ ρ]ε οὗ Τυρίτες ΟἸγπιρίυ5; δηά τμᾶῖ 

1η (ὐαγ Ζίπι, οἵ Τρίτος τῆς Πεξεπάεγ 
! Ουεοί Οἔ 5ἴγδῃρετϑβ, ᾽ 25 ἴΠῈγ ἀϊά ἀεβῖγε τῃδζ 
ἠνρθνς ἄγγεῖς ἴῃ τΠε ρίαςα. 
ον 3.ϑᾷΕ0[{Πε ςοπιίηρ᾽ ἴῃ οὗὨἉ [5 πιϊϑομίεξ 
τυδ»έ. νγᾺ5 806 Δηἀ ρτγίανοιιβ ἴο [6 Ρβορΐο: 

4 ἔογ τε τεπιρὶς νγὰ8 Η]1|εἀ ἢ 
Γοῖ δηά τενε]ηρ ὈΥ τὰς (σεπ]εβ, 
ψ 0 ἀΔ]}1εἀ νι Πδγὶοῖβ, ἀπά πδά ἴο 
ἀο ννἱἢ νγοπιεη νυ Πίη τῆς εἴγουϊο οὗ 
ἴῃς ΠΟΙΥ ρῥίαςεβ, ἃπά δεβϑίἀεβ τῇδ 
Ὀγουρῃῆς ἴῃ τὨϊηρβ ἴἢδὲ ννεῖθ ποῖ 
ἰλνία!. 

1. ΜΑΟΟΑΒΒῈΝ. ΥἱΙ. ἵν. 3-.7. 

ς “ΤῊς αἰξαγ αἷϑο νγὰβ ἢ]|εὰ στ ΕΟ. 
Ργοίδης τπίηρβ, μοῦ (ἢς ἰΔν7 ἔοτ- 
δι ἀε,ἢ. 

ἴο Κεαρ ϑβαῦῦαῖϊῃ ἀδγβ οΥΓδποίεηϊξ 
[ελϑῖβ. οὔ ἴο ρῥγοΐεϑθβ Βιπι5ε] δὲ 41] ἴο 
δε 4 [ενν. 

7 Απά ἴῃ τε ἀδὺ οὗ τς Κίπρ᾽Ξ 
ΙΓ. Ἔνθ τπόοητ ΓΠ6Υ γεγο Ὀγουρῆς 
ὉΥ διτῖε ςοπϑίγαϊπε ἴο εἂὲ οὗ τῃ6 
βδογῆςο8; «δηὰ ψῆθη τῆς ἔδλδϑει οἵ 
Βδσοςοῆι8 νγὰ8 Κερῖ, {πε [εν ὑγοῖς 
ςοπιρο]]οἀ ἴο ρὸ ἱπ ργοοεβϑίοῃ ἴο 
Βαςςμ8, σΑγγγίηρ; ἰνγ. 

νη, Α πι685 οἵ Ὀγοίῃ ννὰ5 ὑγοραγοὰ ΠῸΠΙ 
ἴῃς ἤδϑῃ, δηὰ βργιηκὶ θὰ οὐ ἴΠ6 ςορῖ65 οἵ ἴῃς 
Ἂν. ΤὨ8 ννὰ5 (ῃ6 “ δδογηϊμηδίίοη οὗ ἀ650- 
ἰφτίοη "---ἴῃθ ποστοὸσ ψ  σοἢ τηδάς 86 νΠ0]6 
Ρίδες ἃ ἀθϑογί." 

ἐῤδε ἱερηρίς 9 ϑωῤίίον, Οὐγνιρί..}1ὺ Ταριίογ 
(Ζει5) νν5 ννουβῃρρθα 45 “ ΟἸγσηρίδη" ςῃίεῆν 
αἱ ΟἸγΥπιρία ἴῃ Ε}15 ΠΣ ιι. 7); δυῖ Απιῖ- 
ΟΟδι5 πδὰ τΟσθη θοσυη ἴο Ὀυϊἃὰ ἃ τοπιρὶς 
ἴο Πὶπὶ υηάοῦ 6 βδαπῆθ {{|6 δὲ Αἰ θη5 (566 
(ἢ σοπηηθηΐ οἡ Ὁ. 1). Ηδ ρογπαρ5 ἰάἀοητιβεὰ 
(π6 Οτοεῖκ “ Ζοιυ ΟἸγταρῖοβ ἢ ἢ [ἢ 6 Ε οπιαη 
“ [υρἱτεγ Οδρίζο] πι5," ἴο ψνοπὶ 6 Πα 01} 
ἃ Ξρἰοπα!ά ἴθαρὶα δ Απίοςἢ (εἶν. χὶ!. 20). 

φ ὕωῤίεν δε Ῥείεπάεν οὗ εἰγαηφεν.. Ζευβ 
8 τηρητοηρ ἃ5 νοὶ ρροά ὑπάθγ 1Π18. {{|6 
(Χεηϊυ8) ὙΕΓΥ ἔγοαυθηο! ΌΥ τς οΪαβϑὶςαὶ 
υυγιογβ ( οπι. “11. χῆ, ὅ2ς : " Οὐ. 1. 270; 
Αβομ. “Αραπι. 1]. ὅτ, 262, 748 ; Ριηά, “ΟἹ 
ψΨῇ. 18; Ευγῖρ. “γο].᾽ 1. 257; Χοη. “Απαῦ.᾽ 
1|1..2, 8.4; Ρ]αῖ. “Τ)6 1, 6ρ.᾿ ν. 710; Ατὶϑῖ. "δ 6 
Μυπάο; ὃ 7; Ρδιιβδδῃ. 1}. 11, ὃ τι; Αἴδρη. 
“ 1)εϊρη.᾽ χν. Ρ. όφρό, Ὁ, ἄς.). Ηξ ννᾶβ τὸ - 
φαγαάφαὰ 45 σδγοίῃ] ἴο ἀνθῆρθ ΔΗΥ͂ γοΟηρ 8 5:1:- 
ἐεγεὰ οἴ ποῦ ΌῪ δίγδησοῦς Οὐ ΟΥ̓ μι δ 5ῖ5 ΟΣ Ποϑίϑ. 

αΦ ἐξὲν ἀϊά ἀφείσο ἐδαῤ ἀαυοῖ! ἐπ ἐδ ῥα 
ἈΔΙΠΟΥ, “45 ἴΠῸΥ ψοόσο {παῖ ἀννοῖϊξ ἴῃ {Π6 
ΡΪδος." Ὑῇῆ6 νυ οΥ πηθᾶπ5 {πα [ἢ {{|6 ννὰ8 
βεϊοςοά ἰῃ γεΐεγοησο ἴο {Π6 σμαγαςίογ οὗ πὸ 84- 
τηδγιίδηβ, νη 0 νγΟΓῸ “ ργοϊθοζουβ οἵ σίγδηρμοῦβ᾽ 
{ποπηβοῖνοθ. [Ἃζ 15 τοιμάγκαῦϊο ἰμαξ 4 [ὃν 
δῃου !α ρῖνο 118 [65 ΕΠΊΟΠΥ. 

8. σγίουοι ἰο ἐδὸ ῥεορ.. Ἐδίδμοσ, “ ρτῖον- 
Οἱ ουϑθῃ ἴο 789 πι] τὺ ἀ6." 1. ἐ. ηοΐ ΟὨΪΥ͂ 
ννα5 ιἰ ἀἰ5}1Κοα Ὀγ [Π6 ὈΡΡΟΙ ογάθγϑ, οὐ [Π|6 πιοτὸ 
ΒΓ ΓΕῪ σοὶ ρουβ, θυΐ 11 ννὰ5 [6] 45 4 γυεναπος 
ΟΥ̓ [Π6 σοπιπιοη ρΡοΟρΪο πα πογα! !γ. 

4. γευεϊ πρ.] 1, 1τ γα γ, “ θαπα 5. οὗ τενο]- 
ἢ Ἰρυς; 

«υο ἀαἠ κά «υἱὲ ραν οί. Οπ {86 ἸΙσοητοι5 
σπατγαοίοσ οὗ {πὸ Οδηΐὶε νοσδῆρ αἵ [ἢ 5 
Ῥοτιοά, δηὰ ἴδε ἱπόοοθηϊ οὐρίεβ ΡΟΓΤ 5510] ἴῃ 
Βοδίπθη ἴεταρ ο5, 5δοο [6] Ππσο γ᾿ 8. [πάθης ]τα 

υηὰἀ ΗεΙἀοηϊδυπι᾽ ρας. Τῆς ὅγγο- Μδοθ- 
ἀοηπίδηβ ὑγογα δβρθοδ! δἀάϊοϊοά ἴἰο ἴπε58 
ὈΠΒΡΟΑΚΑΡ]ς δοοχηϊηδίίοηβ, δηὰ Απιοςῖ σι ἢ 
115 ῃοίοτίουβ βιδυγτῦ οὗ Ὠαρῆηξ νγᾶ5 ἴῃς 
Βοδά-φυδγίεγβ οὗ γε] ρίοιιβ ργοῆιψαςυ. Ἡδηςς 
νγ6 ΠΊΔΥ νν6}} δοϊίονα [παῖ ἴῃς ομάτρος ἤοτα 
τὰς νογα ποῖ νι ουῖ ἃ ἰουηάδίίοη ἴῃ δεῖ. 

ὄὀγουφδὲ ἐπ ἐδίπσε ἐδαὶ τὐόγε ποὲ ἰαςυγμ.} 
Α5 ον, δηά Ὀσγοῖη πιδάς ἔγοπι {π6 ἤεϑὴ οἵ 
δ 6. (δεο {πῸ σοπιπηεηΐ Οἡ Ὁ. 2.) 

δ. Τρε αἰαγ. .. «υἷὐε Δἐἰ[εά «υἱὲ βγοΐαπε 
ἐδίηρΙ. [ἴ νγᾶ5 ΡΟΙΤΩΔΉΘΠΓΥ ϑυττποιπῖοα ὉΥ ἃ 
Ὠοαΐϊοϑη δἰίασ, ὁ νυν  ἢ οαϊῃθη 5δου ἔςσο5 ἡσεστα 
οἴετεά. 11 νγὰβ τγδιηρὶοά οἡ ΟΥ̓ ἴπε ἔδεϊ οὗ 
[ὴ6 Ποαΐμθη 5δογιποίηρς ῥγίθβδίβ, δηὰ ννᾶβ 4150 
οὐ δἱ ἰοδδῖ οὔθ οσοδϑίου ΡΓγρΟΚΕΙΪΥ Ῥοϊυϊοὰ 
ὈΥ 1Π6 ρουτγίηρ ΡΟ ἰξ οὗ 5 1η6 5 ὑ]οοά 
(οά. δϊς. χχχῖν. 1). 

Θ. Λιεδεῦ «αὐαῷ ἰξ ἰααυξμῖ . . . 10 ξεεῤ 
ταὐδαὶ ἐ4γ..1} (Οοπίραγε τ Μδςς. ἱ, 45. 

ΟἹ" αρμεϑη! 7εα....} [|| ΓΆ]., “ δησοϑίσαὶ 
[ραϑῖβ "---ἰἰἰἸοϑὸ ννξίςῃ ἢδά οοπὶς ἀοόνῃ ἴο [ἢ 6 
]ενν5 οὗ ἴῃς ἀδγ ἔτοπι {πεῖγ ἐογοία Πογ5---ῆς 
Ῥᾳβθονοσ, Ῥοηίθοοβῖ, Ταθογηᾶς 65, ΡῬυγη, ἄτα. 

7. ἐπ ἰδὲ ἀκα} οΓΚ᾽ ἐδὲ ἀϊηρ᾽: διγὶδ᾽ φυεγ 
»ιοη δ. ἘἈδίμογ, κοΣ πε ἀδγ." [{ ἰ5 4υ.69- 
ἰἰοπθὰ ψνμεῖθοσ {π|8 βἰδίοπιθηΐϊ 15 ΓΙ ὮΥ οὗ 
Ὀο]ῖοῖ, Νὸο οἴβοσ ἱπβίδηςε [ᾶ8 Ὀθθη 85 
ἔουπά οὗ ἃ Κηρβ δ ΠάδΥ θείη Κορ »ποπέδὲν, 
απά ἰΐ ἰ5 τῃηουρῆς ππρσόῦδο]ο {Πδἴ ἐνοη Ἐρὶ- 
Ρθδηθς ϑνουϊά ἢᾶνε ᾿πἰγοάυςσοά 5υςἢ ἃ ουπίοχῃ. 
Οτίπι βυρροϑίβ [παῖ ἴΠ6 δι ΠΟΥ 845 σοηδιβοὰ 
{π6 ἀπηυδὶ τόογαὶ τ ΠπάδῪ ἢ [6 Τ]ΟΠΓΒΙΥῪ 
5δουῆςο πιοηςοηρά ἴῃ τ Μᾷδςς. ἰ. 59. 

«υδόπ ἐδε ἥξα: 9.) Βαεσοδιις «υας ἀεῤί. [Ιῃ 
ΘΥΟΤΥ Οτοοκ κἰδίς “ ᾽οηγϑῖα "ἢ όσα οεἰοδταϊοὰ 
αἵ ἰοαδῖ οὔσθ ἃ ΥὙϑΑΓ ; ἴῃ 5οπιθ, ἃ5 δῖ Αἰδεηβ, 
ΠΥ ψνεγε ςοἰεργαῖοα ἰνῖοθ. Αὐϊυπηη νγᾶ5 
(Π6 ἰδ] {ἰπὸ ἴοσ ἴδει, ἴπ6 ἔδαφε θείης 
ΒΡΘΟΙΙΪγ σοηποςοίεά ἢ [δ 6 νἱπίδρο, δηὰ "5 
ςοἸοδγαϊϊΐοῃ ὑεῖηρ δοσοιηρδηϊοὰ ἢ τἱκὶ 
ἀδῆςθϑ, σοᾶῦθο βοϑίιγοβ δηὰ βοῆρϑβ, ὈΡΓΌΟΓ, 
τυπλῖ, δηὰ του γΥ. Α “ ΡΟΠῚΡ᾿᾽" οὗ “ ρμτὸ- 

«ἢ 

4 Μες. 

6 Νείξμεγ νγῶβ ἴξ ἰαυγίι] ἔου ἃ πιᾶπ 



ον Ξε ἔπι Ξε Ξε πξεῖσνσον, ἢ ἐν εἴ; 

ν, 8- χ.} 1. ΜΑΟΟΑΒΕΒΕ5. ΓΥἹ]Ι. 585 

Β.6. 8 Μοτεονεῦ {ποῖα ψψοηΐ ουἕϊ ἃ ἀ6- 10 Εογ ὄτμεῖς ψγεῦε ἴνο ψψοπιθη Βις. 
“ἘΞ ργεα ἴὸ τπ6 πείρμρουγ οἰτίεβ οὐ τὴς δγουρῃῖ, ψῃο Βα οἰγοιπιοίδεά τπεὶγ “--πἃὖ 

ἀν ἰκρὸ οὨἰ]άγεπ; ψθοὰὶ ψῆεη {ΠῚ μά (5 Ὁ ᾿Πραῖῆθη, Ὀγ ἴῃς βιρρεϑβίίοη οὗ Ρίο- 
ἰεπχεθ, ἀρδῖπϑὲ τῆς γι: τῆαϊ πεν 
βου α οὔβογνε ἴῃς 84π|6ὲ ἔδϑῃϊοηβ, δπά 
Ὀε ραγίακεγβ οἵ {πεῖν βασγίῆςαϑ : 

9 Αμά ψῇοβο ψου]ά ποῖ σοηΐογπι 
1 Ππεπβεῖνεβ ἴὸ ἴῃ6 πιᾶπηοῖβ οὐ τῇς 
(ὐεμτ 68 δθουϊὰ θὲ ρυξ ἴο ἀδαῖῇ. 
ΤΠοη πιρῃς ἃ τῆδη Πᾶνε 8εθη τῇς 
ΡΓΘΘΘηϊ ΠΊΙΒΕΓΥ. 

ΠΘ58:0ῃ " νγὰϑ8 ἃ ΠΟΟΘΘΘΑΤῪ ρατγί ΟΥὗἩ 1π6 [δ 5:1ΥΔ]. 
Τῆδ ογϑῃρροῦβ ἀεβ]οά τὨγοιρὰ ἴδε στ θοῖβ 
ἴῃ ἃ ἰοηρ ἰΓαΐη, οἡ {πε ῚΓ νΥΑΥ͂ ΣΈΠΟΓΑΙΥ ἴο 5ΟΠῚΘ 
[οπλρ]θ, ΠΘΓΟ Βα τ ῆςε ννᾶ5 ἴο δ6 οἴετγεα δηά 
ἃ 5Δ0 Γῆς 4] ἔξαϑί ἴο ἕο ονν. [ΥΥ̓ ννὰβ ὑγόγῃ ὉΥ̓ 
ἴῃοϑ6 ψῆο νεηΐ ἴῃ {π6 Ῥγοςθϑβίοῃ, 48 (ἢς 
βδογεᾶ ρίδης οἵ ᾿Ὠοηγϑυβ (3 Μᾶδος, [1. 29; 
Ευγρ.  Βαςοἢ.᾽ 1]. 81). 

8. 10 ῤὲ πεϊσῥῥομγ εἰδῖφε οΥΓἹ ἐδ ῥεαΐδοη. 
Ἐμοῦ, “οὗ τ αγϑοβη δ." ΤῬΤῆο ςοἰτἰ65 1ἢ- 
τοηάοαὰ πιυσὲ μᾶνο ἰαΐη νη (6 ἀοπιηϊοἢ 5 
οὗ (πὲ δοϊθιοϊάς, 45 Ῥιο]θπιδῖβ, ΕΡΙΡμαποία, 
Αρδπιεῖα, ἀπ ρεγῆαρ5 Απίίοο. ὙΠῸ [ον δὲ 
Ρορυϊδιίοη δ Απίοοϊ νγὰ5 σοηϑι ἀθγαῦ]θ. 

ὁγ ἐδὲ “μρφορίίοῦ 9", Ῥιοίεηισο. ) ΜδηΥ 
Μ455., ἱποϊυάίης τῆς Ναϊίοδη, πᾶνθ “ΕΥ̓͂ {π6 
βιρροβδίίοη οὗ ἐῤεὲ Ῥιοεηιίε:," ΜὨϊσΝ οου]ά 
ΟὨΪ 6 υπάετειοοά οὗ ἴῃς Ἐργρίίδη σογαὶ 
πουσθ. Βιυῖ ᾿ἴ 15 ἱησοηςοίνδοϊς [πὶ (86 
ζογοίσῃ ῥγίησοβ ΨΠῸ τι δὰ ἴῃ Εργρίὶ δῃμουϊὰ 
μανθ υπάεγίακοη ἴο δάνιϑεο ΕΡΡΙρῇδποθ οἢ ἃ 
τηδίῖογ Ὀεϊοησίηρς ΘΠ ΓΕ ἴο {π6 ἱπίεγηδὶ 
δατηϊηϊδιγαιίοη οὗ 15 οὐ δπιρίγθο. Τῆο 
τοδάϊης νης ἢ ΟΟΓ ἰγδηϑιδίουβ ἤανο ἰοϊϊονοά 
8 {πογοίογο βτθδί!ν ἴο Ὀ6 ρῥγοίογγθά : δηὰ (Π6 
“ Ῥιοίεπιεε " ἱπϊεπάθα ἰ5 ργοῦδοὶΥ “ Ρίο]επιεε 
1Π6 5οὴ οἵ ᾿ογυπΊθηθ8" ((ἢ. ἵν. 45), ψῆο 
ΜᾺ5 ἈΙΊΟΠΒ ἴῃε οἰ εῦ δάνϑοσβ οἵ ἴμε ὅγτο- 
Μαςραοπίδη Κίηρ. 

αφαϊπεὶ ἐδὲ ὕεαυ..ὺ Ὅς εχί βίην ἰοχί ἄοο5 
ποῖ δέχτη οὗ ἴπΠ6 ἰγδηϑιαζίοη, “ ΤΠΘ τ ννυοηΐ οι 
ἃ ἄδογθο δραϊπβὶ ἴπ6 [ενν8. ΦὍΤο οδίαίϊη {15 
τηθδηῖηρ ψ͵Ὸ τπηιδῖ σἤδηρε ἴπ6 ρΐασε οὗ {Π6 
οἶδιιϑθ, κατὰ τὼν Ἰουδαίων, ὮΝ ἢᾶ5 ΠΟ 
τησδηΐηρ ΠοΓο ἴἴ δἴδηαβ αἵ ὑγοβϑθηῖ. 

ἐδαΐ ἐξὸν “δομά οὗτεγαυε ἐῤεὲ “α»ις ζαφῤίοπ..ἢ 
Γι ἸςΘγα γ, “παῖ (ΠΟΥ μοι] Ἰελὰ {π6 5ΔΠὶῈ 
τε." 

9. 4:4 «υδοιο «υομί πο εοηγογηι. .. 
“δομίά δὲ μὲ ἰο ἀεαι . Ἡφοτς ννᾶ8 ἴΠ6 βίης 
οὗ ἴῃ6 ἄθεοσθθ Βοίῃ ἴῃ {πᾶάὰ δῃά εἰβοννθῦε 
τῖ ν»ὰβ τηδάθ ἃ Ἵδρίίαἱὶ οἴσπος ἴο οὔϑεγνυθ 
Ἰοννίϑἢ συδίοπιβ, ΟΓΥ Ὀγοΐθϑβ οπϑϑοὶξ ἃ ενν, Οὐ 
δύῃ ἴο ρο55655 ἃ ζορΥ οὔ ἴῃς [εννίδἢ βου ρα ΓΕ5. 
ΑΥΥ οπδ τϊρῆϊ ἀθπουποθ 15 ποῖ οιΓ, δηά 
ἄσδι! ννὰβ ἴπ6 ςοηδοηϊθηςο. (δὲὸ6 1 Μᾶςο. 
ΐ. 50, 57, 6ο, 63.) 

ΟΡΘΩΪΥ ἰεά τουπὰ δδους τῃ6 ςἰῖγ, τῆς 
δαθεβ Παπρίηρ δὲ τῃεῖγ δυαθδβῖβ, ΓΠΘΥ͂ 
ςΑϑδῖ τπεπὶ ἀονγῃ Πεδαάϊοηρ ἴγοπι τῆς 
ψν4}]. 

11 Απά οἴδεῖβ, ἴδ Βαά γυῇ ἴο- 
σεῖθεῦ ἰηῖο οἄνθβ πρᾶῦ δύ, ἴο Καεερ 
τῆς βαρραίῃ ἀδγ ϑ8εοτγειίγ, δείηρ ἀ15- 
ςονεγεὰ το ῬΒΠΠΡ, νγεγε 411 θυγης ἴο- 

ο δὲ "παηπόγι ΓΚ 1δε Οεμ.}] ἘἈλδίβοσ, 
“(ρ {86 ουίοιηϑ οὗ ἴ[ἢ6 ατοο 6" (ἐπὶ τὰ 
Ἑλληνικά). 

Τρεη »ιΐσδι α »απ δαῦε “εεη, (5..}] ΤΙ 18 
ἃ ΓΔΒ ΠΟΏ οἰδιιθε ἔγομι ἴπ6 φϑῆεγαὶ ἴο ἴῃς 
Ῥαστίουϊαγ. [{ σοηῃοϊιάθ58 {Π6 Ἡντ Γ᾽ 5 ΒΌΣΨΟΥ 
οὗἩἉ ἴμς φρεπογαὶ μοϑβιιίοη οὗἨ ἢ15 σοι ΠΙΓΥ ΠΊΕ 
υηάογ 86 εὐϊςίβ ἰδϑυοὰ ὈῪ ΕΡίρῆδηθβ, δπὰ 
ἰρἰγοάιιοθβ ἴη6 σταρῆϊς δοσοιηΐ ἡ Π]ο ἢ 6 Ῥτο- 
σδοίϑ ἴο εἶν ἰὴ ἴπ6 γοπηλδίηοσ οἵ ἴῃς Ἄπαρίοῦ 
Δηα ἔπι Γῆ. νἱϊ., οὗ {π6 ργδοίίςαὶ τοϑι 8 τ ς ἢ 
[οἸ]οννεὰ ἔγοπι (ἢ οαϊςῖβ. 

8 13. ΘΡΕΟΙΑΙ͂, ΙΝΒΤΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΕΒΒΕΟσῦ- 
ΤΙΟΝ. ΟΑΒΕ ΟΕ ΤῊ ΤἼΤνο ΝΌΜΕΝ. 
ΟΑΒΕῈ ΟΕ ΤΠΟΘΕῈ ΒΌΒΝΤ ἘΟΒ ΚΕΕΡΙΝΕ 
ΤΗΕ ΘΑΒΒΑΤΗ. 

10, 11. ΤῇςἊ ντῖεσ ργοςθθάς ηονν ἴο δάάιις6 
βρθοῖδὶ ᾿ἰηβίδηςθβ οὗ ρεγβεοι οη, Ηδ Ὀερῖη8 
ἢ [ἢ 6 οᾶ56, ηοϊοα 4150 ὈΥ ἴ6 νυτιῖεγ οὗ ἴῃ 6 
Εἰτγϑοῖ Βοοῖκ (1 Μᾶςο. ἰ. όο, 61), οὗ ννο τη οἴ Βο15, 
ὙῈΟ, ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴ{π Κη 5 οα!ϊςῖ, δὰ Πδὰ {Πεὶγ 
σμἄγοη οἰγουπὶς 5, νο νγογὸ ἰοα τουηά (6 
εἰἴγ, ψντἢ {Πεῖγ σΠ]Ἰάσεη πὰπρ ἀγουηά {ΠΕ ῖσ 
Π6ΟΚΒ5, δηὰ ἴθ οδϑὲ μοδαϊοηρ ἔγομῃ [Π6 ΟΥ̓ 
νν4}} ἱπῖο 1πὸ ἀπο. Ηὄδ ποχί ποῖθβ ἃ σϑβδ 
ὙΠΕΓΟ Ρεΐβοηβ νῦο Ππδὰ πηδΐ βθοσγεῖ ἔοῦ 
Ὑνοσβἢρ οὐ ἴπε ϑαῦθδῖῃ ΟΔΥ 1ῃ 5οπὶὸ οὗ (ἢ 
σᾶνθ5 ΠΩΣ [ Γιι5α] 6 πΊ, ἡνεγα Ὀυγηΐ ἴο ἀφαῖῃ ἴῃ 
[Π6Πὶ ὉΠΓΘΒΙΒΕΠΠΡΊΥ, 45 {ΠΟΙ σοηδοίοηςε ννου]Ἱά 
ποῖ αἷϊονν {ποτὰ το ἀεξεηα τἐποτηβεϊν68 οα [ἢ 6 
δαδθαίῆ. 

10. ῥέγοὸ α«ὐογὸ ἰαυο α«υογιεπ ὀγομρϑδί.} 
Ἀδίμογ, “ Ὀγοιρ τ ἀρ,» ογ “ Ὀγοιιρῆΐ ΒΘΖοσθ 
89 οοἸΣὶ." 

«αὐδο ῥαά εἰγειρπείσεα ἐξεῖν εῤῥίάγεη.Ἶ 1.2. 
ἐν ῆο Παά σδιιδοὰ ἴΠ6πὶ ἴο δ6 αἰγουπὶςοῖσοα." 
ΎΠΕ ορογαίίοη ννὰ5 ρουοιτηθαὰ ὈΥ θη. (866 
ι Νῖαςς, ἱ. 61.) 

ἐῤδὲ δαδες ῥαησίη αὐ δεῖν ὀγοα ἢ 1 ῖογς 
ΑἸΪγ, “αἴζεῦ {ΠΟΥ παά δΒιιηρ ἴΠ6 θαῦ65 δἵ τοῖν 
Ὀγοαϑίβ.᾽ 

11. οἱδέγε φαΐ ῥα γμπ ἐοσοίδοῦ ἐπίο εαῦυος 
πραγ ὁγ.)] 1 ἴον! ν, “ Ἰηΐο [89 σανο5." Τῆς 
Ἰϊπιθδίοης στο Κ5. οὗ Ῥαϊθβδείηθ ἃὺὸ δνουυνΠ ΓΟ 
ΡοΓγαῖθα νυ ἢ σάνε5, ϑοῖὴθ ἡδίυγαὶ, δοπιθ τίς 
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ὃς; ρεῖβεγ, Ὀεσᾶιϑα ἘΠΕΥ πιδάς 4 ςοη- ἴο ρυπίϑῃ, {1 τῇεγ ὃς φοπε ἴο 1ἢε ΒΟ, 
᾿ βοίεπος ἴο δεὶρ τῃεπηβεῖνεβ ἕογ [ῃς 
Βοπουγ οὗ τῆς πιοβῖ βδαςγεά ἀδυ. 

12 Νον [ δεβθεςἢ τποβε τῆδῖ γεδά 
(18 ὈοοΚ, τπαῖ {πεν ὃε ποῖ ἀΐδοου- 
γΑρθαά ἔογ τἢ686 οδίδπητεβ, δας τῃδῖ 
(ΠΥ Ἰυάρε τῇοβε ριυπῃιβῃπηθπῖθ ποῖ 
ἴο ὃὈ6 ἴογ ἀεϑιγυςτίοη, θὲ ἴοσ ἃ 
οΠαβιθηΐηρ οὗ ουγ πδίίοῃ. 

12 Ἐογ ἴτ ἰβ ἃ ἴοκεη οὗ ἢὶ5 ργεᾶῖ 
βοοάπεϑ88, ἤδη ψ]οΚεά ἀοεῖβ ἅτε ποῖ 
δι αγεά ΔηΥ ἰοηρ; τἰπις, δας ἐογ ἤν ἢ 
Ρυπ 5 ἢ θά, 

14. Εοτ ποῖ 25 ψι ἢ οἴΠΟΓ πδίοηϑβ. 
ψνοπι τῆς Ἰοτὰ ρδιϊεηοὶγ ἐογθθάγειἢ 

Ποῖα, δηὰ οὔϊθη σαραῦὶς οὐ ςοπίαἰπίηρ ἃ σοηϑβὶ- 
ἀεγαῦ ας 455ο 0] ΡῈ οὗ ροῦβοηβ. ὙΠῸ “ ςᾶνὸ οὗ 
Δαυ] απ" (α 58π|. χχί! 1; 2 54Π|. ΧΧ δ. 13) 1 
ποϊοτίουβ. ΟἾΠΕΓ βοσιρίυγαὶ ποίίςοβ οὗ σᾶνϑϑβ 
ἴῃ Ῥαϊεϑίίπε ᾶἃγὲ σεη. χχῆϊ. 17. [᾿δῇ χ. τό; 
1 881|. Χχχῖν. 1: 1 Κίημβ χυῇὶ. 4 ; ΗΘ}. χίὶϊ!. 18. 

δεὶηφ ἀϊπεουεγεά 1ο Ῥῥ᾿ΠΡ.}] 1.6. ἴο “ῬΏΠΡ 
(Πς ΡΗγγείδη," [Π6 ϑγγο- Μαοθάοηίϊδη βουθγηοῦ 
οὗ Ϊεγιιβαίθπι (οἶδ. ν. 22). 

«ὐεγε αἰΐ δμγηπὲ ἰοφοίῥεγ ἢ ῬοΥΠΔΡ5 ταῖῃοῦ 
βιιβοοαίοα τπδ4η θυγηῖ. ΔΝ ΉΘη Ὀγιιβαννοοά ἰ8 
ΡΙοα δὲ [δὲ τηουϊῆ οἵ σᾶνθ8 δπὰ δεῖ οὐ 
ἤγο, ἴῃ Ἰηπιαῖθ9 ἃσῈ ΠιΟϑΙΥ βιυβοςδῖοα. Τῆς 
ορογαϊϊοη 8 διθοηρ [6 γοοορηϊθοαὰ ομθ5 δυθῇ 
οἵ τηοάθσγῃη νναγίδσε. [{ ννᾶ5 ὑγαςιἰ5ε Ὁγ (ῃ 6 
Ἐσδθης ἴῃ {86 διιδ)εςτίοη οὗ ΑἸρεγία. 

ἐδεν »ιαάϊδ αὶ εοπσείοηεε ἰο ῥεὶρ ἐῤεγ μείω... 
1.4. ἸΏΟΥ δά ἃ ξοῃβοϊ θη ]οι}5 5ΘΟΓ 6 ἀραϊησί ἀθ- 
ἑεπάϊπρ 1Βοπηβεῖνεβ οἡ ἴῃ ϑαυθαῖμ. ((οπιράᾶγο 
ι Μᾷδος. ἴἰ. 232-18.) 

ὃ 14. ἈΕΜΑΚΚΒ ΟΕ ΤῊΕΞ ΑΥΤΠΙΟΒ ΟΝ ΥΠῈ 
ῬΌΟΆΚΡΟΘΕ ΟΕ ΟΟΩ ἹΝ ΒΌΕΕΕΕΙΝῸ ΗἸἰ5 
ῬΕΟΡΙΕ ΤῸ ΒΕ ὙΠῸ5 ΡΕΚΒΕΟΤΕΘΡ. 

109-17. ΤΠΕ νΥΓ ἤεγοὸ ἱπίουτγιρῖθ ἢ]5 
Ὠαγγαῖϊνο, δηα ἱηίογροβοβ σογίδ!η σοιηαγκΚ8 Οἡ 
{ῃ6 πιεῖμοά οἵ Οοὐδβ κονογηπηλθηῖ, 'η ογάθυ ἴο 
ΡῬτονθηΐ 5 γοδίίοσϑ ἰγοῦὴ Ὀοηρ ἀορτοβοθα δπὰ 
αἰϑῃοαγίοποα ὈΥ [5 Πἰϑδίοσγ. Οοά, ἢξ ϑδᾶγϑ, 
ΔΙΙονν5 οἴποῦ παίίοηβ ἴο ρογϑιϑῖ [ἢ {ΠΣ ᾿πΠ1701- 
[165, π|}} ΠΟΥ ἤανὸ ΠΟ τρ τὴ 6 τηδάβυγε οὗ 
ἴμοπὶ δηὰὶ ἂῦὲ {6 Ῥγόροῦ οὐ]οςί5 οὗἨ Ηἰ5 νοη- 
ὕδαηςο. ΔΒ ϑγὸὶ Ης δςῖβ αἰ βογοηίίγ. 
ὙΤΠΟΙΓ ἰγαηβιγοβϑίοπβ Ηὸ σοηβίαη]Υ σογσϑςοῖβ 
δηα οἰμιδίοηθ, Ὀοίοτο [ΠΟΥ σοπὶὸ ἴο ἃ ἰιεαέ: 
ἃηἃ 90 Ηδὀ ὑγίησϑ {ποῖ Ὁαοκ ἴο Πιπιβοϊ εξ, 
ΔΠΩ ἰ56 πόνο ἀγίνθη ἴο αοβίσου [Πποῖη, ΟΥ̓ 
Γτθακὸ τποπὶ υἰΐογὶγ. ΤὍΤῆς ῬοΥβθοι ΟΠ 5 
ννΒΙ ἢ ΠΟ 15. σία: νοῦς Πινη6. οἰ αϑ156- 
τιρηΐβ ΜΠ ἃ τηογοῖι] οὈ]οςῖ. 

12. 7 ὀεσεεορ ἰοῦ φαΐ γεαάδ ἐδὶς δοοῖ. 

βιΐποβ5 οὗ τῃοῖγ 8115. 80 ἀδδίει ἢ ἢς “Ὡ 
ἢ τι5, 

Ις [}ωἜεβὲ (ἢλϊ, Ὀεΐῃρ Τςοπὶς ἴο τἢε 
Βεῖρμε οὗ 58ϊπ, δἰζεγννγαγάβ ἢς δου! 
τᾶΚε νεηρδᾶῃοε οὗ 8. 

16 Απὰά τΒεγείογα ἢς πενεῦ χ11}- 
ἀγαννεῖῃ ἢὶ5 ΠΔΘΓΟΥ ἔτοπι 5: δπά 
τουρῃ μὲ ρῥυηίϑῃ ἢ δάνογειτγ, 
γεῖ ἀοἢ πεῈ πονοῦ ἔογϑθαζε ἢ 
ΡΕΟΡΪΘ. 

17 Βυς ἰεῖ τΠ]5 τῃδξ ννὲ ἢδνε βροΐεη 
δ6 ἰοῦ 4 νγαγηΐπρ' πο 5. Ἀπ ΠΟΥ 
1} νγεὲ σοπὶς ἴο {πε ἀδοϊαπηρ οὗ τῃς 
ΠιλίζοΓ ἴῃ ἔενν ννογάϑβ. 

ΓΑιεγαῖγ, “ Βοϑε [μδΐ Βάρρε ἀροα [Π15 δου κ "ἢ 
ΟΥ̓ “σἤδηοο ἴο πιοοῖ ἢ τ 

ἐδαὶ ἐξὸν ἡμάσε Ἰδοῖδ βωσερηιοπῖς ποὶ 10 δξ 
2 ν ἀεειγωοίοπ.) Ἐδῖμον, “ τρδί {ΠῸ Ὶ ἐδ Χο 
ἑπῖο δοοοππΐ {Πδἴ [Π0586 ῥιηδηπιοηΐβ ἯΘΤ9 
ποῖ ἔοσ οὖὐγ ἀεοίγυςίοη." ὙΤῇε [οΠ5 
ἀϊά ποῖ ἀοΞίσου ἰϑγδεὶ, Ὀυζ ρυγιβοα [Π6 πδῦοη, 
δηὰ ταϊϑϑα ἴἴ ὉΡ ἴο 4 μει ρῃϊ οὗ ΒΊΟΥ δηά ὑγοϑ- 
ῬΟΙΠΥ ψ Ὡς [ἢ μΠδά ποῖ δηογεά ἔργ οοπίι Π68. 

13. «υἱεξεά ἄοεγ.}] ὙΤὩς “ νἱοκοὰ ἀσεῖθ" 
ἰηἰοπἀ δα τὸ ποῖ ΕΡΙ ρβδηδθβ δηά ἢἰβ δάνίϑετβ, 
Ὀυξςῆε ἱστοὶ ρίους [5γα6}1{65--- [45οη, Μεποίδυ, 
δηά {πεῖς ραγίϊβδῃς---τνῇοϑα ΠΡ ας: ὯΓ6 
νἱεννεα 48 μαυΐϊηρ Ὀσουσῃξ ἃ βεπογαὶ ἡπάρτηεηΐ 
ὉΡοη ἴδε ηδίϊοῃ. 

14, οὐδόν παίίοπε ..... δὲ 1ιογά βαϊίεπὴν 
7ογδεαγεὶ 1ο ῥερίε, 11 δὲ δὲ εονιδ ἰο 16 ζω - 
πος 0 ἐρεῖν σἰπσ.}] Αομάρασγε Οδη. χν. 16; 
Π δῃ. νἱϊϊ. 22. ΤῊς Ργποῖρίὶς τγᾶ5 ποῖ, ἰοῦ- 
δνοῦ, 8ἃ5 ἴπ6 στοῦ τπουρηῖ, οης ἔτγοπι ἴδε 
ΟΡΟΓΔΏοη ΟΥ̓ ΠΟΙ ἴπ6 [εὐγ78 τ γὲ χερί. 
ἼΠΟΥ ἴοο, 1 |π|αῖε]γ, “ ΠΙ]Ιοὰ ὉΡ ἴδ πιοᾶδυγε 
οὗ {πεῖν ἰηἰφυ το5 "ἢ (Μαζί. χχῖῖ!, 32; 1 ΤΠΕ55. 
ιϊ. 16), δηά, Ββανίηρ ὀχῃδιβίθα [6 ραίίεηοε δηά 
Ἰοπρ-ϑυβογηρς οἵ Οοά, νογὸ ἀθαὶὲ υἹ ἢ ρὲ- 
ΠΑ]ΪΥ, ςαϑῖ ΟΥ̓, δὰ “Γογβακοη." Οοά, δον" 
ΟΥ̓ΟΓ, Βανίπρ ποθ σἤοβδθη ἴβεπὶ ἴο ὃ6 ΗΒ 
“ς ῬΘΟΏΪ ΑΓ ρθορῖς," ἐϊά νναῖς! οὐεῦ ἔβεπι, 
σἢαβίϊδα {ποπὶ, σἤεςκΚ {πεῖγ τδηάθγηξϑ, ἃ 
ἴπεπι ἴο {πε τίς ραῖῃ, νυ ἢ οϑρεςίδὶ ρδιιοηοξ, 
Θϑρθοῖδὶ ἰοπάρθγηθϑθ (866 2 ΚΙιηρδ ΧΥ͂Ι. 9-23) 
2 ἰγοῆ. χχχυϊ. 14-τ-7ὦὖ ; [5.1. 2-2:7.) 

17. Βμὶ ἰδὲ ἐῤδίς... δὲ 7ὸὃν α «υαγπίπῃ κπίο 
μ. Ἐδίμον, “ ἔοσ ἃ σουιΐη ἀϊη." Μεῆ δτῈ 
αρίὶ ἴο ἔογρεϊ ἔπε τηεϊποά οὗ Οοάὐϊβ ἀεδιπεϑ 
ἢ ἴπθπι. ὙΆΘΥ ποορά ἴο πᾶτε {πεῖ βιοαπ5 
βἴϊγγθα Ὁ “ ΟΥ̓ ννΥ ΟΥ̓ τε πιεπιθγαηςε." ΤΙΝ 
15. [πο οδ᾽οςὶ Ἡνϊοῖς 1ῃ6 γιοῦ Πᾶ5 ργοροϑοῶ 
ἴο ὨΙΠΊ5ΟΙΕ [η [,15 αἰρ γθβϑίοῃ. 

ἐπ ἥέπυ α«ὐυογἢ ἘΒαΐποι, “ αἵδος δτὶο 
ἀϊνοτθηο0." ὍΤἢδ νυ τογ ἀ065 ποῖ ργείοπ 



[ουηθηῖ, 
20 Αβ ἴἴ Ὀεδονεά τπεπὶ ἴο ςοπΊΕ, 

1Πδὲ ἅγα γεβοϊυῖε ἴο βῖδη ομῖὲ ἀραϊηϑβῖ 
ΒΓ ἢ {Π]Πρ5, 45 ἅγε ποῖ Ἰδνγέμῃϊ ἔογ ἰονε 
οὗ ΠΠδ ἴο δὲ ταϑῖβα. 

21 Βυῖ [πεν τῆδλὲ Παά τς σἤαῦρε 
οὗ τῆδῖ ν οκεά ἐεαϑῖ, ἔογ τῃῈ οἷά δο- 
υδίηΐδησς {πεν Πδά νι τῃ6 τηλδη, 

(Παϊ Π6 ἰ5 δἀδουΐξ ἴο ι.56 ὈΓΘΥΠῪ ἴῃ ἢΙ5 σοπιΐηρ 
ὨαΥΓΑΊνΘ, ΒΓ 15 ΓΟ] Υ ΚΑΌΪ αἰ 156. 

δὶς. ΔΟΟΟΝΥ ΟΕ ΤῊΕ ΜΑΚΤΥΒΡΌΟΜ ΟΕ 
ἘΨΕΑΖΔΑΒ. 

18-31. Οπο οὗ {πὸ βἰτρὶοϑί πποάδθβ οὗ σοπι- 
ΡΕΙ Πρ 5γδθ 65 ἴο ΓΔΠΒΡΓΟ55 ἴἢ6 1ἃἄνν, νν 88 
ἴο πῇλκο {Π6Πὶ ϑυνα! ον ὑποΐθαη ἔοοά ; δηὰ οὗ 
ἘὈΠΟΙΈΔη ἔοοαϑ {πε τοδαϊοϑὶ δ απ ννγᾶβ ἴδε 
Πεϑὴ οἵ δγπηθ, ἢ ᾿νΕγῈ ἰαγρ οὶ υϑεὰ 
ὈγΥ ἴΠ6 Ποαίμθῃ ἔοσγ ϑδοσίῇεος δηά ἴογ ἴῃ6 
ἴοοὰ οὗἨ {6 σοπιποη ΡῬεορίθ. [1 οδιτγίηρ 
ουξ͵ {ΠΕῚΓ σγοΐετη οἵ ρογϑεοσυῖίοη, ἴΠ6 δυῖ βοῦς 
[165 δ ογυβαϊεπὶ σεαιϊγεὰά οὴς ΕἸΘαΖΑσ, Δῃ 
οἷά ππὰη οὗἉ πἰηοῖῦ απὰ οης οὗ ἴῃς σμ]ο βοσιθε8, 
ἴο ἴππι58 ΡΟ] ἴθ Ὠἰπιβοῖξ; δυϊ ῃθη ἴπ6 ἢοδἢ 
ννᾺ5 ἑογορὰ ἱηΐο ἢὶβ τηοιίῃ, ΕἸΘαΖΑΓ ϑραΐ ἰΐ 
οί. ὙὝμον ποθὴ βυρροϑῖθα ρῥγίναίοὶυ, [Παΐ ἢδ 
τηϊσς ρῥγονιθ ὨΪπΊβ ἢ νυν ἢ οἰοδη πιοαΐ, δπά 
ΕΠ τς ἴο οαἴ [6 βυν πο 5 ἤθϑἢ οβεγοαὰ ἢ πη ; 
ι ΕἸοΑΖαΓ τοϊθοῖοα {Π15 ργοροβϑαὶ ἃ5 δη 

ὈΠΌΓΙΗΥ ΠΥΡΟΟΤΙΒΥ απ ἃ5 16 βεξἰηρ οὗ ἃ 
δα Θχαρ]6. Ηε ννᾶ5 Δοςογαϊηρ!)ν πλασγίγτγοα, 
Ὀεῖηρ στιν δοαΐθῃ ἴο ἀφίῃ. 

18. ΕκβαξαγῚ ΑΨΑ σοπηηοῃ ΠΑΠῚ6 Δι ΟΠ 
[Π6 [6ν'5, πα οὔθ Πογίδιη]Υ ἴῃ 1158 αἵ {πῸ {{π|ὸ, 
δίηςσθ ἰΐ ννὰᾶβ Ὀοσῃθ ΟΥ̓ οπδ οὗ [ἢδ 50ῃ58 οὗ 
Μαιταιδα5 (1 Μδςς. 1]. 5): --οῖ, 845 δοῦὴθ ἤδνϑ 
5 ΡΡΟΞΘα, ἃ ἔλπου ῃδπΊο, δϑου δε ἴο δῃ 1ἀθδὶ 
Ρογβόπαμο, [ἴῃ {πε ΗοΙ]]οηϊσῖῖς Οσεοκ “ΕΠοᾶ- 
ΧΑΥ " ὈεσατὴΘ “ 1, Δ ΖΑτ5.ἢ 

ογδ ΟΥἹ δὲ ῥγιπεῖραί «εγῖδε..1] Ὑπεγοίοτο, 
ΡΓΟΒΑΌΪΥ, ἃ πλοῦογ οὗ ἴΠ6 ϑδηπεάτ--- μετ ς 
᾿ὰΡ5 4150 ἃ ρυγιοϑδί, 45 βίαϊεα ἴῇ 4 Μᾷςς. νυ. 3, 
341 νἱῖ. 6, 12, θυΐ σογίδιἱν ποῖ “ΡῈ ῥγίοϑῖ," 
85 Τα] ]οα ὈΥ [οβορῆι5 Οοτιοπίαθβ (1. 4). Α 
τλᾶη οὗ δὲν} δἰαϊίοη, Πονγόνεσ, ΟἹ ἴογπι5. οὗ 
ἸπΕἰπηᾶογ ἢ (6 Δι πογῖο5, 85 ἀρρθατβ 
ἔἴγτοπὶ υὐ-. 21) 22. 

απ ασεά »παπ. ΝΙΠΘΙΥ γεαῦβ οἱ] (566 Ὁ. 24). 

23 Βυῖ Πα Ῥερδη ἴο ςοπϑίάεγ ἀϊ8- 
σγαοῖίγ, δηα 48 Ὀεσᾶπης 8 ἀρ, πὰ 
1Π6 ἜΧοα πον οὗ ἢϊ5 δηςίθηϊ Ὑθδγϑ, 
ΔΠΔ τἢ6 ποπουῦ οὗ ἢῖ8 ρσαὰὺ δεδά, 
ΨΠοθαηῖο ἢς νγᾶβ Ἴοπια, δηὰ ἢ5 
τοβί Πομῃεβὶ εὐυςδίοη ἔτοπι ἃ ςἢ]]α, 
ΟΥ τΑῖπογ τῆς ΠΟΙΥ ἰᾶὺν πιαάβ ἂπά 
ρίνθη Ὁγ (ὐοά: {τβετείοτα ἢς δη- 

9 ἃ α«υεἰεαυοωγεά εοισιεπαπεο.}Ὶ ἘΤὩΠΘ 
ΟΥΡΊΠ4] ἰ5 ϑδίσοημοσ. Ὑγσαηβίδίο, “οὗ ἃ τηοβῖ 
Ῥοθοαςἑ 71 ςουηίοηδηςο." ὙΤὮΘς ἔδοθ οὗ (με 
ἤγϑι (τι ϑιίδη τηδυῖγτ, ννῆθη ἢς δἀάγεβθοά 
τῃε ει ςοιηοὶ!, 15 βαϊά ἴο αν θη “85 
[δες ἴδος οὗ 8Δῃ δΔηρεὶ ᾽ (Α-ςξϑ νἱ. 1.5). 
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Β.ς 18 ΕἸεαζαγ, οπβ οὔ τῆς ργίπεϊρα! τακίηρ Ἀΐπὶ δβῖάε, δεβοιιρῆε δἰπὶ ἴο 8. ς. 
ἝΞ βογρεβ, ἂῃ ρβά τηδῃ, ἂπὰ οὗ 4 ὀτγίπρ βεβὴ οὗ ἢΐβ ονγῃ ργον ἰβίοῃ, βυςῦ “πὸ 

ννε]]-ἀνουγεά σουπίεπδηςθ, νγᾶ8 σοη- 8485 Ψγ)ὲ8 ἰδυνίμ! ἴογ Πὶπὶ ἴο υὲ, ἀπά 
βίγαϊ Πα α ἴο ορϑῇ ἢΐ8 πιοιίῆ, δηά ἴο αὶ τρᾶκε 85 ἰῇ ἢς ἀἷά εδὶ οὗ {πε ἢξςϑῇ 
ϑυνηε᾽8 βεβῇ. τἌΚεη ἔτοπι ἴ[Πε β8δογίῆςε ςοπιηληάεδα 

19 Βιιῖ ἢε, σδοοβίηρ ταῖμογ ἴο ἀϊα ὉΥ τῆς ἰπἱπρ'; 
σἱοπουθῖγ, τῆδη ἴο ἴίνε βιαίπεά δ 22 Ὑπᾶῖ ἴῃ 80 ἀοΐηρ πε ταΐρῃξ δὲ 
ΒΟἢ δὴ Δροχηϊπδίίοη, βριῖ 1 ἔτ, ἀεϊϊνεγεά ἔγοηι ἀεδῖῃ, δηά οσγ τῆς οἱά 

Ἀν τ. Δῃἀ ΤΔΠῚ6 Οὗ ἢΪδ ΟΥγῇ δοοογά ἴοὸ ἴμῈ ἔθη άβρ ντἢ ἐμεπὶ ἤπά νου. 

10. εα»ι ΟΥΓ δὶς οαυπ φεζογά 10 ἐδὸ ἐογηιθπὶ.} ἢ 
1 ἸΈΈγα γ, “1ο {πὸ ἰῃδίσυγηθης οὗ ἴοσῖυγο." 
νμδῖ Ἐχδοῖ ννὰ5 ἴΠ6 παΐιισο δηὰ ςοηβίσιο- 
ἴίοη οὗ ἴδ ἐγγιραπίωσ 156 ποοσίδίπ. ΒΥ συ. 30 
1 νουϊά 5θοπὶ {πΠαἴ [86 τλδομίθ ννὰ5 ηοΐ οὔα 
ψΥ Ὡς ἢ οδυβοα ἀρδίῃ, βίηοθ ΕἸθαΖασ νγὰ8 Κι θὰ 
ΌΥ τερεαϊςα ὑ]οννβ οὗ 4 ὙὙΠὶΡρ ΟΥ̓ βϑοουγρε. 

ΑἹ. ἐῤὲν ἐῤαὶ ῥαά {δὲ ἐφαγσε Γ᾽ δαὶ «υἱεζεσ 
Ζα .} [Ιἴ νοιυ]Ἱά 5θοπὶ {παΐ, ἰπ οΥοΓ ἴο ΟΔΥΓΥ 
οὐ ἴῃ ρεγβεςιτίοη, ἃ ϑρεςῖίαὶ βαςγίῆςε οὗ δυν πα 
ννγ85 τηδάς, αἴτοσ ἢ ςἢ τῆς [ονν5 δἵ ἢδηά ννεῦα 
Ὀτγουρῃΐ ἢ ἴο ἴ2κΚὸ ραγῖ ἴῃ ἴθ συδίομπηα 
“ ραβδί ὕὑροὴ {6 ὐϑεεγα" (σπλαγχνισμός, 
Ὁπποογα ο). ΤῸ τπουῖῃ5 οὗ ποθ 0 
γοϑιϑίθα ννοσο ἔογοθα ρθῆ, δηά [6 ὑπο θδῃ 
πιοαῖ ρΡυΐ ἰηΐο ἴποπ. ΑἹ] νγᾶ5 ἄἀοῃθ ἴπ ἴῃ 6 
Ρτόδοηςο, δηά ψ ἢ τῆ6 σαποίοη, οὗἨὨ [6 εἰν} 
Δυϊπογ65. Αἱ ἃ {||δ ἀϊδίδηςθ ννὰ5 {Π6 
“ οΥἕυ ΓΘ. ΒΕΓ, πὶ," οἡ νης ἴποθο ννΟ 6 
Ρἰαεθὰ ψῃοὸ ννου]ὰ ηοΐ ϑυναί ον [6 ὑπο θλῃ 
ἔοοά. 

28. ἐῤὲ ἐχεοδεπο 97 δὶς ἀπεῖοπί γεαγ..ἢ 80 
Οπηπη, 80 αιοῖοθβ οἢ. χν. 12. Βιιΐ ὑπεροχὴ 
γήρως τῇογε ὨαΐΌΓΑΙΥ πηοᾶηβ8 “ ΟΧΌΣΘΠΙΘ 
δάνδηοθ ἰπΠ γθΆ75," ἀπά 5]ιουϊὰ ὃς 50 ἴδκθη 
Πογὸ ; (6 εἴἶδλιι5ε καὶ τῆς τοῦ γ. ὑπεροχῆς Ὀεΐην 
δχοροίίοδὶ οὗ [ΠῸ ργεσθάϊηρ τῆς ἡλικίας. 

αμά δὲ βομοιγ ΟΥἹ δὶς φσγαν δεοαά, πυδεγεώρο 
ῥὲ «υα:ς εο»..1ὺ ὙΠῖ8 15 ἃ βοπιενῃαΐῖ ἰοοθα 
Ραγαρῆγαβδο, Νοίπιης 5 βαά ἴπ {86 οτὶρίηδὶ 
δῦουϊζ “ Ποποιιγ." ΤΤγδηβὶαῖο -- δηὰ 16 608" 
δρίοπουβ ὑΤαΥ πεδά ννπογοῖο ἢ6 Βα ςοπΊρ. 

ον γαϊδὸγρ ἐδὲ ῥοΐγ ἰααυ Ἐδῖμποσ, “ δῃὰᾶ 
111} πιοσϑθ πὸ ΠΟΙΥ 1ος δ᾽ δίϊοι." 
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διγεγεά δοςογάϊργ, ἀπά ψ]]εὰ ἘΠ Θπὶ 
ΒίΓΑΙΡΗϊνγαγ8 ἴο δεηα ἢἰπὶ ἰὸ ἴδε 
σίλνς. 

24 ἕογ ἴἰξ Ὀεςσοπγχεῖῃ ποῖ οὖῦ ἃ 
“αἰά ἦδ, ἴῃ ἍΠΥ Ὑ|386 ἴο ἀἰ886πιῦ]6, 
ΨΥ ΠΕΓΕΌΥ ΠΙΔΩΥ͂ γουπρ᾽ ΡεΙβοῃβ τηϊρὴϊ 
{Ππκ τῆδς ΕἸελΖαγ, Ὀεῖηρς ουγβοοῖα 
γελτγβ οἷά δηά ἴδῃ, ὑγεγα ΠΟΥ͂ ρῸΠΕ ἴο 
ἃ β[Γδηρα γα]! ρίοῃ : 

ἃς Απὰ 80 {ΠῈῪ τῆγοιρσιῃ πιΐης 
Πγυροςτίδυ, δηὰ ἀδβῖγα ἴὸ ᾿ἶνα 4 [τς 
εἶπα δηά ἃ πιοπιεηΐ ἰοηρογ, 8ῃου ά 
δε ἀεςείνεα ὉΥ της, ἀπά 1 Ἢ ἃ 5ϊἰδίῃ 
ἴο πιης οἷά λρ6, ἀπά πιᾶκε 1 δῦο- 
τα Δ ]ς. 

26 ον τπουρῇ ἔογ τῆς ργεβεηΐ 
(ἴθ 1 8ῃουϊά δε ἀοἰνεγεά ἔΤοπὶ ἐἢε 
Ρυπίϑηπιεης οὗ πιεη: γαῖ ββου]ά 1 
ποῖ εβςᾶρε ἴπε Πδπά οὗ [ες ΑἸπιρ ἢ. 
πεῖδογ αἰϊνε, πος ἀεδά. 

27 ὟΝ Βεγείογε πον, τ δη Π}}γ ΓΛΜΠΕΣ 
ἵπρ 115 1Π{π, 1 1} 5ἤανν πηγϑβεὶῇ δὺς 
Δ ΟΠς 83 Πιη6 ΔΡῈ Γοαυίγεῖἢ, 

28 Απά Ϊεᾶνε ἃ ποῖδυϊα Ἐχδηιρὶς 
φεξωπααντι ἀπσχκογῃρεαν 

αυἱ]εά 1δε»..}1 Ἐαΐδοτ, “ δαάε (ἤοηλ," 

24. α« σἰγαηίε γεϊ ρίοη.) Τῆς βαπὶς ποσὰ 
458. ἰπλί ἰγαηϑίαϊθα “’ ποδί πο δῇ ΤΩΔΠΏΘΓΒ ἢ ἴῃ 
εἰ. ἵν. 11. ΤΊ] ἴοστῃ 5 υϑοὰ ὈΥ ΟἿΓ διυῖΐδθογ 
85 Δηι ποιοὶ ἴο Ἰουδαῖσμός, δΔηὰ ἀεπίχηαῖος 
“186 τε χίοη οἵ ἴῃς ΟδηΈ 65,7 ἃ5 Ἰουδαϊσμὸς 
ἐἶοε5 [δὲ οὗ [6 [ενν8. 

46. με “δομίά 1 ποὲ ἐεεαβε {δὲ δαμά 97 δὲ 
“μηδέν, πεῖεδεν αἰδοε, πον ἐεαά.}] [1 ἰβ Ὀο] εὖ 
ἴῃ ἃ ζυΐυγο ἰδ, δηὰ ἴῃ πε 1151 Ἰυάσπιοηϊ οὗ 
Οοά, [δδΐ 45 αἰννᾶγ5 ϑβιιδίδιηθαὰ [6 τῃδγίγτγα, 
δοῖ [εννί8ἢ δηὰ (γί ϑιίδη, δηὰ δηδο]εὰ {πο πὶ 
(ο 8ε[ [6 (ἰτοαῖ5 οὗ πεῖ Ρογβοουΐζοῦβ αἱ 
ἀοῆδηοθ. ὙΤῆς δυΐδοσ οὗ ἴπ6 Ερίβι]α ἴο 1ῃ6 
Ἡδεῦγοννβ ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ τεΐεσβ ἴὸ {5 ἔξ; 
ἀλοῦρ οΟἴδεῖβ, θη ἢδ 54γ9--- Αηὰ οἴ 15 
ψγογο ἰοσίυγοά, ηοΐῖ δοςσορίηρ ἀο]νογδηςς, ἐῤαὶ 
ἐδεν νιὶφδὲ οὐταῖπ α δει δεν γεσμγγεσλίοπ " (Ἡ εὉ. 
ΧΙ.. 35). 

48. 10 ἀ.1] ἘἈδΐπογ, “το αἀἷδ ἃ ποῦ ]ο 
ἀοοῖ!." Οἷι ψογβίοῃ [41]15 ἴο γῖνε ΔΥ͂ 6χ- 
Ῥτγεβϑίοη ἴο ἴΠ6 εὖ ἰπ ἀπευθανατίζειν. 

49. φγοκεεάδοά, 44 {δὴ ἐδοιρδί, ὥονε ἃ 
ἀεερεγαίς ηιϊπά.] τα δου ἢ ὄγΟΓΟ, 88 ἴΠ6Ὺ 
τὨουρῖ, ποῦ 20]]γ.᾽ ς ψοΥ]ὰ αἰννανβ 
οουπῖβ δ θσίης ἴογ σοηϑοίθησθ βᾶκὸ ἴο ὃδ 
ἔοΠ]γ. [Ι{ ἰ5 δοοορίίηρ ηἴ ςογίδιη οΥἹ]}, ἴῃ 
τῆς Ππορα οὗ ἔυΐζισα δηα (45 ΠΟῪ {Π]ΠΚ) γ 
υπςογίδίη ροοά. ΟΠ ϑ ΔΉ ΠΥ 1156} τγὰ5 “ἴο 
(ὃς Οτεεῖο [οἱ βῆηθ85 " (1 (οΥ. ἴ. 22). δὶ 
τγὰϑ8 Ἰῃουξμῖ ὉΥ Βεβίι8 ἴο Ὀ6 “ δοοίάα Ηἰπι- 

11. ΜΑΟΓΟΑΒΒΒ5. ΥἹἱ. [ν. 24--3:. 

ἴο ϑ0.ἢ 8ἃ8 Ὀ6 γουηρ ἴο ἀΪα ψἹΠΙΏΡΙΥ Εἰ 
δηἀ ςουγαρθοιδὶν ἰοῦ τς Βοποιυγδδὶς 
δΔηὰ ΠοΙγ ἰδνβ. Απά ψῆθεη πε μιδά 
βλἰὰ τπεβεὲ νογάβ, ἱπιηςάίεῖ γ Βε 
νγεηΐ ἴο (ἢς τογπιεηῖ: 

29 ἼΠεγ τπδῖ ἰεὰ πίπὶ σπαηρὶηρ {δὲ 
᾿χῶς Μ}}1 τὸν θάγε ἢϊπὶ ἃ {π|1|6 δὲ- 

τε ἱπῖο διαῖγεά, δεσδιβε ἴῃς ἐογεβδι 
ΒΡΘΟΟ 68 Ργοοδθαβά, 45 πε τπουρῃζ, 
ἴτοαι ᾿8 ἀδερεγδλίς πιϊηά. ; 

40 Βυῖ ψἤοηῃ Πα νγβ ΓΕΔ αγ ἴο ἀϊε σ.»" 
ΜΙ 5ιτρεβ, ἢς ῥτοδησδά, δηὰἀ 5]ά, [τ 
18. πηληϊίεβε ππίο τῆς [,οτά, τας Πδεὴ 
τἢς ΠΟΙ Κπον]εάρο, τπλὲ νῆεγεαβ 1 
παρ πᾶνε ὅδε ἀεἰϊϊνετεά ἔτοαι 
ἀελῖῃ, 1 που ἐπάυγε βϑογε ρδὶπϑ ἰπ 
θοαγ ὃΥ Ὀεὶηρ Ὀεδίεῃ: θιιὲ ἴῃ 5οὺ] 
ΔΙῚ νεῖ! ςοηΐεηῖ ἴο δυ ες {π68ς τὨϊηρϑ, 
θαεοδυβε [1 ἔδαγ ΐηι. 

11 Απά τδὺ5 τη ἷβ πιδλη ἀϊεά, ἰελν- 
ἱπρ ἢΠῖ8 ἀεδίῃ ἴογ ἂπ εἼχλπιρὶε οὗ ἃ 
ποῦϊε Τσουγᾶρε, πὰ ἃ πιειηογίαὶ οὗ 
νίγίας, ποῖ ΟΠΪΥ͂ υπῖο γοιπρ πιεπ, Βυῖ 
υηῖο 411 ἢἰ8 πδιίοη. 

5.1} (ΑΛοεἰβ χχνΐὶ. 24: ΤΈς ἴδ οἵ τῆς γοοὰ 
ΙΔη ἰ5 ἘΠ “ δΔοσουηϊοα πηδάοβϑ, δά ἐπα 
ἐηά ἴο Ὀς ψιίπουΐ Βοηουγ᾿᾽" (σά. ν᾿. 4). 

80. «υδεμ δὲ «υας γεαάν ἐο αἷς «σἱδῶ σέγέβρει) 
Τ ἰζεγα!γ, “ ἢ ἘΜ 6 Ὀίοννβ".---ἶ δ. ἴῆοσο πὰ 
ἢ τϑοοινθὰ ψ 8116 δἰτείομβοὰ ὑροὴ ἴῃς ἐγτα- 
απη. ΒΥ ἴδε νψοσὰ μαστιγούμενος τονγατς 
ἴδ εηὰ οὗ ἴδς νεῖϑθε 86} σου Δρρϑῶσ ἴο 
αν Ὀδοη δΐονβ ἔγοῃη ἃ ϑοουῦγρθ. Τῆς 
ὙΤΊΤΟΓ Εὐ ἀἜ ΠΕ τεραγάβ ἴῃς πιοάε οὗ μαπῖθ- 
ταρηΐ ἃ5 ἔδι"Πἶαγ ἴο ἢἶ8 τεδάευβ, δῃςὶ τἰκοσοΐοεε 
ἄἀοεβ ποὶΐ ἀδϑοσῖθε ἴ. Μασγϊστάοσει ὃγ 
βοοιγρίηρ ἅγε πιοπίοηοα ἰῃ [πε Επμᾶςῖ!α ἴο 
[δὲ Ηεὗτεν (οἰ. χὶ. 6). 

81. ἰκαυΐπρ δὲ: ἀεα! Γ᾽ απ ἐχωπρῖς.) 1 
8 ἃ5 “' ΘΧΔΙΊΡΪ65 ἢ (δὶ {δα πηαγῖγτα οὗ τῆϊς απὰ 
οὗ οἶδεν {ἰπ|ὲ8 ἃσγὸ Ὀσουσῆς ἐογνυναγὰ τὰ τὰς 
Ἐρίβε!ε ἴο (δε Ηεῦγεννβ, ψθοτε [ΠΟῪ ἀγα ἠοϊηθὰ 
νχ {πε ΕΟ βε δ Β στεαῖ ὄχαταρὶθ, [635 
(ΗΠ. χίϊ. τ, 2). 

απὐ ἃ »ιεριογίαἱ 9. οἱγίμε. 
(ἀρετή), οΥ τηογαὶ ὀχοο θη 
οὗ πλδι} }8 τογὰ] πδίυγο, δουογάϊηρ ἴο Οτεεὶ 
ΡΠΠοβορὴν .---ἰβ ηοῖ γεΓΥ οὔσῃ Ὀτουρῆϊ ἔοχυχατὰ 
οἰἴμοῦ ἴῃ τς Αροςτγρἣῆδ οὐ ἴῃ (δε Οαδηοαίοῶὶ 
ϑουρίυγος 85 ἴδε ςοηῃαϊοη αἱ τὶς ἢ Ὡγοὺ 
ον ἘΠΟΡΈΤΟΙΣ Ἢ αγγῖνο Ῥεῖ (εὐσέβεια) 
δῃηὰ τ ῃϊθουβπεβ5 (δικαιοσύνη) ἅτε Ποιασνου 
186 οηάβ βεῖ δεΐογο ᾿ΐπι, ᾿Αρετὴ, Βουγετοσ, 
Γερεῖνεβ οοσββίοπαὶ δοκποσίθάρτηεπί. (ϑεὲ 
ΡΒΠΙΡΡ. ἱν. 8; 2 Ῥεῖ. 1. ς; νιβά, ἔτ. ε: 
2 Μᾶςο. χυ. 12; 3 Μδος. Υἱ. ̓ , ἄζο.) 

“Ψτυε" 

«--κ 



γ. 1---ΦὌ. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚΝ 1. 
Ζἧε εοπ σίας απα ἐγμεί ἀδαίᾷ 97, “ευεν ὀγείλγερ 

αηπα ἐλεὶγ τιοίλο τη ομέ αν, ὀέεεαμσε ἐδέν 
τὐομ ἑ πο εαΐ σιυέρες ἥετὰ αἱ ἐ4ε ξἐ»ερ᾽ς ἐο5ὲ- 
ἢ 

Τ τᾶπιε ἴο ρ888 ἊΪ5ο, παῖ ϑενθῇ 
Ὀτγεῖῆγοη νι ἢ {πεῖν πιοῖποῦ γαῖα 

τΑΚεη, δηὰ Ἴοπιρεῖϊεά ὈΥ τῆς Κίηρ 
δραϊηϑῖ [Πς ἴανν ἴο ἴδβϑῖς βυνγίπθ᾿5 ἤ6βῇἢ, 
ἈΠῸ νψέγα τογηχθηϊθ ψν]ἢ 8ΟοιΓρε8 
ΔΠ4 ψΠ]Ρ8. ' 

2 Βυῖ οπε οὔδει τπδῖ βρακαε ἢγϑῖ 
δα] 4 τἢι5, μας τγουϊάεβε του 25Κ 
οὐ ἰεάγῃ οὗ υϑὴὺ να Ἄγε γεδάγν (ὁ ἀϊΐδ, 
γαῖμα [ΠΔΠ ἴο ττδηβργεββ ἴῃς ἰαννβ οὗ 
οἱ ἐλίΠοῖϑ. 

11. ΜΑΟΘΟΑΒΒΕ 5. ὟΙἼΙ]. 589 
4 ἼΠεη τῆς Κίηρ, ἘΠΕ ἸΏ ἃ ΥΆ Βα 

ςοἰηπιαπάεά ρᾶπ8 ἀπά οαἰάτοπβ (ο δὲ τ 
τλδάς Ποῖ: 

4 ὟΝ πιο ἢ ἐογ νυ θεΐηρ ποδία, μα 
ςοηγπδηάεά το οὐ οὐ ἴΠ6 τοπρας οὗ 
Ὠΐηι τας βραΐκε ἢτβί, ἀπά το ουϊ ΟΥ̓ τῆς 
υἱπγοϑβῖ ραΓβ οὗ ἢ18 Ὀοάγ, τῇς γαβῖ οὗ ἢ 8 
Ὀγεῖῆγεη ἀπά ἢ 8 τηοῖποῦ Ἰοοκίηρ οη. 

ς Νον ψῆεη ἢδ νγβ ἴῃιιβ πχαϊπηεά 
πη 411 8 τῃεπηῦεῖβ, πα ςοπιηδηάεά 
Βῖπι θείηρ γαῖ αἰΐνε ἴο ὃς Ὀγουρῃῖ τὸ 
τὴς ἤγθ, δηά ἴο δὲ ἔπε ἰπ τε ρδη : 
Δῃηά 45 ἴῃε νᾶροιγ οὗ ἴΠ6 ρᾶπ νγᾶβ ἔοσ 
ἃ δοοά β8ρᾶςε ἀἰϊξβρεῖβαά, [Πα Ὺ Ἔχῃογιθά 
οηδ ἃποΐδεσ νὴ τὴ6 πιοίθοῦ το ἀϊα 
τηδηί γ. βαγίηρ [ἢ 5, 

ΠΟΗΑΡΤΕᾺ νι]. 

ἃ τό. ΑΟΟΟΟΝΥ ΟΕ ΤῊΕ ΜΑΒΤΥΚΡΌΟΜ ΟΡ 
ΤΗΕ ΘΕΝΕΝ ΒΕΟΤΗΕΕΒ ΑΝΌ ΤΗΕΙΒ 
ΜΟΤΗΕΒ. 

1-42. ΤΊ ε πιατίγγάοηιχ οὔ Π6 σδενθη ὈΓΟΓΠΕΥΒ 
15 ἃ τηδίη ϑβιι)εςξ οὗ τ6 Εουτίῃ Βοοῖκ οὗ ἴΠῸ 
Μαςοδῦθοβ, ποτα ἴτ οσουρίε5 ἴπε ΤσΠαρίοτβ 
ἔτοτι οἢ. νἱΠ. τὸ [Π6 επά. ὍΠΟΥ ψνεγα Κηοννῃ 
45 ἴθ “Α11-ΗοὶΪγν Ηεοδάοπιδάς" (παναγία 
ἀδελφῶν ἑβδομάς, 4 Μᾶος. χὶν. 7), ἀπά ψΕΓα 
Ὀοϊενοα ἴο δανε ϑιβεγοά 411 1π οπὲ ἀδΥ͂ 
(υ. 20). Τα ρΐδος ψνβεγε ἴπῸγ βυεγεοά ἰ5 
Ὁποογίδῖη. ΤῊς ὑσγοϑοπί Ὠδγγαίΐϊνε ἀοθ5 ποῖ 
ἢχ ἴἰ, ὀχοθρίϊηρ ἰπ 50 ἔασ 85 {π6 ργόβθηςε οὗ 
ἘΡίρἤδηθβ, πο 18 δά ἴη οἷ. ν. 2ς ἴο ἤᾶγε 
τοϊυγηοαά ἴο Απίϊοςῖ, ΤΑῚ Ὀ6 ςοηριἀογοα ἴο 
βυρσρεσῖ {πὸ ϑγγίδη σδριῖδὶ ἃ5 ἴΠ6 βσοεπθ. ὅΤῆὸ 
δυΐῖδποσ οὗ ἴπ6 ΕΟυτγι ΒοΟΟΚ πιαῖκοβ {Π6ηὶ δι Εδσ 
αἵ [εγυβδίοτῃ (οἷ. ἱν. 22; Υ. 1), 48 4150 ἀοθ5 
Οεάγεηυϑ (νοὶ. 1. Ρ. 2232). [|οδεριυ8 Οοσῖο- 
ΠΙἀε5 ρῖνεβ “(πὸ ποὶρῃθουγῃοοά οὗ εγὺ- 
54] 6 πὶ" 48 [η6 ρΐαςθ (ἰ1]|. ς, ὃ 2); 16 [οδη 
οἵ Μαϊαϊα (’ πγοηόρταρἢ. νἱ. Ὁ. 206) ἀπά 
(6 Κοπιᾶῃ ΜαΑΓΥΓΟΪΟΡῪ ἀἰ5Ε ΟΊ 58ὺ (δαῖ 
[πε τηδυίγγάοπι ννὰ5 δ Απίοοῖβ. ΟἿΓ δυΐποῦ 
μδ5 οὐὔδβοσνεά ἴπδΐ (Π6 ρογϑεσυ το ννα5 ποῖ 
σοηῆηρά ἴο [πάσα, διιξ οχίεπάθαά ἴο ἴδε 
“ Πρ θΟΟΓ οἰἴἸϊ68 οὗ τῆς δοαῖῃοη᾽" 4150 
(ςἢ. νἱ. 8). Ενεπ, ποννονεγ, ᾿Ε Απίϊος ἢ ννᾶ8 
[ἢ 5ςθῃθ, ἴξ 18 ΥΘΥῪ τἀ} 1Κοὶγ (αὶ Απεοςῆ8 
ψΟῦ] ἃ πᾶνε Ὀθδη ργοϑεηΐ αἵ ἴη6 Ἔχοουοῃϑ. 

1. “φυεη ὀνγείδγοη . ..ὅ 
“ 9ς61Ζοα,᾽᾽ “ Δρργοβεηάθά.᾽ 

αραὶηο! ἰδὲ ἴααυ.) ὝΠΕε ον βῆ ἰὰνν οὗ 
Ὡποϊθαη πηοαΐβ 15 οὗ σοιγϑὸ ἱπῖοπάοα, (866 
1,εν. χὶ. 7.) 

“εοιγσες ἀπά ἜΡΙΣ “ ΘΟΟΙΓΡο5 ἢ - 
στιγες) ΜΟΓΕ νν]ρ5 οἵ οσογάβ (]οὁδπ ἰϊ, 15); 
“: β να " (νευρὰ) ΜΟΥ οὗ υηϊαηηρα μιΙά6. ΤΠ6 
Ἰαϊίογ ἸηΠπιςῖεά ἴσ τοῦθ ϑυβογηρ θα [Π6 
ζΟΥΠΊΟΓ. 

αὐόγε ἰαζεπ.) [2. 

’ 

2. ῥα «υομάεσέ ἐδομ α“ἀ ἢ “ΨΝΆγ,"» 
ἐ.5.., “ [815 ΠΊΟΟΚΟΓΥ οὗ δὴ ἱπαιϊγγ ὙΥμδΐ ᾿5 
ποτα ἴο ἰεαση ἡ ἤσδες εοηἠίεμίεε γε. ἊΝ ς 
6 [ἐνν; νν δά ; δηα νγα ἅγὸ σοϑοϊνθὰ 
ποῖ ἴο Υδῆβρτοββ ἴῃς [ψν. Ῥιϊζ υ ἴο ἀφδῖἢ 
αἴ οῃςε." 

8. ἐδὲ ἀΐηρ . .. εογηαπάεί βᾷπι ἀπά 
εαἰάγοησ ο δὲ »πιαάδ δο!. ὌΠ “ ςδάγοῃβ ἢ 
(λέβητες) οὗ ἴῃς ργοβθηΐ ραϑϑᾶρθ 566πὶ (ο πανδ 
Ὀδοη [Π6 νϑϑϑοὶς [παΐ σοπίδιηοά τῆ γα, οὔ 
(Π6 ἴορ οὗ ψ ῃϊοβ ψογα ρἰδοοὰ [ῃ6 “ρδηβ5᾽ 
(τήγαναλ), ἴῃδῖ [Π6568 ἰαῖίοῦ πλρῃΐ Ὀς πεδίεὰ ἴο 
ἃ τον. ῪΤΠε νἱοϊ 8 νεῦο ρἰασοά ἴῃ [6 
ἐἐ Ρ8ῃ5᾽ (νυ. 5). Βυπιίηρ ἴο ἀδαῖ ννᾶβ ἃ 
τοοορηϊθδοα Αβϑγγίδη δηδ Βαδυ])οηίδη ργδοίίοδ 
( Κεςοσάβ οὗ ἴπε Ῥαϑβί, νοὶ]. 1. Ρ. 77; νοἱ. 1Χ, 
Ῥ. 56, ἄς. ; [γλη. 1]. 6--27. ἢ [εγ. χχῖίχ. 22), 
Ὀυΐ 566πὶ5 ἴο μᾶνα θεθη εἰεςῖοα οταϊΔΑ ΠΥ ὈΥ͂ 
τι Δῃ8 οὗ ἃ ἔυγηᾶςο. 

4. 10 ἐμ Ο δὲ ὠΐνπουΐ βαγς οΥΓ δίς δον. 
Οη [Πϊς ρυηἰϑῃπιεηΐ, 566 Χο.  Αηδδ.᾽ 1. 9,813; 
“Βεἰ. [Π50γ.᾽ ςοοἷ. 11. ρᾶγ. 132,14; Νίς, Πλαπηδᾶϑ8ς, 
Ἐγ. 112; Ηογοάϊδη. νἱ. 6, 86; νἱῖ!. 4, ὃ 29, ἄτα. 
Ουνγ {γδηϑἰδογϑ, πὸ ἴπε δγγίδς, παν οπιοὰ 
ὙΠΟΙΪΙΥ ἴο αἰϊοπηρῖ ΔΩΥ τοπάεγιηρ οὗ ἴδ ρᾶγ- 
τιοῖρὶς περισκυθίσαντες, ΜΙ ΆΙΟΝ πηι δὲ ςΕΓΕΔΙΠΙΥ͂ 
ἀεϑιρηδῖθ δοπὴα οἵἴδπεσ αἰδιϊηςξ Ἄσγυεῖγ. [{ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ πιθδῇ8 “Ὃ 3οδ) ρίηρ," ΟΥ̓ Ά ““τοπιονΐηρ 
[Π6 5.8]0"--- ηοϊοα δογίῃίδη ργδςεῖὶςο (Η ογοά. 
ἵν. 64; Ρ]η. “Η. Ν᾿. νι]. αὐ; Ηδεγςοῖ. δὰ νος. 
Σκυθιστὶ χειρόμακτρον). ὙΠΕ Ψυϊραῖς εἶνεβ 
“ουῖς Παρ Ἐ|5 αὐϑιγδςοίδ." 

5. δ’ ἐδ Ὁαρομν ΟΚ᾽ ἐδὲ βαρ αὐας ὃν α ροοά 
σβαες ἀϊπῥεγεεά.} ὙΠ6 πιεαπίηρ 86 οπ5 ἴο Ὁ6, 
{πα {Π6 5οεηΐ οὗ [ἢ γσοδϑίηρ ἤθϑἢ οχίθηδο 
ἴο ἃ Τοηϑίἀογδῦϊα ἀἰδίδηοθ, γεδοπίηρ ἴπ6 βροῖ 
ποτα (Π6 τοῖπεῦ δπὰ ΠΟΙ ΟΙΒΟΓ οι ἄγθη 
βδίοοά. ὅο {Π6 δγγίας Νογβίοη, δηά Πθδη 
δίδηϊευ (΄ ̓ μεσζυγεβ οἡ ἴπε [εν δα ΟΠυτοΝ,; 
νοὶ. 1. Ρ. 299, ποίς 1), νγο ραγϑὶ]οἷὶς τῃ6 
τοθαγκ ΜΠ ἴπ6 ᾿65ῖ5 οὗ 81. ᾿ανγοηςο ἰη τὴς 
ΠΥ 15 4 Χ9) 0} Ὁ ἘᾺ 



6 ΤἸπε [μογά (ὐσοὰ Ἰοοκεῖ ἀροη 5, 
“ δηά ἴπ ττυτἢ μαι σοηχίοτε ἱπ 0.8, 28 

“ἸΜοϑ68 ἰῃ ἢἷ8 βϑοησ, ψΠὶοΝ τυ αχεββεὰ 
ἴο {πεῖν ἔςεβ, ἀδοϊδγεά, βαγίπρ, Απά 
ἢ 5}4}} θὲ σοπγξογίεά ἴῃ 18 βεγυδηΐϑβ. 

7 ὅο ψΒεη τΒς ἔτβε τγὯβ ἀελὰ δίϊεγ 
1818 πιᾶπηογ, {Π6Υ Ὀγουρῆς τῆς δεςοπά 
ἴο τηᾶκς πὶ ἃ πιοςΚίηρ βῦοοϊς : δηά 
ΜΠ ΘΠ ΠῈῪ Πλά ρι]}}εἀ οὔ τς 5ἰκίπ 
οὗ ἢἰ8 ἢελά ἢ τῆς ἢδῖγ, {ΠῸγ «βορὰ 
πὶ, Ἴ τῆου εδῖ, δείοις τῆου ὃἋ 
Ῥυπίϑηςἀ τῆγουρους ἀνεγγ ὨΟΠΊΡεΓ 
οὔ τὴν Ὀοαγὶ 

8 Βυὶ Πα δηβινεγεά ἱπ ἢἷ5 οὐγῃ 
ἴλῆρσυδρε, ἀηἀ 814, Νο. ὙΝ Βεγείογε 
δ «ἷ8οὸ τεςείνεά τῆς ποχὶ τογηγεπὶ 
ἴῃ ογάσι, 28 ἴῃς ἐογπιεῦ (14. 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΒΙΕΚ. 1]. 

9 Απά ψῆεπ ἢα νγᾶβ δὲ {8Βε ἴδϑὶ ἃ: 

[ν. 6---12. 

Βε 38κ4, Του [ἰκε ἃ τΆΚεϑὶ 
τς οἔ εἰν ῥΓαβεηῖ τὴν ὅν τἢε 
Κίηρ οὗ τῃ6 νοῦ 58}} γδῖϑε 5 τρ, 
ψνῆο μάνα ἀϊεά ἴογ [μὶ5 ανγβ, ὑπὸ 
ἐνει]δετίηρ 11. 

10 Αἴεσ ἢϊπὶ νγᾶβ ἴἢς τῃϊγὰ τηλδάς 
ἃ τηοοϊηπηρ βῖοςκ : ληά ψῆοπ Βα νγῶβ 
τοαυϊγο, μα ρυζ ουκ Πἷβ ἰοῆσιε, ἀπά 
τπδῖ ᾿τίρμς βοοη, Βοϊάἀϊπρ ἔόστ δὲ 
μιδηάϑβ τῃλη ἢ} }}γ, 

11 Απά 5214 ςουγαροουβῖγ, ἼΒεϑε 
Ι Πλά ἔτοπι μεδᾶνεη ; δπά ἔοσ ἢϊ5 ἴδν 
Ι ἀεϑρίβε τῆεπι ; δηά ἴοπι πῖπι 1 Βορςε 
ἴο Γεςεῖνε ἴἤεπι ΔρΔ]η. 

12 ἰπβοπιυςἢ παῖ τῃς [κῖπρ,, «ἀπά 
ἴπαγ τηδῖ γαῖα ἢ δἶπι, τηλγνο]εά 

Θ. Τὸε Σιογά Οοά Ἰοοζεί δ μῤοκ ..}] Ἐδῖδον, 
Ἔμο 1 ογτὰ Οοὐ Κοοροῖβ πτδιο}"---λ5. δὴ 
ἐχρ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΟΥΘΡ 8, Ὀυϊ ονεῦ 8]}1} {πιηρϑ. 

6 ὀχργοβϑίοῃ 15 αἴ ζοησγαὶ. 

δα! εονεΐογέ ἐπ ..}] ἘἈδίδογ, “18 ΟΡ 86» 
δἱομιδῖο ον Ασὰδ ι.5, δοοοσγάϊησ ἴο ἴδε 
ξεηεγαὶ πιεδηϊηρ οὗ ἴῃς ρᾶῆγαβεο. (8εε Ὠδυῖ, 
Χχχῖϊ, 16: 8. ΧΟ, 13, ΟΧΧΧΥ. 14.) 

Δοιες πε δὶς “ομᾷ, «υδίεῦ «υἱηεεσεά ἐο ἐδεὶγ 
Ἶ ἀταθὰ ῬΥΑμὴ ἐν νϊπορϑοὰ δρδὶπεὶ 

Βοτ ἴο [ΠεῖΣ δος" (τῆς ἀντιμαρτυρούσης 
φδῆς). Τα τείογοησε 18 ἴο ῥέπον ς-ἅ3.1. οὗ 
ῖμε ““δοηρ, θεῖε Μόοϑεβ σεργοᾶομοβ ἴῃς 
[δτδεὶ 65 τ ἘΠ οῖγ ὑπ ἢ Π.]π655. 

σαγίπρ, “πὶ δὲ “ῥα}]} δὲ εορι ογίεά ἐπὶ δὶ: 
“εγυαη..}) ΟὟἿΥ νογβίοῃ οὗ [πὸ “"' ϑοηρ "ἢ ξὶνοϑ 
-- “,ενυμὰ τοροϑηΐ Ὠἰπη56} ὃ ἴῸΥ ἢἰ58 βογνδηΐβ 
(θῦσαί. χχχ!. 36). 

7. 1ο »ιαξε δένει ὦ ὑποολίης “1ο.1.}1] Οοπ» 
Ῥαγὸ Ηδθῦ. χὶ, 36, ““«ηά οἴοΙ5 1|4}5 οὗ 
ΟΤΌΕΙ »ποολίνρ, πα βοουγρίηρ8." δηὰ ἔοσ Π6 
Ῥιδοϊίος οὗ τος κίπρ Δη ἀοσυϑεα Ροσβοῦ δοῖοσε 
ἐχοουτηρ δἰπι, 5.6 Μαῖξζ. χχυῖ. 29, 30: 
Μαζγκ χν. 2ο, 31; ἔχυκὸ ΧΧΊΪ, 11, 16. 

«υδέη ἐδεν δαά ρελεά ὦ} 1δὲ “Αἰ 97 δὲς δεαά 
«υἱὲ ἐδε δαὶγ.}] ΑΔ νατὶδπὶ πηοάς οἵ ἀδϑοσίθίην 
τὰς ορεγαϊίοη οὗ βοδὶρίηῃψφ. (Ὁοπιρᾶσε συ. 4, 
δηά [Π6 οσοτηπηοηΐ δα ἦρε. 
Ἐη ἐϑοι εαἴ 3] ϑΌΡΡΙΥ ““ σιυνίηος ἤσβἢ 

σοι υ. 1. 
δεξογε ἰδομ δὲ ρωπεδεά ἐῤγοωσδοιξ δυεγ 

γπεηιδϑῦ 97 ἐδ δοάγ.) Α58 ἴδε ἢγϑί ὑσοῖδοσς μδά 
δεδδη ρυηϊϑμο. (ες νυ. 4 δηὰ ς.) 

8. δὲ απεαυεγεά ἐπ δὲς οαυη ἰαπρμαρε.} 7.2. ἴῃ 
[86 ϑγτίας οὔ [ῃς εἐἰπηο, νι οΒ ΤΠ 6 Ἔχοου ΟΠ ο 8 
νου υηάογπίδηα νγε}] δπουρῆ, ᾿πουρ Αη- 
ὉΟΟΒ 8, 45 βθεπιβ ἴο δ6 ἱτηρ]εὰ θεῖον (νυ. 24), 
τρὶς ποῖ, 45 ἃ Οτεοῖ, δ6 ἐλγα αν ἢ ΔΗ͂ 
οἴδοσ ἰδηρυαρο [ἤδη Ὠ15 οὐγῃ. 

9. Του ἄλε α ἥω7.)}) Ἐλδίδοεσν, ““ Του, 
0 νἱ᾽ἱοκοὰ οπ9.} ΑἸ ἀλάστωρ ἰ5 ἃ τῆιλᾶτι πὶ 
ἀοοβ ἀοοάβ οὗ υιςκοάῃεθα ἰδὲ Ἵδηποῖ ὃς 
ἔογχζοϊζοη (ὁ ἅλαστα δεδρακώς). Ὑδὲ ποτὰ 
ῬΎΣεεΙν ἐουδὰ τα τοῖς, ῥνε ς οοσπτοη τὰ 
ὃς ἱ 866. “ἔβεδ. “Αγ. 143:; 
“Ἐπυπὶ.᾽ 227; “ δυρρὶ. 41ο; “Ῥεχβ.᾽ 2ς6-:-- 
ϑορῇ. “(Εά. (ο]. 788; "ΑἹ. 172: --Ευχσίρ. 
“ες. ό)ς, 949: "ῬΒαη.᾽ 1ς56, ΕΥ̓ 

σῥαϊὶ γαΐδο ’᾿Φ αρ. .. τὸ ευεγἰαελαις ΚΠ. 
866 [ἢς Τσοπιηθηΐ οὐ οἷ. νἱ. 26. Α-ς τιαῖ 
ῥαββαζς δ᾽ ̓υἀ65 ἴο (Π6 Ρυπηίϑπλεηΐ δου 621} 
οὗ ἴδοϑε Ψψῆο οδεηὰ Οοά, 580 ἴδε μῥγοϑεπὶ 
Ὀγίηρε ἔοσινασὰ στὰ στεδλί ἀἰς ποῖμδεβ ἴδ 
ΒΑΡΡΙπ6 585 δηὐογοὰ δἴοσ ἀθαῖῃ ΟΥ̓͂ Ἰῆοβε πθὸ 
δανα σοιιδίηθαὰ ἨἢΠ|] ἴο ΗΠ. ἊΝ Βαΐοτεσ 
οὔϑουσὶγ μδὰ Βυπρ δδουΐ {πε ἀοςέγῃε οὗ ἐ 
ἕυϊυτε 1 δηά ἔυΐυγο σεινναγάβ δη μαηξν»- 
τηθηΐβ, ἀυτίηρ [ἢ 6 ΘΑΓ]ΟΓ Ρογιοὰ οὗ ἴδε Μοσοῖς 
εἰδρθηββδίίοῃ, ἴξ 15 οἰθᾶσ ἴμδὲ δὲ [815 ἴπὴο ἔδοτε 
νγ85 ἃ ἔστη ὈΘΙΙοΥ ἴῃ ἰἰποπὶ διηοηρ; 41} ἔδο σεὶϊ- 
εἰουβ ραγί οἵ ἴμε ἠδίου. (δεε σὺ. ΣἹ, τῷ, 23, 
29, 16; δηά οοήραγε οἷ. χὶϊ, 43-4 5, χῖν. 46) 

10. 4εν δὲρε «υαὴ δὲ ἐἰδιγά »εαΐε ἃ 
"ποίη “«Ἰοε.71 866 [6 οομηπιοηΐ οἱ Ὁ. 7. 

11. Τῤεις 1 δαά 3,ο»» δεαυεη.) ΣΖΣδ. 
ΨΟΓΟ ρίνθη ἴο τὴ6 ὉΥ Οοὰ δἵ γ δἱσττῃ. ἮΣ 
μιδηάβ “τηλόθ τὴο δηᾶ ἐβϑηϊοηθὰ τς ἢ (|οὉ 
χ. 8). “Ἶη ἢἷ5 θοΟΚ ΜΕΙῈ 41] ΤῊΥ τηοσηδοῖς 
στ τοη ; ΒΟ ΟΔΥ Ὁ ΟΑΥ ᾿γεῦα ἐαϑηϊοηεά, 
ΨΒΘη 848 γεῖ ἔδοτε Ῥγχὰ5 ποῆς οὗ ἴλεσὴ ἢ (Ὀ-, 
οςχχχίῖχ. 16). 

γο ῥίγε ἴο γεέιεοσυε ἐξευγε αἶπ. 
Ηἶ ΜῈ δᾶγδ μεῖρε ἰὴ 6 τὐτιαγεοιιοσ ἐς αν 
δοάγ εχργεβϑεάὰ. Ὅῆϊ5 ἀοςίπης 15 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἰδυρπέ ἴῃ [οὐ χίχ. 2ς--2 7, τοῖο 
β8οπὶῈ δᾶνα πουρῶς (0 ἤπὰ ἴζ ; Ὀαΐ 1 ἀρ 
ἀἰἰδεϊης ΕΥ ἴῃ ζΔηϊεὶ (ΧΙ. 2) δηὰ ἘΖοειεὶ 
(αχχυὶ!. 1-14), δηἀ βϑοὴβ ἴ0 ἢδνε θεθθη τὰς 
οθογαὶ Ὀεϊοῖ οὗ ἴῃς [ἐν δἥεσ [ἢς χεΐυτω 
ἔτοτῃ ἴπε (δρεινγ. 



ν. 13---21.} 

δ τ[ἢ6 γουηρ ΠΊΔΠ᾽8 σοῦγαρα, ἕογ τῆδῖ 
---- δα ποιπίηρ τεραγάθα (ἢ ρδ]η8. 

12 Νον ννῆδηῃ [ἢ 58 πηδη νγὰβ ἀθδά 
4150. {ΠΕΥ τογπιεηϊοά δη4 πιδηρ θά (ἢς 
ἔουστἢ ἴῃ [Κα τηδηηογ. 

14 80 ἤδη δα ννᾶβ8 γεδάγυ ἴο αἴ6 ἢβ 
δἰ τῃ5, [{ 5 ροοά, θεϊπηρ ρυῖ ἴο ἀδαῖἢ 
ὉΥ τπδη, ἴο ἰοοκ ἔογ Βορε ἔτοπι (ὐσοά ἴο 
δε ταϊβεά τι ἀρδίπ ὉΥ ἢ! πὶ: 245 ίοσ ἴΠ66, 
ἔδποιι 5η4ς πᾶνε πο γεβυγγεστίοη ἴο {Π| 6. 

Ις Αἰεγυναγά πὰ δγουρῆς τὲ 
ΔΗ Α͵5ο, δπὰ τηδηρ]εά ἢΐπι. 

16 ἼΓΒεη Ἰοοκεά ἢς ππίο (ἢς Κίηρ, 
Δηὰ 5414, Τποιι Πλϑῖ ρονγεῦ ονϑῦ τηδη. 
ἴδου ἀγί σογγιρί]α, τῃου ἀοεβὲ τη 
του τῖϊο; γεῖ τῆ]ηΚ ποῖ τῃαῖ οὐ 
Ὠδῖϊοη 5 ἔογβακθη οἵ σοά ; 

17 Βυῖ Δ0᾽4ε 4 ψ ἢ ]]6, δηά Ῥ6Π}ο]4 
ἢϊ5 ργεαῖ ρονγεῦ, ον 6 ψ71}} τογπγεηξ 
1Π8ε6 ἀπά τὴγ 5βεὰ, 

18 Αἰτεῦ ᾿ἰπιὶ αἷδο ἘΠῈῪ Ὀγουρῆῖ 

11. ΜΑΟΟΑΒΙΒΕΡ. Υν1]. 

1Π6 5ἰχῖῃ, ψῆο δεὶπρ Γεδὰγ ἴο ἀϊΐε 
5414, Βε ποῖ ἀεςεἰνεά ψνἱίζδοις σδι86 : 
ἴογ ψὰ βυθεγ {π68εὲ τὨΐπρθ ἔογ ουγ- 
8εἶνεβϑ, μανίπρ ϑἰππεά δρδίπβε ουγ Οοἀ: 
τΠπογείογε πιᾶγνε οι ΠΆΡΑ ΓΘ ἄοπε 
μπίο 15. 

19 Βυῖ {πῖπΚ ποῖ ἴδοιι, τπδὲ τα Κεβῖ 
ἷη παπᾶ ἴο ἰγίνε δραίηβὲ (σοά, τῃδὲ 
που 58.441} Ἔβοᾶρε πΠριυη 8ῃ64, 

20 Βιιῖ τῆς πηοῖθοσ ννᾶ5 τηάγνο]]οιι8 
αῦονα 411, ἀπ νόογίῆυ οὗ Πποποιγδθὶς 
ΤΩΘΠΊΟΓΥ : ἔογ ἤθη εἰς δᾶνν ΠΟΙ βενθῃ 
80Π8 5[4η νυ ἢ πη [Π 6 βρᾶςα οὔοπε ἄΔγ, 
8η6 ὕάτε ἃ ψ ἢ ἃ ροοά οουζᾶρε, 
Ὀαοδυβα οὗ τῆς. ορε δὶ βῆς ᾿δὰ ἴῃ 
τῆς Ιοτὰ, 

21 Ὗξελ, 5Π6 Ἔχβογίεά δυθῦῦ οπα οὗ 
(δαὶ ἴῃ Ποῦ οὐνη ἰδηριαρο, Π]16ἀ νυνὶ τῇ 
σουγάρθοιι8 ΒΡ Γ[β ; “πὶ δΕΪΓΓΙΏΡ ὉΡ 
ἢεγ νγοπηδη ϑἢ τῃοιρ 5. νυ ἢ ἃ ΠΊΔΗΪΥ 
ϑ[οπηδοῇ, 586 5414 ιηῖο ἘΠ ΘΠ], 

12. 1δὲ ξἰησ. Ἀδίμποσ, κτῆε Κίηρ ὐσαδ912." 

14. αὐδὲπ ῥὲ «υας γεαάν 19 αϊ..}ὺ ΟΥ, “αἱ 
τὰς ροϊηΐϊ οὗ ἀφαῖῃ.᾽ 

ἐο ἰοοῖ 7ὸγ δοβε γον» Οοά ἰο δὲ γαϊφεά ερ αραίπ 
ὁγ ρμί»».) [Ιἴ ννᾶ5 ἀἸ5Ὲ ΠΟΥ τοσορηϊβεα ὈΥ ἴδς 
εν ἴπδῖ ἴποτο σουϊὰ Ὀ6 πο παῤμγαί τοϑιγ- 
τοςσῖίοη. Το “ ἀρδά θοῃδ5 " ςου]ά ποῖ “ Ἰϊνο," 
ὉΠ1|655 ΠΓΟῸΡὮ 50ΠΊ6 ΠλΙγάσ οι 5 οχοσίίοη οὗ 
Ὠινίηθ Ῥοννοῦ ἀροὸῦ ἴμοπ]. (ΔΟΠΒΟα ΘΠΥ 
Θδοῖὺ [ἐνν ἰοοϊκοαά ἴο δ6 γαϊϑδθὰ τρ ἴο ἃ πον 
1 δἴογ ἀθαῖ ὈΥ ἃ ἀϊδίιηςϊ αςὶ οὗ Οπιηΐρο- 
ἴδηςο Ρογοιτηδα ἴοσ ἢ͵5 ἱπάϊν! ἀπ] ὈΘηςῇϊ, 

α: ῶῶ2ἠγ ἐδ ὝΠεὸ ἀοσπυποίᾳοηθ. οὗ {ποὶγν 
Ρεγβεσιῖοῦ ΌὉΥ (Π6 ΠΊΑΓΎΤΓΒ, ΠΟΤ δηά ἴῃ υὐ. 17, 
19. 31, 35-:7,) 416 50 ἢ 45 ἢ γιϑίδη πηασίγτς 
πανὸ θθθη ἴδιιρῃς Ὁγ {Ππεῖὶγ μοσὰ ποῖ ἴο υἱῖοῦ 
(Μεῖϊ. ν᾿ 4καεἰ ὰκῸ6 χχῖ. 34). ὙΠΘΥ το, 
Βοννονοσ, βυς ἢ 48 ἴη6 Ὀσγυΐδὶ σοπάπςΐξ οὗ Αη- 
τος 5. νν6}}] ἀσδογνοα, δηα σις 45 ΠιιπΊδῃ 
παῖιγο ἸΠ5Ε ΠΟ ΥΕΙΥ υἱῖογβ, ὑη]655 ϑυδάιοά 
δηά ρογίοοϊεα ΟΥὉἩ ργᾶςσθ. (Οοιήραγε ἴῃς ἀθ- 
πυποϊαϊίοη5 οὗ ἴπ6 Ἀϑα]πὶ5 (5. χχχν. 4; χὶ. 
[4,151 ἵν. 15: ΙΧ. 10-13; ἄς.). 

16. Το ῥαεξ βοαυθγ. .. ἐῤοῖς αγί εοὸγ- 
γεδηδίο. . . ἐδοι ἀοἢ ὝΠΟ πεχίς οὗ [ῃ6 
αοἶδιιθ65 15 ἰοϑῖ Ὀγ 1Π|15 ἱπτογργοϊαϊοη. ΤΥ δη5- 
Ἰαΐο--ὙΠοι (4 ἀτγί σοττιρί]6, γεῖ Παβῖ 
ῬΟΝΟΥ ΟΥ̓́ΣΓ πΊρῃ, ἀοοϑῖ μας τἋποὰ τ. 
ἼΓΠΘ ροϊηΐ οὗ ἴπΠ6 γοργοῦς! 18, ἐμαΐῖ, θείης ἃ 
ἴγα!!] ρογβληρ τιοσγίαϊ, οπιγυβίθα ν ἢ ροννΟΥ 
ΟΥ̓ΟΓ τηθη, ᾿ὸ 5ῃου] ἃ ΒΌΡΡΟβ6 ἢΠΙΠΊ56]Ὲ αἱ ᾿Πρεσγγ 
ἴο ἴγοσῖ ἴποπὶ δοσοσγαάϊπηρ ἴο ἢ]5 τῆθῦο νν}}} αηὰ 
Ρίοφδιιτο, (Ἰοπιρατο [ἰομη ΧΙΧ. 110 ΥΠΟΓΟ ΟἹἹΓ 
Τιοτὰ βιισεοσία τὸ Ρηαῖο ἢ15 ΤΟ Βρο 5. ΠΥ ΤῸΓ 

(6 υ96ὲ οὗ ἃ “ΡΟΥΟΥΓ ρσίνοη ἴο πὶπὶ ΠῸΠι 
δῦονο."» 

17. αὐἰάξς α «ὑδιϊ.}) 1,1{εγΆ}]γ, ““ Β6 
Ῥαίιθηΐ ; " 2.6. “1)ὸ ποῖ ὃὈ6 ἴῃ ἃ Πυγσιγ ἴο Ἰυάξε: 
νναἱῖ, δΔηά 566 ἴΠ6 τοϑι}}," 

ῥοαυ δὲ α«υἱ[ί ἐογγιοηΐ ἐδες απ ἐδ “εεά.} 
(οτηραγα οι. ἰχ. 5--2δ; χίὶν, 2. ὙΠῸ 5ρΡΘΆΚΟΣ 
ἄοεοβ ποῖ οἷαί πὶ [6 ργορδεῖϊς ρῖ, δι υἱζοτϑ 
ἢ5 ἴγοαξ ὑροὴ [6 ρϑπογαὶ σοηνίςζίοπ {παῖ 
Οοά ν}} Ρυηῖβιι εν] ἄοεσβ, πὰ {πεῖσ βορὰ 
αἴεγ ἴπεπὶ. ((οιηρᾶγε Εχ. χχ. 5, χχχίν. 7: 
[μεν. χχυῖ. 29, ἄς.) 

18. ὀείπρ γεαάν 10 «ϊ.1] ἘἈΔΙΠΟΥ, “ ψἘ6Ὲ 
διὸ ψγ88 δνοιυῖΐ ἴο Εἰς." 

Ὧν ομγοἰυ..Ὶ ἈΔΙΠΟΓ, "οπ ΟἿΣ σα 
δοοοπῃῖ"---Ὀδοδι56 νγὲ αν βἰηποά, δηὰ Οσοά 
δ Ῥα ΙΒ ΐηρ, 8. ἴῃ 1015 16, ἴο ρυσιγ υ5 δηὰ 
ΔΚ6 ι.5 ἢ ἴογ ἴπ6 1πἴρ νος ἢ 185 ἴο ςοπηθ ἴῃ 
ἤθάνεη. (ὅε6 ςἢ. νἱ. 13.) 

20. ἐδεγποῖδογ αὐα: πιαγυείοι αδουε αἱ] 
ΕἸγβῖ, 85 ἃ ννοπιδῇ, νἤογθα5 [Π6 γοϑῖ γγοῦο τηθῃ 
Δηὰ πιρῃΐ δὲ εχρεοϊθα ἴο ὕδασ ραὶῃ δηά 
ἀεαῖῃ ; δϑσοηάϊυ, 85 ϑιυῤδ)]οοιθὰ ἴὸ νγοῦβθὸ 
5 Πογπρ τΠΔη [86 οΟἴδογθ, ϑίποθ ἴἤογα 18 πὸ 
51Γἢ ΔΡΌΩΥ 85 {παῖ ἴδ] ὈΥ 4 τοῖο νῆο 5θὸ5 
ΠΕΙ σμΠάγοη τοτίυγοὰ δηά 5]41η. Βιυΐῖ [δ 
στον πίηρ πλδινο ἰουϑῆθ55 ἰ5 Ὧη0 ἀοιΐδὲ {παῖ 
τεϊαϊοά ἴῃ τσ. 24--29---ἰ6 πιοῖθεσ ὀχβογίίης 
ΠΕΡ γουπρεβὲ ποῖ ἴο δοσορί {π6 οὔοσ οὗ ἢϊς 
Ππ ἀπά οὗ πε σογαὶ ἕανοιυγ, Ὀαῖ ἴο ἀΐδ ΠΟΡΙΥ͂ 
{|κὸ ἢἷ5. Ὀγοΐῆγθη, 

21. ἐπ δὸγ οαὐπ ἰαπσιασο 866 [86 φοχῃ-» 
τηοπῖ οἢ “'. 8. 

Ὑγγησ ΜΡ ΔΓ αοοριαηλεῦ ἐφοισφίς αὐἱῷ ἃ 



592 11. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒ5. ΡἿ!]. ἶν. 22---7. 

Βς 22 Ι σληποῖ τε}] μον γε σᾶπιὰ ἱπῖο χοῦ ἢΐπὶ ΟΥ̓ Ἡνογάβ, δυὰς 4150 25- " 
βυγεά πὶ υυΐτῆ οδίῃβ, ἰπδς ἢς τσουϊὰ ΄. ΤΥ ψΟΠΊΌ; ἔογ 1 ποίῖθεῦ σάνε γου 

Ὀγεδῖῃ ποῦ ἰδ, ποῖον νγᾶϑ 1 1 τΠλδῖ 
ἰογηιθά τῆς τηθαλθεῖβ οὗ ἜνεγΥ οης οὗ 
οἷ; 

Ἶ 23 Βιυῖ ἀουδείεξ8 τῆς Οτελῖογ οὗ 
τῆς νοι], ψχ8ο ἐογηϊεά [ἢς ρεπεγδιίοῃ 
οὗ πιδη, δηά ἰοιπά οἷ τῆς ὑὈερίηπίηρ 
οὗ 8}1} τῆϊπρβ, ν}}}} αἷθο οἵ ἢ οσσῃ 
ΠΊΕΙΟΥ ρσίῖνα γοὺ ὈΓΕΔΙ δηά {Π{ δρλίη, 
ἃ38 γε ΠΟΥ τεράγά ποῖ γοιγ οὐσῃ 8εἶνεβ 
ἔον ἢΐβ ἰανγβ᾽ 832Κε. 

24 Νον Απεοςδυδ, Ἐπ ηκίπρ Ὠπι- 
δεῖ ἀεβρίβεἀ, δηά ϑιυδβρεςτίπρ ἰξ ἴο 
Ὅς 4 τοργοδοδῆι βρεςς, πνμἶβὲ τῆς 
γουπρεϑὲ νγὰβ γαῖ δἷϊνε, ἀϊά ποῖ οἡἱ]γ 

τᾶλίτα πὶ Ὀοιϊἢ ἃ τὶς ἀπά «ἃ 
ταλῃ, ἱΓ 6 του τυγῃ ἔτοι τῆς ἰδ: 
οὗ ἢ18 ἔδίδοιβ  ἀπὰ πὲ δἷἶςο δε 
ψ οι ἀ τῶῖτε Πἰπὶ ἔογ ἢἰ5 ἐτιεη, δηΐ 
γυβϑὲ Πἰπὶ ἢ Δ Αῖτβ. 

25 Βυΐ ψ Βεη [ἢ γουηρ πλλη τσουἱά 
ἷῃ πὸ οϑε δεᾶγκοη τπῖο ἢπι, τὰς 
Κίηρ «δ]]εἀ εἷἰ8 πιοίβεγ, ἀπά Ἐχβοιιεὰ 
Βογ τΒδὲ 8ῆς. νου ]ὰ σςουηϑε} τῆς γοῦπρ 
Τηλη ἴο βᾶνε ἢί3 {Π{π. 

26 Απά ψδεη ἢς μδλὰ ἐχβοσγιοά ἢες 
ἢ πιδὴγ ψογάβ, 5886 ργογ θά ἢ πὶ 
τπδλὲ δες νου]ά οουηϑεῖ ΠΟΙ βοῃ. 

27 Βυῖ 86 δονίηρ ΒΕσβεὶ τουνασά 

»αηἶν “ἰοιαο δ} ΟΥ̓́ΟΡΟΥΥ ΝαΖίΔηΖθη 588 
δια δὰ ἴδε δου] οὗ ἃ πδὴ ἰῃ ἴπ6 ὈΟΑΥ͂ οὗ ἃ 
τνοῆδη (οσπι. ἱπ Μδος.᾿ Ρ. 399). ΤΠ 
ἰδηγιᾶρε 15 Ῥεγθδρ8 γα ΠΟΥ ΘΟπηΥυδητ οἿΔ], [Πδη 
ἴῃ δοςογάδηςς τυ {πὸ ἔδοῖβ οὗ Βυπίδη πδίυγο, 
δίῃοςθ ἴῃ δπαυτίηρς ραΐῆ ᾿νοπιθ πᾶνε δἱ δἱΪ 
Ἐπιο8 οχηϊδιοἀ δἱ ἰεαςὶ οαυδὶ οουταχὸ τ 
ἴὭδη, δηὰ [Π6 τηλγ Ύ τ ορῖο8 δον 845 ΤΩΔΗΥ͂ 
ἔεπιδῖο ΠΔΠ|68 35 ΠΊΔΪΘ. 

22. 1 εαπποὶ εἰ] ῥοςυ γε ἐῶν" ἱπίο ᾽ν ς«υο» δ. 
Οοιμῃρασο Ἐρςοϊεβ. χί. ς. Οουςερέοῃ, κόπος 
ταῖϊομ, στονῖα, πᾶνε δἰνγαγβ δεδῦ τηγϑβίοτίεβ, 
δηά τοιηδίη βυςῖ, ἀεδβρίίς οἵ νἱνίδοοσίίοη δηὰ 
ἴῃς τηϊοσοβοορε. ὙΤΠε ἰογηδίίοη οὐ δυπιδη 
δείηρ8 ἴῃ ἴπ6 ννοπιῦ ἰ5 ΚΙ ραγα! ]ο]οὰ ἢ 

᾿ δεῖν γϑεϊοσηδίίοη δον ἀδαϊῃ δηὰ ἀπο] οι 
δανα ὨΚοη ρἷδςθ. Εδοῖ 5 ἃ Ὠϊνίηο ψοσκ, δηά 
Τοαυΐγοβ Ὠινης ρον Γ δηὰ Ὠἱνίπο Κηονϊοάρο 
ἴογ [15 δοοοιῃρ ἰϑηπιοηῖ, Οοὐἷβ 40 ὺ ἴο 
εἴοςϊ ἴδ6 οὔθ ΠΊΔΥ ΜΜ6}} δησουγαρα 5 ἴο 
Ὀεϊΐενο [παι Ηπς οδη εἴἶεςϊ (86 οἴδετ. ΤῊΪ8 ἰβ 
ἴδια τοῖο 5 ἀγσυπιοηῖ. 

1 πείδεγ φαὺς γομ ὄγεαϊδ᾽ ποῦ 17. ὍΤΒῈ 
τηοβί οαγηοϑὶ νυ ]5}.65, 1Π6 σγεαῖοσξ οᾶσγο, οἡ ἴΠ6 
ἔπ οἴ ἴΠ6 πιοῖποῦ π11}}} ηοῖ βοσυγο ἴῃς ἢ} 8 

Ἰηρ ὈΟΓΏ αἰῖνε. Οοὰά δἵοῃς είνοβ ἰῃς [6, 
ἴδε νἱῖδὶ ῥχγίηςιρὶα, [π6 80α], οὐ τπιδίουου ννὲ 
Ἄςδοοϑβε ἴο (8}} "ἴ, (ἢς ξεῖτ οὗἩ ΡΕγβο δ Υ δηὰ 
οὗ δὴ υῃάγίηρ οχίδίθποο. 

ΜΟΓ «αὐαῷ “ 7 δαὶ ζογηιεά ἐδεὲ »ποριδεγ..ἢ 
Οοτηρατε Ϊοῦ χ. 8-12: “ὙΠίπα πδηᾶς πᾶν 
τηδλάς τὴς δηὰ [δϑϊοηθα τὴὸ ἰορθῖποῦ σουηὰ 
δῦουϊ. . . ἴποιι αϑῖ τηδδ Ππι6 858 ἴδε οἶδ... 
ἴδου μαδὶ “οι δα πὶ ψ ἢ} 5κίη δηὰ ἤοϑῆ, δηὰ 
μαϑί ἐδηςοδα πιὸ ννἱἢ Ὀοπ65 δηὰ ϑίηοννβ. ὙΠΟ 
Παϑὲ στδηίθα τὴς [1Π{ δηὰ ἕλνουτγ," ἄς. 866 
4530 8. οχχχίχ, 13-|6. 

28. δὲ Ογεαίον.. .. «ὐδὸ ζον»ηοά ἐδε φεπε- 
γαίίοπ οὗ »ιῶ".} 8ε6 Ο δῆ. ἱ, 26,27 ᾿ϊ. 7, 18--22. 

απά γοιμά ομέ 1δε ὀερίππίηρ 97 αἱ! εῤὶπρ. 
15 ΜῺῸ ἀεῖεγηηίποά ἃἔὲγ ἀθὸρ τδουφδὶ 

[τε σοποιυὔοη οὗ [6 υπΐίνεσθε. Οσπιμαε 
Ἐρὰ. 1. σὲ, ὁ ὙΠῸ νόσος 411 τῆϊηρα οὐ 
δὲ εοιρ εἰ οἵ 5 νν}}}.ἢ 

φΓ δὲς οαυη »πορ..] Ἀίδογ, “οὗ Ηϊ5 τρεττγ." 
ΤΒΟΤΕ ἰδ πο ρει εῖ ἴο ἔλεος. 

Ω4. “προεδως . .. τιρβεείερ ἐξ δ δε ἃ το- 
2γοασεδγω! “ρεεώ Ἐαΐδοσ, “ διισρεςῖηρ ἐδε 
ἴοη9 ΟΥ̓ ΣΟΡΙΟΔΟΒ ἰῃ ΜΗ 5856 ϑ5ροῖε" 
Αποςδυδ οοὐυϊὰ ποῖ υπάειπίδησ Ξ υνῖδὲ ὃς 
ὍΟΠΊΔη 584, 85 6 ἀϊὰ ποῖ Κκηονν ϑγσίας; δα: 
ὃς Ἴσδυρὰς [πε ἐοπο οὗ ἴδε 5ρθεςδ (τὴῷν φωνσινὶ, 
ὙΙΟΝ βδουηάοὰ ἴκΚὸ οὔθ οὗ ΓΟΡΓΟΔΟΝ ; δηθὰ εἰς 
τολάθ δἷπι δυδρὶςίοιβ οὗ ἴῃς ἴδῶοσ οὗ ἰντ 
τγογάς. 

δὲ «υοιδά ἑαΐε ῥένε Κζ0 δἰς γεν. οἱ τδς 
Ροβοη οὗ “ Κίηρ᾿5 ἔπη “ἡ δὲ τῆς ϑγτῖω 
Οουτσί, 8.6 ἴδε οοπμιηδηῖ οἢ : Μδος. ἢ ιᾶ, 
στ ογα [ἢ6 οὔεν δΒεσε τωδάς 5 σοροϑίεα ἴὸ 
Μαιίδιῖλβ. 

25. ἐκ πο εχ. ἘἈΔΙΝΟΣ, ἴΏ πο υσῖδο." 

ἐδε ἀἰπῷ. .. ἐχβογίεί δὲγύ.]ὺ Ἐπῖνον τὰς 
τροῖδον ἰ8 ἴὸ ὃς τεγξαγάθὰ 845 υπάοτεισπάπιρ 
Οτθοκ, οὐ Απιοςίυ5 845 μανΐπρ Βροίκεσι ἴο δεῖ 
{πγουρῃ δὴ ἰηἰετγργείεσ. 

48. “δὲ ῥγονεἰσεά δἰνε ἐδαὲὶ “δὲ ευουηῖ εουπιοὶ 
δέν “05.}1 1 ἰἴογαῖν, “(δῖ 566 νου] εγσσαῦ 
ΒοΣ 8οῃ. Ὅς Κίην, πο ἀουδῖ, υπάδογειοοῦ 
115 ἴο τηθδῃ, ἴδί βῆ6 νουϊὰ Ῥεγβιιδαῖθ ἢπὴ Ὁ 
δεοςορί μἷἰ5 οβογ; Ὀυξ 16 τποίθοῦ ΟὨΪΥ τοδεῖ 
(αἱ 5:6 ψουϊὰ υ8ὲ ΠΟΙ ἱηβυσησε νυ ἔπ, 
ΔηΔ ρεγϑυδάς Ὠἴπὶ ἴο ἀο σαὶ 56 τπουρὶκ 
τι ρπῖ. 

47. δοευΐπ δεγιει ἰοαυαγά δὲν: 12. 
Ἰεδηΐηρς τονναγὰβ Ηἷπὶ, 580 85 ἴο Ὀχγίῃρ Βοιϑοϊ 
ὨρᾶγοΥ, δηά ἴο σίνε ΠΟΙ ψογὰβ στοζίοσ εἴοςὶ 
ΎΠς ἰουςῖ 8 πιοδὲ σσάρδὶς δηὰὲ δήδοίος. 
8} τν.|ᾶ8 αἴγαιὰ 1ῃδῖ δὲ γουηρεβῖ, ρσόθαθῖς ἃ 
ΤΏΘΓΟ ὈΟΥ͂, τηὶρῃΐ γίεϊά, δηὰ 80 ἴωγηϊθῃ ἴὰς 
ἸΟΥΥ͂ οὗ δΕΙΓ τσθ, δηὰ δὲ [86 δατης ἔπι 

Ὧλ6 Εἰ ἜΓΏΔΙΪΥ Ἰἰοδῖ ἴο ΒΕῈσ (τ. 29λ 



Ἂ δὲ 4215. 4. 

ἢϊπα, ἰδυρίηρ τς στυοὶ ἐγγάπς ἴο 
Β50ΟΓη, 5ρᾶΚΕ ἴῃ ΠΕΥΓ σου ΠΥ ΠΣ ἐς: 
οὐ [Π]|5 πιδηηεῦ; Ο πιν 80η, Πᾶνε 
ΡΥ ὕὑροη πὲ ἴπαῖ θαῦα ἴπ66 ΠΙΠ6 
ΠΊΟΠΙΙ5 ἴῃ ΠΥ Ψοπὶῦ, δηά ρᾶνα ἴἢ66 
50 Κ τῆγεθ γεᾶγβ, ἀπ ποιτϑηςά {ἢ εα. 
ἀπά Ὀγουρῆς Π6 6 ἀρ τὑἱπίο τἢ]5 ἅρ6, 
Δη4 δηάιγοά τε ττοιδ]ε5 οξεαμσαίίοη. 

28 1 Ὀεέβεεςῃ πες, τιν 50η, ἰοοκ 
ἸΡΟΩ ἴῃς ἢξάνεη δηά τῆς βαγίῃ, δηὰ 
4}} τῇλξ 15 τῃεγείῃ, αηά σοηβίάεγ {παῖ 
ὁ (φοά πιλάε {πεπὶ οὗ {πῖηρ8 τΠαῖ ὑγεγα 
ποῖ; Ὧπὰ 50 νγᾶς πιληκιηα τηδΔ6ς6 
᾿ΠΚενν!βα. 

2090 ἔξεαγ ποῖ τῆϊι5 τούπιθηζοσῦ, Ὀαῖ, 

ἰαπσόμισ δὲ ἐγμοὶ ἐγγαηΐ ἰο σεον 1. ἘΛΔΙΠΕΓ, 
“Ραββί ῃβ 8 ομθαῦ ὁα {6 στιοὶ γτγαηῖ ᾿᾿-- 
2.6. ταις πὶ {Π1ῈΚ 5616 ννὰ5. Ρουσυ δα! πες ΠΟΥ 
50η ἴο δοσορίῖ [115 οὔοσ, ΜΠ θη 56. νναὰ5. ἀοῖης 
ἐΠ6 Ορροϑιῖθ. 

ἐῤαὶ δαγε ἐῤερ.] 
1Ππ66 δδοιιῖ.᾽ 

από σαπ ἐδορ “ποῖ ἐδγόθ γεα 5.7] (Δοηραῦὸ 
2 Ο(Ἰγ. χχχὶ. 16, ψ Ποῦ νὸ ἐπα {μα [πὸ 
σδμ]άγοη οἵ [πο ῥγι σία μα ηὸ ἀΔΠῪΥ ρΡογζίοη οὗ 
ἴοοα δϑϑιηθα {πὸπὶ πη{Π] {ΠΥ τεῦς [ἤγΘο 
γθαγ5 οἷά. ΕἸ] γοη ἂγὸ 511] δισκὶοα ἴῃ (ἢς 
αϑί ἔοσ ΓΕΘ, ΟΥ ὀνοῃ ἴοι, νΘᾶΓ5. 

απά ἐπάμγεά ἐδὸ ἰγοιίος 9, φὠμεαί!οη.} 
μου, “ἀπά ἀϊὰ ὉΔΥ παγβίπρ." (ἰοπιρατὸ 
[)6ιεἴ. 1. χχχὶ ; απ Ασίϑ χ. 18 (ποσογάϊηρ ἴο 
ὁη6 τοδάϊηκ). ΓΙο ννοσγά ροϊπῖβ ἴο πὸ ἴδσης- 
εἰαηςθ οὗ ἃ πιιῦϑο, ποῖ ἴο “ οὐιοκίοι “ἦ 1ἢ ΟἷΓ 
56η50 οὔ {Π6 ἴδιτη. 

28. εομοἰον ἐφαΐ Οοά γιαώς ἐδόνι οὗ ἐῤίισε 
ἐῤαΐ «υογὸ πο ἢ Ἔξ οὐκ ὄντων. (οπηραγὸ ΗΘ. 
ΧΙ. 3: “ὙΠΙηρ5 ΜΒΙΟΪ ΔΥῸ δύο ϑνγο ποῖ 
τηδὰθ οὗ {Π’πῦ5 νυ ἢ ἀο ἀρροαγ." Τὲς 
«ὐοδσίοη οὗ ἴδ τηϊνοῦβο οὐ οὗ πυῖμ τ, Ἀν ΒΓ ἢ 
Μ 5 ἢ ἰάδ8 ΠδνΟΥ τοροῃο Ὀγ πολίποη ρ}10- 
500] ιν, δ00ΠῚ5 ἴ0 πᾶν ὕδοη ἴγοιῃ [ἢς Ηγϑῖ 
(πὸ σοποορίίοη οὗ ἴ!ὸ Ἠοῦγοννθ. ΝῸὸ ῥτγὸ- 
οχιϑῖοης. τπδίῖοῦ 15 δροόκθὴ οὗ ἴῃ Οσῆηρβϑι5, 
]οτο Οοά πιακοϑ ἃ}} [ΠῚ η»5 ὃν ἃ πιθοῦ τνογά. 
(ὐοιηραῖς ἴῃς ἀοοϊαγαίίοη οὗ τὸ 1 Βα] Πγ15ῖ, 
Ἐν τὰς ποτά οἵ ἴπὸ Τιογὰ ννεῦο τῃς Πού η5 
ταδθ, απὰ 411 {πὸ πος οἵ ποτὰ δγ 1 Ὀγολίῃ 
οὔ 15 πιοῦτῃ "ἢ (Γ᾽ 5. χχχῖ!. 6). (ὑοπίαςι ΜΠ ἢ 
Οτεοῖκ ῥἰ]οϑορὴν αἵ ΑἸἰοχαπάσγια τποάηποι] (ἢ ς 
ΕΙΟῦτονν νον ἢ δηά ψνὸ διά {πὸ Ποῦ οὗ τὸ 
Βοοκ οἵ νιδάοπι ἀθοϊαγιηρ, αι ἴῃ τῃς 
Ιδηστᾶσο οὗ ἃ Ρ]αϊοπὶβί, {Ππᾶὶ Οὐκ 5 “ΑἸ ΠΥ 
Πάπα πιαάθ τπ6 ννου]Ἱά οὐἱ οὗ πιαΐίογ νντ ποι 
ἔογιη "ἢ (ἐξ ὕλης ἀμόρφου). (ἰοτηραγα Ρ]αΐ, 
“Τιπι.᾿ Ρ. 30, Α ; δηὰ ΤΊπι. 1 ο(Ἶ. κα 1. 

1 1τογαν, “παῖ σαγτοα 

απά το «υας νιαπλιπί »ιαείρ ἐξοτυσο ΉΪΚ 
18 ποῖ «ἰτοροίπεῦ ἴσιο, “Οοα Του τηδῃ 

“]25ω.--- Κγ7οΐί. 77. 

1. ΜΑΟΟΑΒΡΕΝ. 1]. 

δείηρ ννουῆγ οὔ τῆν Ὀτγείῆγεη, κε 
τὴγ ἀδδίῃ, τῇδ 1 τιν τεςεῖνε πες 
ΔρδΙη ἴῃ ΠΊΘΓΟΥ νγἢ τῆν Ὀτγεζῆγεη. 

30 ΝΉΠΕ5. 56 νγᾶβ γεῖ βρεδκίηρ 
{Ππ686 νγογάβ, (ῃ8 γοιῆρ τῇδῃ 585814, 
ὝΜΝΒοῖὰ νας γε ἔογὺ 1 νν}}} ποῖ οδε 
τΠ6 Κίπρ᾿β σοπηπηαηάπηεηῖ: διῖ 1 ἘΠ 
οὔδγτῖΠμε σοπηπιδηάἀπγεηΐ οὔ Πε ἰὰνν τῆλὶ 
νγὰ5 ρίνβη τπίο οὐγ [λίΠεῖβ δγ Μοβαβ. 

21 Απὰ του, τῆλε Παϑὲ θεεπ {πε 
ΔΌΓΠΟΓ οὗ 411] πιιβοῃϊεῦ ἀραϊηϑ τῆς 
Ηεὔτεννβ, 5μα]ῖ ποῖ εβοᾶρε {π6 ἢδηαβ 
οἔ (ϑοα. 

22 ογ μὰ βυεγ Ὀεσδυβε οὗ οἱιγ 
51Π8. 

οὗ ἴπ6 ἀιιοῖ οὗ ἴὸ σγουπά " (6 η, 1ἴ. 7), ἀπά 
Τουτηθά τνοσηδι οὐ οὗ τλαη (10. οτν. 21, 22). 
Βιυς μὲ Παὰ ῥγθνυϊοιϑὶυ ἔογπηθαὰ (Πς ἀϊι5ῖ οἵ {Π|ὸ 
ἐγοιηά οὐ οὗ ποϊπίηρ. 

49. ἐῤὶς Ἰογγιεπίογσ] ΟΥ̓, “(5 Παηρτηδη. 
ΤΠὸ νογὰ οπιρὶ ογοὰ 15 [16 υ511.3] οἠς ἴογ ἴῃ 8 
σοτηποη ΘΧοου[οηοῦ, [{ἴ 15 4 ἴεγπι, ποῖ 
ΤΊΘΓΟΙΥ οὗ νἱταροτγαΐίίοη, ὑυ1 οὗἩ ᾿η50{. 

ἐφαὶ 1 γηιαν γϑεοίε ἐρόο ασαὶμ.)] ΓΘ τοῖῃοῦ 
Θχροσίβ ἴο τηθοῖ ΠΟΥ 50Π5 ἀραίη ἴῃ {πΠς ΟἾΠΟΥ 
ἰνοτ], δηὰ το μοϊὰ 51} τῆς τοϊατίοη οὗ ἃ 
ΤοΟῦΠ 6 Γ ἰονναγὰ5 ΤΠ Θ τη. 

30. “Π )ίΐος σὐό αὐας γεΐ “ῥεαξίησ.) ϑουῆο 
ΔΊσ5ς. ἢᾶνο καταληγούσης, ΜΝ ΏΙΟΙ νοι ἃ τηθδῃ 
“ἃ 5 5886 ννὰ5 ἰϑανίηρ οὔἵὕ, " δηὰ ΟΥ̓ ΠῚπὶ ργοουβ 
{15 τολάϊηρ ἢ θὰ [ἴ ἀοο5. ποῖ δι (πς ῥγθσὸς- 
ἀϊης ἔτι, “γοῖ." δε σῇ βαῦ, “}Π6 5.16 
ννὰ5 γοῖ δροακίηρ," διῖ ποῖ “ΨὮΠ6 δῇς ννὰβ 
γοΐ ᾿ἰοανὶηρς οἵ" ὙΤλο Νυϊκαῖθ, [6 ϑγτίας, 
«πη Ιοβορῃ. Οοτίοη. ([1].. 6), φοηπσηι [Π τας 
ςσοἰνοα τοχί, 

1 «υἱ]] ποὶ οὖογ.1 [1 τογα γ, “1 ΟΌΘΥ ποῖ" 
-τλόν 6 1 ἀδοιάα ποῖ ἴο οὔογ." 

31. 1δὲ αμέροῦ οὶ αἰ »δοδί. 1] Τ1αζογα γ, 
[ῃς ᾿ἰηνοηῖοῦ οὗ 4}} ον}. (οιμραο Ἀομν. 
ἱ. 3ο. αβοη, Μίθηεοϊαιιβ, απ οἴμοι παὰ πὸ 
ἀοιυΐϊε Ὀθοη [86 ΟΥ̓ΙΡΊΠ4Ι] σοηοοίνεῦβ οὗ πιο ἢ 
οὗ {πὸ “τη ϊβομιοῦ," Ὀυΐ ποῖπιηρ σουἹὰ Βανθ 
Ὀόδη Ἄο»δ ὀχοορῖ ΟΥ̓ σομητηαπα οἵ Απίοςδι!5. 
Οη δίπι {πογοΐογο ἴΠ 6 ΓΟΘΡΟ 5 ΠΥ γοβίθα. 

αφαΐησέ ἐδε Ἠεόγοαυ ἢ ὌΠ οἷά εοἰμηΐς 
παπΊθ, “Ηρῦτον 5 (ἔχ. 1. 13), ῃῖςἢ Πα 
[Ὰ]Π]ο οἷ οὗ ᾿ιδὲ ῸΓ ΤΊΔΠΥ σοηζΙΓΙ65, ννὰ5 
γονινοα ἴῃ (πς σοιιγθα οὗ [Π6 βθσοηᾶ σθηζγῪ 
Β.Ο,, ἀπὰ σαὴηθ ἴο δ6 τοραγ θα ἃ5. ἃ {{|6 οὗ 
Ἰιοηοιῖιγ. (ὅθ 2 δῖδος. χὶ. 12, Χν. 37: 4 Δίαςς. 
ἵν. 11 δ 1. ΜΠ... 2, ἅς, ; Αοῖβ νῖ. τ; 2 (ΟΥ. 
χὶ. 22; ΡΒΠΙΡΡ. 1. 5.) [{ μαᾶ58 ποῖ, ποννονοῦ, 
ΔΩΥ͂ ΒΡΟΟΙαἱ ἔογος ἴῃ 1Π15 ραςο. 

32. τὖὸ “ον δεσσιο οΚΓ᾽ οἵαν οἰπα.1] (οπλ- 
ραγο τ΄ 18. 

2 ῷ 



ς 

εἶς ο. 12, 

594 

Ἐ. 
εἷς. ὃ 

ς. 

ς. 

323. Απά τῃουρᾷ τῆς Ἰἰνίηρ; (σοά δε 
ΔΏΡΤΥ ἢ 5 ἃ {π||6 ἢ] ἔοσ οὐ 
ςΠαβίεηϊηρ, ἀπά σοτγγεςτίομ, γεῖ 5}2]] 
ἴε Ὀ6 δὲ οπα δρδίῃ στ 5 86ῖ- 
νδηῖβ. : 

44. Βυῖ τῇου, Ο ροάϊεβ8. πιδλη, δπὰ 
οἵ ἃ}1 οἵ εῦ τηοϑὲ νυ ὶςοϊεά, θα ποῖ [πιὰ 
ἪΡ νυτπου ἃ σδιι56. ποῦ ρυβεά υρ ἢ 
ἀποεγίδίπ Ποραβ, ΠΠΙηρ ὑρ τὴν Βαπά 
ἀρδῖηβῖ ἴῃς βεγνδηῷ οὗ (οά : 

4ς Ἐογ ποὺ Παϑῖ ποῖ γεῖ ἐβοδρεὰ 
τε Ἰυάρπιεπε οὗ ΑἸπι ἢ Ὑ (σοά, πο 
866 4}} τῃϊ]ηρ5. 

46 Εογ οὐὖγ Ὀγεΐῆγεη, ψῆο πον 
πᾶνε βυβξεγεά ἃ βῃογί ρδίη, δἂγε ἀεδλά 
υπάεγ (ὐοάΐἶβ σονεπᾶηῖ οὗ δνευἸδβεηρ; 
"8 : ὃδυζ τδου, τὨγουρῇ ἴῃς Ἰυάριηεηῖ 
οὗ Οοά, 5841: τεςεῖνε }υ8ῖ ρυπιβῃσπηεηῖ 
ἴογ ΤΏΥ ργια6. 

47 Βυῖ], 85 πγ Ὀτγεΐῆγεη, οεγ ἃρ 
ΓᾺΥ Ὀοαάγν ληά [16 ἴογ τῆς ἰαννβ οὗ ουγ 
ἔλίδεῖβ, δεβεεςίηρ (Οοά {πὲ ἢς ψου]ά 
Θρ6 θα ν δα ππεγοῖξ! ἀπίο οὖγ πδίίοῃ ; 
ἈΠ τπλῖ “τθοι ὉΥ τογπιθηῖ8 λπά 

84. )υϊεά ὠρ «υἱ! μπεογιαἱη δῥοῤῥ.ἢ ΤῊΣ 
νη ἢορΘ οὗ ἴοσείης Ηο]]θηΐϑιι οἡ ἴη6 ψνἤο]ς 
[εννῖϑι παϊίοη, πὰ ἱπάιπιοϊηρς ἴΠ6πὶ ἴο Γοηουπος 
26} ονῇ σε σίοῃ. 

86. «εὐδὸ “εεῤ αἱ ἐῤῇπφ. Ἐδίδογ, ἦγ ΠοῸ 
ΚΟΘΡΟΙΒ ἃ ψδῖο"---ς. ὴ0 Πᾶ8 ἂῃ ἜΥθ οἡ 
θη δηᾶ {πεῖς ἀοίηρβ (ἐπόπτης, ποῖ παν- 
όπτης). 

86. Οοδ᾽: εουεμαηΐ ο ευεγ σελ ης 7.1 11 15 
ποῖ ΘΑΞΥ͂ ἴο 566 ἢονν, ΔΠίοΓΙΟΓ ἴο (ΓΙΈ Δ ΠΥ, 
Οοἀ οοιά δὲ 5Α]4 ἴο ἴανο οηϊογοὰ ἴηἴο σονθ- 
παηΐ ἢ τηδη, ἴο ρῖνο Ὠἰτ “ ἐνθγ δϑίὶηρ 16. 
ΠΔη16] μδά ἀφοίαγοα {Π81, οὗ [ῃο56 νν8ο 5ἰθρῖ ἴῃ 
{πὸ ἀϊι5ῖ οὗ [Π6 φαγίῆ, βοπὶθ 5ῃοι]ά “ ἀνναῖζο ἴο 
εἰεγπαὶ ἰδ, αηα ϑοπλὲ ἴο 5ῃπὶθ δηὰ δυου δοῖην 
ςοηϊειηρὶ "ἢ (οἷ. ΧΙ. 2); Ὀυξ [π6 ἀεοϊαγαϊίοη 
ν 5 ἰῇ Ὧ0 ΨΆΑῪΥ 8 “ςονϑηδηϊ." αν, ἰἰ ἰ5 
ἴσιο, μαὰ βρί για] ϑοὰ [Π6 Ιάεα οὗ (δηδδπ, 
αηά βροίκθῃὴ οὗ δὴ θηΐγδηςς ἰηΐο σγεϑὶ 85 
βυδγδηϊοοά ἴο ἴσιο [5γδθ} 68, Ῥ ΠΙΟἢ ννᾶ5 51}}} 
ἔαΐυγα ἴῃ Πὶ5 ἀδγ (5. χον. 8-τι; Ηεδ. πὶ. 
πιο, ἵν. 5-9). Βυῖ τη }5 νγ͵ὰ8 ἴσ βῃοτί οὗ ἃ 
σονδηδηΐ ἴο φοῖτο εἰεγπα 2. Ῥεσῆδρβ {Π6 
ςοὐδηδηΐ νγ5 οα 48 δηΐίοσίοσ ἴο σενεὶὰ- 
ἴίοη, δηὰ ᾿ρθὰ ἰη τλϑη 8 πιοσὰὶ Ὠδίιγο. 
ῬΟΣΒΑΡΒ ὯῸ νΕΓῪ ἀοβηϊΐα δοοουηΐ οου]ὰ πᾶνα 
θδδη ρίνεη οὗ ἴἴ, θυ ὈΥ ἴῆοβε ψτ γΒοτὰ ἴἢ 
νγ835 δῇ «Υοὶς οἵ (8118. 

37. δαὶ ἐδομβ ὧγ ἐογηριεπ ἀπά ῥίαριοι 
»4γε:: εοηγες, δαὶ δὲ αἱοπε ἐξ Οοά,}] 'ΓῺς 
““τοιτηθηῖβ δηὰ ρίδριιθβ," νηοῦ (ἢ6 ττὶΐοῦ 
γε] ενεβ Απίοςομιβ ἴο δανε βιιβεγεά, ὅσο 5εῖ 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΙΕΒ. 1]. ΝΙΙ. ν. 33-. 

Ρίαρυεβ τηλγεϑὶ ςοηΐεβδ, τμδῖ ἢε δίοις ὃ 
»» ὅοά; ᾿ ᾿ 

28 Απά τΠδῖ ἰῃ πὲ δῃὰ γὴν Ὀὑγείδτεη 
πε ψνγάτῃ οὗ τῆς ΑἸαιρ τν, σις 5 
7υ5ῖ]γ Ὀγουρῆς ὑροη 4}1] οὐὖγ πδῦοη, 
ΓΛΔΥ (αΔ56. 

29 ἽΠεη τῆς Κίηρ, δεῖπρ ἰπ 2 
γΆρε, μδηάϊεα ἢϊπὶ ψγογβε ἀπ δη 1]} τὰς 
Γεβῖ, Δη4 ἴοοὸκ [τ στίθνοιὶν τἰδι ἢ 
νν88 πος Κα, 

40 ὅ80ο 1{Π|5 πιᾶη ἀϊεά υἱπ ἀεδίεά, τη 
Ρυῖ ἢ ψνΠο]ς τγυβῖ ἴπ τῆς οί. 

41 1,χ81 οὔ ]} αἴεν τῆε 9οης τᾷ 
τλοῖδοτγ αἰεα, 

42 [,εἰ τὴῖι5. θὲ ἐποιρῇ ΠΟΥ͂ Ὁ 
αν βροίκβῃ Ἴοποεγπίπσς τῆε ἰάοβ- 
ἴγοιι8 [βδϑῖβ, Δπη4 τῆς ἐχίγεῃγε τογῖυγα. 

ΓΟΗΑΡΤΕΕΚ νΠ]|. 
1: )ιάα:ς ραίλεγείλ απ ἀοσεί. 9 Λἤεκαμον ἢ κα' 

σραΐμε ἀνε; τοὴο γε 20 ναῖε παὶ 
"πον ο7 ἀξε Ξγίδομεγε. τό ϑ'βμεάας ἐπεσεγαξαὶ 
ἀΐξξ νερη, σπαὶ ῥεεδίοίά Νέκανρεον ἰο Αξάϊ, 15 
απα ἀϊνέάείλ ἐξ «ῥοίΐσ. 30 Οὐλεῦ ἐπεοαδ: στ 
αίδο ΕἼ 35 απα λδίέρα πον, Ἡεείλ τοτία ζτὰ; 
ζο ΑΙ μδοελ. 

ἔοστίἢ ἴῃ ςἢ. ἰχ. 5-τι; ἴλ6 οοηξοβείοη, πὲ 
Β6 ϑΌΡΡοβοϑ ἢὶπὶ ἴο πᾶνε τηδόσ, ἴῃ εἰ. ἃ 
12-1|7]. ΟΥ [ἢεδ6, ἴῃ. ἰαλίζοῦ δοοζηὴς ἴὸ ὃὲ 5 
ἱρνο πιο (566 τ Μᾷδος. νἱ. 11-- 13}, ϑ μς τς 
ἔουτηεῦ γα ηοἢ ἐχαρροσγαῖεά (4. 8-1οὸ) 

80. “54 ἰοοξ ἐΐ σγὶευοιἶν. ἘΔΔΙΒοΥ, κοἰδοὶ 
89 ἴοοῖκ ἰΐ ρστιενοι ιν." Ὅς δυῖδποι δθοὲ 
{Π18 ἃ5 ἴς σϑᾶϑοῃ οἵ δὶ5 σάρε, δηΐ οἱ ἐξ 
οχοσβϑῖνα ΟΓΌΟΙΥ ἰονναγάβ ἴῃς γουηγεοὶ οἱ Ὀς 
Ὀσοΐδοῖβ. 

40. απά΄ μὰ δίς «υδοίε χει, 6 
νου ά ὃς ΤΥ ἴο ἀτγαπϑίδϊο ---- “ {πισπης 
ΨΏΟΙΙΥ ἴῃ {86 1 τὰ. Το ἴγυϑὲ νυᾶϑ δείυτ. 
δηά «αἱ ἴδ {ἰπ|ὸ οὗ, ἀθαῖῇῃ. 

42. 1! ἐδὶς δὲ ἐπουὸ ποαὺ 1ο δαῦε "οα, 
Οοιραγα ἴπε ϑυσηδγο5 ἱπ ςἢ. 1. 40, Σ᾿ 
ΧΙ. λό, δἀηὰ χυ. 28, 39. [ἴ ἰς πο δυϊδοῖξ 
παῖς ἴο δηά δος ρογίοῃ οἵ δὶς ποτὰ πὴ 
ἃ 5οζῖ οὗ ΒυΠητΉΔΓΥ ΟΥ̓́ΣΘΟΔΡΙ Εἰ ἴϊοι, 

ΓΠΗΑΡΤΕᾺΚ ΡνΠΠΠ|- 

ῬΡΑΒΤΊΙΙΝ 

ΤῊῈ ΑΞ ΟΕ Ἰῦρας Μμαοοαβέξεῦς Ὑπ 
ΑΝΤΙΟΟΗῦΞΚ ἘΡΙΡΗΑΝΕΞ. 

δι. ΤῊΕ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟΒ ΟΕ ΜΑΟΓΑΒΣΙΞ 
ῬΗΠΙΡῈ ΑΡΡΙΙΟΛΑΤΙΟΝ ΤῸ ΡΤΟΚΕΜΣΌΣ 

ΟΟΥΝΕΚΝΟΙΒ ΟΕ ΟΟΕΞΥΒΙΑ. 

1-8. ΤΊς τοῦ Βδὰ ἰο]ά υϑ (οἰ. τ. 1 
ταὶ [υάλς Μδοοαῦσυβ, ἢ ἀδουΐϊ πε 



Ἧ κοβτον ἐαπῶραμανν αἰ ἐννέτω ως τς 

ν. 1---5.} 

Ἴ “ἀν. ]υἀα5 Μδςοδδειιβ, δπά 
τῆεγ τπδῖ ννεγα νυ ἢ ἢὶπὶ, ψεηΐϊ 

ΡΠ ἱηῖο τῆς ἴοννηβ, δπὰ ςδ] δά 
{Πεῖγ ΚιπϑίοϊΚς τορεῖμεῖ, δπά ἴοοκ 
ππῖο τπδι 41} βυςσἢ δ5 σοπτίημεά ἴῃ 
{πε εννϑ᾽ τε]! ρίοη, ἀπά δββεπη δ] δά 
δῦοιξ 51Χ τῃουβδηά πλεδη. 

2 Απά τῇεν ςδ]]εἀ ὑροη τῃε Τ᾿ οτά, 
τηδῖ ἢε νου] ἰοοκ ὕροη πε ρεορίε παῖ 
νγ5 ἰγοάάξη ἄοννη οὔ ἃ]] ; ληά [50 ρ[ΓΥ 
τῆς ταπιρὶς ργοίδηεά οὗ ὑπροάΪν πηδη ; 

2 Απὰ τῃλῖ ἢς ψουϊά ἢᾶνε σοηλ- 
ρᾶϑϑίοπ προη τῆς οἰτγ, 5οῦα ἀείαςοαα, 

οἴδοτβ, νι άγονν ΠΙπΊ56 1} ἔγοση [6 γ 54 6 ΠῚ, 
ΒΟΟΏ ΔΠΙ͂ΘΓ ἴπΠ6Ὸ ΟΤ6] πηάβϑᾶοσε οἱ ὑπασιποα 
εν ἴῃ πε βίγθεῖβ οἵ [εγυβαίθτῃ ΟΥ̓ Αροϊο- 
πἰι5 (δά. “. 26. Ηες πονν σεϑιτηθβ ἢ 5 
δοζοιηῖ οὔ {Ππ|5 πεῦο δηῃὰδ ἢ]5 πλάγνο]]οι5 
ἀοίηρϑ, οσσυργίης ἢ {Πποπὶ [Π 6 του δι πο 
οὗ 15 ἰγϑαίῖβο, θὲ ἀϊνιάϊηρ {ποῖ ἱπῖο ἴῆτοε 
Ρογτίομβ, σογγεβροηάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἴῃγοο σε ρῇ5 οὗ 
Απίοομβ Εριρηδποβ, Απεοςδιβ Εραῖοσ, δηά 
Ποηποίγσιυβ ϑοῖοσ, Ηθγο ἢς γχοϊαῖθς ΠΟΥ 
145, μανίηρ ςο]οοϊοὰ δρουΐ 5ῖχ [ῃπουβαηά 
τΆΘη, δη τη βοϊθπηη ργαυοσ ἴο Οοά, Ὀερδη 
ἃ 56 γο5. οὔ οἤεξηβίνε ορϑγαίϊίοῃηβ, ἌἢΘΗῪ ὉΥ 
πἰρῆῖ, δπὰ τ 5 μοῖ ἰηΐο ἢἰ5 παπᾶς ΤΊΔΗΥ͂ οὗ 
της [πάπδη ἴοννηδ, δηά ραϊηθαά βενεγαὶ νἱοΐοσ 65 
ΟΥ̓ΟΓ 1Π6 Κίηρ᾽᾿ 5 ἴσοόορβ. Αἴ ἰαϑῖ, ΡΏΠΠΠΡ, (ἢ 68 
ςσοχητηδηάίαης οὗ ογιβαίθτη, πάϊης Βιπηβοὶ ἢ 
ονοιτηδῖομοα, ἀρρ] θα ἴο Ῥίο]ΕΠΊΥ, ΡΟΥ̓ΘΓΠΟΥ 
οὔὗῇὁἨ (α]εδγτῖα δηὰ Ῥμαηϊςία, ἔοσγ δά, δἂπά 
Ὀορροά Πἴτα ἴο Ἰηΐοσροβα ἴῃ 186 ννασ, νη οῇ 
ν»5 βοΐηρ αρδϊηβί [Π6 Ἰηζογοϑίβ οὗ ἴῃ Κιηρ. 

1. ἐδεν ἐῤαὶ «ὐογὸ «αυἱὴδ΄ δί;ι.) ΎὝΠῈ {{{Π|Ὸ 
Κηοῖ οὗ πἴηθ οἵ ἴθῃ ἔτ οπάβ, ΠΟ, δοςσοσαϊης ἴο 
ΟἿΓ διΐμοῦ, μα ψάγαννπ ἢ Πϊπὶ ἔσο πὴ 
Ἰογυδαίοη. ἅνεὲ Κπον ἤτοι τ Μαςς. 1]. 
27-4 8 {παῖ {πὸ ἢγϑί ἈΥΓΩΥ ννὰβ ἴῃ τ δ ΠΥ (ο]- 
Ἰοςίος, ἀπά {π6 ἢγβί Ὀδίτος ἔοι ρῃϊ, ὈὉγ Δίαί- 
τ 145, νοπὶ ἴπ6 δυίποῦ οἵ ἴπ6 ϑεσοπά Βοοκ 
ΠΟΥ ἰρηογαβ. 

αὐομὶ σἱκ ἐῤοισαμά »οπ.] ΑἈσοογαϊηρ ἴο 
1ῃ6 αὐἴποσ οὗ πὸ ἢγδῖ Ὀοοκ, [υἀκ5 ΠΔὰ πο 
ΙΏΟΓΟ ἴπΔηὴ 10οο 116 ἴῃ ᾿ἰ5 σοηΐοδτ ἢ 
Οουρίας δηά ΝΙΌΔηΟΥ (1 δίαςς. ἱν. 6). Αραϊηϑέ 
1, ,γ5ὼ5 Π6 πλιβίογοα τοίοοο (ἰδ] 4. “. 29). 
Τί οϑιἰπιαῖθ οὗὨἨ πιιπιθοῦα ν {ἢ Οὐοηΐα}5. 15 
Αἰννᾶγϑ νάσιο δηά τἰπσογίδίη. 

Ω. ἐδὸγ εαἰϊά προὰ δὲ 71ογ 1 Οπ [Π6 
βίγοης ἀδνοίςοηαὶ ϑριτῖ {παῖ απϊπιαῖο [ἀ445, 
5866 τ Μαος. Πὶ. 18-2:2, 46-6ο ; ἱν. 8--,1, 24, 
110-11, 16-ξο ; ΙΧ. 1ο06. Πα ρῥιδϑοηΐ ρᾷβϑϑαξο 
(στ. 2-..) 15 αι ἴῃ δοοογάδηςο ἢ [Πο58 
Αῦονο αιοῖοᾳ, «πὰ «(5 [πη6 ἔιγίμον ἔαςΐ, {παῖ 
ἢ5. ΔΓΓΩΥ ννὰβ δηϊπηαῖθα ΌΥ τηιισῃ ἴῃ 5ΔΠὶς 
ΒΡ ΓΙΈ 45 ἰτηβοὶξ, δηά “ σοητπποα σα] Πρ τ ροὴ 
Οοὐ (ἑπεκαλοῦντο τὸν Κύριον) αν ὈΥ (Αγ 
δηὰ ΠΟῸΓ ΟΥ̓ ΠΟΌΓ. 

11. ΜΑΛΟΓΟΑΒΡΒΙ͂Ρ. ΨΝ1ΠΠ11. 

Δ γαδαγ ἴο Ὀ6 τηδάς ὄδνδὴ νυ τῆς 
στουπά ; Δπ4 ἢθᾶγ ἴῃε δοοά {παῖ στ θα 
τἰπῖο ἢ, 

4 Απά τγτεπηδεπιθδεῦ τῇς νι ὶςκεοά 
ΒΙΔΌρ ΕΓ οὐ Βάγ]εθ5 ἱπίβηϊ8, δηά 
τῆς ὈΪΔΒΡΗ Θηγ165 σοπηπ 64 Δραϊηϑβῖ 
ἢ5 ΠΔΠ|6 ; δηά τὶ ἢῈ νοι] 5ῃδνν 
ἢϊ5 Παϊῖγεά ἀρδίηβι τῆς νγις Καα. 

ς Νον ψῇεη ΜδςἼοδθειιβ μδα ἢΪ5 
σοΙΊΡΑΠΥ ἃδουῖ Πίπι, ἢς σοι]ά ποῖ δὲ 
νυ Πϑιοοά Ὁ τῆ6 ᾿εδίμεη : ἔογ τῇῆ8ε 
ννγαῖἢ οὗ τὴς Ιογὰ ννὰβ τυγηθά Ἰηῖο 
ΤΊΕΓΟΥ. 

ἐδαΐ «αὐας ἱγοάδάεη ἄοαυηπ 97, αἰ] Ὑταιαρὶδά 
ἘΡΟΏ ΟΥ̓ ϑγγίδηβ, ΡΉΓΥρΔη5 (οἢ. ν. 22), δηΐ 
τεηθραάς [6νν5, (6 ἰαϑὲ τπ6 ννοῦϑί ΘηθπΊ 165 οὗ 
Οοάνξ ἐπι] ΡΘΟΡΪΘ6. 

ἐξ ἐοριδὶς ῥγοζαπεά ὁ μσοάν »ιοη.] 866 
οἢ. ν. 15--2:1, Υἱ. 2-; δηα σοϊηραῖε τ Μδος. 
1. 21--59, 11]. 45. [{1ΠῸ ῥχοΐαπαίίοη ἀδβοσι δος 
ἴη ςἷ. νἱ. 4 ςοητπυδἀ, ννὸ οδη Μ06]} ιἱπάἀογϑίδηά 
{πῸ ΠΟΙΤΟΓ οὗ 411 ρίοιιβ [εἰνϑ, δηὰ {ΠΕῚΓ δαγηθϑὶ 
ῬΓΆΥΘΓ5 ἴδ βυιςῖ ΡΟ] ΕἸ Οἢ5 τ ρ ἢ σΘᾶ56. 

8. ἐῤὲ εἰΐψ, δογ ἀογαεφά, πα γεαάῖν 19 δε »ιαδε 
ἐυθῃ «υἱὲ ἐδ σγομπ4.} ΔΡο ]οηῖι5 Πδα “ 5εῖ 
[Π6 σΥ οὐ ἤγο, δηὰ ριυ]εὰ ἀονγῃ ἴἢ6 Που565 
Δ νν8}}5 Τπογθοῦ οἡ ΘΥΟΤΥ 5146" (τ Μᾷςς. 
ϊ. 31). 

ἐδε ὀίιοοά δαὶ εγίοά ὠο δἔῴη.) 7.4. τῇς 
Ὀϊοοά οὗ [6 ϑδο,οοο 5αῖπη ὈΥ Απίϊοσιβ 
Ὠἰπιϑ6 1 (οἢ. ν. 14), οὗ ἴΠ6 22,οοοὺ 5]διιρῃιογοά 
ΌὈΥ ΔΡο]οηΐ 5 (ἰ014. ν. 24), δηὰ οὗ 4}} ἴῃς 
Ἰαῖο τηλγίγτα (ςἢ. νἱ. 1ο-31). [Ιπποσρηΐ 
ὈΙοοά, 5ῃμοὰ ΟΥ̓ πηδῃ, οτῖε5 ἴο Οοὐ ίογ νβῆ- 
βϑδηος (Οεη. ἰν. το ; Κεν. νἱ. 10). 

4. ἐῤε «υἱεξεά «ἰαμσίον Γ᾽ δαγ»ιΐεος απ. 
δὅ66 1 δῖδος. ἱ. 1; 2 Δίαςς. νἱ. 10. 

δὲ δ᾽ανρῥενιῖος εοριρρη 4 ΑΒ σΔ]Ππρ {Π6 
τοπλρὶθ οἵ [επόναῖ παῖ οἵ [προ γ ΟἸγτηρίι5 
(ςἢ. νἱ. 2). ἱπιρίουβ ἀεθάβ, μοννονοῦ, 5θοπὶ 
ἴο αν Ὀδθηὴ σοραγάθα 85 “" Ὁ] σρἤθπλ165,᾽ ΠῸ 
1655 τη ἰγτηρίοιιβ ννογάβ. (δες ἴῃς σομηπιρηΐ 
οῃ «ἢ, 11. 6.) 

ἐῤαὶ δὲ «υομά τῥέαυ ῥὶς ῥαϊγεά ἀφαὶϊπεὶ ἐδ 
«αυἱεζε.1 ΤατογΑΙγ, “παῖ πὲ Ψψοι]ὰ Βαῖα 
νυ ἸοΚοάηθ55. Βαῖ [6 γαηϑίδίοη ἀοοβ ποῖ ἢ] 
ΘΧΡΓΘ55 ἴῃ6 πιοδηϊηρ οὗ ἴΠ6 νυ Γ. 

5. δὶς εονιβαην.} 1.4. 5. δία οὗ ό,οοο 
Ιηθῇ (560 τ΄ 1). 

βὲ εοἰά ποὶ δὲ «αυἱῥείοοά. ] 866 τ Νἴαςς. 
1:1, το--26. 

ἐδὸ αυγαϊδ Καὶ ἰδὲ 7,ογά «αὐαςῷ ἐμγησφάί ἱμίο 
»εγ ἢ ὙΠῸ ῥγαγεῖβ οὗ πε βενθὴ Ὀγεΐδγθη 
μαά Ὀεοπ ποαγά (Οτίπηπι). ὙΠῸ τς μα 
τυὐγηρά. ὙΠο [οχίιιπος οὗ [ϑγϑθὶ νοῦ οησὸ 
Ἰηοτο ἴῃ ἴπ6 αϑοοπάδης, [ηϑϊεδα οὗ ἃ ηαδίϊοιι 
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6 Τπεγείογε με σᾶπιε δῖ πἱπαννᾶγεβ, 
πὰ διγπξ ῸΡ ἴοννῆβ πα οἰτίεβ, ἀπά 
σοῖ ἰπῖο ἢὶ5 μαπάβ {πῈ πηοϑὲ σοιη- 
πηοάϊοιι8 ρίαςθβ, δη4 ονεῖσαπὶα δηά 
ρυζ το βϊρης πο 5π|4}} πιπιθεγ οἵ ἢΪ5. 
ΘΠΘΠΊΪΕ5. 

7 Βαϊ 8ρεοῖδ!ν τοοκΚ μα δάνδπίαρε 
οἵ {ηε πίρῃξ ἔογ δ ῃ ργῖνυ δεϊζειηρίβ, 
᾿πβοάι ἢ παῖ τῆς Ὀγυϊξ οἵ ἢΪ5 πδη]!- 
Π 655 ννᾺ5 5ργεδα Ἔνεῦυ ψΠΕΓΟ. 

οὐ ϑηθα Ὀοπολῖ ἴπ6 Ποοὶ οὗ ἴπΠ6 ΟΡ γθβϑουύ, 
ποῖ νὰ πον ἴο ὕὸ δ860η ἃ ΠῈΟΙθι5. οὗ 
ραίγιοίῖβ, ἀδίουτη θα οἡ γοϑιϑίηρ ἴπε ἴγγαηΐῖ ἴο 
της υἱἱογπλοβί, δηὰ οἱ πιδϊηΐαι πίη δ οποθ 
1ῃ6 παίϊοηδὶ γοϊρίοη αηὰ [ἢ 6 βοραγαῖθ πδίοηδὶ 
ὀχίβῖοποθ, [ἴἰηϊηϊογγυρίο διισοθθ5. αἰζεηάθα 
τὲ ΘατΥ ουτί5. οὗ [115 ΡαΓῪ ἀηᾶοσ δὲ 
ἸοδάοΥϑιρ οἵ [πάλ5. 

6. αὐ πριαπκυαγες. Ἠϊδ βγβί διυσσοϑθος ΜνΟΓΟ 
ἃ 50Γ105 οἵ 51 ΓΡ 505... Ε16 διιοηΐν ἀρροαγοά 
δοΐοτο ἴοννῃβ δηὰ υἱ]]ᾶσος ἢ ἀϊὰ ποῖ 
ὀΧχροςί πὶ, δοϑιορσοῦ, βιογπιθά, δηά Ὀυγπί 
τΠ6πΔ. ΠΙ5 αἰΐλοκβ νοῦ ΟΠ] ΠΥ τηδάθ ὈΥ 
ηἰρ] (566 Ὑ-. 7). 

ἀπά σοὶ ἱπίο ῥὶς ῥαπς ... ἀπά ουεγεαριθ.} 
Ἐαῖμοῦ, δ ηα ὉΥ πούτὶπρ πο ἢ}15 μαπάβ (ἢ ς 
ποδί σοιηποάϊοιϑ μ]ασοσ, ἢ6 ονογσαηης," ἄς, 
ΤΊο βοίχκιτα οὗ πηρογίδηϊ ροβίβ 15 γοργοβοηϊοα 
ἃ5 ἴΠπὸ σαιιδὸ οὗἉ ἢὶ5 ν]Ἱοζο 05. 

7. “ῥεωια ν ἰοοξ ῥὲ αὐπιαπίασε οΥ ἐῤὲ πἰσ}ι.ἢ 
ΝΊΚΗΣ αἴας κθ ἅγὸ σορμαγάθα ὈὉγ (ῃ6 Οτϊθηΐα]ς 
ἃ5. ΟΘΡΘΟΔΠΥ ἰληρόγοιιβ, δη ΓΘ νοῦν δοϊάοπῃ 
ἀἀνοηζαγοα οη. ἃ Ἰολάου ννῆοβο αἰίαςκϑ νοῸ 
5υϑίο ΓΟ ΠΥ τηαάρ Ὀγ πἰρῃϊ ννοιυ]ὰ [πη {ἰπ6 
Βαδῖ 5001) δοήιῖσα 4 στορυΐϊαϊίοη ἔοσ οχίτα- 
ΟΥ̓ἀϊπατν ἀατγίηρ. 

8. δο «οὐδὸν ΡΠ ταῦ ἢ ΦΡΙΜΡ τΠ6 
Ῥηγχυρίαη ἡ 5. {πὸ νσγος- ΔΙ ἀσοήσοπίαη ρὸ- 
ΝΟΥΠΟΓ οἵ ΤοΓιδβαίοιη, ν]οηλ Αηξοςσθι5. μα 
πὶ τσ πὴ ἢ πάγον ἴὸ Απίϊοςἢ 
«ἢ. ν. 22). Ηἰ5 σοῃίϊπιαητὸ ἴῃ ἴῃς ΟἤϊοΘ 15 
ΠΗ ΡΠΟα τὴ οἢ. νἱ. τα, 

δὲ αὐγοίὸ πο Ριοίωμει. ὙΠῸ ΠΔΠῚΘ 
Ῥ.ΟΪΟΠΥ ννᾶ5. ΝΟΥ σοτηπίοη αἵ {Ππ6 {{π|6, δπὰ 
(αὐβὸ5. πλυοἢ σοηξιδίοη ; δῖ πὸ Ῥ(ΟΪΘΠΑΥ͂ 
το Ἰηϊοη ρα 15 ΡγοῦδὈΪΥ {Πὸ βοὴ οὗ ἸλοτΥ- 
᾿ηθπὺ5, αἰτοιαν τηοητ οηο ΟΥ̓ {πὸ ΔαΠΟΥ 85 
μισὰ πὸ ἴάνουγ οἵ ΑΒΓ} οΟΙ 15 (οι. ᾿ν. 4.5, 46}, 
“πη σου ρ] οι Ἰἢ ΝΊΟΔΠΟΥ ἀης (ὐογρίαβ Ὀγ 16 
ΤΟΣ Οὗ {πὸ ΕἸγδΕ Βοοῖκ (τ Δίαςς, π. 38). 
Εογ {π απτοςοήοηΐβ οὗ [Π15 Ῥιο ον, 566. τῆς 
«οὐπιηθηΐ οὐ ἴῃς ἰασῖ-αιοϊοα ρμάβϑαρο. 

{4 σοιογηον" Ὁ. Οὐἱοογγία ἀπά Ῥῥοηῖοε 
ἈΡοΟ]]Οη 5. πα σοηδοά ἴο μο]ὰ {παῖ ΟΗΟΘ 
(ἢ. Πἰν 5,. ν0 4, νν 24, σοπιραγοά τυ 
: Δίαος. 1. 20, {Π.- 190-12}, Δρραγθητν Ὀείογο 
ἢἷ5 ἀσατῃ, ἀπ πλα Ὀόρη τορασοά Ὀγ ῬιοΙοπΊΥ. 

1. ΜΑΟΟΛΑΒΒΒ5. 11. ν. 6-ο. 

8 δο ψῃεη ΡὮΠΙΡ 84νν τῃαῖ (ἢ 5 
τδη ἱπογεαϑεά ὈῪ {π||6 δηά {πὲ||Ξ| 
ἃπ4 τῃδλιὶ τῆϊηρβ ργοβρεγεα νι ἢϊπὶ 
51} ποῖα δη4 τηογο ἢθ ψτοῖρ υὑηῖο 
Ριοϊεπλειιβ, [πε ρονεγηοῦ οἵ (ὑεἰοσυτία 
Δηά ΡΠεηῖςε, ἴο γί6]4 τῆογα δίά ἴο τῆς 
ΚΙηρ᾿ 8 δδίγβ. 

9 ΤΒεη ἐογίμψιτῃ σποοβίηρ ΝΙςλ- 
ΠΟΥ 1ῃ6 το οὐ Ῥαδίσος]ι8, οπβ οὗ ἢ15 
βρεςιαὶ ἐγιε πη 8. ἢ6 βεπῖ ἢϊπὶ ΜΠ πὸ 

ὃ. 2. ΤῊΕ ΕΧΡΕΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΝΊΟΑΝΟΒ ΑΧΌ 
ΟΟΚΟΙΑΒ ΑΘΑΙΝΕΤ 0.5. ΨΙΟΤΟΑΥ ΟΕ 
ΙἴυνΡαβ. ΗἸ8 ΒΌΟΡΕΜΝ ὙΒΑΝΚΒΟΙΥΙΝΟ 
ΑΝ ΡΒΑΥΕΒ. 

9-20. ΤΗῖθ ραϑϑᾶρὸ [45 ἴο δὲ σοπραγοά 
ἢ τ Μδος. 11. 418π6ο, ἵν. 1-ἀδ5, ΜΈΙΟΝ 
ΤοΪαῖο5 ἴο {Π6 βᾶπὶθ ὁσσυγγεηςθβ. ὍΤἊὸ (ἰοῦ 
ἀἰβεγοησοβ Ὀεΐννθοη {Πἢ6 ἔννο δοςοιπίβ ἅτε -- 
(1.) ὙΠπαῖ ἴῃ τ Μάδςς. 1 γϑῖ25 5 πηδάθ ἴο 
σοποοῖγο {π6 οδχροάπτίοη, ψ 816 ΡιοΪεπιν, 
ΝΙοδΔηοΥ, ἀπά Οὐογρίάβ ἀγὸ δηϊγυσίοα ] ἢ 115 
Θχϑοιίίοη; διῖ ἴῃ 2 Μᾶᾷςς. Ρί(ο]ετΩΥ ἴοττηβ 
[Π6 ρίαη δηὰ δϑϑιρῃ5 115 ἜἘχϑοιίίοη ἴο [86 {Ὸ 
οἴμοῖβ. (2.) [ῃ τ Μδαςς. Οὐογρίδϑ Ἀρρθδῦβ ἃ5 
(1Π6 δοεΐιιδϊ σοπηπηδηπάθυ, Ὑγ}116 ΝΙΟΔΠΟΥΓ 15 
ὕάΓΟΙν τηδπιϊοποὰ ; ἰπ 2 Μδος. ἴῃ ροβίΠοη οἵ 
[6 ἵνο ἰ5 γτόνεσβθά, (3.) Ὗς νυυίῖογ οἱ 
1 δίδος. θϑιϊπηαΐοα {πὸ ϑυτο- Μαοθαοηϊδη 
ἔογοος δ 47,)0οο (οἷ. ". 39); [056 ὑπάογ 
445 δ 3,οοο (ςἢ. ἵν. 6), γγ}}]6 ΟὟ δυῖθοῦ 
τηΔΚ65 [6 σοϑρθοῖίνθ ΠΌΤΏΒΟΙΒ 2ο,οοο {:,. 9) 
«πὰ ό,οοο (τ. 16). Οη [Πε6 οἴπεον Βιαηά, {ΠῸ 
ΠΕΠΊΘΟΙ οὗ [Π6 5[αίη οὐ ἴπ6 ϑυτγο- Δ δοθἀοπίαδη 
διἄο, ν ῖο] 15 θυῖ 3,000 ἢ 1 Δίδος., ἵν. 15, 15 
Γαϊϑοά ἴο 9,οοο ἴῃ 2 Μίδος. 11]. 24... (4) Τὸ 
Δοσουηξ ἴῃ τ Μδος. Ροθ5 ἰηΐο πιιοῖ ἐτοαῖεγ 
ἀείαι! πη (Παῖ ἴπ. 2 Μδςς. νἱἢ ταβρεεῖ ἴὸ 
[η6 πιοτοιηθηῖβ οἡ ΘἸΠΟΓ 5ἰάθ, τ αγν δηὰ 
οἴμογ ; ψῃΐϊο 2 Μαος. δά ἀβ δὴ [ῃϊεγεϑίηξ 
[ραΐαγο ἰπ [πΠ6 ἀϊν᾽δίοη οὗ δῖ5. ἔοσγοθϑ τηδάὸ ὉΥ 
Τι4π5 («΄. 22), ἀπά Δποῖμογ ἰὴ {πε ρατί δϑβρηθά 
ἴο ΕἸοάχαΣ (τ. 232).». (5.) Τῇ δεςουπί οἵ 
[ιι4ἀ5᾽5 τράγο οἡ ογιιβαίθπὶ δπὰ σεΐυσγῃ ἴο 
ἘΤΏΓηΔι15 ἰ5 ροου αγ ἴο τ Μᾷᾶςς. ((ἢ. [1]. 46--57), 
ὙΡΉΠ]ς (με δοοοιηΐβ οὗ ἢ 5 βρθϑοὶ ἱπιπιθ ΔΈ Εἰ 
Βείοσα τμ6 θαῖίς (2 Μδος. γἱῖ!. 1τ6--20) ἀπά 
Ηἶ5 {πα η Καρινίηρ αἴζεγινατάβ ([014, συ. 27-29) 
ΔΥῸ κἰνοη δὲ Ἰθηρίῃ ΟἿΪΥ ἰπ 2 Μδςςο, ΑἸἰΐο- 
βοῖμοῦ ἴπ6 ἴννοὸ δοσουηΐῖβ μᾶνὰ {{π{|6 (Παΐ 15 
ςοπίνἸοΐογυ ὀχοορῖ ἴπ6 πυμήθογβ, ἀπά μοΙρ 
ἴο ΠῚ οι δαςἢ οἴου. 

9. Τῥωι γογίδευρ εροοοίηφ. ἘἈδίΠεΓ, 
«Απὰ Ἀ6 (2. Ριο]οπΊγ) ἐουν Πἢ οποοσβίπρ," 
ἃς. Ἐναϊά βαγ5 ἴπξ Οὐ Δδυίθοῦ τορᾶγαάθ 
ΡΦΗ 45 ἀρροϊπίίπρ ἴπεδ6 οβῆοογα (' Η[βί. οἱ 
[5.20], νοὶ]. ν. Ρ. 310, ποία 3); θυ {Π15 15. 1Π- 
ςοτγτοοῖ. ὙΠῸ ργοηουῃ ὁ σδη ΟΠΪΥ τεΐεγ ἴο [8Ὲ 
Ἰδϊοσῖ απιοσθάθηϊ, ῬιοΪ ΏΥ. 

Λίεαπον 1δὲ σοι οΓ Ῥαϊγοείμα.} ϑεε 1 ΔΊΔος. 



ν. 10-ἰ5. 1. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒ5. ΝΠΠ]Ι. 

ς. ἔδννεγ τβᾶη ἔυνεπί τπουδαπά οὗ 4} παῖ ννγᾶβ το ἔο ονγ ἀροη μἰπὶ ἔοπὶ τῆς 
ὑπο ῃδίίοηβ ὑπάογ Ηΐπι, ἴο τοοῦ οὔκ ἴῃς ΑἸπιίρῃ Οοά. 

ννθοἷε ρεπεγαδείοη οὗ τε [ἐν ; δηά 12 Νονν ἤθη νγογά ννᾶβ δγουσῆῖ 
ν ἢ Ἀϊπὶ μα Ἰοίπεά «ἰϑο (Σογρίαβ ἃ ὑπο [0418 οἵ ΝΙςδποι᾿8 σοπγίηρ, ἀπά 
σαρίδίη. ῆὴο 1πη πιδίζειβ οὐ νγᾶὰσ ῃδλά ἢε ἢδά ᾿πιραγίεα πο ἴδοβα τῃδῖ ννεῦε 
στοδῖ ἜἼχρεγίθηςβ. νι Πἰπὶ τῆδὲ τῃ6 ἈΓΠῚΥ νν88 δὲ Πδηα, 

10 80 Νίςδπογ ὑπάσγίοοκ ἴο πιᾶκε 132 ΠΕ τῆδῖ τψέγε ἔεαγίι!, δπὰ "" δ13ς. 
ίας.. 80 ΠῚ ῸΟἢ ΠλοΠοΥ οὔ “τἢς σλρῖῖνε [ενν8, ἀϊϑεγυξίεα τῆς υβτῖςε οὗ Οοά, Ηεά, ἀπά Θ΄ 
5,34- 8 8δοι 4 ἀείγαγ τς {ἰδυῖα οὗ ἴψο σοηνεγεά {Πεπηβεῖνεβ ἌννΑΥ. 

τῃουβαπά τα]εη8, νυν σἢ τῆς Κίηρ; ννᾶ8 
ἴο ΡΑΥ͂ ἴο ἴῃς Ἐοπιληβ. 

11 ὙΝετγείογα ἱπιτηεαϊδιεϊγ ἢς βεπὶ 
ἴο ἴΠε οἰτ[ε8 ὕροῃ ἴΠ6 568 ςοδϑῖ, ργο- 
οἰαί πλῖπρ ἃ 84ἰες οὗ ἴῃς ςαριῖὶνε ενν8, 
ΔΠ4 ρῥτοπιἰϑηρ τπδῖ τΠῸ γ δῃου]ά πᾶνε 
ἰουγβοοτα ἃπα ἴεπ Ὀοάϊεβ᾽ ἔογ ομς 
ταϊεηῖ, ποῖ εχρεςτίηρ τῆς νεηρεδηςα 

Ὁ}. 18, δηὰ Ϊοϑορῇ. “Απί. [υἀ.᾽ χὶ!. γ, ὃ 3. [1118 
Ῥσοδαδίὶθ, τπουρὶ ποῖ υἷε ςεγίδίη, [δὲ [ἢ15 15 
τῆς 54Π|6 ΝΙΟΔΠΟΥ ἢοῸ πιαάς ἴῃς ἐχρδάϊοΠ5 
ἀχαϊηϑῖ [υἀπλ οὗ ννῃϊο πη δοςομηΐ 5 ρίνθη 
ΌὈΥ͂ ουν Διιῖμογ ἴῃ ςἢ5. χὶν. δηά χν. 

πὸ 7ξαυεν ἐδαπ ἐαυεη ἐδοιμαηά.}] Ἐοτῖγ- 
ϑουθῇ {ποιιϑδηά, δοςογάϊηρ ἴο ᾿ δος. (11. 39) 
ΔηΔ [οβερδι5 (ἰ “. 2). Ενναϊά δοςοερῖβ [6 
Ἰάγρεῦ ἡυηθοῦ. 

ο γχοοΐ ομὲ ἐδὲ «υδοίς σεπεγαίίοπ Κ᾽ 1δὲ 
“}ε4υ..7] Βαῖδογ, “(Ὡς ψΠο]6ὲ σδο60." (ἰομηρδῖο 
τ: Μδος, [ἰ. 3ς, 36, ψν ἤογο [ἢ}8 ἀδϑίχιι 15. ἀϊδ- 
τίηΓΕἸΥ ἀϑογθεα ἴο Απιϊοςδιι8 μ᾿ πι56 1. 

«υδδ δὲρε δὲ 7οϊπεά αἴο Οογχρία..) 8εὲε 
τ Μᾷοο. ἰϊ. 38... 1ν..1, 5), 18; ἰοβερῆ. “" Απῖ. 
[04 ΧΙ! γ, δὲ 3,4: 

10. Δίίεαπον ὠπάεγιοολ ἢ ἘἈαῖμοῦ, “ ἀϑεθτ- 
ταϊπθᾶ." [ἰ 5 τερτοβοηϊθα 5 5 ονη ἰάθᾶ 
παῖ μ6 5ῃοι)]Ἱὰ γαῖϑο ἴΠς ΠΙΟΏΘΥ ννδηϊοὶ ἴῸγ 
τ6 ταθυῖς ΌΥ ἴῃς 5416 οὗ ἐ με β'ανεϑ. 
Νοῖς (Πδῖ τ ντῖῖογ οὗ [6 ΕἸγϑῖ Βοοκ Κποννδ 
ηοιμίης οὗἁὨ 1:19 ργοροβθά δρρ|ιοβίίοη οἵ τῆς 
πΟΠΕΟΥ, δηά ἴπδὶ Κ οπιδη ἢἰδίοῦυ κποννβ ποϊδίην 
οὗ Δῃγ “{πδιυῖε" ἀϊο αἱ 1815 {ἰπ|6ὸ ἴο Ἀοτης 
ἴτοπὶ Απιοςῆι8. δ γα ννὰ8 ποῖ {γ υ ΩΓ ἴο 
Ἀοπια; δηά [ἢς 145. ἰηδίδ!πηοηῖ οὗ ἴῃς ἰηἀοπ|-» 
ΠΥ ἴο ψδὶςῖ Αἠἰοσῆυ5 ἴη6 Οτεαΐ θοοδπιθ 
᾿Δ0]6 δὔεν τη6 Ὀαῖ|6 οὐ Μαρηξβία, ννὰ8 ραϊά 
ΌὉΥ ΕΡΙΡἤΔΠ6Β ἴῃ ΒΟ. 173 (1ωἰν. ΧΙ, 6), εἰρῆξ 
γεαῦβ Ὀείογο [ἢ15 ὀχροάϊ!οη οὗ Νισδπου 8. 

11. 10 εἶδ... ὠρορ δὲ “εα οοαϑ.}] ΤῆΘ 
Ῥηαηϊςίδη οἰτ]68 Ἐϑροςία!γ, νης ρῥγοδίεά 
ἱδγξεὶν ὈΥ ἴῃς 54]ς οὗ βἰανεβ (ΕΖθκ. χχυῖῇ, 11). 

7 οιωυσεοτε «πᾶ (ἐπ δοαίες 70, οπἊ ἐαίεπὶ.] 
δ]δυοϑ ννοΓο οδ θὰ “ Ὀοάϊ65᾽ 1 (ἢ ἰαῖοσ Οτοκ, 
Ὀοϊηρ τοξαγάοα τδίοσί αι! υ, 48 τῆοτο ᾿ἰτὰ ἰπ|- 
Ρἰεπιοηῖϊα (ἔμψυχα ὄργανα, Ατἱοῖ. "ΡοΪ.᾽ 1. 2). 
ΝΙΏΟΙΥ δἰδνεβ ἴοσγ ἃ ἰδίοπί ννὰ5 δὴ ὀχίγαδογάϊ- 
ΠΑΓΙΥ ἸΟΥ ΡΓΙοθ, μθη 4}1 οἶδθϑοβ οὗ 5ἰατθβ 

14. ΟἸδεῖβ 80] 8}1} τῆδλὲ {πεν ἢδά 
ἰεί, δπὰ τιμαὶ] Ὀεβουρῃς τῆς [,ογά 
ἴο ἀεἶϊνεγ {Πεπὶ, Ὀεϊπρ 3014 Ὀγ τῇῆε 
ννοΚεά Νίςαποσ Ὀεΐογε {πεν πιεῖ ἴο- 
σειδεγ: 

Ι5 Απά [ἢ ποῖ ἔοσγ Πεῖγ οννῃ 534.κ68, 
γεῖ ἔογ ἴῃς σονεηδηῖβ ἢς ἢδα πιδάς 
ἢ τηοῖγ ἐδίμοῖβ, ἀπά ἔογ 5. ΠΟΙῪ 

ΜΓ ΡῈ ἴο δα ἱπο]υάοά ; 5ἰπςο ἴἴ τνᾶβ νυ Ὺ {ΠΠΠ|Ὲ 
ἀδονο [ἢ Ἰοννεβϑῖ συγγοηῖ γαῖθ. ταὶ, ἀοςοτά- 
αἴης ἴο Χεποόρδοη (’ Μεπι.᾽ “1. ς, ὃ 2), ννὰ5 ἢα 
α»ηα (2..Δλ. (δρίϊνεβ ἰῇ νγὰγ γα γα Δ τΙν 
τοαφοιηδθὶς δἱ ἃ γεπα (Ατὶϑῖ. " ΕΠ. ΝΙς,᾽ ν. 6, 
δ 1). δίγοηρ δηὰ Ἴᾶρδῦϊο ἰδνοβ ἐείοῃποά 
ΠΟΙΩΠΊΟΠΙΥ ἴδῃ »πἰπς (404); 5. ΡΟ ΟΣ ΟΠ68 
δοπ)γοιίπλ65 οι ποα ἃ ἰδἱθηὶ (2401λ. Τὸ σαῖς 
εβι δ] ἰ5ηεὰ ΟΥ̓ ΝΊΓΔΠοΟΥ πιδάς τῆς ὑγίςς οὗ ἃ 
βίανα ἰπο-ἰΠιγάς οὗ ἃ »ηἶπα {ι: 135. 44.). 
Ης πιιϑὲ πᾶν ὄχροοϊθὰ ἴο 561} 18ο,οοο, ἰῃ 
οΥάδγ ἴο οδίαϊη ἴδ 2οοο ἰαἰδθηΐβ νυν ἢ οἢ πόδ 
ἰηϊεπάοα ἴο ταῖϑθο.0 Οπ πὸ Ποοςκίηρ οὗ [ἴῃς 
βἰδυθ- τ γδηϊ5 ἴο ἴἢ6 ϑγτίδη στρ οἡ ἴῃε 
οςοδϑίοῃ, 566 1 Μᾷδος. 1". 41. 

138. Τρεγ δαὶ «υεγε αγγμὶ . .. Μεά. ὙΤΠε 
δι μποΥῦ οὔ ΕΊγοῖ Βοοῖκ σαγ5 [ἢδὲ [τ|6485 ᾿Ισσυιοὰ 
Δ ογίον [δῖ 411 [ἤοϑε νῆο ννόῦὲ αἰγαιὰ ββου ἃ 
ἀϊδβροῦβα ἴο δε ῖ]γ ἢοπλ68 (1 Μᾷδος, 1}. 56). 

14, Οἰδεγὶ «οἷά αἱ ἰλαὶ ἐδὲγρ δαά ἰω3.] 
Ἀδῖποῦ, “86 οΟἴΠοΓβ, οΥἮΎ 8.6 Σουπιδὶπ 91." 
ΤΏς ἔαςξ 15 υπηοίϊςρα ΌΥ ἴπε νυτῖϊον οὗ 16 
ΕἸγβὶ Βοοῖκ, δηὰ πιδὺ ρεγθαρβ δε ἀοιιδίε. [ἰ 
5 ὨΟΐ ΥΘΤῪ οἰθᾶγ ννῆδί υρὶ νο5 |Κὸ [ἢο586 ῆο 
ἔογηθα ἴΠῸ Ἀγ οὗ [υἀᾶ5 (τ Δίαςς, 1}. 41, 
44) νου] πᾶνε ἴο 86]], οσὐ ἴο νῃοπὶ [ΠΟΥ σου]ά 
561}, 0.ὴ1655 [ἃ ΤΟΙ Οοὔο ἴο Δηοῖδοῦ. 

ὀφύογε ἐδὲν νιοὶ ἐορείδεγ.}] Ἐδίμοσ, “" θεΐογε 
89 701} πῃ πὴῦ {δ θπι," ΟΥ̓“ Ὀοίογο 89 
δοϊποῦ Ὀδ: 119 τϊΓῈ (Β6:. ΝΙσΆΠΟΥ Πα 
ἃ8 ξοοά 45 5οἱά ἴῃοπὶ; :.6Φ. Βα δαά διτδημοά 
ἴον {πεῖγ ὑγῖίςθ, δηἀ ἰην θεὰ {μοὶγ ρυ ΓΟ 56Γ8 
ἰηΐο ἢΠ͵8 σΡ, θοίογο δ6 δά ὄδνθῆ 80 πιιςῖ 85 
τηοῖ {Ποῖ ἴῃ ἴπὸ Πο]ά, 

16. γον ἐῤὲ εουεπαηπὶς δὲέὲ ῥα »ιαάε «υἱδΦ 
ἐδεῖγ 7αϊδεγ..) ,45. Μῇ ΑὈγαμᾶπι, [βαᾶς, 
δηά ἰ|δοοῦ (5ε6 οἷ. ἱ. 2), Δηὰ δραίη τυ τῆς 
νυ Βοἷς παίΐοη ἰπ ἴῃ ψν]Π ἄογπεβ5 (ἔχ. χῖχ, ς-- 8: 
ΧΧΙ͂Υ, 3-3; ΧΧΧΙΝ, 10). 

από 7 γ δὲς δοὶγ απά φίογίοι. παριεὶς “αἰο, 
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ζε λδλίῖας. 
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Δληἀὰ ρἱογίοιιβ πδπιεἶβ βᾶκα, ὃγῪ ψ σῇ 
{πεν ψψεγεὲ Τα] εά, 

Ι6 δο ΜδςἼςδδειιβ8 Ἵδ᾽εά ἢἷ8 πγεῃ 
τορεῖμοῦ υὑηΐο ἴῃῇ6 ΠυπθεΓ οὐ 51Χ 
τῃουβαηα, δπὰ Ἐχπογίθα τἢδπὶ “ποῖ ἴο 
δε 51 ΠΟ Κοη νι τοσοῦ οὐ [6 ἜΠΘΙΏΥ, 
ΠΟΙ ἴο ἔξαγ πε ργεδῖ πλυϊττὰάς οὗἁ τῃς 
Ποδίδεβη, ννῆο σδηια νγοηρίιγ φραἰηϑῖ 
θη; δι τὸ Πρἢς πχαπέι!γ, 

17 Απὰ ἴο εἴ δείογε 1Πεὶγ ἐγεβ τῆς 
ἱπ)υγγ τπδὲ {ΠεγῪ δά ὑπ) υ5]γ ἄοπε ἴο 
16 Ποὶγ ρΐδςς, δηά τῆς οὐαὶ μδηα]ηρ 
οὗ τῆς οἷν, ναοῦ {παν πιδάθ ἃ 
ΤΏΟΟΚΕΓΥ, πὰ 50 {Π6 τα κίηρ ἀννᾶγ οὗ 
[ἢε ρονεγηπηεηῖϊ οὗἉ {Πεὶγ ἐογείδι μετ : 
ΒῚ Εογ τπεγ, 5344 ἢ, γιιδε ἰπ ἘΠΕΙΓ 

ψνεάροηβ δηαὰ δοϊάπεββ ; δι οὐ σοη- 
Πάσπος ἰ5 'π τὴε ΑἸπιρῃτγ (σά, ννῃο 

ὦγ «υδιωρ ἐδὲγ «ὑϑγὸ εαἰϊά.} Ἀδμοσ, “ δηὰ 
'νασδιιβα οὗ τπεῖγ θείης σα]]οά ὈΥ ἢΪ5. ΠΟΙΪΥ ἀπά 
π]ογίοιιβ παᾶπιθ. Βσδιιθο, 1.6., ΠΟΥ ννεσα 
Κηονη 85 “ ἴπ6 Ρϑορὶς οὗ σοά᾽" (ἔχ. χχχῆϊ. 
11; οι. ἴχ. 26, ς.), δηὰ {ποῖὶγ ἀδϑίσγιοτίοη, 
αἴ ΒΓ ἢ ΝΊσΔΠοΥ αἰπιθῦ, ννοιἹά αν Ὀοοη ἃ 
βοτί οὗ ἀϊβδῃοποιγ ἴο (σα ΠιπΊβο  , 

16. πίο ἐῤὲ πωριδδογ οὗ οἷκ ἱδοισαπά.] ὍΤΠῈ 
ὙΥΙΟΥ δθοπὴβ ἴο αν ἔογροίζζοη νυν αΐ μα μα 
βαϊὰ, οἵ την δανηρ “ἢΠεὰ δηὰ σοηνονοά 
{ΠΟΠΊβοῖν 65. ἀυνᾶν "ἢ (νυ. 132). Ηδ πλαῖκος (ῃ6 
ΠιΊθΟΥ οὗ [υ45᾽5 Ἄττην, δἴϊοῦ [815 ἀείεςτοη, 
ΟΧΔΟΙΪΥ {Π6 ϑαπὴς 85. δοΐοσγτε ἴἴ. (δ5ε6 υ. τ.) 
Τῆς ντῖοσ οἵ (6 ΕΒιγοῖ Βοοκ, οἡ ἴπ6 ςοπ- 
ΓΑΓΥ, πηακο5 [Π6 ἀγπιθαὰ ποθὴ ΨΠΟ τοτηδιποὰ 
1 [πιάὯ5 ηο τπλογὸ {ΠΔη 2,οοοὸ (1 Νῖδος. ἵν. 6), 
ἈΠα [οβορῆι5 ἀρτοθ5 νν ἢ [815 ἐϑειπιαῖς (6 Απί. 
]0ἀ;᾽ χὶϊ. 7, ὶ 4). 

πον ἰο 7εαν δὲ σγεαί ημμμάρ ΟΟἸΏΡΑΓΟ 
ι Μδος. ἵν. 8. 

17. ἐδὸ ΤΡ... τρια! ἄοηο ἰο ἐδὲ ῥοῖν 
216ερ.1] ὅς ἀθόονς, «ἢ. Υἱ. 2--5. 

ἐδὲ ἐγμοὶ ῥαπάζρην ΟΥΓἹ ἐδὲ εἰν, αὐδογοοῦ ἐὸν 
»ηαήο αὑμοσξογγ.] ΠΟ ἱπΠδὈΙΔηΐ5 οἵ {πο οἰτΥ, 
ΓΆΛΠΟΥ τΠη [Π6 οἸΓΥ [5610 δούὺῃ ἴο ὕὸ ᾿οῦς 
᾿ἱπτοηἀρά, αηὰ {Π6 τοϊογρηςο τὸ Ὀ6 ἴο [Π6 
Ἄρσο] απ πη Ὁ ἀπ ὁ πιοςκιηρ " οὗ τδῃὸ 
ἸηΔγῖγγθ. (δύ οὗ, νι]. 7, 10, 13) ἄς.) 

ἐῥὲ ἑαξιησς σαῦαν 97 1 ὸ σουῤγηριοπὲ 9 ἐδοῖν, 
ουεβείφονς.] ΤῊς ἀρροϊηϊπιοηΐ οὗ ΡΏΠΡ (Π6 
ΡΠ ΓΥαη ἃ5 ϑυ ΓΟ ΔΙ πο ἠοπῖα. ΡΌΨΟΓΠΟΣ οὗ 
Ἰογιυβά!οπι (ον. ν. 2.2). πα {πὸ βοπτηκ οὗ τογαὶ 
ΠΟΙ 55:0 Π0 Γ5. ἔσο ΔΠΠΟΟΝ νὰ ἀπ] πο 
ΡΟΝ ΟΥ5 (σι. νἱ. 1), νότος ΠΕ ΠΙΠμο ἢ5 οὗ [86 
τΟΥπ5. οἡ ὙΠΟ Ν {πὸ [οὐν5. αἱ Ὀοςοπιθ διδ- 
Ἰοςῖ5 οἵ της δυγος- ΔΙ σοι οηία Κιηράοπι, αηά 
αἰποι πο ἴὸ αἢ ἀὈο] οι. (κατάλυσις) οὗ {ΠῚ τ 
Δηςοδίγαὶ κονογηιποηῖ. [ὑπο γ {ΠῸ ἤν 5ν5- 

1. ΜΑΟΟΑΒΒΙΒ 5. ΓΥΙΠΠΙ. 

ἂῖ ἃ Ὀδοϊ ολη οδϑὲ ἀονπ δοῖῃ τποπὶ 8.6 

εἶν. σό---2ο. 

(δῖ σοπλθ ἀρδίηϑι 15) ΔΠ4 4]50 ]} (ῃε 
νν τά. 

19 Μοζεονεῦ ἢξς τεσουηῖεά ὑπἴο 
τε ννμδῖ Πεῖρβ {πεῖν ἐογείδί μετα ἢδά 
ἔοιηά, ἀπά ἦμονν {ΠῸῪ νγεγε ἀεἰϊνεγεί, 1 Μη: 
ψἝΏδη ὑπάδγ δοηηδοΠο γι Ὁ δὴ δυπάγο( «ἢ. τ: 12, 
ἔουγβοογε δηά ἔνε τῃπουδαπά ρεγβῃεα. 

20 Απά ἢ τοϊΪά τῆεπι οὗ τῃε δδῖεὶε 
τῆλ 1ΠῈ Υ παά τη Βαθγίοη σι τῆς 
(ὐαἰδείδηβ. ἤονγ {ΠῈῪ σᾶπὶς δυΐ εἰρῃς 
τπουβαηά ἰῃ 411 το τπῃ6 Ὀυβίποθ5, ψπἢ 
ἴουγ τῃουβαηά Μαςεάοπίδπ8, ἀπά τἢδὶ 
1{Πε Μαςεάοπίδηβ δείηρ᾽ ρεγρίεχεά, τε 
εἰρῆς τῃοιυβαηὰ ἀεδῖγογεά δὴ ἢυπάτγεά 
ΔΠΔ τνγθηῖν τπουβαηα δεσδυβε οὗ (ἢς 
Πεῖρ τῆδῖ τῆεγ μδὰ ἔγοπι ἤδᾶνεη, ἀπά 
80 Γεςεἰναά ἃ ργεαῖ θοοῖγ. 

ἴεπι, [6 ΗἸρ Ῥυίεδῖ νγὰβ ἃ τηογε ρυρρεῖ ἰη 
τῆς Δηἀ5 οὗ (πε ὅγγο- Μδςοοάοηϊδη ρονογπου. 

19. Μογδοσεῦ δὲ γεεοιρίεα ρΐο ἐδεηι φυδαΐ 
ῥείβε ἐρεὶγ 7ογοίαίδεγς ὀαάδ ,οωπά.) ΤῈὸ 
ΓΟ οὗ ἴῃ ΕἾγδέ ΒΟΟΚ πιᾶκοβ ἢϊ8 5016 
᾿ιἰδίοτις γοίογοηςε ἴο ὃὈ6 ἴο {π6 ἀο]νογαησο οἵ 
[5γδεὶ ἔγοτῃ ἴη6 Εργρίδης δὲ 16 Κ δά 868 (εἰ. 
ἵν. 9). ὙΠῖδ ΟΟΥΓ ργεβθηΐ δυίΠΟΥ οπῖβ, ΜνὨ]]Ὲ 
ὈτΙηρης ἔογιναγά ἵννο οἴου βτοδῖ ἀ 6] τ γᾶποῦβ. 

μπάεγ ϑεππαςδεγὶ δ.) 866.  Κίηρϑ χίχ, 15: 
δηα σοπΊραγο 1 Νίδος. ΥἹ]. 41. 

20. ἐῤὲ δαΐ]ε δαὶ δεν ῥαά ἐπ Βαῤγίοη «ὐὴδ 
ἐδὲ Οααϊαπ..ἢ ἈδίποΥ, “ἴῃ ΒΑΌΥ]οΣΐΑ." 
Νοιίπίηρ τῆογο 15 Κποόονίῃ οὗ [5 δῃραγροπηοηῖ, 
Οδ]αϊϊδη ἴγοορβ νοῦε νυν] ον οπιρὶογοά ἃς 
ΤΠΘΙΟΟΠΔΙΙΟ5. ΟΥ̓ ἴῃς Αϑίαϊίς Κίπρδ [ῸΓ 50ΠῚ 
[ἰπὶ6 αἴζοῦ {πῸ ρτοαῖ Οὐδ δύδη ᾿ηγοδά ἰηϊο Αϑιᾶ 
ΜΊποσ ἴῃ πο (ΠἰΓὰ σεΕΠΓΌΓΥ Β.Ο. (π5[1η. χχν. 
2, ὃ 10), Ὧπα ἴδ βαἰά ἴο μανὸ ἔοιρπί οἡ δοίἢ 
516465 ἴῃ ἴη6 νναγ οὗ Απέοςδιβ ἴμ6 Οτεαῖ νπῃ 
ΔΊίοΪο. Α5 Βαῦγίοη ννᾶβ ἴῃ ἔαςξ (Π6 5δοθηθ οἵ (ἢ]5 
ΒΓ Ε]ς, 1 [5 σοπ]οεςζυτοα τπαῖ [25 41} 405 
ἴο δοιὴς δρίϑοάς οὗ {πΠῸ σοηϊοϑβί, ποί δἰβθινῃεγα 
τησπιϊοηοα, ἰπ πο ἢ {π6 [ἐν Ψ8Ὸ ϑβεγνοά 
τ 6ογ Απιοςθι5 δ ραϊηρὰ 4 υἱοίουγυ ΟτΕΓ ἃ 
ἰατρὸ Ὀοὰγ οὗ (ὐα]αίδηβ 'η [ἢ6 5οσγνίςς οὗ Μοἱο 
(Οστπ τ). 
«οἱ ὥόγ ἐῤοισαπά )ΜΗακεάοπίαη.. Δ. 

ὁ δΥγο- Δ δοράοῃίαῃβ "---ΟΥ̓δεκ συ δ]εςῖδ οὗ ἴῃς 
ϑοϊουοσ!άς, 

ἐδὲ εἰσ ὲ ἐδοισαπα ἀεί Γογεαῖ απ φωπάγεά ἀπά 
ἐπυοηΐν ᾿φοισαπά.) Ηοτο {Πδγὸ 15. ῥγόθαῦὶν ἃ 
στοαῖ ὀχαμμογαΐίοη. ΤῊ (Οὐδἰδἰίδη5, ἴῃ {{ε 
ΠΟΙ οὗ {ΠΟῚΓ ῬΓΟΒΡΟΓΥ, πϑνογ Ὀγοιρῃὶ ἱπίο 
τς ΠοΙὰ πόσο απ δθοιιΐξ 2οιοοο "ϑΑΙΤΊΟΓ5 
({πν. χχχυηι, 16). Μογθονοῦ, [86 ηυπιδεγ οὗ 
ΤΠΟΓΟΟΠΑΓΙΟ5 ἴπ (ἢ 6 5ογνῖος ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ βἰπρὶο ᾿ϑίαι!ς 
Καὶ [5 ποῖ ἐουηὰ ἴο ἢανο ὄὌχοθθάρα 8,0οο. 

απ 0 γεζρίεά αὶ σγεαὶ δοοίγ [ΛΊΘΓΑΙν, 



᾿ῷ 

-᾿.ο 

6ό. 

ν. 21---27.} 

21 Τἢυ5 Πα Πα ἢδὰ πιδάς τΠεπὶ 
δοϊά νι τΠμε85ς ννογάβ, ΔπΠ4 γεδαγ ἴο 
ἀϊς ἔογ τΠ6 ἰαννβ δπά τῆς σομπίγ, Πα 
ἀϊν!ἀοα ἢϊ5 ἈΓΠῚΥ͂ ἰπῖο ἔουγ ρΑΓΌ ; 

22 Απά ἰἸοϊπεά σι Πἰπιβεὶ ἢ 8 
οὐ Ὀγείῆγεη, ἰεδάειβ οὐ βὰς ἢ Ὀδηά, 
10 τυΐ!, δίπιοη, δΔη 4 [οβερῇ, ἀπά [οπδ- 
τἢδη, ρίνίηρ;, ἐς ἢ οπς πἤεεη πυπάγεοά 
θη. 

23 ΑΪβ8ο δες σῤῥοϊπίεά ἘΠελΖΑΓ ἴο 
τελά τῃ6 Ποῖὶγν θοοΐκ: δπά ννῆεπ δε 
Παά ρίνεηῃ τε 18 τγδισηνογά, 
ἼΤΕΗς Πεὶρ οἵ Οοά; Πἰπιβεϊ Ἰεδαϊηρ 
(Π6 ἢγβῖ δαηά, πε Ἰοίϊπεα δαιὶς στῇ 
ΝιΙ;ςᾶπογ. 

“τολῖ δάνδηϊαρο." ὍὌῆο πδίυτγο οὗ ἴῃς δά- 
νδηΐδρε ἰ5 ηοί 5ἰδίεβα. 

41. ῥὲ δυϊεά δὲς αγη ἱπίο ζϑμγ ῥαγί.} 
{Ἀφ ἸΠᾺΟΓΆΙΥ, “Ης πιδάς ἃ βοζτὶ οὗ Ζουσζο]ϊὰ 
αἱνίδΐοι οὗ [ιἷὶ8 δυιηγ." [{ 5 ποῖ πιοδηΐ 
τῃδί ΠῈ τηδάς δὴ δοίιιδὶ βορδγαίϊΐοῃ οὐ ἢ]5 τηδῃ, 
τη 56εηΐ ϑοιὴς ἴο ἤρῇῃϊζ 'ῃ οπο ρ]αςο δηὰ 5οῃπλὸ 
1 8Δηποίδπεσ, ἃ5 νγὰ8 ἀοπθ ΟΥ̓ ἢἰ8 δάάνουβαγθβ (1 
Μᾶςς. ἵν. 1--2), Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἴπδιὶ 6 δηγο θα ἢ 15 
50] 16 Γ5 ἴῃ ἔουγ γερὶπηεηί8, λον πάθον 118 οσσῃ 
ἰραάοσ, ὍΠο ἰοδάοῦβ εσὸ ἢ πΊ56}} δηὰ ἴῆγες 
οὗ 8 ὈγοίποΓ8, δίπιοη, [οἷ, δη( [οπδίμδῃ. 

Δ. .ο:ερδ.}] ὌΠ5. “ [οϑορῇ " ἰ5 οἹθατ 
18ε Ὀτοῖδεγ ΚΟΝ ]οἤη δΥ τδς δυῖβογ οὗ ες 
Εἰγϑῖ Βοοκ (ςἢ. 11. 2: Ιχ. 16, 38). Ιἰ ἰ5. ποῖ, 
Ὠονένογ, ἃ ὙΤΌΠΡ ΤΟΔαηρ, οὐ δύθὴ ἃ ΓΟΙῸ 
5:10 οὗ ἴ6 Ῥεῆ οἡ ἴδε ρατί οὗ ἴῃς νυυῖον, Ὀυϊ 
ΡΓοΟθΔΌΪΥ δὴ δεΐυδὶ πιϊϑῖακθ. Ης τορεαῖβ [Π6 
Φ͵ΓΟΓ ἰῃ οἷ. Χ. 19. 

ξἰυἱηρς ἐαε οπὸ ἤβεεη δωπάνεά »ιοπ.} ὍΤΉϊ5 
βἰδίειηεηϊ λ530Πη65 παῖ τῆς (οἴδ] Πιι ΠΌΘΟΥ νυ 88 
ό,οοο, 85 5ἰδίεά ἴῃ υ. 16. [ἢ ἰξ ννᾶ8 τϑϑ]}]}ν 
Ὧ0 πιοῦὸ ἴδῃ 3,.9οοο, ννγὲ πιιιβὲ τοραγὰ τΠ6 
“ γρα πθηῖ5 ᾿" 45 Ποῃϑίβίίηρ ολοῖ οὗ 750 ΠΊΘη. 

48. ἥο δὲ σῤῥοϊπ!εά Εἰεαξαν ἰο γεαά δὲ 
ῥοίν δοοί.] Ὑδα εχίβιίπς Οὔεεκ τεχῖ 15 υπ- 
Ὁ͵ΑΙΏΤΊΔΙΟΔΙ, δπὰ σβπηοί ὃς 5514 ἴο ἢᾶγα ΔῃΥῪ 
ζω {τιν ἐπι Ε ΒΏΠΕΕ τηοδηΐηρ. [ἴ 966Π|8 Π6,65- 

ἴο οπδηρε παραγνοὺς ἰηΐο παραγνῶναι, ἴῃ 
ογάεσ ἴο οδίδϊη δηγί πᾷ ᾿ἰκὸ ἃ 5διἰσίδοϊουυ 
86η56. δ᾽ 6 ΠΔΥ ἤθη 80ΡΡΙΥ ἔταξε ΠῸΠπι ἴῃς 
τάξας αἵ ἴῃς Ὀσοχιπηΐηρς οὗ Ὁ. 22, ἀπά ἰγαηϑ]δῖο 
485 ἰη ἴῃς Εηρς ἰ5ἢ Νεγβίοη. ὙΠῸ δοὺς οὗ ἴΠ6 
δεςοηά οἶλιι5ε ργΓΟΌΔΟΪΥ πλϊ51ε ἴῃ 6 ΠΟΡΥ 55. 

ἐδὲε «υαἱοδαυογά, ΤὍε δεῖ 97 Οοά.} Αοπι- 
Ῥᾶγε οἷ. ΧΙ. 15. Οη ἴδε ρῥγδεῖίίςς οὗ ρνίης 
ἃ ψαϊομινογαὰ ἴο Δη ΔΙτῊΥ δδοιϊ ἴο δηζαξε ἰῃ 
ὑαῖΈ}|6, 8ε6 Χϑη.  Απαῦ. ἱ. 8, κ 17; " αγτορ.᾽ 
ἀν], 3, ὃ 58: υἱῖ. 1, ὃ το; Αρρίδη, “ Β6]1. Οἷν. 
ἱϊ. γ6; ερεῖ. “Ὡς κς ΜΙ|]. 1.3, ἄχ. 

δέν οί ἱεαδίηρ ἐδε ἥγ1: δαμά.} 1.. ἴῃς 
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Β.α. 
εἰς. τόδ. 

24 Απάὰ ὃὉγ τΠς Πεὶρ οὗ τῆς ΑἹ- 
ταρητγ {πεν 5[ενν ἀδονε πίπε τδου- 
βδπηα οὗ τπεὶγ Ἔῃθπγ168, ἀπά ψνουπάεά 
Δηά πηδὶ πιο τἢ6 πιοϑῖ ραγὶ οὗ Νίςδ- 
ΠοΙ᾿β ποβῖ, ΔΠ4 80 ριιῖ ἃ}1] ἰο Ηϊρῆξ ; 

25 Απά τοοῖς “ΒΕΓ τποηθΥ [Πδῖ “ τετ. το, 
οαπηε ἴο ὈυΥ τἴβεπὶ, ἂπά ρυϊευεὰ ον 
ἴΠεπὶ ἔλγ: δυῖ ἰδοκίηρ τἰπια {ΠεῪ 
Γοϊυγηδά : 

26 ον ἴἴ νγὰϑ8 τῆς ἀδγ Ὀείοτε τῆς 
ΒΔ Ὀρδιη, Δπ4 {πεγείογε {ΠῈ }Ὶ πουϊά 
ΠΟ Ἰἰοηρεῖ ρυζδὰς το. 

27 ὃο Ψψηδη τῆς 
ΠΉΘΙΓ ἈΓΠΊΟΙΓ ἐ εἰπε; δηἀ 58ρο 1] δά ἐλε φησ: 
{Πεὶγ επαπιῖθβ, ΤΠΕΥ οςουρίεά τῆεπι- ἀγνμσην. 

δὰ ρδιβεῖγαά ᾿ς Ἴγαι , 

βγϑῖ οὗ {ἢς ἴουγ τορί θη ἰηῖο νν ἰςῖῆ πος δά 
αἰνοα Πὲ5 ΔΓΙΩΥ (Ὁ. 21). 

δὲ Τοἱπεά δαϊεἶς «υἱ!δ' Νίεαπονγ) ΝΙσδηοσ, 
ΔΡΡθᾶγβ, νν85 ἰη σοπῃηδηά οὗ (Π6 πιδίῃ ὈΟΑῪ οὗ 
δυγο- Μδοβάοηϊδη ἸΓΌΟΡΘ δησδιηροὰ δὶ Επὶ- 
ΙΏΔΙ5, ΜΗ [υἀΔ8 δἰίδοκεοά, αἴζτεῦ Οογρίαϑ 
δὰ Ὀδθη δεηῖ ψ ἢ ἔνε τπουβαηά πηοη ἰηΐο [86 
Ἀ}1}1-σουπίγγ ἴο δἴῖδεκ μη (1 Μᾷδος. ἰν. 1--Ἰ4). 

24. ἐδὲγ “ἶεαυ αόουε πὶπε ἐδοισαπά.)] ΤῊς 
ἰδίῃ ἃ γσεςκοηδά ὃγ ἴῃς υτίτοῦ οὗ ἴἢε Εἰγϑῖ 
Βοοῖκ 45 “ὕροῦ ἃ ἴῇγχος [Βοιυιβδηα "ἢ (ςἢ. ἱν. 15). 
80 4130 [Ὀβερῆιβ (΄ Απὶ. [υἀ. χί!. γ, 8.4). ΤῊς 
ΡΓΟΌΔΌΙ ΠΥ 15 ἰπ ἔδνοισ οἵ ([Π6 8:18}16 Ὁ Ὠυπθ 6 Γ. 

από «αυοωπάεα απα »παϊριο {δὲ πιουέ ῥαγί ὁ, 
ΜΝέκαπον. δοι.] Αποῖμοσ ὄὀχαρρογαίίοη. 1 
3,)0οο τνεγο ΚΙ Ϊοα, 1 18 ποῖ {ἰκοὶν παῖ πιοῦσα 
τῇδὴ ὅ,οοο νεῖ νουηάδεά. Βυΐ ΝΙΟΔΠΟΥ 8 
ποϑὲ πδὰ πυπηθεγοά ἔν η ἱποιιβαπά, ἀοσογά- 
ἴῃηξ ἴο οἷν δυὐΐϊοΥ (υ. 9); ογίγεϑουθη (Ποι- 
8δη(, δοςογάϊης ἴο ἴ!ς ψτίϊεν οὗ ἴῃς ΕἸγϑὶ 
Βοοκ (τ Μδςς. [11. 39). 

45. “154 ἰοοῖξ ἐδεῖν πομὉ ἐδαὶ ξαηιο 10 δὼ 
ἐδενι.Ἶ 566 ἅδονθ, ν. 11, δηα σοήραγο τ Μᾶςς. 
1:1:1.41. Οη ἴΠ6 ΓΙ ἢ Π655 δηά δυιπάδηςο οὗ [ἢ6 
5Ροἱ] ἴάκοη δήϊογ (ῃς δίς, 866 τ Μδςς. ἵν. 21. 

αηδ ῥωγεμεά ἐδεπ ζαγ. Το Οδζαγα, Αζοῖιιβ, 
Ἰαπιηΐα, δπὰ ἴθ δογάθγβ οὗ [Ἂἀυπισα (ἰ01ἀ. 
Ὁ. 15). 

δμὶ ἰαεξίης ἐἰπιο ἐδ γείμγποά.)] ΤῊΣ νει τεῦ 
οὗ ἴῃς Εἰγϑῖ Βοοῖκς αἰ δυῖΐῖοϑ ἴΠ6 δἰνογῖ ρυγϑιῖ 
ἃπὰ βροθαγ σεΐυγηῃ οἵ [υελ5᾽53 ἈΙΤΩΥ͂ ἴο {πὸ 
ἔλεϊ [πὶ Οογρίδϑ, ἢ ἀπ ὑπῦτγοκεοη Ὀοαγ οὗ 
δυσο- Μδοοάοηΐϊδη ἴγοορϑ, ννᾶβ ἴῃ ἴδε ἱπητηθ- 
ἀϊαῖο ποὶρῃθοιτγποοά, ἀπά μδὰ ἴο ὃὈ6 συδτάεά 
ἀγαϊηβῖ (1 Μδος. ἵν. 15-18). Ηδ6 5405 ποίην 
οὗ ἴῃς ἀρργοδοῖ οὗ ἴῃς δαδυδίἢ. 

47. «ὐδένηι δεν δαά σαἐῥεγεά ἐδεὶν ἀγηποισ" 10- 
ξείδεγ. Ἡετε ἴμογα 15 δῃ “ υηάεβίρηεά ςοἰης!» 
ἄθηςο " θεΐψνοοῃ ἴΠ6 δεοσοιηῖβ οὗ ἴπΠ6 ἴννο 15» 
τογίδη5. Ὅἢο νντιῖοῦ οὗ ἴῃς Εἰγϑῖ Βοοκ ποίεςϑ, 
(δὶ 1[ηὴ6 ἴτοορβ οὗ Πιάς8 Ὀείογε τὴ6 δαῖτα 



6οῦ 

Β.Ο. 
εἶτ. τό 

εχοθθαϊηρ ῥγαῖβα δηὰ τῆδηκ5 το [ἢς 
Ι,οτά, ψῃο Πδά ργεβεγνεὰ τῆξπὶ πηῖο 
τῃδς ἀάγ, νν] ἢ νγὰβ (ἢ Ὀερίὶπηϊηρ; οὗ 
ΓΊΘΓΟΥ ἀἸ51}ΠΠ1Ππρ ἀροη τΒεπὶ. 

28 Απά δίῖεγ {πη6 βαθθαῖῃ, πεη 
ΠΕΥ Πα ρίνεη ραγῖ οὗ τῆς 5ρ0115 ἴο 

1 Οσ, τῆς ᾿ἰπηδλὶπηθ. δηὰ ἴπ6 νίάοννθ. δηά 
ἑα᾽ "σά δ ᾿ ΕΝ 
οἱ ϊ᾽ ΟΥΡΏΔη5, τῆ6 γτεϑίάμα τῃεγ ἀϊνίάεα 
Ζ2ογέ ᾽ξ. ΔΙηοηρ {ΠαπΊβεῖνεα δηὰ τἢεῖγΓ 586Γ- 

νΔηίΐ8. 
290 Υ εη τΠ1|8 νναβ ἄοπε, δηά {ΠῸγῪ 

Πλὰ πιδάς ἃ Ἴςοπιπῆοη ϑιρρ !ςδτίοη, 
Πα Ὀαβοιρῆς {πε πλεγοια! ΤΠ ογά ἴο 
δες ταοοηο θὰ νυ 5 βεγνδηῖβ ἔογ 
ανοί. 

20 Μοζεονοῦ οὗ τῆοβε τῆδι ψνοῖε 
ψ ἢ ΤΠπποῖμευβ απὰ Βαςς  άε5, νν μῸ 

.--- 

“4 δα ΠΟΘ ΔΓΠΊΟΙΙΓ ΠΟΙ συνοσήάς ἴο {ποὶγ 
της, δι σαγ5 ποις οὗ {Ππεὶσ βίσΙ ρρίηρ {π6 
ἀθδά αἴοσ {πθὶγ νἱοΐουυ. Τὶ διῖμοῦ οὗ (Πς 
ΘΘΟΟΠα 50 0]165 {Π|5 ἔς, νἰτποιῖ μανίηρ Ργὸ- 
ὙἹΟ ΒΥ ποῖθὰ {Π6 νναπὶ οἵ 5αιϑίδοϊοΟΥΥ ΔΓΠῚΒ 
οἡ ἴπὸ ρατί οὗ [ΠπῸ [5γδ011165. 

)ιο δες ἐχορεάϊης ῥγαΐσε ἀπά ἐδαμᾷε ἰο ἐδὸ 
1ονά.1] (Δοιήραγε τ Νίδςος, ἰν. 24. 

«ὐδίορ «αὐ ἐδε δεχὶππίης Γ᾽ ριέγῳ ἀϊπησ 
μῤοη ἐδεηι.}] Οἱ ἰγδηβϑιαΐοσβ ργοίοστοα {πὸ 
τεδαϊπρ στάξαντος ΟΥ̓ στάξαντι, ΜΉΪΟΙ 15 [0]- 
Ἰοννοῦ αἰ5ο Ὀγ τ. νυ ]ραῖθ. Βαΐῖ [ἢ οτάϊπαγν 
γοδύϊηρ οὗ ἴπΠε Μί55. (τάξαντος ΟΥ τάξαντι) 
5 ΠΊΟΓΟ ῬΓΟΌΔΌ]Ο, δη μἶνοβ 5 ροοά ἃ 56Π56. 
ΓΙ υδηβίαῖο, “ δηὰ μαὰά ἀρροϊηΐοά ἃ δορππιπς οὗ 
ἸΏΟΓΟΥ ἴογ {πεπ|.Ὁ 1110 Δι {ΠΟΥ, ἀρραγθηῖίν, 
ἴ5. ποῖ ἀνύᾶγα οὗ ἴΠ ῥγονίοι! υἹσΐογιε5 οἵ [υ ὰ5 
ΟΥ̓ΘΓ ἈΡο]]οηΐ 5 ἀπ ϑόγοη (1 Μίαςς. Π|. 1ο--2.). 

28. ἐῤῥὲ για!»ιο.}] ὝΠοσο ψῆὸ μαά Ὀδοη 
Ἰη}πγ 4, που θοηρ ΚΠΙο, Ό. [Π6 ρΡόγδθοι- 
ἴοτθ. (Ἰοπραγε οἰ). Υἱ]. 1-. 

40. Φὲν ... για αὶ εοῦηριο σμρῤῥἰεα- 
{1ο1.} ΤῊΘ “ βιι ρρΠςαίοη "ἢ ν ὰ5. Δρραγοητὶν 
«ἀἰΠΠοη] ἴο ἴπὸ {πη Κομινιηρ οὗ α«". 27, ἀπά 
δ υποσιοηξ ἴο 1. ΝῸ τηοητοη ἴ5 πιδῖς οὗ 1 
δγ {πὸ τοῦ Οὗ 1ῃ6 ΕἸτϑί Βοοκ. 

δ... ΕΥΚΤΠΕΝ δΌΓ(ΓΈΒ5Ε5. ΟΕ ΤΌΡ ΑΒ 
ΛΟΛΙΝΘῚΥ ΤΓΙΜΟΤΙΕΙ 5 ΑΝῚ ΒΑΓΓΗΙ ΒΕ 5. 

380-33. Το 5ιιοσοθϑδοσ ΠΟ ὈΓ0Πν τηρης- 
το α δοοπὶ ἴοὸ ὃς {Πο56 ν ῃ ἢ {6 πυτιΐογ οὗ 
(πὺ ΕἸτδῖ οΟΚ σοι ϑιογ5 ἴο μανὸ θοοη μαϊπος 
ΟΥ̓ Ἰἰνϑιὴ5 (1 δίαςς, ἵν. 28-.4), ἀπ ν]Ὴ6]}} 
ὑοϊοπσ τὸ {πὸ νοα Βις τός-πιός, [0 νοῶγ 
{]] ον ησ τὴς ἀοῖοιῖ οὗ ΝΊσαηοσ, [{|15 ροϑϑι0 1] 
{παι ΤΙΠιοῖπΠοιι5 δης ας οῃ!ἰ05 ἡ ΟΓ6 ΡΌΠΟΘΓΩΪΚ 
αΠ0Υ ΓὈγϑας. ἀπσ τ {πὸ σαπηραῖσπ ΟΥ̓ Τ115 
γοατ, ποι ρὶν {ιν ἀσὸ ποῖ πποητ μηδ ὃν ἢ 
ὙΓΙΓΟΥ οὐ 1ΤηΠ0 ΕἸτσῖ ΌΟΚ. 

11. ΜΑσΟΛΒΡΒΕΒ. ΝΠΠἼΠ. 

. δεῖνεβ δδοιῖ τῃ6ς βαρ, γἱεϊ ϊπρ 

[ν. 28--- 32. 

ἰουρῆς ἀρδῖηϑὲ τἤετη, [ΠῸΥ 5'εν ἀθονε Ὸ 
νεῖν τπουβαπά, πὰ νεγὺ ΘδϑιΥ ρος “πο 
ἈΙΡΗ ἀπά βίγοηρ μο] 5. δηά ἀϊνι ἀοά 
ΔΊΟΠρ᾽ [ΠΟ ΠΊ5αἶνεβ ΠΊΔΠΥ 5Ρ01]5 ΠΊΟΓΕ, 
Δηάἀ πιαάε (ἢε ἱπηαϊπχεά, ογρἤδης, [0 
ννϊάοννς5, γεᾶ, ἀπὰ τῆς ἀρϑά αἷ5ο, εαυδὶ ἡ 
1} 500115 ψ ἢ τῇσπηβεὶν 68. 

41 Απά ψἤδη (ἢεν ἢαά ραϊδεγοά 
{ΠΕῚΓ ἀγπλοιγ τορεῖμογ, τΠεγ ἰδ ά {ἢ επὶ 
ὉΡ 411 σαγει ]γ π᾿ σοπνεηϊεηξ ρἴδοεϑ, 
πὰ τῆ6 τΤαπιηδηΐ οὗ τῇς 8ρ0115 {ΠῈγ 
Ὀγουρῆΐ ἴο [εγιιβαίθηη. 

32 ἽΠΠΟΥ 8[ενν αἷδο ῬβυἝίλγομοβ, 
τῆλ νυιοκεά ρεΐβοη, ψγὴ0Ὸ νγὰ5 νυ] 
“ΓΙπιοῖῆθιιβ, ἂπὰ πδά δηπογεά τῇε 
76 νν8 ΤΏΔΩΥ νγΆγ3. 

23 Εὐτιπεγλοσε δῖ βδιιςἢ τἰπὶς 85 
{πον Κερὶ τε ἔδαβέ ἔογ τ} νυἱςῖοῦγ ἱπ 

30. ἐῤεν σίου αὖοτο ἐπυεπῖν ἰδοισαπά.) ἴῃ 
{πὸ ρσγεαῖ Ὀαῖ[16 Ὀεΐννθεη [645 ἀπὰ 1,γ5145 
5,ΟοΟ ΟΠΪΥ̓ ΜΈΌΓΕ 5ἰαίη (1 δίδοες, ἵν. 34: [οβορῇ. 
“Αηϊ. [υἀ᾽ χί!. 7, 5). ὙΠΘΓΟ ΠΊΔΥ ᾶνα δθθὴ 
οἴμοι ὀηραροπηιθηΐῖβ ἢ ἢἷ5 σοπογαὶβ; δῖ ἢ 
15. ποῖ δἵ 4}} κοὶγ τπαἴ [6 Θηῦγα ἰο55 οὗ ἴδε 
ϑΥτο- ΜΙ Δοθάοπίδηβ ἰὴ {πὸ σαπιραίξῃ οδη ἢᾶτὸ 
ΤΟΔΟΠοα {Π6 ἤριιγε ποῦ ρίνεη. “Ὑ ΈηΪ 
1πΠουβαηά " 15 ἃ ἔανουγιῖαε πα θῈΥ ΜΠ ΟΟΓ 
δυΐῃογ. (ὅςε οἷ, ὙΠῸ ῳ; Χ. 17, 21, 231. 

απά. .. κοΐ ῥισ απά εἰγοπς δοί 4.7} Οηὲ 
οὗ {056 νὰβ. σογίδιηἱν Βεῖμϑαγα (Βεί-Ζυτ), 
ΜΠ ΙΓἢ [01] ἰηῖο 16 Παπάβ οὗ [υἀδ5 αἴϊετ [Π6 
ἀοίοαϊ οἵ 1 γ 545, δοσοσάϊπς ἴο ἴπῸ νι τε οὗἁ 
ἴῃς Εἰγβῖ Βοοκ. (866 τ δος. ἵν. 29, 61.) 

31. «οδὲη ἐδὸν ῥαά ραῤῥογεα ἐδοῖγ ἀΓΜΙΟΣΤ' 
Ἰοσείδεγ. 866 ἴΠ6 σοτηπιοηΐ οἢ σ΄. 22. Τῆς 
οι βῃ Ἰονῖοθ ογα 51} ἰδ το οδίδιη ἴδε 
ΒΌΡΟΙΓΙΟΥ ΔΓΠῚ5 πα διτηουΣ οὗἁἨ {ΠΕῚΓ ΘΠΕΠΊΙΕΒ. 
(ϑὸς τ Δίδος. "ἰ. 12; ἵν. 6.) 

32. ΤΡον σἰραυ αἴὸ Ῥῤγίαγοδο ἢ ἈΔΙΒΟΓ, 
“ἢ6 ρἢν]αγοῃ." Ηδά ἴπὸ νογά δέεπ ἃ 
ΡΙΓΌΡΟΙ παῖηρ, ἴ νου] ποῖ ἢανα Ὀσοη ἀοζοπὶ- 
Ραμ Ὀγ ἴπὸ ἀττῖς]ῖο. ΔΙογόονογ, {πΠῸ ῬΓΟΡΕΓ 
ΠᾺΠΊ6 15. ἢ ΡΏν]Αγοίως, "ἡ ποῖ κ᾿ ΡΏΥΙΔτΟΝε.. 

ἐδαὶ «οἰεζεά ῥρεγφο.] Ἐαῖποῦ, “8 ποῦ 
ἱΡ1οὰ 8 ΡοΙβοη." Νοίδίπε ΠΊΟΓΕ 15. Κπου 
οὔ ἢἰπὶ {π4η νυ Πα 15 ΠΟΓΟ ϑἰαϊθα. 

33. αἱ σμορ {ριθ ἂς ἐῤεν ξο»ὲ δὲ κα τ 
ἐδὸ αἰοίονγ. ]οΐζοτοβ ϑνογὸ Τοἰοδγαῖθα ὈΥ͂ 
[δίνας θυΐἢ αἀπιοησ τὸ μοδίμθη ἀπά ἃπΊοπς 
{πὸ [ν5.. 1η ἴῃ ςα56 οὗ ἃ ρτοδῖ νἱσίογυ, ἴδε 
αν 5. βοπιθίίπιε5 οὐϑογτθὰ δπηια!ν ((. 
χν, 36: [ο5ορὶι. " Απηϊ. μιά, χίϊ. το, ὃ 5). 

ἐν δοὶσ εομηγν. τυβαὶοπὶ 15 ῥγοθαθὶν 
τποπηῖ ταῖμοῦ (πάη Πάπα, βἴπος ἴβογε νοι 
πᾶνὸ θόοη πὸ προᾶ ἴο «ἴαῖο τιαῖ [654 γ)5 
{πὼ σοόπο Οὗ 4. [6νν15]} [ραϑῖ, 



᾿ 25. 

ι “πὸ τγτπὶ πῖῦῷ ἄρας Ὑάρναν ππ 

ν. 34-ς:6.] 

τΠεῖγ σουπίγυ {πὲ γ Ὀυγης (4115 πε5, 
τῆδῖ μά 8εἴῖ ἤγα ἱιροῃ ἴῃς ΠΟΙΥ ραῖεβ, 
Ψ 00 Πλά ἢδἀ ᾿ηἴο 4 ᾿ἰππ|6 ἤουβα ; δηά 
80 ἢε τεςεϊνθά ἃ γενναγά πιεεῖ ἔοσ ἢἰ8 
γυὶς Καάηαβ8. 

24 Α8 ἴογ τῇῃδλῖ πιοϑὲ υπρταςίουϑβ 
Νιςάποῦ, νῃο ἢδά Ὀτουρῆς ἃ τπουκαηά 
πιεγοἢδηῖβ “το Ὀυγ τῃς [ἐνν85 

45 Ης ννδϑ τῆγουρῃ τῆς Πεῖὶρ οὗ 
τῆς [οτά Ὀγουρῆς ἀἄοννῃ Ὀγ τπεηὶ, οὗ 
νυ ῃοπὶ Πα πιδάς ᾿ολϑὲ δοςοιηΐῖ ; δηά 
Ρυκίηρ ΟΥ̓ ἰδ ρ]ογίουβ ἄρράαγεὶ, δηά 
ἀἸβομαγρίηρ, ἢ]8 σοπΊραηγ, ἢ οδπλα 
κα ἃ διριεῖνα βεγνδηξς τῆγουρἢ τὴς 
τ ἰδπὰ ὑπῖο Απτιοςἢ, Βανίηρ νεῖν 

ἐδέν δεγηΐ Οαἠ μέ δεπε..1 Ασοογαάϊης ἴο 1ῃς 
ΤΑΔΊ ΟΥΓΙΥ οὗ Μό5., ἴ[ῃ6 ρᾶβϑϑᾶρα γ8 ἴδι8:--- 
“ΠΟΥ υγηῖ ἴπο86 νηο δά 5εῖ ἤγε ἴο ἴδ6 
ΒΟΙΥ εαἴεβϑ, παηλοῖὶν (Δ } 51 θη 65 δηὰ Ἴογίδίη 
οἴπογϑ, ῃο πὰ 4}} Ηφἀ ᾿Ἰηἴο οπθ 51:2}] βοιιϑο : 
Δηὰ 50 ΠΟΥ τοςεῖϊνοα 4 Γενγασά ποεῖ ἔοσ {Ποῖγ 
ὙΠ Κοάπ 655. Οτϊπιπὶ ρῥγείσιβ ἴΠ6 τοδάϊηρ 
ἀνθ ἢ ΟἿ Γδηϑαἴουβ ἤδνο Ὁ] ον : δῖ ἰἴ 15 
ἃ [αι] οὐ᾽εςξίοη ἴο ἰξ, [μαὶ 1 τρδίκοϑ τῆ 6 νυγῖῖογ 
ΒΔΥ͂ ἴπαΐϊ ““οπε τηδη Πεά ἰηΐο οπε 81|4}} Ποιιϑε᾽ἢ 
(εὶς ἕν οἰκίδιον), 45 ἢ 1 ψγεΓῈ ροβϑιἷο ἴον ἃ 
Ιηδη ἴο ΗῪ ᾿ἱπίο βονεσγαὶ. [1 1 ὉὈς 5αἱά τΠαῖϊ ἐν 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 δὴ οδαι!ναϊοηΐ οὗ τι (Ν Δ], " (]Ανΐβ 
1,10. Αρος.᾽ “4 “«οε. εἷς), ἴπ6 ΤΟΡΙΥ 15, {παῖ ἴῃ 
ΠΟ ΟἴΟΥ ραϑϑᾶξε ἀοε8 [πε τυτίίοτ οὗ [Π|5 Βοοκ, 
ἢ οϑς Οὐοοῖς 18 (οη ἴΠ6 ψ ΒΟ]6) ροοά, πᾶ 
1ῃ15 ππο]δϑϑίςαὶ σοι οη. Ὅς ἕδεϊ οὗ [ῃς 
Ὀυγηίηρ ΤΔῪ 6 σοτῃηραγοα ν ἢ νυ ἢδΐ 18 γεϊδλίοα 
ἴῃ “ἢ. νἱ. 11, δηά νἱῖ. ς, 8, ο. {ἢ Ὸ οὔθ δἰ 
ομηρίογοαὰ {815 ποττιὶ πιοάς οὗ ἐχοςοιίοη, ἴπς 
ΟἾΒΟΓΙ 5ἰάθ νγᾶϑ ἰῃ ἃ ΠΕ ἀτγίνθῃ ἴο ἴἴ. 

ἐδαὶ δαά «εἰ γε μροη ἐδε δον σαί. 866 
τι Μᾶδςς. ἰν. 18. 

δ... ΝΙΟΑΝΟΒ᾿Β ΕΠΙΘΗ͂Τ, ΑΝῸ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ 
ΘΟΟΝΟΕΒΝΙΝΟ ΤΗῈ [ΕἾ08. 

834-36. Αςοοτγάϊηρ ἴο οὐν διυΐπογ, ΝΙςδηοΥ, 
αἴοῦ 5 ἀσίοαϊ, ἀϊδριι 5εα Ππ]561ξ, δηά, εϊ5- 
τηϊβϑίης [5 τεϊίπυς, γτεϊυγηθά ἴο Αηζίοςἢ ἃ 
50] ἄγ ἔυρινο. Αττίνοα τἢσγο, ἢ ὍΟΓΘ 
νἸη6598 ἴο ἴπα Ῥτονίάδηπος πο Κερί νναϊοῃ 
ΟΥΟΥ ἴδ6 [εἰν8, δηά ἀεξοϊαγεά [18 σοηνϊοἰοη 
παῖ ὑπάοσ {π6 ῥγοϊεοϊίοη οὗ {πεῖν γεβ ϑι1658 
Οοά {ποὺ ψογα ἰηνίηςδ᾽6. Βυΐῖ {Π|{|6 ἴγυϑῖ 
οδη ὕἊ εβνο ἴῃ ΔΠΥ ρΡογζίοῃ οἵ ἴδμεβε ϑἰαΐε- 
πηοηῖβ, ἢ ἢᾶνς ἴῃς ἀρροάγδηςο οὔ γμοϊοσ δὶ 
ἐπι ε} ΠἸ5ῃπιεηῖ8. (566 (ἢ. 1ἱ, 29.) 

834. 2δαΐ »"οσἱ μπισγσείοις Νίεαπογ 1ἰἴογς 
ΑἰἸΪγ, “ἴε τῆγθοίο]  ϑίπηςγ.᾿ (οπίραγο οἢ. χνΥ. 
.. Το ορπεῖ ᾿5 ἀρρ ϊεά ἴο Ηδπιᾶπ 'π δες 
. Αἀάϊιίίοηβ ἴο Εϑδίποτ,᾽ οἢ. χνὶ, 15, ΠΟΣΥΕ ΟἿΓ 
1γιη5]Δῖουϑ γοπογ ἰἴ ΌὈΥ “ νυἱοκοὰ ννγοῖςἢ." 

«υδο ῥαά ὀγοιφσῥΐ 4 ἰδοισαπά «“πεγοδαμ..} 

11, ΜΑΟΟΑΒΡΕΒ, ΝΠ. ΙΧ. 

ἔογ τῆλε ἢϊ8 μοϑί νγὰβ Β.(. 
ΕἾΤ. Σόξο 

στοδὶ ἀϊδῃοπουτ, 
ἀεβίγογεά, 

146 Τυβ Πα, τ ΖίοοΚ προπ Πϊπὶ “ τε. τὸ 
ἴο τηᾶκε ροοά ἴο ἴτε Ἐοπιδηβ8 {Πεὶγ 
τδυῖς ὈΥ πιοαηβ οὗ [6 σδρίϊνεβ ἰὴ 
Ϊ]ετυβαϊεπι, το]4 δογοδά, δὲ τῆς [ενν8 
παά (οά το ἔἤρμῃε ἰογ ἴπεπὶ,) δηά 
τπεγείογε {ΠΥ ςουϊά ποῖ ὃδ6Ὲ δυτγῖ, 
δεσδιβα {ΠΕ ἐΟἸ]ονγααὰ τῆε Αννα τῇδ 
ἢς σᾶνα {Π6Π|. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΒΚ ΙΧ. 
1 ἀπδοελμς ὃς ἐλασεαῖ γον εγεοβῥοίϊ. κα ΗΖ 

ἧς σἰγίδον το ὦ τογό αἰΐτεασέ, 14 απαᾶ 
2γονιξείλ ἐρ ὀέζοριό ὦ ὅτου. 28 “7ε αἰϊκίλ 
τε: εγαδέν. 

Ἀδῖμογ, “89 δὲ ΒΟ Ὁτοῦκδί 189 
τπουδαμα πιογοβδηίβ ἴο Ὀυγ ἢ [ἐνν8. ΤΠς 
ΤΟΥ 5ρΟΆκ5 ἃ5 ἰξ ἢ δά τηρηϊοησά {πὲ 
τποιβαπά τηοσοδδηΐβ Ὀείογο, μος Π6 πιδὰ 
Πφεγδί ΠΥ ποῖ ἄοῃς, οἰἴποΣ ἴῃ σν. στ οἵ οἶβθ- 
ὙΠΟΓΟ; ΟΥ οἶ5δ6 45 16 [ῆ6 ηὐσηῦεῦ ννᾶ5 ἃ νν" 6 ]}}- 
Κκηονη δεῖ. [τ 18 ΡΓΟΘΔΟΌΪ οὔς οὗ ἢἰἶ5. 
ΘΧΑΡῬΕΓΔ[ΟΏ8. 

395. δι ἶης οὐδ᾽ δὶς φίογίος ἀῤῥαγε} 1].. 
ἢ15 ἀγθ85 85 σουητηϑηἋογ οὗ [ἢ6 ΔΥΓΆΥ. 
απ ἀμεδαγρίηρ δι: εογραηγ ἘαΙΠοΓ, 

“ἢ 5 τϑεϊῃ 9.7 1, γα γ, ([Π6 ρῆγαβο υϑεοὰ ἰ5, 
“ τῃα κί πρ Εἰπλϑο ] ἃ 50} ΑΓ. 

ῥαυΐης, ὙὉδῪ σγεαί ἀδῥοπο ἢ Ἐδίδου, 
ΠΥ Σ τοὶ ΣΕ ἃ ρτολί τ δύοσ ππ0.7 

36. “ῥα οοξ μροη δέγε 10 »παζό φορά 10 δὲ 
Ἀο»"αη: ἐδεὶγ ἐγ διε.) 86 ἴῆθ ςοϊηπιεηϊ οἢ 
σ. το. [{ἰ|5 ἴπογὸ 5βῆσνη {πᾶ πο ἰγίδυϊς ννὰ5 
αἱ τ: 5 {ἰπλὸ ραγαῦδὶς Ὀγ ἢ ὅγτο- Μδοθδοηπιδης 
ἴο ἴα Ἀ οπιδῃβ. 

ἐδε γεκυΣ . . . εομά ποῖ δὲ διιγ!.} 1, 1κΟγΑ]γ, 
ἐ ουϊὰ ποῖ Ὅς φ«υοωπαεά, ΟΥ “ψγΕΓΟ ἰηγι!]- 
πογαῦϊς ;" θυῖϊ ἴΠ6 πηρδπίης ἰ5, [αὶ [ΠΟΥ οουϊὰ 
ποῖ ὕ6 σοπηιογοα, (ὐοπιρᾶγο ἴῃς (65ἘΠΊΟΗΥ 
νη ϊοῖ Ηοἰοάογιβ 15 δα] ΟΥ̓ {πὸ νυτίζοῦ ἴο 
μανὸ θοσπο, θη δὲ σεϊυγηρά ἴο Απηζοον 
ἔγοπι [εγιιβαίεπὶ δεγ [ἢ Δ Π]Πυγε οὗ ἢΐ5 αἰτεπιρὶ 
ἴο Ρἰυπάογ ἴΒ6Ὲ ὙΤοπρία ἰγοάϑιγΥ (οἢ, 1]. 
36--29). 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΙΧ. 

ὃς, ΤΗΕ ΕἘΧΡΕΡΙΤΙΟΝ ΟΡ" ΑΝΤΙΟΟΗῦΒ ΕῬι- 
ΡΙΙΑΝῈΒ ΙΝΤΟ ΡΈΒΞΙΑ, ΑΝῸ ΤΗῊΗΕ ΑΕΕΙ60- 
ΤΙΟΝ ΤΗΑΤ ΒΕΡΕΙ ΗΙΜ ΑΒ ΗῈ λΛ8 
ΒΕΤΌΚΝΙΝΟ. 

1-10. ΤΙβ οηΐίγε σμδρῖου σις μαγδὶ οὶ 
ψ τ Μᾷδος. νἱ. 1-ιό. ΤΠ δοσουπίβ ἄρτος 
(1) νι τοβροοῖ ἴο ἴδε αἴζοπιρὲ πιδάε ὉΥ͂ 
Απεοςδι5 ἴο ΡΙυΠά ΟΣ ἃ Ῥοεγβίδῃ (οπιρὶς, ἀπ 
115 ἔγυδίγατ!οη ὉΥ Ῥορι Αγ Γοϑίϑίδῃςς ; (2) ψ εἰ 
τοβρεςῖ ἴο πον ΓαδΟηρς πὶ οὐ [5 νναῦ 
Βοπιε οὗ ἴῃς γοτοῦβεβ ΠΟ πδλὰ ὈεΔ]]οη ἢἷ8 

όοὶ 



6ο2 

ἘΠῚ ΓΝ ΒΟΤ τῃδῖ τπιε σδῖλθ Απίὶο- 
᾿ς σἢι5 ἵν ἢ ἀἰβῃοπουΓ αοιΐῖ οὗ 

ἦν. ἴΠε σοππηίτγυ οὗ ΡῬείβίδ. 
αἰ Μὰ. 2. Εο ἢς δά επίεγεά τῆς εἰΐν 
ό. ;, ἃς. ς4|164 Ῥεγβεροβ. δηὰ ννεηῖ δδουΐ ἴο 

τοῦ τε τεπλρῖΘ, Δη4 το Ποϊ]ά τῇς οἰ ; 
νν αγειροη τπ6 πλυϊείϊτα 6 γυαπηΐηρ ἴο 
ἀείεηά τΠεπηβεῖνεβ νυ ἢ ΓΠΕΙΓ γερο η 8 
Ρυῖ τῇδ τὸ Πϊρῆς ; δηά 80 ἰξ Πδρ- 
Ρεπεά, τῆλὲ Απιίοσδιβ θείηρ ραΐ ἴο 
ἤϊρῆς οὗ [ἢς ᾿ΠΠΔὈτΔπῖ5 γεϊτυγηθα νυ τῇ 
8ῃδη,ξ. 

24 Νονν ψἤῆεη πε Ἵσᾶπιε ἴο ἔς θᾶ- 
ἴδῃς, Πανν8 ννὰ8 δγοιρῆς πἰπὶνν δὶ μά 
Παρρεηθα ὑπο ΝΙςσᾶποῦ ἂδπὰ ΓΙπιο- 
1Ππευ. 

ΔΥΙῚ5 ἴῃ (Π6 [νυν 5}} νγαγὶ (3) ψ  τοβρεςῖ ἴο 
τῆς ἕαςϊ οὗ ἢΪ5 1Ποη Πρ ᾿ηἴο ἃ δόνοσο 1}}- 
Π655, ποπιὶ 6 οἴἴροῖς οὗ ψ ῃ ἢ δου ἃ 1{{|6 
{πιὸ ς ἀϊεά. ὙΠΕΥ ἀἰθογ (1) ἴη τΠ6 ρἷαςς 
Πογο [Π6 τοΠΊρ]6 ννὰβ δἰτπδῖοὰ ; (2) ἴῃ ἴπὸ 
σδιι56 δηα σπαγδοίου οὗ [6 δἰσκηοβο; δηά (3) 
ἰπ ἴῃς βἴορβ ἴακοη ΟΥ Ἀπίϊοςδιβ θη ἢς 
Κηθνν {πα ἢ6 νὰ ἀνίησ. ὙΠῸ δοσουηΐ ἴῃ 
ι Μαςς. νἱ. ἢᾶ5 ΠπΊΟΥΘ δἱἷῦ οὗ ἰγὰ δϑουΐ [ἢ 
ἴλη {παΐ οὗ Οοἵιγ ργοϑθηΐ δι υ. 

1. εἄγιὸ “ηπηοοῤμς αὐ} ἀπ δομοι ομἑ ΟἿ... 
Ῥενεἰα. Ἀδῖμοσ, 1 παρροηρὰ πὲ Ἀπ 15 
᾿δὰ 5Ξεῖ οὔ ἢ ἀἸἰβῃοηουῦ οὐ ἢ15 τοῖυσγη." Ης 
«ἸἸοἀ δἵ Ταῦ, ἐπ βεγοία (ΡοΙγΌ. χχχί. ταν ὃ 3). 
ΤΠ “ ἀἸϑποηοιιγ᾽ 15 Θχρ] αἰ ποά ἰὴ {πὸ ποχῖ νοῦβο. 

2. ῥὲ ῥαά επίογοά ἐφ οἱἐν εαἰοά Ῥρογτορβο!ς. 
ῬοΙγθι5 (1. ς. ω) απὰ Αρρίδη (" δγγίας, ἃὶ 66) 
Ῥίασο ἀἴπῸ τρ]ὸ ]σἢ ΕΡΙΡΠμδπο5. {τσ ἴο 
ΡΙαΠοΥ ἴῃ ΕἸν Πλαῖβ, απ τπογοΐίοσο σοηϑιους 
ΔΌΪΝ ἴο ἴῃς ποτγί[γτινοϑὶ οὐ ῬοΥβορο 5, νυ ςἢ 
ΜᾺ5 η Ρεγϑα ΧΟΡΟΥ͂, 

ἐδὸ η»ἰμμιίς γισιμίησ [0 ἀογοηα ἐδορι οίπος.] 
(οΙΏΡαΓΟ τ Δίδος, Υἱ. 3,4: “ὙἼΠΟΥ οὔ ἴπς οἰγ, 
μανίην πα νναγηημ, ΓΟδῸ ῸΡ ἀρδϊηδί Πἰπὶ ἴῃ 
ὑαῖ1]6." ῬοΙΪΥΌΙι5 ἀρτθοβ, ὑπ ΑΡρίδη δαγ5 
τπαΐῖ πὸ σισσςοραάοα 1η ρῥ]ιηά γι [πὸ τοι Ρ]ο. 

8. «οδοη δὲ εαηιϑ το εδαίαπο Αςοογάϊηρ ἴο 
{πὸ διῖμοῦ οἵ τῆς ΕἸτοῖ Βοοκ, ΕΡΙΡ Πα ηο5 ἀ[[ῸΓ 
Ὦϊ5. ΧΟΡ 56 δοῖ οὐἱ Τοῦ βαῦγίοιυ (οἰ. νἱ. 4), 
διυῖ ἐϊοὰ, Ὀοίοτο σολομίης τ, τὰ Ρογϑία (πὸ. 5, 
16). Εἰ εθαΐδπα νοι] 11ὸ νον ἄγ τὸ τῆς 
που οἵ {115 σοιῖο. 

πόα: αὐας ὀγομσδι δὲὺρμ «υδαὶῤ ῥα ῥαβ- 
γε ΑἸΟμραγα τ Δίαςς, νἱ. 5-. ΤΠ 5 
ΓΙΟΥ͂ ᾿πο 5. τη ἴπῸ πον 5. {πὸ ΤΟΟΟΥΟΓῪ οὗ 
(πο “ΟΙρΡΙο ὈγΥ ΔΙπσσσαθοι, νιοὶ Οὐ ΔυῖΠΟΓ 
ΘΟΟΙῊ5 ἴο ΡΙασθ Ἰαῖογ (οἰ. Χ. 1--Ξ-:. 

4. ἐῤοὸ ἀδσγάσο ἀονό προ ῥίρι ὧν ἐδοσο ἐῤαΐ 
»ιαο δὲ! Δ] 26. ἰἰϊ5. τορι ]θὺ ἔτοπὶ ἴῃὸ 
εαρὶς ] οἶν πὸ πδὰ {το ἴὸ θ᾽] πον (“π’. 2). 

ἐδὸ ἡμάφηιοη 4 Οὐ ποτὸ γο οτοίησ δῶρ. 

11. ΜΑΟΓΟΑΒΕΕΘ. ΙΧ. [ν. 1.---. 

4 Ἴδη βνε] πρ ἢ δηρεγ, δὲ 
τπουρῆς ἴο ἀνθῆρε ὕροη ἴδ [ενν8 τε 
ἀἴδρτᾶςς ἀἄοπα υπηἴο ᾿ΐπη ὈΥ {ἢ ο86 τῆλ 
τπλάε ἢϊπὶ ᾶεε.  ογείογε σοπηπιδηά- 
εἀ ᾿ς 5 ςῃαγιοίπηδη ἴο ἀγῖνε ψιῖβουϊ 
ςολϑβίηρ, ἀπά ἴο ἀἰβραῖςἢ τῆς Ἰουγπεγ, 
τῃ6 Ἰυάρπιεηῖ οὗ (σοά πον ἐοἸ]ονσίηρ 
Ἠϊπι. ἕ οὐ ᾿ς δὰ βροκβϑη ργουίὶγ ἴῃ 
115 βογτῖ, ΤΠμδὲ ἢς νόου] σοπλε ἴο 
Τεγυβαίεπι, δηά πλάκα ἴτ ἃ σοπηπΊοῃ 
δυγγίπρρίαςα οὗ τε [ενν8. 

ς Βυῖ τῇεὲ Ιοτὰ ΑἸπιρῆτγ, τδὲ 
(ὐοά οἵ ἴΞγδε], βιποῖς πἰπὶ ψνἢ δὴ 
᾿ποι γα ]6 δηά ἰῃν β:0]6 ρΙΑρίιε : [ῸΓ 5 
800 845 ἢς Πδὰ βροίεῃ ἴπεθε ψογάβ,, 
δᾷ ρϑίη οὗ {πε θόννοβ [δῖ ννᾶβ γεπΊε- 6. 

Ελίμοσ, πο {Π6 Ἰυάρηηθηΐ οὗ ἈΘΑΥΘᾺ νγ15 
ΠΟῚ ΔΡῬΙΟΔΟΒΙ ΑΙ Πἰπι. ὉΠ οτίριηδὶ ἐχ- 
ῬΓΘ5565 ἴπε ἰάθα οὗ ἴμε Ἰυάριηηεηϊς δοῖπρ 75 
οη {πε ροῖϊηξ οὗ (Πρ. ὙΠῈ δςἼίυδὶ [2}} 5 
(ἰοοαγοα ἴῃ ἴῃ6 πδχί νθῦβα. 

5. ἐδε 1ογάὰ “ριὴλρ ιν. 1{Ἰπεγα γ, “τἢε 
ΑἹΙ - σιιρογν βίην Ὁ ΟΥ “ΑἹΙ - συ ρεγιπίεπάϊης 
Ι1,οτὰ." Ὑπὸ διιῖμοσ οἵ ἴπ6 Βοοκ δἰπὶβ αἵ 
ΒίΓΟΠΡΙΥ ἱπηργοβϑίηρ ὩΡΟη [ι5 γοδάεγβ σοὰς 
ϑροσ θη ρῥγουϊάθησο δηἀά οοπβϑίδπὶ 
ναι ]π655. οὐοσ ἴπ6 νγου], απ ἐϑρθοιδιὶν 
ΟΥ̓́ΣΓ ἴῃ δοίΐοπϑ οὗ [15 ἐπῃδοϊταηῖ5. Ηδ ἀθὲ 
ποῖ νἷονν Οοά 50 πιῇ ἴῃ ἰδ ἸΙρῃϊ οἵ δη 
ΑἸπηρ αν Βείηρ (παντοκράτωρ), 80]6 ἰο σγεδῖε 
ΜΟΥ] ἀ5. οὐκ οὗ ποϊμίηρ δηά ἀδϑῖγου ἴδεπὶ ὈΥ͂ 
186 Ὀγοδῖι οὗ Ηἰβ ππουτι, 5 ἰπ [86 Ἰιρμὶ οἵ δη 
ΑἸΙενναΐϊςι} Βείηρ, (πανεπόπτης), (Ποππί ΠΗ͂ 
βιιρογν βίης υιπιαῃ 15 δηά δοίίοπϑβ, ΜΠ ἴδε 
βροοῖαὶ ἱπίθπι οὗ ὈΠηρίηρ νεηρθάποε ἀοϑῃ 
οἡ {π6 ρῥγουά δηὰ ουεγθοαγίηρ, ἀπ ϑῃενηπε 
ΠΛΟΓΟΥ͂ Οἡ ἴπὸ 5[ΠΠῈῚ ΨΠ0 ἰ5 βεἰξεαθαβθὰ δηὰ 
ρΡοηϊΐοηῖ. (ϑ86ὲ ςἢ, ἰ|. 22 ; 11. 24-29, 38, 39: 
Υ, 17-π2οὶ νἱ. 12πτό; νυἱϊ. 6, 23, 28, 11-,6; 
ὙΠ. 2-τ-., 18, 29, 35, 6.) 

σ»οίο δίρι αὐ απ ἱπεμγαδίρ σπά ἱπυδ δὶ 
}ίασιρ. Ιἴ 15 τοπιαγκαῦϊα {παξ ῬΟΙΥδΙῸ5 50 
[τ ἀρτοοθβ ΠῚ ΟἿΓ ΔΉΠΟΥ 45 ἴο ἃ5. Πα {Πὲ 
ἀἰθαῖ οἵ Ερίρμαηθβ ἴο ἃ Ὠινίηθ γιϑιίδίιοη 
(δαιμονήσας ἐξέλιπε τὸν βίον). Ἦδξβ (οπ- 
ποῖ ἴῃ υἱβιδτίοη, μοννγουθγ, νγΒ (ἢε δ 
τοπιρὲ τροη ἴπὸ ΕἸΥ πιρεᾶη ἰοπιρίθ. [0 βερβι8, 
ποῖ ΜΊΒΟυΣ τϑάθοη, οὐοςῖ5 ἴο {μἰ5. υἱενν, [δαϊ 
τὸ ΔοςΟΠΊρ] ἰϑμθαὰ βδοτ]ερα δὲ [6πιβα!επὶ ν115 
τοῖς οδὶοιϊαϊοά ἴο ἄγανν ἄονπ [Π6 [)ιγηὲ 
γοηρθδάησο ἴπδη (ῃς σοπίετηρίαϊοα ργοίαπλίοη 
ἰπ ΕἸγιλῖς (( Δπί. [{π4.᾿ χίϊ, 9, ὶ 1). Τῇς 
ΔυῖθοΣ οὗ ἴπς Εἰγϑὲ Βοοκ οὔἨ ΜδἼςαῦθεϑ ζοη" 
δἰάοτς 186 ἀραῖῃ δίυγαὶ, ἃ Ῥίπιηρ ἀν αν 
(τοι ρη γτῖθξ απ αἰδαρροίϊπαηεηί (ἐδ. ΥἹ- 
8-13). Βαῖ [ἴ 15 μαγὰ ἴο 540 ΒΕΓΕ γε δῖ 15 
παΐαγαὶ οπάϑ, δηά υν παῖ 15 ργουι θη!) βΕ ΊΠ5. 

α βωΐμ ΟΣ ἐθε δοτοοῖς, 7 ὙὍΤλε ρ γϑιαὶ 

ΟΣ, 16}. 

τ λίης. 

8,90,1 



ον, 6--10.} 1. ΜΑΟΟΑΒΒΕΒ. ΙΧ. 6ο3 

νὼ δε ΒΟ. 

ΕΝ ἀεὶ Θεῶν τοβρῦδι 

(1|688 σάτα ὕροη ἢἰΐπι, ἀπά βοΐὲ ἴογ- 
τη οὗ ἴΠ6 ἰΠΠΕῚ ΡΑΓΙΒ ; 

6 Απά {μᾶς πιοβῖ 1ι5{}γΥ: ἔογ ἢε 
Πλά τοσγπιεηῖεά οἵδε πιοπ᾿5 ὈονγεΪβ 
ἢ πιᾶηγ Δπά βίγαηρα οΟΓπιεΠῖβ. 

 Ἡονῦεῖς πε ποίβιηρ; δῖ 41} σεδβϑά 
ἔτοαι ἢἷ8 Ὀγαρρίηρ, δυξ 51}}} ννδβ Η|16ἀ 
ἢ ρας, Ὀτγελιπίηρ οὐδ ἢγε ἰπ ἢἰβ 
ΓΆρΕ ἀραϊηϑι τῆς [εἴν8,) Δπα σοτϊητηληά- 
ἴῃ; ἴο ἢαϑβϑῖο τῆς ἸΟΓΠΕΥ : δυζ [ἴ σΔπὶς 
ἴο ρ435 ἴα ἢς [6]} ἴῆθα ἤοῖλ ἢΐ8 
Ἑδαγίοῖ, οαγγίθα νἱοϊεπηγ; 80 παῖ 
μανίηρ ἃ 8οζς [31], 411 τἢῆ6 πιθιῃθεῖβ οὗ 
ἢ8 θΟαῪ σγεῦα πὰς ἢ ραϊπαά. 

8 Απά τῆυβ πε τῃδῖ 4 [ἰπ||6 δίογς 
τπουρῆς ἢς πιρῆς σοπχημαπά τἢς 

ἀεβογιρίίοηβ οὗ οὖγ δυιυΐϊον (υν. 5-12ὺ ἅ1Γ6 
ῬΓΟΌΑΘΙΥ “ονοϊνοὰ ἔσγοηι ἢ 8 ἱπΠΏὉΓ ΠΟ ϑςΟΙοΟι5- 
Π655.) ὍΠΟΥ Τεςεῖνο ἢ0 Κἰηά οὗ σοπῆστηδίοη 
ἔχοι δηγ οὗ ἴῃς οἵδε δοςοιυηΐβ. 

Θ. “η4 ἐδαί νιοὶ γν. Ἡρδτε τὸ μᾶνα 
(δε οτἰχίηῃ οὗ [6 παγγδῖίνθο. Αηιίοςδιιβ νν88 

., τήδάθδ ἴο 58υ8εν [ῃδῖ νοι (ἢς [6 νν]8 ἢ ΓΙ 6Υ5 
᾿ Τδουρπῖ ἃ ψου] πᾶν Ὀδδη βιγςῖϊ ἡ ζίος ἴῸΣ 

"π᾿ πα 

-. σς " 

πι' τπ -- 

᾿ἰπὰ ἴο πανὸ βυβοτγοά, 

7. δε ποἐδίηρ αὐ αἱ  εεασεἀ ἤτοι δὶς ὑγαρρὶηρ.} 
Ἐδῖπον, “ Ποσ 15 δ Β πο88." 

δε ψὸ] ἀοευη δὲ; εδαγίοί, εαγγίφα 
αἱοϊεν.1 ὙΠ 5 ἴα]ϊαὸ 18 ργοῦδγ ἀετγινοὰ 
ἔτοιῃ ἴῃς ἕαςεϊ τεϊδῖς Ὁ. Οτδηϊυβ 1, Ἰςἰηΐδηιι8, 
(παῖ, οἡ 118 να ἴο Απιίος, μἰ5 Ὀοάγ {ε}} 
ἰηἴΐο ἃ γίνον, τ[πγουφῇ (ἢ δηΐπη8}5 ΟΥ̓ ΒΟ ἰΐ 
ν45 οοηνογοα (δκίηρς Πρ ἢ. 

αἰ ἐδὲ γιοριδεγ: οΓ δὶ δοάγν «ὐεοῦε »ιμοῤ 
αϊπεά. ἘἈδῖδογ, “ ψετὸ σδοϊκοᾶ,"» Νοιηδϑίβ 
τοαυϊγεὰ [ἢϊ]5, 48 δα παα ἰπι86 1 γλοκοα τηδγ. 

8. δὲ ἐῤαὶ α με αήγε ἐδοισδὲ δὲ »ιὴρ δέ 
εο»»»εαηδ 1δὲὸ «υασυε: οὗ ἐδε “εα.}] ὅ8ε6 αὔονϑ, 
ςἢ. ν. 21. ὙΤΠ6 τηϑδηΐπηρ 15 {ΠΑ ΕἸΡΙ ΡΠ ΔΏ65 
(δου ἰπιϑο ἢ ἃ σοά τρὸπ οατῖῃ. [{ 8 
ςοτίδίη {πὶ ἢς δονσεὰ ἢ πιο ἴο ὕῈ αὐ- 
ἀγοβϑεὰ 45 “Οοα" (θεὸς) ὉΥ 85 5ιι)οςῖβ 
(]οὈβορῆ. "Α. 1. χι!ῆ. ς, ὃ 5), δΔηὰ δϑουπιεά ἴδ6 
δα {{Ό6 Ὁροη 8 οοἷη5 (Εςκμοὶ, “ οςῖ. 
Νυπι,᾿ νο]. 1ϊ}. Ρ. 224 εἰ “σε44ᾳ.). Ηον ἴγ δε 
ὨΠΊΒ6ΙΓ Ὀεϊονθὰ ἴῃ ἰδ ον αἰ ΕΥ̓ ΠΥ ὈῈ ἃ 
αυοβίίοη. 
απ αυεὶσ ἐδε διό »ποισιαὶμς ἱπ αὶ δαίαποε.) 

Οοπηραῖο ἰςδιδῇ χὶ. 12, υῆοσε Οοά [5 οαἱὰ ἴο 
Βαγτθ “ ννεχβοά ἴδς πιουηΐδιηβ ἴῃ 8.165 δηὰ 
τῆς 1115 ἴῃ ἃ Ὀδδηςο.» 

εα:ὲ ο ἐδὲ σγομπα.)] 868 σ΄. 7. 

ἐαγγίοα ἐπ απ δογ εν. Ἐδίθον, “ἴῃ ἃ 
ἸἰετοΣ." [Ιἰ 15 ποῖ 544 {παῖ (Π6 [{{{τ ννᾶ5 
ἀγάγῃ ΟΥ̓ ΠΟΙΘ6Β; ηἀ ννὲ ΤΔΥ βδῖπεσ ἔγοηὶ 
σὖ. τὸ τπδλῖ, αἱ ἤγϑῖ δἴ ΔῺΥ γαΐο, ἰἴἴ νγὰ8 ὈΟσΤΏΘ 

ὑνᾶνεβ οὗ τῆς 864, (90 ριοιά 
Ῥεγοηά τῆς ςοπαϊτπιοη οὗὁὨ πι84η}) δηά 
ΜΟΙΡῊ τῆς Βίρῃ πποιηῖδίπβ 'ἰῃ ἃ θᾶ- 
ἴδηςθ, νγᾶ8 πονν οδβῖ οἡ ἴδε ργοιυπά, 
Δη4 ςατγτθα ἴῃ 4η Πογβεϊεῦ, βμεσίηρ 
ἴογῖ ἢ υπῖο 4}} τῆς τηδηϊξεϑε ροννεῦ οὗ 

9 80 τῆδὲ ἴδε νγούπιβ τοβα ὉΡ οὐ Αεὰ 13. 
οἵ τῆς δοάγ οἵ τΠΐ5 ννῖςΚεά πιδη, δηά ἡ 
Ὑγ }}}165 ἢς ἧνεὰ ἴῃ 5ογγοῦ ΔπΠ4 ρδίη, 5 
βεβἢ [6]1 ἀυνᾶγ, δηά τῆς δ] Π688 οἵ ἢΪ5 
8Π16}} νγλβ8 ποίβϑοπῃε ἴο 4]1] ἢἰ5 ἈΓΠΊΥ. 

Ι0 Απά τῆς πιδη, μδῖ {πουρῆϊ ἃ 
᾿ππε]ς δίογε με σου]ά γεᾶςἢ ἴο {8 8128 
οὗ πεᾶνεῃ, πὸ πηδῃ Τοιϊά ἐπάυγε ἴο 
ΟΑΓΓΥ͂ ἔῸΓ ἢΪ5 Ἰῃτο γα ]ς βεηκ. 

οὔ {Πε 5ῃοιϊάοτα οὔ πιεη. Ἐνγρίίϊδη [{{{ 8 
γγοΓῈ σοΥΙΔΙΗΪΥ τ[πὺ5 δοῦπος (ΑΜ) ηϑοη, " Η  5- 
[ΟΥΥ οὗ Αηςίεηϊ Εργρί;, τοὶ]. ἱ. Ρ. 535), δά 50 
ν145 ἴῃ ἈΠ οπιδη ἐελξα. 

θ. δε «υογ»". ἘἈδίδοσ, ““ψοη8. ὉὍΤ86 
Οτϑοκ [85 πο ἀγίιοΐο. Οἡ [ἢ 15 ἔοστι οὗ πα δάγ, 
866 Ηογοί, ἵν. λος ; ΡΙαῖ, ὙἹῖ, Ατίλχουχ. ὃ τό; 
ΔΑςῖϑ χὶϊ. 21. 

δὲς ἥωϑ Κι ατυαγ.}] “ Ῥὶδςοπθ8], 845 
Τἰπλπὶ Ο 65: ὁπὲ ροσίοη οἵ ἤεβῃ δῖ οὔς 

{ἰπι6, οὔθ δὲ δηοῖδβοσ.Ό ὙΠῈ ἀεβοσίριοη 15᾽ 
εταρῖς, δὺς ἀγανγη γοῦν ἔγοπι ἴῃ 6 ἱπηὰ- 
εἰπαϊίΐοη οὐ ἴῃ6 ντίϊεσ. οΪγθῖι15 σῖνεβ πῸ 
᾿ίηϊ οὗ ΔΥ 80ςἢ τογτῖῦ]6 οηά, ΠΟΥ 5 1 ὑγο- 
Ρμοβίθά ἴῃ 186 Βοοῖ οἵ Ὠ δηϊεὶ. 

δε δίιδίπεις 9 δὶς “»ιεἾ.1 Οοπὶ νυ. το 
δῃά 12. ΤΠὶβ8 νουϊὰ δ ἃ ηδίυταὶ ἔξαΐυτε οὗ 
{ΠῸ ἀΐϑοιαϑο ἀδϑοσιδοὰ : υΐ [86 δυῖΐπον᾽β Κηονν- 
Ἰεάρε οὗ 'ἴἃ ἀοεβ ποῖ αδὐά δηγίῃίηρ ἴο πε 
στε ΒΥ οὗὨ ἢἷ5 πλγγδῖνο. 

10. ἐδε »παη᾿ δαὶ ἐδοιρδὲ . . . δὲ εομά 
γεαοδ ἰο {δὲ “Ι4αΓ οΥ᾽ δεαυεη.] Ὅῆο ἀφα] 5οά 
κίηξ οὗ Βαῦγ]οη ἰ8 ἀδοϊαγεα ὉΥ̓͂ [5Ξ2]Δἢ ἴο πᾶνε 
“ φαἱὰ ἰῃ ἢ8 ποατί, 1 νν1}} λϑοθηά ἰηῖο ποανθῃ, 
[ν1}} ἐχαὶξ πὴ ἴἄσοης ἀῦοτο [86 δίδγβ οὗ Οοὰ 
νον 1 ΝΠ δϑοθηά αὔοόονὸ τς εὶρῃί5 οὗ (ἴῃς 
εἰουάβ: 1 ψν}}} Ὀ6 ἰκὸ ἴπὸ Μοδὶ Ηἰρ" (ςἢ. 
χὶν. 13, 14). 

ὃ 6. ΑΝΤΙοοΗῦΒ ΗΜΒ.ΕΒ ἨΙΜΒΈΓΕ, ΑΝῸ 
ῬΆΟΜΙΒΕΒ ΕΒΕΕΡΟΜ ΑΝῸ Εάνοῦυῦξ τὸ 
ΤΗΕ [ΕΝ5. 

11-17. Οὐ δυΐμοτ τεραγὰβ Αηξοςδῃς 48 
Ὀγουσῃΐς ἴο [66] τεπηοῦβε δὲ Δῃγ ταῖς, 1ἢ ποῖ 
(τὸ τοροηῃΐδηςο, ΟΥ̓ [58 5ιιδεσίηρε--- 35 δ0- 
Κηον]οάρίης ἰη ἴμοπὶ δ6 μαπὰ οὗ Οοά, δηὰ 
Ρτοςεεύϊης ἤοπὶ ϑυοῖ δοκηονϊεάρτηοης ἴο 
τΏΔΚο ἴοι βοϊθπιῃ Ῥγογηΐθοβ ἴο Οοά οη ἴδε 
80]οςῖ οὗὁὨἨ [Θγιιβαΐθπὶ δηὰ [86 δννβ: ΥἱΖ., 
(α) ἃ Ῥγοπιῖδε ἔπαί ἢ6 ννου]Ἱὰ τδῖο ογυκαϊοῖα 
ἃ ἴτοθ οἱ ; (δ) ἃ ργοπηγῖλοε (πδὲ ἢς ννου]ὰ ρἷνα 

εἶν. τό, 



6οή 

Β.Ο, 
εἶσ. χό3. 

11 Ηετγα τπεγείογε, δείηρ ρ]αριεά, 
ἢ Βερδη το ἰεᾶνε οἱ ἢϊ5 ργεαῖ ργίάε, 
ΔΠΔ ἴο σοπῆς ἴο πε Κπον]εάρε οἵ 
ὀύπρεῖβ Ὁ τῆς βοουῖρε οὗ (ὐοά, ἢ18 
ΡΑΐη Ἰπογεαβίηρ Ἔν ΘΓῪ πιοιηδηΐῖ. 

12 Απὰά νῆεη ἢς Πἰπλβε] σοι ]ά ποῖ 
αὐϊάς ἢϊβ οννήη 5π16}},. ἢ6 8.14 1688 
νγογά5, [τ 15 πχδεῖ ἴο θὲ βυδ]εςξ ιμπῖο 
(ὐοά, δἀηά τπᾶῖ ἃ πιδᾶπ τῃδῖ 15 πιοσίδὶ 
5] ἃ ποῖ ργουάϊγ τπιηκΚ οὗὨ δἰ πιβεῖ 
45 ᾿ξ πὲ ψεγε οα. 

12 Γ 5 ννὶο Κα ρεύβοη νοννεα δΪ50 
πηῖο {Π6 [,ογά, νῆο πον πὸ πιοῖα 
νοι] ἤανα ΠΊΕΓΟΥ ἀροη Πἰπ1, βαγίηρ 
τἢιϊι5. 

11. ΜΑΟΟΑΒΡΙΕΒ. ΙΧ. [ν, 11--οτῦ. 

14 ὙΓΠΒΑῖ ΠΕ ΠοΙΪγ εἰν (το τπὲ ψῃΐςῃ 
ἢδννδϑ σοϊηρ ἴῃ ἢδϑῖθ, ἴο ἰἂυ ̓ ζονεη ἢ 
τῆ ρτουηά, Δηἀ ἴο πγᾶκα 1ἴ ἃ σοπιηοη 
ΒυγγηρΡίδςθ,) μῈ ννου]ὰ 5εῖ δὲ ΠΠθεγίγ: 

Ις Απὰ 845 τουσμίηρ ἴμῈ εΐς, 
νγνῆοπι ἢΘ Πδὰ Ἰυάσεα ποῖ ἡγουτῃγ 80 
τυ ςΓἢ 88 ἴο δε Ὀυτγιαά, θυιζ ἴο δα οδεὶ 
οὐ ψῈ ἢ τΠεὶγ σμΠ] άγεῃ το θὲ ἀενουτγεά 
οὔ τῆε ἔον]5 δηά νυν] Ὀεδϑῖβ. ἢς νου 
ΤΏΔΚΕ τΠδῖὴ 4}} εαιιαἷβ το τῆς οἰ ἴΖεης 
οὙΑ:Βεηβ : 

1Ι6 Απὰ τῇς ΒοΙγ ἔεπιρίς, σι οὶ 
θείογα ἢ ἢδὰ 8ροι!]βά, μ6 νγου]ὰ ρδι- 
ΠΙ5ἢ ἢ ροοάϊγ ρ ἔϊ8, Δηα ταβίογε 1} 
{Π6 ΠΟΙ νϑβϑεὶβ νυ ἢ ΙΏΔΠΥ ΠΊΟΓΕ, 

"0 γ, 

411 [ἐν5 {πΠ6 Αἰπεηΐϊαη (Απιοςβίδη 2) οἰ Ζρη- 
ΒΡ: (2) ἃ Ργογηῖϊδε {πὶ πὸ ννουἹὰ σοϑΐογα 
1Π6 ΠΟΙΪΥ νεβϑϑοὶβ ἴο {πες Τορίς δηὰ γο-οϑίδ- 
ὈΠ|51. ([Π6 δηοίθπε ὑνουβῃ!ρ ; δηά (4) ἃ ργοπιῖδα 
τηδῖ Π6 νγοι ἃ ΠΙπη56 1 Ὀεσοπιο ἃ [ονν, ἀπά σὸ 
{πγοῦρῃ ἴῃ6 νου] ἃ ργοοϊδινηῖηρ [6 ροννοῦ οὗ 
{πΠ6 Οοά οὗ {πὸ [ὸνϑ8. [ἢ {Π656 ϑδἰαϊοιηθηΐβ, 
Δηά ἴῃ (86 “ Ἰεϊίεγ " νΠσἢ ἔΌ]]οῖν5. (υν. 19-- 
27), ΜΘ ἢᾶγα ΡῬγοΟῦΔΌΪΥ οχαρρογαίοης ἀπά 
ΕἸ] Π5ηπηθηΐ5. οὗ ἴῃς ἴαςῖ τϑσογάοα Ὀγ 1ἢς 
διίθμοΣ οὗ ἴἢ6 ΕἸγδῖ Βοοκ (ςἢ. νἱ. 12, 13), [Πα 
ἴῃ ΠΪ5 ἰαδῖ 11 Πη655 ΕΡΙρΠπ65 ὀχργοβϑοά σοργοῖ 
ἴῸΣ 15. στο] ἰγραϊμηεηΐ οὗ ἴπῸ [6 νν5, ἀπὰ ἢ15 
ἀἰδδεογαΐίοη οὗ ἴπ6 Τεπιρῖθ. 

11, δείπς ῥ᾽αφιεά. ἘΛΑΙΠοΥ, “ θείης Ῥτ θα 
1 ΒΡΌῚΣΙ." 

ὃν {δὲ “εομσο ΚΓ Οοά, ῥὶς βαϊπ ἱπογοασίησ 
δι ἐγ» γιομθηΐ!.) ἘδίΠοΥ, 9 ραὶπ ἐμεῦ ἢ9 
ΒΒ οτοὰ ΓΒΠτοΟΌαΡ [60 Βοοῦτγθθ οὗἨ Θοὰ 
ἸΠΟΓΘΑΒΙΠΣ ΟΥΟΥΥ πιοπΊεηῖ." ὍΤΠὸ “5ςοιγμο 
οἵ Οοὐ" 5 {6 ἀϊδοαβδὲ {παὶ παὰ ἔα ]ΠΘηὴ ἀροη 
ἢϊπ|. (δὸο “". 5.) 

12. «υδὲπ δὲ. .. εομἰᾷ ποὶ αὐίώε δὲς οαυῇ 
“»οἶ] (ΔΟΠΊΡαΙῸ κ'τ'. 9, 10. 

18. 2ῥὲ 71,ογα, αὐδὸ ποῖὺ "0 γιογὸ «υοκἱά δαπε 
ἘΠ ΘΡῸ πῤοπ ῥίηι.} Ι[ἴ 15 ροβϑίθὶο ἴο οχῇαιιϑέ 
τς ραΐίοηςο δηκὶ τηοτοΥ οὗ Οοὐ, “ἔδδιι [οι 
Π0 Ἀἱαος ἴθ γοροηΐδποο, ἐποιμὴ ἢ βοιρῆϊ 
1ῖ σατο Π1ν νν 1} ἴόαγϑ ἢ (Ηςθ. χὶϊ. 17). “Δ 15- 
εἰοιῃ ἡ ΜΙ ΆΓΠ5 τηθη 1η ἴπο Βοοϊς οἵ Ργονοῦθβ: 
“ Βοσδιιθα 1 ἢᾶνο σα] ]οα, ἀπ γὲ ἤανο χο ιβοά ; 
Ι μᾶνὸ βγεῖ ποῦ οὐἵ πὶ παης, απ πῸ πΊᾶῃ 
τοσηγάοα ; Βαΐ γὸ πᾶν βοῖ αἵ ποιιρθξ 811 τὶν 
“Οτη50}, δηὰ νου] ποης οὗ ΤΥ τοργοοῦ; 
αἶπὸ Μὴ] απ ἢ δῇ γι σΑἸ ΠΥ : 1 1] πιοςκ 
ΠΘη ΥΟᾺΓ ταῦ σοιηοῖῃ : ἀν πθη νοι ἴραν 
(ΟΠ 61} 45. ἀδοϊατον, ἀπ νοι ἀοϑτι το ἢ 
ςοπγοῖϊ. ἃ5. ἃ Ἱ]]νιηδ: οη ἀ!δίγοσα δηςὶ 
ἀπμι συ. φοπλοῖ ἀθροῃ νοι : {πὴ 588} {86 
ΟΠ ἀροη τῆς, δῖ 1 Μη] ποῖ ἀπόινοῦς {ΠῸγ 
5.14}} 56. κΚ πιὸ δασγὶγ, δῖ τὸν 5.11} ποῖ ἢπὰ 
Ἰὴ0 ; ἴον {παῖ (Πὸν Ππαῖο Κηον]οίκο, πὰ ἀἰὰ 

ῃοΐῖ σἰοοβε ἴΠ6 ἔραγ οὗ ἴπῸ 1 οτά : {86 που]ὰ 
ΠΟΠΘ Οὗἁ ΤΥ ΠΟΙ Π56] : [ΠΟῪ ἀεϑρίϑθα 4} τὰν 
Τορσοοῦ ΤἍογείοτγε 5}4}} {πεν δῖ οἵ ἴῃς ἔτυϊ 
οἵ {πεῖ οὐ ννᾶνβ5, δηὰ ὃς ἢἸ]οὰ στ {ἘΠΕῚ 
ονη ἄδενῖςεβ. ῸΥ [Π6 τυγηϊηρ ἀν ΔΥ οὗ [Π6 
5 ΠΊΡ]6 5}}4}} 5]4Υ 6 πὶ, απὰ {{|Ὲὸ Ῥγοβρεπῖι οὗ 
ἴοο]β 5}8}} ἀδβίγου {{||π|" (σον. 1. 24-12}. 
Απιϊοσμιι5 μα τοδομβοα (ῃϊ5 ροϊηῖ. Ης μαὰ 
ργονόκεὶ Οοά θεγοπά ἐπάυγαποε. Ηθδ μα 
“Β]Ποἀ πρὸ [Π6 πχδάβιγα οὗὨ 15 Ἰηἰφυίγ.; Νο- 
(Ὠϊπρ τοπηδί ποθ ἔοσ ἰπὶ, δὰ τῃαῖ “ ἔδαγίιὶ 
Ἰοοκίῃς ἔογ οὗ λιάρτηοηξ δηὰ ἤογν ἱπαϊρηδάοη ἢ 
ὙνΒοτεοῦ [86 ΑΡοβῖ]ς βρϑᾶκβ ἴο {π6 Ηεδγεῖνβ 
(Ηε. χ. 27). 

14. ἐῤὲ ῥοὶν οἱὴὲν ἰο ἐδὲ αυδίωξδ δὲ «ὐα! φοιπξ 
ἡπ ῥα616.) 8668 δῦοτθ, στ... 5 Δηἀ 7. 

ῥὲ κυομία “εἰ αἱ ἰἰδεγῖγ. 1. τοδῖογε ἴο [ἢ6 
ἄοσρτος οὗἉ ἔγοεάοπι νης ἢ 11 δά δηγογεά ὑπάογ 
.γ}15 (τ ογ δοϊθαςιιθ (οἰ. 1. 1--}.Ψ 

15. ἐῤὲ ὕετυς, «ὐϑονε ἐε ῥαά γμάρεά ποῖ 
«ὐογίδν “9 γιοῦ ἂς ἰὸ δε δηγίε. ΤΉῊΪΒ ριδος 
ΟὗὨ ΞΑΝΆΡΟΥΥ 5 ποῖ δου δοά ἴο ΕΡΙρἠηδηθ5 ὃγ 
ΔΩΥ ΟἴΠΟΓ δυτθοῦ, ἀπά σαπποῖ ὃς δεοερίοα 85 
γι οα πε ππϑιρρογίθα δυϊβογν οἱὨ (δε 
Ῥγεδοηΐῖ ἉΤΙΟΥ, 

ῥὲ «υομα »ιαάό ἐφορι αἱΐ εφμαὶνς το ἐδε εἰ ΐξεα 
9Γ “πους. 1 τῃ6 ἴοχὲ ἰ5 δουηά, πὸ πιιιδὲ 
ΒΊΡΡΟΘΘ. ἴπδξ (πὰ τῃ6 νἱονν οὗ {Π6 Δυ1Ποτ) 
Απιίοολι5. δα σοπβοστε οἡ 4}} Αἰδμεηιδῃβ ἃ 
οὐχί βίδϊιβ, ρευμῶρς ἰβορο γ, γε ἢ]η ἢ15 
ἀοπιϊηΐοηθ, ἀπά {παΐ Π6 πον εχργεββοὰ ἴδε 
᾿πἰδητίοη οὗἨὨ σοπίογγίπρ ἃ βἰ πη ϊασ ργνΠ] ξῈ οἢ 
τῃ6 [ενν8. Ῥεγιαρδ, ποννθνεγ, ᾿Αθηναίοις 153 
ἑογγιρίίοη οὗ ᾿Αντιοχέσι, ἀηά ἴδε ῥτγίν εξε 
πον ῬΓΟπιδοά ἴο ἃ]1 [6ν}8 5 {παΐ Δἰγεδαν 
εἰαπίοά ἴο {πὲ ρεορὶε οὗ [εγυβαίεπὶ (οἷν. 9). 

16. ἠδὲ . .. ἐεριδίο .ς. ῥὲ «υομἰᾷ χαγπμὸ 
«οἱ ροοάίν σί..}] δὅ86ὲ τῃ6 οὐοπιπιεπί Οἢ 
οἢ. ΠῚ. 2. 

γοιίογε αἱἱ ἰδὲ ῥοὶν αϑατο,.] 866 δδονέ, 
εἰ. ν᾿ τό. ὙὝΠο νϑϑϑοῖς μαά ργοθδϑὶγ, ἰοης 



Β.ς. 
εἶς. χό. 

50 ΕΖγὰ 
. 9. 
Δίας, χῳ. 

9, 40. 

ν, 17-π-22.] 

απά ἐουξ οἴ 5 οὐνῃ γανοημε ἀοίγαυ {πε 
σἤδγραβ Ῥεϊοηρίηρ ἴο τῃ6 5. ῆςα8 : 

17 Ὗελ, πὰ τῇδε αἷϑοὸ ἢς ψου]Ἱά 
Ῥεσοηας ἃ εν Πίπιϑοϊ, δηά ρὸ 
τΠγοιρὴ 41} τῆε ννοῦἹὰ τῇαξς νγᾶ5 ἴ- 
Παδθιῖςα, ἀπηαὰ ἀδοΐαγα τῆς ρονγοῦ οὗ 
(οά. 

18 Βυῖ [ογ 4}1 15 ἢΪ58. ρᾳίῃϑ ννοῦ 
Ποῖ ΄σεᾶβε : ἰοῦ τῆ6 1υ5ῖ υάρτηδηῖ οὗ 
(ἀοὰ ννγα5 σοπιὲ προη Πἰπιὶ : τΠογείογε 
ἀεβραϊγίηρ οὔ ἢϊ5 ἤεαίτῃ, ἢ6 νντοῖβ 
πηἴο [ἢ6 [ονν8 τῆς Ἰετίογ ἀηἀεγννγίτίεη. 
ςοητιαϊηίηρ [Π6 ἔογη οὗ ἃ βυρρ!!ςδἴίοη, 
αἴζοῦ (ἢ]5 τηδηποῦ: 

19 Απείοςδιι5, Κίπρ δηἀ ᾿ρονεῦποῦ, 

Ὀοΐοτο {Π18, θθθη πηοὶϊτοα ἄοννῃ αδἵ ἴῃς τουδὶ 
τηϊηΐ, ἴο ΒοΙρ τὸ Κιηρβ ποσθϑϑιτοσ. Ηδ 
ταϊρηΐ, Βονύθνοσ, ατὸ ρσίνοη ὑαςοῖκ οἴποῦθ πὸ 
ἐἰοπὶ ; δηὰ [ἢ]5 15 ροῦῃαρθ ϑνΠαῖ 15 πιθαηΐ. 

απά ομὲ 9.7, δὶ: οτὐύῆ γόης ἀεαν ἐδὲ 
εραγρ 45 ἢἰ5 ἔατεῦ μα ἀοηα ((ἢ, 1}. 3).. 

17. ῥὲ «υομά ὀέεεο»ῖε αὶ ὕεαυ δύρμαο ] 1..8 
Ρτοβοϊγίο. [{ ἰ5. ὌχίγοπλοΥ ππργοθαῦ}]ς {παῖ 
ΒΙΡΙΡΙΙΔη65 ΟΥ̓ΘῚ ὈΧΡΓΟΒβΟα ΔΠΥ͂ ΘῈ Γἢ ἱποπίοη. 

ἢ 7. ΘΌΡΡΟΞΕΣ ΓΕΥΤΕΠ ΟΕ ΑΝΤΙΟΠῸΒ Τὸ 
ΤΗΕ [ΕΜΊΒΗ ΝΆΑΤΙΟΝ. 

18-27. ΤΪλβοη οἵ ὐυὐτοηο Πα ἀρραγο ΠΥ δὴ 
ὠορόοϊαὶ Πκίπρ ἴοσ ἀοσιπιοηῖδ, απ ἀςςορίος 
ΔῺΥ ἰμαῖ σαπλς ἴῃ ἰἰ5 νὰν ποι 50] σης 
ἴοπι ἴο ἃ χνοῦν δογο τη ΟΥ̓ σα. ὍΤΠὸ 
ΡΓΘβοηΐ ““ Ἰοϊ[ΟΥ δ 15 ἃ πιαη δῖ [ΟΥμΟΥν ; βδίησδ 
(4) 1ἴ 5 νυυιτθη ἴῃ 5 ρϑιοά Οὐθεὶς δυο ἢ ἃ5 
το δἀποκίεα Η οΙΙοπὸ νοι] ἢανς ρα οἡ ρδροτ: 
(ὁ) ἴἴ κῖνοβ ΕΡΙρΡμαπμο5. ἃ {π|6 (στρατηγὺς, 
“ὁ κοηο ΓΑ] ᾽) Ποῖ πὸ νοι ἃ πόνο πᾶν σοη- 
ἀοσορηάοά ἴο ἴὰκὸ ς (2) 1 πλαϊκὸβ ρΙ ρα 5 δα Ὺν 
(παῖ 6 Πδά ογόπ νἱϑιτοα {π᾿ ὸ ̓Ἰη]αηι ῬΓΟνΊΠΟΟ5, 
ὙΠ Πογοαβ. πὸ ΟἿΪν υἱϑιῖο {ποῖ οηςο; (4) 1ἴ 
ΡΟ Κ5. οὗ ἢϊ5. πανίησ σοπητη 6 1Π6 στα οὗ 
ἢϊ5 50η ἴο {πὸ [νν5 ἀπτίη τΠσ56. ἔγοαιοηξ 
φὔβομποοβ ! (6) 1ἴ τορι ϑοηΐῖβ [Πραῖοῦ 45 Ἐγόννῃ 
ὉΡ. ὙΠΟγοὰ5. ἢ6. νὰ5. ἙΟΓΓΔΙΠΙΥ ΠῸ πιοτὸ (ἤδη 
τννοῖνο γοδλῦϑ οἱ αἵ δ15 [ατΠ  Γ᾽5. ἀθδίῃ. 

18. εοπίαίμοισ {ο γογηι οὔ σεῤῥἠεαϊοη. 
Βαῖποσ, θατίπρ ἴμ8 ΟἸΔΙΔΟΙΟΣ οἱ ἃ 
δ ρρἢςσαιίοη "---αὐτιζοη, 2ιό., τη Π|6 ἴοῃα, ποῖ 
οἵ ἃ παῖϑὶι πιαδῖοσ, δῖ οἵ ἃ {{π||ἰ 5 ρρ] 1 δηζ, 
5866 ΘΘΡΟΟΙΑΠν α'. 206, 

19. “1“ππΠ|οορις, ἔπισ απο σοαογηογ.] ἘΔΙΠΟΓ, 
“κιηρ δηά ροπογα]." [{ 15 ποῖ ᾿ἰΚοὶγ {παΐ Δὴγ 
ϑγγο- Μαοραοπίδη Κιίηρ νοι ἃ πανς δ θα 1ῃ6 
ροοῦ {{|ὸ οὐ ““ κοποῦαὶ " ἴο ἴῃς σγαπά οης οὗ 
“ κιπρ." διςἢ πὶ διά ϊτοη 15 ποῖ πηδὰς ἰῇ ΔῊ 

1, ΜΑΟΓΑΒΡΒΕΒ. ΙΧ, 

ἴο πε ροοά Ϊενν8 5 οἰτΙΊΖεη 5 νυν Ί5Π6Ὲἢ 
ταῦ ἢ Ἰογ, μοί τἢ, Πα ΡΓΟΒΡΕΓΙΥ : 

20 ἶε 6 ἀπά γοόουγ ΤΠ] άγαπ ἔατε 
ψε]], ἀπ γουγ δῆλα θὲ ἴο γουγ 
ςοηϊδηίτηθηῖ, 1 ρίνε νεῖν ρτεαῖ 
τΠμΔηΚ8 το (σοά, Πανίπρ ΠΥ Πορε πὶ 
Πεδάνβη. 

21 ΑΒ (οσγ της. 1 ννᾶβ ψψελκ. οἵ εἶξε 
1 νουϊὰά πᾶνε ταπιεθεγεά ΚίπαΪϊν 
γουγ Ποποὺγ δηά ροοά νν}}}]. Ἀδίυγη- 
Ιηρ ουΐ οὗ ΡῬεγβία, δη4 δείηρ ἴάκοιὶ 
νν ἢ ἃ ρτίθνοιβ ἀΐβθαδα, 1 τῃουρῆς ὦ 
ΠΘΟΟΒΒΩΓΥ ἴο σἂτα ἰοῦ [Π6 ςοπιπιοη 
βϑξεῖγ οἵ ἃ]} : 

22 ΝΝοῖ ἀϊδιίγυβιηρ πηῖης Βεδί τη, 

οὔ [Π6 οἵϊιοσ ἰϑζίους Ὡϑοσὶ θοά ἴο ἴπο ϑοϊθιιοι αν". 
(8εε τ Νίδος. χ. 18, 25; Χὶί. 30, 22; ΧΙ, 16; 
 Μδος. χὶ. 22, 27, ὅζο) 

ἰο ἐῤὲ κοοά εαυ..] Δη ᾿πηργοῦδθῖς ρίθος οὗ 
ΠακίογΥ. 

δὶ, εἰπε. ΤΠΕΥ ψνοτα ἠοΐ γοῖ, ὀχοορὶ 
(πΠ6 [ενν8 οὗ [ογιβαίθη, “ οἰ Ζοη5. Δπιὶ 
οοδυ5 Πδὰ ΟὨΪΥ ῥγοπ)δοα ἴο τῇαΚα {Π6πὶ διις]ι. 
(ὅθε συ. 15.) 

«υἱσδεῖδ γαμοῦ ἴον, ῥεαΐιδ, απά ῥγοιβογν.] 
ΤῊ5 ἔογπῃ ἰ5 αἴ ὑπιιδιια]. [{ σοπλθῖποβ 
(6 Οτθοκ χαίρειν ΙΒ τΠ6 1 αἴ! “ βαϊ αΐοιῃ 
ἀαὶ," δηὰ δάϊάς. ἴο ἴπθπὶ 4 [πἰγὰ ροοά ΜΊ5]}, 
ποῖ ἰοιιπμὰ οἰθεννβοῦο [η΄ δα]ιϊδιοη5. οὗ {πὸ 
(τς ἀπαὶ σΟΙΠΙΓΥ. 

20. 177.,)γ,͵ε . .. το αὐο} ὍΝ Γ,4ἘΠπ|5πὶ 
15. ΒοδγορὶυΥ ΠΠΚοΙγ ἴο αν Ὀδσθη τιϑϑὰ ὉῪ {Π|Ὸ 
γτο- ΔΙδοθάοπίαῃ Κιηρ5Β. [ἴ 15 ἴακοὴ ΠῸΠπι 
[Π6 οὐ ΠΥ “5... ΒΕΚῈ. 9. Χ. (ὐοιη- 
Ράγο οἰ, χὶ, 28.) 

ῥαπήησ 91} ῥοβὸ ἱπ δεασο ἢ ΤΠ 56 οὗ 
ἐς Ἡράγνοη "ἢ ἴοσ “ Οοὐ," σοπιοη ἴῃ τ 6 Ηο]- 
Ἰοηϊϑίῖς Οσσοοκ οὗ ἴῃς ρΡογοά (τ Δίαςς, π1. 18, 
60; ἵν. 10. 55, ἄς.) ἰ5 ποῖ 1 δοσογάδηςο νι Ἰἢ 
{πὸ οἰαθοισαὶ στθοκ ᾿ἀἸοτ. 

21. “41: 7ὸγ πιο, 1 «ας αὐδαξ, ον εἰ...ὺ ΤΊιοτς 
Ϊ5. Ὁ “ΟΥ̓ 6150 1η ἴΠ6 ΟΥΙρΡΊΩΔΙ, Ἀν Ι ἢ 15 δδ- 
501  ]ὙΥ ὉΠ ΓΑΙ ΠΊατο4] ἀπ ρσίνοθ ΠῸ 5.150, 
ΓΟ ρῥγοάϊις ἃ 56η56, ΕἰΠΟΥ εἰ μὴ τηπδῖ Ὀδ 
Ἰηβοσῖοα Ὀεΐογε ἀσθενῶς, ΟΥ ἄλλως γὰρ Ὀοίογο 
ὑμῶν. 

1 «υομἱά ῥαπιο γοριριδογοαῖ ... γοιατ δοηοι. 
76. τ[ὰ6 Βοπουγ ἴῃ νυν ῆῖ ἢ γοὺ μανε ΠΟ] πο. 

Κοίμγπίης οἱ ΟΥἹ εγία ἢ [{λῖογα!ν, “ οὐ 
οἵ τι σοριοηβ αδοιΐ Ῥόογϑια ἢ --π 6 54 ΠΊῸὸ ὁχ- 
ΡΓΘϑϑίοη 45 παῖ τιϑοὰ ἴῃ τ. 1. 

22. Διο ἀϊείγισίμισ τεῖης δα δ. ΟὐΥἱπηπὶ 
βηάς 4 εσοπίγαιοτοη Ὀοΐννοοη [Πϊ5 σἴαϊοπηγοηῖ 
απά {Παΐ οὗ «“. 18, (παῖ Απίοσλιις τοῖο {πὸ 
Ἰοῖϊῖογ θόςσαιιθο πο “ ἀοϑραϊγοα οὗ ᾿ν15. Πα }.᾽ 

όοσ 

ΒΓ. 
εἶτ, τό. 



δοό 11. ΜΑΘΟΑΒΕΕΞ. 

δι "Ἢ δυῖ Πανίπρ ρεαΐ ἤορβ ἴο δβοᾶρε {ἢὶ5 

Οτ, 
ΟΡ ΟΣ 
ε9)7}α ἦγε. 

5: ΚΠ 688. 
23 Βυῖ ςοηβίἀετίηρ ταῖς ἐνεῇ ΠῚΥῪ 

ἔλι πεῖ, δ νγῆδε τἰπη6 ἢ ἰδὰ δὴ ἈΓΠῚΥ 
ἰηῖο ἴπε6ὸ ΠΙΡῊ σουπίγιεβ. δρροϊηϊθα ἃ 
51 ΠΟ 6550, 

24. Ἴ[ο τῆς επά τΠδῖ, [ δῃγ τηΐπρ 
[6}} οὐ σοπίγασυ ἴο ὀχρεοζδζίοη, οὐ 
1Ε ΔΩΥ ἘάΙηρ5 νγεγα Ὀγουρῆς τηδῖ ννετα 
σήδνουβ, {ΠῈΥ οὗ τῆς ἰαλπά, Κηονίηρ 
το ΨΠοπὶ ᾿τῃς 5δῖε ννᾷβ ἰεξτ, πιρῆς 
ποῖ δε ττου ]εά : 

25 Δραίη, ςοηπδίἀδθγίηρσ ον τῇδ 
[ὴ6Ὲ ρηοεβ τπδλὶ δε δογάδγειβ δηᾶ 

ΒΒ 1 5 σοποείναθίο τι 6 πλρῃΐῖ ὙΟΆΠῪΥ͂ 
ἀοθραὶγ οὗ [ἴ, γεῖ νν58 ἴῃ6 [ενν5 ἴο {δ1ηΚ 
οἴδογνν!56. 

10 ἐσοαρε ἐδὶς εἰοξηθ..) Ἀαἴμογ, “ ἴο ἐβοᾶρε 
ἔτ οτα [Π15 5:0 Κη655 "---ξ, ἴο δυγνῖνο 1ἴ, ΓΘΘΟΥΘΓ 
ἔγοπι 1ἴ. 

23. »»ΡΜ΄ἕ βζαἰδὸῦ ἢ Απίοςοδιβ 111., Κηοννῃ 
85 “τε Οτοδι " (Αρρίδῃ, “ ὅγτίας.᾽ ὃ 65). 
1 ἴπΠ6 γοαῦ Β.Ο. 187 [Π]5 πῃηοηδᾶῦο]) πιαάθ ἃ 
ἸΟΌΓΠΘΥ ἱπῖο ἴΠ6 Θαδίθσγη ΡῬγΟΥΊησῸ5. ἔοσ τπ6 
Ριγροβθα οὗ ςο]οςζίηρ ἴγδάβυσο, δηά, μανίην 
εηἰογοα ΕἸγπηαῖβ, αἰτοπιρίεα ἴο Ρ] ΠΟΥ ἃ τις ὴ 
τὐπλρὶο οὗ ΒοΙα5, θυ ννὰ5 τροῖ ἢ ἀγπιοὰ 
τοϑίδίδηςσα ΌΥ ἴπ6 πδίϊνεβ, ννῆο ονογρονογοὰ 
.}}5 αἰϊοπάαηίβ, δηα 5'ενν ἴπ6 Κίηρ Πιπβοε, 
(ϑες τπΠ6 σοπηηεηΐ οἱ οἢ. 1. 17.) [{ |5 αυϊῖο 
Ῥοδδιδὶς {ῃαῖ 6 πιαῦ πᾶν ““δρροϊηϊθαὰ ἃ 
δι  σϑοῦ ἢ Ὀδίογο 5ἰδγιηρ οἡ [18 Ἔχροϑάϊ- 
(το ; δυῖΐ νὰ πᾶν πὸ ᾿οπῇῆγπησίίοη οὗ ΟἱΓ 
ΔΙ ΠΟΥ 5 βἰαΐοπιθπῖ οἡ [Π15 ρμοϊηΐ ΌὈΥ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΓ 
Δ ΠΟΥ. 

ἐδ ῥὶιφ εομπίγθ..) 1 ΔεγΑγ, “16 ὌΡΡΟΓ 
ΓΟΡΊΟΠ5 " --τὴρ. ἴποσε αἵ ἃ ἀϊδίαηςς ΕΟ [86 
δυγίδη ϑδθατοοαδῖ. ((οραγε 1Π6 οχργοββδίοῃ 
ἡ ἄνω ᾿Ασίη, 580 οοπηπιοη 1η Ηοτγοάοίιι5.) 

αρῤῥοϊπίοά ἃ σπζοεσογ.] ΤῺΣ ῥγαςίςο ννᾶ5 
οσοιηπιοη ἴῃ ἴῃ Εαϑῖ, ἀπά ννᾶβ [Ὁ] ον ὉΚ 
ὄντι (Η εγοί. 1. 208), Ὀν ΑἸγαιζοβ (Ὁ. 1. 92), 
ὃν άγῖι5. (Ὁ. τ. 3), δηὰ πιαην οἴποτθ. ἃ 
ΠοηαΓΟἢ ννὰ5 γοραγαθαὰ 45 πα ]ο ἴο τᾶ Κὸ ἃ 
βοϊοσίίοη ἔγουῃ δηοηρ ἢ]5 ΤΟ ΠπῈΡ 50}5, 8ΔΠη4, 
1 ἢῸ 5011 ΔνῸΓΘ σΎΌΝΝἢ ΠΡ, τ ηΐ ΟἸΠΠΟΓ Παπὴς 
ἃ Τοροηΐ ΟΥ̓ Ρᾶ55 [ἢ 6 σγσγοννῇ οἡ ἴο ἃ Ὀτγοΐπογ. 
[π ργαςίῖςο, ἴἢ6 ἰανν οὗ ρυπποροπιζγο νυ 8, 
ἔογ ἴΠ6 πιοβί ραγῖ, τοβροςῖοά, 

24. 1 απγίῤίηρ ζε]} ομἱ . .. γσγίεαοι.. ΘΆᾺΑ 
Ιοης ΡΟΓΙΡὮΓαΘΙ5 15 ργοογγοι ἴο ἃ ἀϊγοςῖ πιοη- 
τἰοη οὗ π΄ σδ] απ  Ὑ ἱπίεηάοά, νἱΖ. [πῸ Κιηρ᾿5 
εἰολίῃ, ΜΒΙΟἢ 1ἴ ννὰ5 οὗ ον} οὐήθη ἴο πιοῃξίοη. 
“Πς ΘΌΡΒΟΠ Ϊ5ΠῚ 15. ἢ ΘΠΏσΟ δοσογήδηςθ 
ἢ ΟΥϊοηΐαὶ ργδαίιςσ. 

25. “κχαϊπ.ἡ Ἐμοῦ, “Απὰ ζΖυσίδ τ." 

ΙΧ. [ν. 23--2}. 

ποΙρηθουτα ὑπο ΤΥ ΚΙΠράοπὶ νγδῖς ογ πο. 
ας. τύ,» ΟΡρογίζαηϊοθ, Δηἀ ἐχραςῖ τνῆδί 5}2]} 

δε τῃ6 ενεηῖ, 1 ἢανε δρροϊπίεά πὶγ 
805 Απεέοςδυβ Κίπρ, ψγβοπὶ 1 οἤεη 
ςοπλπλ τἀ 4πὰ4 ςοπιπιεπάεά πηῖο 
ΤΏΔΠΥ οὗ γου, ῃεη 1 ψεπΐ υρ ἱπἴο 
της ΠΙρἢ ρῥγονίηςεϑβ ; ἴο ψνβοπ 1 ἢλνε 
νγτεη 45 [Ὁ] ουνεῖῃ : 

26 ἸΤπεγείογε 1 ῥγἂΥ δπά γεχυεθῖ 
γου ἴο γοπιεταθεγ τῆς Ὀεπεῆις τηλδὶ 1] 
ἤανε ἀἄοπε υπῖο γοῖ ρεπεγαιυ, δπηά 
ἴῃ βρεςϊδὶ, δηά τΠδῖ ἜἼνεγγΥ πΊδη Ὑ7}}} ὃς 
511}} (ΕΠ 1] ἴο πλὲ δηὰ ΠΥ 8οη. 

27 Βογ 1 δπὶ ρεγϑιιδάεὰ δαὶ δε 

ἐδε ῥγίποος ἐδαὶ αγὸ δογάδγεγι ἀπά πεὶρδῥοιγ 
“110 γπ} ἀἰηράογ.)] ΒΒ αῖθοσ, “ [δ ρεηοος [Πλὶ 
τὸ δογάεγοσβ, δηὰ ὅδ (οὔ 91) περῃθουΓς 
τυηΐο ΠΥ Κίηράοπι. ΤῊΣ “ Ρργπορϑ "ἢ ἱηϊεπάοά 
ΔΥῸ ὈΓΟΌΔΟΙΥ ΡίοϊπὶΥ ῬΒεοπιοῖον, Αἰίδὶυ5 οἵ 
Ῥογρδπγιβ, δηὰ Ασιαγαῖποϑ οὗ σδρρδάοςία; ἴδε 
“ ΟἴΠ6Γ ποὶρηθουγβ," (ἢ [6ὺὺνϑ {ῃεπλβοῖναβ, (᾿ς 
Αταῦ {πδε5, ἴπὸ Ιἀυπηαηβ, Μοδδίίοθ, ἄς. 
ΑἸΙ ψου]Ἱά θ6 οἡ {Π6 Ἰοοκτουΐ ΤῸΓ δὴ οὀρροῖ- 
(ΠΥ ἴο δρρτδηάϊβο {ποιηβοῖνοβ, 1ξ Ἰηϊεγηδὶ 
ἀγουδ]ε5 ϑῃουὰ Ὀγεαὶς οὐδ ἱῃ 57ΥΠ8 οἡ ἴδε 
ἀρδίῃ οὗ (ἢς Κίηρ. 

1 ῥαυε αῤῥοϊμίφά »γ “οη΄ Δπεοοδις ἀἰπρ.] 
(οΙηραΓα τ Μάδςς. νἷ. 15. Ὁῇῆα ποπιπαίιοῦ 
ὙγΔ5 ΠΟΟΘΘΘΔΙῪ ἰῃ ΟΥΘΥ ἴο ρῖτο Ευρδίου ΔΗΥ͂ 
1{|6 τὸ (δ τγοηθ, βίηςα [μ6 Ιορ! ἰπιδίθ ΒΕΓ 
ννὰ5 Ποπιοίγι 5, ϑοὴ οὗὨ ϑοίδθιιςιι5 (δ ]]Π]1π|ς 5, 
τς εἰάογ Ὀγοίμεῦ οὗ ΕΡΙΡἤδησϑβ, ῃῸ νγὰ5 ποῖ 
οὗ ἂρ ἴο πιοιιηξ ἴπ6 ἰἤγοηθ δ ἢὶ5 (Πότ 8 
ἀθαΐῃ, θυ νγᾶβ πονῦ στόννῃ ἴο τῃδπβοοά. 

«σον 7) οὔεηι σον» ἀγα οον»γερηοπδρα μπίο 
γα Ὁ γομ.] 1 ΛετΑ!γ, “ἴο ποδὶ οὗ γου." 
ΤῊς “ σοτημη8] ᾿ οὗὨ 1πΠ6 γουης Πεῖγ ἴο δε 
ϑροοίδὶ ρυδγάϊαπϑηρ οὗ [86 [ονν5, 5 ἃ βοίίοη 
οἵ ἃ ΝΟΓΥ δατγείαδορα σμαγαςῖοσ. ΤῊΘ δϑϑοίοη 
1Πδξ δυο ἃ σομητγηϊείαὶ μδά ἴαίκθη ρίας “" οἥξεη" 
15 ἃ ξατίῃογ ἱπά!σαίίοη οὗ τὴς τϑοκίοβϑποβα δηά 
Ἰβπογάηος οὗ ἴῃ6 νυτῖζεγ, (δες [δε Τοπιπιεηῖ 
οὔ τὐ-. 18--27.) 

10 αυδο» ] ῥάσνε «υγὶδίεπ ας 7οϊοαυε! δ.) δε 
ταιδέ βρροϑα [μδξ ἃ βεςοηὰ ἰεἴζοτ, δά ἀγεβϑϑοά 
ἴο Επραΐογ, ννᾶ58. οὐ βίηα!ν δρρεηάοά το ἴδε 
ὀχ ϑέηρς ἀοσιπιοηξ (υν. 19--27), δυὶ (μα (815 
νᾶ οπι 6, ΕἰΈΠ 6 Γ ΕΥ [4ϑοη οὗἩ Ογτγεπο, οΓ ὉΥ͂ 
ουγ αυΐποτ. 

26. 1 γΑΡ - «. γοι 1ο γορθσιδον δε ὀεπρῇμ.} 
[{ [5 Ροῦῆαρϑβ ποῖ ὑν ΒΟΥ δρϑυγά ἔου ΕΡΙρμ2πε8 
το δ6 πιδάε ἴο βρϑᾶκ οὗ ἢϊ5 “ δεποῆϊβ ̓  10 [86 
Ων δὴ Ῥθορῖὶθ. ΗςἜς ψουϊά οοπβίἀογ {δέ 
Ἀπεοςβεηρ οἰ Ζεηβπῖρ ψ δίς ἢε πὰ σοηίεττοά 
οἡ ἴπο ἱπῃαδίαπίβ οὗ [γι βδ]οαῃ (οἰ. ἵν. 9), 5 
ΡΟΓΒαΡ5 Ἔνθ [Π6 ΡΟ ΤΏ 55 οη ἴο βοΐ ΠΡ ἃ 711" 
ῃαϑιιπὶ (101..), 25 “ δεποἤίβ." 



ν. 28---20. 

δ μΠαἀογβίδηαϊπρ ΠΥ πλὶπαὰ νν}}} ἔλνοιυ- 
ΔΌΪΥ δηά ργδοϊοιβὶν γιθϊ 4 το γουγ 

γοίευίης. 65 1Γ68. 
28 ΤΠυ5 της τηυγάοσγεγ δηα δ]15- 

ΡΒΕΠΊΟΥΓ Πανίηρ; βυβεγεά πηοϑῖ ρτίον- 
Οὐδ γ, ἃ5 6 δητγεαῖθα οἵ μθῦ τηδη. 80 
ἀϊεὰ ἢ ἃ πηβογδῦ]ε ἀδδίῃ ἴῃ ἃ βίγαηρα 
σΟΙΠΙΓΥ ἰπ τη6 πιοιητδίῃβ. 

29 Απά ΡΒΠΠΠρ., ἀπὲ νγα8 Ὀγοιρῆς 

27. μπαάργοείαπαϊησ ν}ὸ ᾽πἰπ4 Ἐδίποῦ, 
ΟΟΥΣΥΪΩΡ οὐὖ ΠΥ πύθῃ 101." 

αὐὲ}] ξαυοιγαδίν ἀπά φγαείοιοῖν γε 10. γομν 
ἄεείγοα ΤαΑῖογα! νυ, “ΜΠ ἀθὰ] ἢ γοι 
ὉτδοϊΟΥΙΒΙΥ δηά Ἰονιηρ]γ." ΤΕ δυῖμποτῦ οὗ ἴΠ6 
ἰοτζογ τνοιυ]Ἱὰ ϑοαγοοῖν πανα τηλάς ΕΡΊΡΠΔη65 
Ρἰοάρμο ᾿ἰπηβ οὶ 5οὸ Ρροβ Ἐν ον 85 ἴο [5 50η᾽5 
βυϑίθιη οὗ ρονογηποπί, μαά ἢ σοπηεηθοῦοα 

Οἴπαϊ Εἰπιραΐοῦ ννὰβ αἱ ἢῖ5 (δου 5. ἀθαῖῃ, αἵ 
τοβῖ, ἵννεῖνο γθαγϑ οὗ ρὲ. Αρρίδῃ 5ᾶγ5 πίῃς 
( ϑγγίαδς. ὃ 45). 

δ 8. ὈΕΑΤΗ ΟΕ ΕΡΙΡΙΙΑΝΕΒ ΑΝῸ ΕΠΙΟΗΤ 
ΟΕ ΡΗΙΠῚΡ ΤῸ ΕΘΟΥΡΤ. 

28, 29. Το ἀθδῖ οὗ ΕΡΙΡἤδπο5 ἴῃ Ῥογϑίᾳ 
Ϊ8. ἃ σογίαίη ἕαςῖ. ὙΤηὸ δυΐμοῦ οὗ {πε ΕἸγβί 
Βοοῖ [6115 τι ἐπδῖ, ργονίοιιϑὶν ἴο ἢϊ5. ἐἰθοθαβο. 
Π6 δρροϊηϊοὰ ΡΏΠΙΡ, οας οὗ Πῖ5. “θη 5,᾽ 
τεροπί οὗ {πὸ Κιηράοπι, απ συδγάϊαη οἵ Π15 
5οὴ Επιραῖον (οἢ. νὶ. 14,15). ῬΠΠΙΡ σοηαἀ μοῖρά 
της ϑὅγγο- ΜαἼσθαοηϊΐϊδη διττὴν ἔγοτι Ταῦ, ὙΠΟ 
ἘρΙρμαποα ἀϊοά, τὸ Απίοςμ (δά. 55, 56). 
ΗΦς πο ἀουδὲ Ὀτουρῆς ὑνἢ μἴπὶ ἴῃ Ὀοαν οὗ 
16. κίηρ. Αἴ Απιίοομβ ἢ ννα5 ΜΜῈ}} σγοςσοινοά 
Δηἢ ροβϑβοϑβε βμιπιϑοὶξ οὗ ἴῃ6 ρμβονογπητηθηΐ 
(ἰδ (. 63), θυ νγὰβ ἀπαῦ]εὲ τὸ ἴακὸ οδατρε οὗ 
Ἐπ ραΐοΥ, ννῆο ννᾶ5 αρϑοηΐ ἔγοσα {ἰχὸ οἰΥ, ΜΠ 
1, ,γϑίαβ π΄ πιάσα. 1, γϑιαβ, οἡ Ἰοαγηΐηρ νγηδΐ 
μδά μαρροποί, ραϊοῃοά τ 4 ρόδος ἢ [πι4α5 
Μασοαῦσιιθ, απὰ τπαγοῃθὶ γάρ ἶἷγ ἀραϊηϑί 
ῬΆΠΡ, νποσα ῃς Ὀοβιομοα ἴῃ Δπίοςῃ,. ΑἸΤΟΥ 
ἃ 5ῃοτί βίορμο, ἢς ἴοοῖκ [ῆ6 ον ὉΥ βἴοττῃ ; ὑεῖ 
1ῖ 15 ροβϑίδ]ο παῖ Ῥ.ΠΡ μαά ργουϊοιϑὶν φυτςα 
1 ἀπ οδοαρεα ἴο Ερνρί. 

28. ἐδὲ ριμλάογογ απ δία ῥοηιογ.) (οπὶ- 
Ραγὸ οἰ. ν. 12-2ῖ; νἱ. 1-8, ἄς, 

ας ῥὲ ἐπί γοαίει οὐδὸν γιθη.] 866 ΔΌ0Υ6, “". 6. 

ἐπ δε γιοιριίαΐ..)] Ἡοτο τὰς υυτιῖοῦ Πὰ5 βοΐ 
μοϊ]ὰ οὗ ἃ {γιὸ ἰγαάιτῖοη, Τάδε, υνμοτο Ερι- 
ΡΠ ΔΠ65 αἰοα, ν'ὰ5 1 ΕἸγταἴ5, ἃ ροσίοη οὔ {πὸ 
τηομηΐαϊηοι5 ζα ΓΟΒ. σορίοη, νος ἢ βοραγαίοβ 
τῆς διρᾷ ρ]αΐοαι οἵ Ρόγϑία ἔγογῃ τὸ ΔΊ σορος- 
ταπδη Ἰονν απ. ὉΠ νυτίτοῦ 5 οὈ]οςῖ ἴῃ πιοη- 
τπιοηΐης ἴῃς ἔαςεΐ 5 (45 Οτίτπηπὶ ποῖο5) γῃμοίοσι αὶ 
ΤΑΙ ΠΟΥ πη ροοργάρῃϊις. Ηδ πιολὴβ ἴο 54), 
“ΓῊ5 σγοαΐ Κίηρ ἀϊοά, ποῖ ἰῃ ἃ γοναὶ γαΐδςθ, 
ποῖ ἰπ ἃ Ἰυχιγίοιιβ εἰν, θὰ ἴῃ ἃ νὰ ἀπά 
Ἰοπθϑοπηθ ἔσαςοῖ, ἔλτ ἔγομη ἴΠ6 Βαυηΐδ οὗἉ εἰν! δε 
τηοη." 

1. ΜΑΟΟΑΒΡΙΩ. ΤΌΣ. 6ογ7 

ἋΡ Ἡ Ηΐπι, σαγγίεἀ ἀνγὰγ ἢ15 θοάγ, ΣΕ Ὁ 
ψ ῆο δ4Ϊ,50 ΠΉΠΠΕ: (Π6 οδοὴ οὗ Απῖο- 
σῆυβ ψεπε ἱπίο ἔργρε ἴο Ριοϊεπηθιι 
ΡΒΙ]οπιοῖοσ. 

ΓΟΠΗΑΡΤῈΝ Χ. 
1 ας γεοουεγείλ ἦς εὔν, σμα ῥιεγίπείδ {1ὲ 
ει ίέ. 14 Οογρίας υέχείλ {λ6 )ετυσ. τό 
μας τοὐμηοίλ {δεῖν δοίας. 20 Ζ7ιριοΐδειες 
αγηα Δ γιό γέ αἰδεονιβιίεά, 45 Οαζαγα ὃς 
ἴαξοι, αμαὶ Ζυποίλεφμς σῥαΐ. 

429. δὶ. Οομπίραγα τ Νίδςς. νἱ. 14, 55. 
632. ϑοπὶθ οΟΥἾο5. τοραγὰ ἢἰπὶ 45 ἰάθηξζίοδὶ 
νἢ ΚΓ ῬΏΠΙΡ ἴἢ6 ΡΠγγρίδη᾽ (2 Μᾶδςς. ν. 22), 
γνποπὶ ΕΡΙΡ Δη65 τηδάθ βουσσηοῦ οἵ Τεγυ- 
βαίοτῃ ἢ δαϊ {Π15 15 5οδῦοοὶυ ργοῦαῦὶθ. ῬῈΠΙΡ 
1Π6 ῬΗΤΥΡΊΔη ννὰ5 ΒΌΝΟΓΠΟΥ οἵ [ογιιδαίθη αἵ 
τῃ6 τἰπι οὗ ἴπΠ6 ὀχρεάϊπίοη οὗ Οογρίαβ δηά 
ΝΙσδποσ (εἶν. νη. 8); ΡΊΠΡ τ[η)6 τορεπὲ μά 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ δεοςοιηραηϊθά ΕἸΡιρῆδηοβ ἱηῖο Ατ- 
πιοηΐα δηά Ῥογϑίᾷ ργΕΥΟΌΒΙΥ. 

εαγγίεά ἀτυαν ῥὶς ἀμὴ 14. “τοοκ ἃ ψ ἢ 
ἢϊπι," ἴο ρῖνθ τ πΠοπουγδῦϊο Ὀυγίαὶ αἱ Απίϊοοῆ. 
ΤΠ πιοδηΐϊηρ, “ διιγίοα 11, οΥ “ σδιιδεα ᾿ἴ ἴο 
Ὀ6 Ὀυγιοά,; νῃῖςῇ Οτπηπὶ ϑιιρρεϑίβ, 15 υπ- 
Βιρροτίθα ὈΥ̓͂ ΔΩΥ ῬΑΓΔ]16] ρᾷβϑᾶρο. 

«ὐδο αὸο ἡεαγίπς δε σοηπ ΟΥΓἹ «πηοοδμς «ὐοπὲ 
ἱπίο Ἐφ»ρ..}] [1 15. νἜσῪ υσϑεϊοηδοϊα ΠΟΙ ΠΕΓ 
(Π15 ραϑβᾶρο [45 4π}) ἰδίους] νὐα]ὰ6. Οὐ 
αἰ οτ᾽᾿β σία οπηθηΐβ, ννμθη πηι ρροτγίοα, τη 
06 δοςορίθα οὐ γεϊεοϊεά, δοσογάϊης ἴο {ποὶγ 
ἰπίοσῃαὶ ργοῦφΌ γΥγ. Νόονν, ἰἴ 15 οἰθαῦ τΠαΐ 
ῬΏΠΙΡ σου]ὰ ποῖ ἢᾶνε ὑἔδαγοὰ " ΕΠ ραΐογ, 
ψ Πο56 ἰοραὶ! ρῬγοίθοϊοῦ ἢς "δ Ὀθθη Ἴοηβίϊ- 
τιυϊο, ἈΠῚ} ἢ ἔουπά, οὐ τοϊυγηϊηρ ἴο 
Απίϊοςῆ, τῃαΐ [υγϑ5ῖ25 ν᾽ 85 ἴὴ ροϑβϑοβϑίοη οὗ πὸ 
ὈΟγΥ 5 Ροίβοῃ, πα ννᾶβ ργοραγεά ἴο πηδίἴδιιν 
ταὶ πὸ, απᾶὰ ποῖ ῬΒΠΠΡ, νναβ ἴπ6 τιρμτίμ 
τοροηῖ. δ ονμεϊδίν ὯΘ ΤῊΔΥ ἴδ ἤανθ σοηα 
ΌΥ͂ 508 ἔτοπη Απητίοο ἴο ΑἸοχαηθγια, ἰπΠ {πὲ 
Πορο οἵ οδιασιπίηρ δὰ ἔγοπι Ρ}Π]ουηεῖου ; δα 
ἴο τ [86 σαριῖ4] ννοι]Ἱά, πη ογ τς αἰγοιπη- 
δίαηςσοσ, αν Ὀθθὴ 4 ργοδῖ σίϑκ, δπὰ οπὸ 
νΠοἢ Π6 15 βοάσγοοὶν ΠΚοὶν ἴο ἢανο ἱηουγτεὰ 
οη ἴπ6 ἔφης ἤορο οὗ βεϊίίηρ ῬιοϊοσηΥ ἴο ΠΕΡ 
ιπ. Οτ᾽ ἀραΐη, ΒΘ τᾶν, δἴοσ {πὸ βίθρε ννὰ5 
Ὀόραη, μανὸ ἐδοαροαά ΠΌπ ἴῃ6 ἴοννῃ δηά πλδθ 
ἢἰβ αν το Εργρί, νῃογο Ῥ(ΟΙΘΠΙΥ ΠΊΔΥ Πᾶνα 
σίνοη δἰπὶ σοῖο. Ὑνὲ παν ἴο 5οῖ δρϑίπϑῖ 
1815, ποννόνοσ, τῆ ρμοϑβίτινς ϑἰαϊεπηθηΐ οὗ 
Τοβορμιβ (᾿ Απί. [υἀ.᾽ ΧΙ. 9, ἃ 7), (παῖ ἢ6 ννᾶ5 
Ἰηδ 6 ὈΓΙΒΟΠΟΓ δὲ [ἢ σδρίιγα οὗ {Π6 ΟΥ̓, δπὰ 
Ριξ ἴο ἀθαεν Ὀγ 1 γ 5115. 

ΠσΗΆΑΡΤΕΚΝΚ Χ. 

ξ 9. ἘΕΓΟΨΕΒΥ ΟΕ ΤῈ ΤΈΜΡΙΕ ΒΥ Ϊυ- 
ῬΑΒ, ΑΝῸ ΚΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΙΗΣΕ [ΕΜ ΊΒΗ 
ἌΧ ΌΒΒΗΙΡ. ΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤΠῈ ΕΕΈΑΒΤ 
ΟΕ ΤΗΣ ΕῈΕΡΙΟΑΤΙΟΝ. 

1-9. ΤῊ φῥγόβθηΐ νυσεῦγ ἀοος ποΐ ἢχ τῆς 
οχαςῖ ἀαίο οἵ ἴῃς σοοονεῦν οἵ τῆς Τεῖηρὶς, 



δοδ 

Β. Ὁ. τό. 

τ Ἅ1Δς. 
4: 47. 

ΟΥΝ Μδςοδθειβ απ ἢΪ5 ςοηι- 
ΡΔηγ. ἴπε 1 ογά ρυϊάϊηρ [Πεπὶ, 

τεσονεγεὰ {Π6 τΘπλρ]ε δηὰ {πε οἰ : 
2 Βυς τε αἱταῖβ ννῃϊσἢ τῃ6 Βδδ- 

πε Βδά δὰ} ἰπ τῆς ορεη 5ἴγεεῖ, 
Δηὰἀ «αἶδοὸ τῇῆ6 ςπαρεῖΐβ, {πεν ρυ]]6α 
ἀοννη. 

23 Απὰά Πδανίπρ οἰεαηβεά τῆς (επι- 
οἷα “ἼΠΕΥ πιδάς Δποίμεγ δἰζαγ, δηά 
ϑ.ΓΙΚΙΉΡ δίοπμεβ {ΠῸῪ ἴοοὸκ ἤτα ουΐ οὗ 
{Πεπ|, Δπη4 οἴἶεγεά ἃ βδογίπος δίζεγ ἴννο 
5 Δηἀ 86ῖ ἰοστῇ ἰηςεηβα, δηά 
᾿Ἰσἢϊ5, ἀηἀ 5ῃεν γοδά, 
4 Ν εη τῆλε ννᾶβ ἄοπε, {πεν {]} 

ἍΜ ΟΝ, Πουνθνοῦ, νὸ Κποιν ἤτοι ἴἰ6 Εἰγοῖ 
Βοοκ (ςἢ. ν. 28) ἴο ἢᾶγτὸ Τοσσιιγγρά 1 Β.6, 164. 
Απίιοςσδι5 ἀϊοά ἴῃ ΒΟ. τ62. Τι5, [Π6ΤῸ 15 ἃ 
ἀοραγίαγο [τῸΠὶ σΠΓΟΠΟΙΟρΊςΑ] οτάοῦ 1η σἢ}5. ἰχ. 
Δηΐ χ,, {Π6 ἤγϑί ϑοσϊίοη οὗ ςἢ, χ. (υν. 1-8) 
Ὀεϊοηρίπρ ἴο ἃ {{π|ὸ δηΐογίοῦ ἴὸ δὴν οὗ {ΠπῸ6 
ἐνθηΐβ. σοϊαῖθα ἴῃ εἢ. ἰχ. ὙΤἢ]5 ἀϊδ᾽οσαίίοη 
«(ἰο05 ποῖ τῖδο ἔτῸΠΊ ᾿ρηογδησθ οἡ ἴῃς ραγί οὗ 
Οὐἦ Διυΐποτ, ϑδίησο ᾿ς ποῖ ΟὨΪΥ ((η οἢ. Χ. 9) 
βίαϊοβ ἴπδΐ [Π6 γον τυ ἴοοκ ρΐαςο νη (πὸ 
᾿πποῖπιθ οὗ Ἐριριαποβ, δι (ἰπ ςἢ. ν]. 31) 
δινο5 8η ἱπαϊσβίίοη {παΐ πὸ Κηονν οὗὨ [6υιιβα]ο, 
ΟΥ̓ ἃ ρα οὗ 1[ἴ, οίηρ ἴῃ Ροβϑοββίοη οὗ (6 
Ῥαϊσγιοῖβ Ὀοΐοτο {1ιὸ 11π655 οὗ ΕΡΙρῇδποϑ θοσδη. 
Ηἰβ οὐ]οςξ ἴῃ ἀεραγίίηρ ἔγοπι σῃτοπο]ορίςαὶ 
ΟΥΟΥ 506Π|5 ἴο πᾶνε ὕσοη γτῇῃρίοσιςαὶ. Ηδ 
νυ 564 ἴο σοπο]ιάς [ἢ δεσοηά ρογίίοη οὗἉ ἢἰ5 
παιταῖνο νὰ ἴῃ6 ργαπά ἐνοηξ οἵ Τπἀ85᾽5 
ὍΑΓ ΠΟΥ σάγροῦ---ἰΠ 6 ΓΟΘΟΥΟΓΥ οὗ [η6 “ΤΕΠΊΡΙΟ 
Ττοπὶ ἴῆ6 Ὠδηΐς οἵ ἴῃ Ποαΐῃοη, δηά [ἴ5 τϑ- 
ἀθάϊ!σατίοη ἴο 1Π6 νοσβ ἢ Ρ οὗ {πὸ {σι Οοά. 

1, ιαοεαδοις. .. γεγζοαογοά ἐφ τορι ρίς ἀπά 
ἐῤὲ εἰἐγν.) ὝΤῊΪ5 15 Δἢ ονογεβδίφιοπιοπε, ΑἹ] {παῖ 
{π|445. τεσονουθα τνὰ5 ἴπΠ6 ΤΟΠΊρΙ]6 απα διο] 
Ραγί οἵ τς εἰν 85 βδίοοά προὰ τἢ6 ΤΟΠΊΡΙΟ 
8}. Ὅῆδ τουηδι ποῦ, ᾿πο] άπ ρ 41} [Π6 θ114- 
55 ΠΡΟῺ {πὸ ννοβίογῃ ἢ], ΜΠ ϊς ἢ ννᾶ5. 1Π6 
τη} ΟἸγ, σοητηϊιοὰ ἴῃ [ΠῸ ροσβϑοβϑίοη οὗ {π6 
ΟΥ̓ΤΟ- ΜΙ ΩΟΘΠΟΠΙΔΠ5. πΠη1}} (ὸ ἔπη οὗ δ᾽ πιοη, 
ΒΟΒΟ Κσοδῖ μ]οΥΥ ἃ νὰ {πΠαὶ πὸ ἄτονς οἷ 
τὰς Ποαῖῃοη ἔγουη 1, ἀη σοπιρὶοῖος ἐπ τὸ- 
ΟΟΥΟΤΥ Οἵ [ογιβαίθαι, (800 1 Δίαος, ἰν. 
41-ὅο; νἱ. 18-26; ΧΙ. 409-51; χὶν, 26.) 

2. δὲ αἰαγε ποδί δὲ ῥραΐῥοη ῥα δι 
ἐπ τ ὸ ορδη σἰγροὶ.}]} Ἐδίποῦ, ἢ [6 πηαγκοῖςσ 
Ρίηασο," [1 νὰ τἰτς σιιδίοπι οὗἹὨἍ τσ Οὐ κϑ ἴο 
Ἰνανὸ ΠιΙΠΊΟΤΟΙΙ5. Ἰΐαγα ἴο ἀἰβογοηϊ σοκὶβ ἴῃ 
ΝΑΓΙΟΙ5 ραγ 5 οὐ {ΠῸΙΓ οἰτο5, ὅϑόπης οὗ {ποδὸ 
τὰν παν ἰγθο ἐγθοίοα ἴῃ ἴπῸ ἀσογα οὗ {πὸ 
Θαβίογη οἵγ. ((ΟΠΊΡαΓΕ τ Νίδος. 1. 47, 54.) 

από αἶδο δὲ ἐραβοί.] Ἐαίμον, τῆ βαοτοὰ 
ὉΒΟΙΟΒΌΣΘΒ." (οιηραγα {πὸ σομπηιηοηξ οἡ 
ι δῖος. 1. 47. 

3. δαπηης εἰραπαοδ ἐδ’ ορι5]0.] 
ΔΊαοςς, ἵν. 4... 

ὅρδ6 1 

1. ΜΑΟΟΑΒΒΕ. Χ.. ἶν. 1--ς. 

ἤλτ ἀονγη, δηά δεβουρῃς {πε Ἰνοτὰ δ Ὁ τέρ 
[παῖ ΠΥ πρῆϊ σοπὶα ΠῸ τῆοζγε Ἰηΐο 
ΒΌΓἢ του ]ε5; δυῖ 1Ε ΠΕΥῪ ϑἰππεά 
ΔΩΥ πλοῖα ἀραϊηβῖ ἢΪπὶ,) ἴπλτ ἢα Β]πι- 
561 νοι] σμαβίθη τῆεπὶ ὙνΊΠ ΤΠΘΓΟΥ, 
Δηἀ τῃδῖ {ΠῈῪ πῖρῆς ποῖ θὲ ἀε]ίνεγοα 
πηΐο τῆς ὈΪΔΒΡΠειουβ δηα ὈΑγθαγουϑ 
ΠΔΙΙΟΠ5. 

ς Νον δυροη ἴπ6 5δπ16 ἀδγ τῇδέ ἐτ 
4. 33, 4 τε 5ιγδηρεῖβ ριοίδηεα τῆς ταμμρΐε, 

Οἡ ἴΠ6 νΕΓΥ 84Π|6 ἀδῪ [ἴ ννγαϑ οἰδδληβεά 
Δραῖῃς, Ἔνεη ἴῃς ἔνε δηα τυνεητίετῃ 
ἀλΥ οὗ τῇδε β4πὶ6 πιοητῖῆ, νης ἰ8 
βίευ. 

ἐδεν »πιαδε ἀποίδογ αἴαγρ] ὍΠα οἱ( Δ] 1 οὗ 
Ὀυγπὶ οβθγίηρ μανίην θθθη ροϊ]αϊθα ΌΥ Πανὶης 
τη Ἰἀο]αίγουβ αἰΐαγ ὀγοοῖθα οἡ {6 ἴορ οἱ ἰϊ 
(τ Μαος. 1. 54), 1 ννᾶ5 Τπουρῆζ Ὀεϑβῖ ἴὸ ρὲ} 
1 ἄοννη, δπά δυλ]ὰ ἃ πον οὔθ ψΊ ὑπο 
βἴομϑϑ, ἴῃ δοσογάδηποο τ Εἶχ. ΧΧ. 25. (θ6ὲ 
{πὲ ΓὩΠ|6 παγγαῖϊνο οὔ [ἢ6 Ἑο] δ ηϑίηρ ἴῃ τ Δίδςς, 
ἵν. 41--51.) 

απά σἰγι λίπ σἰοηος ἐδὲν ἑοοῖ γε ομὲ φΥ ἐδεηι.} 
ΤΩ δυῖπου οὗ ἴῃς Εἶτθῖ ΒΟΟΚ οπιῖδ {{}|8 
ςμαγαςίογ σις ἔραΐυγο, 1 ννὰβ αυα ἴῃ δς- 
σογάδηςε ΨΊΠ 16 σρὶ οὗ [ῃ6 σοϊηπηδηά ἴο 
θυ] ἃ ἀπὸ ἀἰϊᾶτ οὗ τουρὴ παίαγαὶ βἴομθβ, [πὸ 
Ἰάθα Ὀεΐπρ Πα παΐαγε ννὰ5. ππρο]]υϊοά, νι ὶὸ 
ὀνογυτίης τ νηϊο τῆδη μα ςοπις [πἴο 
ςοηΐδοϊ μά τηοτο ΟΥ̓Ϊ655 οὗἩ ρΡο]] υἴοη διξας- 
ἰῃηᾳ ἴο  'ε πΠιΔΥ͂ ΜῈ] δοςερῖ οἿΓ Δι ΠΟΓ5 
βίαϊοιηθηΐ ἴῃ [15 ρΪαςθ, σΟΠΕΓΔΑΙΟΓΟΤΥ͂ 85 1ἴ 15 
ἴο {86 1416 το] α ἴῃ ςἢ. 1. 18-:6, 45 “1Π6 Ξπιρὶὸ 
᾿ἰδίογί σαὶ δοςουηῖ" οὗ {π6 πιαϊίεγ (δίδηϊεν, 
ΕΠ δοΐαγοβ οὐ ἴῃ [νυ] ΟΠυγΟΒ, νοὶ]. 1. 
Ὁ. 311). 

αὔεν Ἰαυο γεαγς. ὙΠι5 ἰ5 ἃ τηϊδίακθ. Τῆε 
οχαςῖ ἀκδίο5 οἵ ἴπε ΕἸγϑὶ Βοοκ (1 Δῖδος. 1. 54: 
ἵν. 52) δῃιδνν ἐῤγές γδαῦβ ἴο ἤδνε εἰαρβοὰ δ6- 
ἔννόθη [Π6 ἀοδθογδίίοῃ οὗ ἴπΠ6 Τερὶε δύ ἘρΙ- 
Ρἤαηθ5 δηὰ 5 ρυγιβοδίίοη ΟΥ̓ Μαςσαῦκι5. 

ἑπεόησς, απᾶ ἡ σ ίς, ἀπά σῥεαυδγιεαά.} (οπι- 
Ρᾶτο τ Νῖδος. ἰν. 50, 51. 

4. δὲν. .. δειοι σὲ δὲ Τιογά . . . δα! ἐξ 
ῥῥ»»σοἰαυομίᾳ ἐραςίοη ἔφθη] 80. Ῥανυά, θη 
δίνοη ἢἷ5 σμοῖςο οὗ ΡΠ πιθηῖϑ (2 54Π1. ΧΧΙΡ. 
14). 

ὀίαιῤῥενιος απάὰ δαγδαγοις παιῖοπβ.}] 868 
[Π6 σοπιπλοπί οἡ οἷ... ἴ. 21. ὍΤῊΘ σγΕΪ 65 οὗ 
της ϑγτο- ΔΙ αςεἀοηΐδηβ πηῖρ ας τν6}} 050» ἴἱς 
δορί οὶ “ Βαγθάγοιιβ" (οἢ. ν. 12-4, 241-26: 
10, 11, 18-21; Υἱ]. 3-4ἀο, ζο)). 

5. κοι ἐῤὲ σαν 44γ.1 (Οοἴηρᾶτε τ Μλος 
ἴ. 59: 'ν. 52-4. [ἀ45, πο ἀοιιδῖ, ἐπι ΠΕ Δ} 
ΔΥταπροα {Πἰ5 Ἔχασξ σοττεβροπάδηςε, ἱπΠ ΟΥάΟΓ 
τπαΐ ἴπο 5θη86 οὗ παίίοπαι απ ἰδεϊοπ 5μοι]ά 
θὸ βινδ]οιν θά ἃρ ἰπ {παξ οΥὗὨἉ ἸοΥ͂ πὰ ἐπιπιρῆ, 
ΜΠ θη ἴῃς ζαϊοα ααΥ σαπλδ γοιπά. 



ὙΠ 1. ΜΑΟΟΘΑΒΕΒΒ. Χ. όορ 
ΒΟ. τ. 6 “Απά τδογ Κερὲ εἰρῃξς ἀγβ ἢ τποη βιδίυϊα δηά ἀβογθα, Ἴμδς ἘνεγΥ Β. Ο. τόρ 
τα Μας, δἰδλάπεβ8. 845 ἰπ τῆς ἔξαβί οὗ τῆς τρεῖς γεαγ ἴῃοβε ἀἄδγβ 5Βῃουϊά δὲ Κερῖ οὗ τῆς 
4. κό. ΠΆΟΪε8., γαπλεπιθογίηρ τπαῖ ποῖ ἰοηρ γνΠοΪε παιίοη οὗ τῆς [ενν8. 

δίογε ἴπεν ἢδὰ Πεἰά τ1ῃε ἔβαβε οἵ τῆς Απὰά τῃϊ5 ψαβ ἴπ6 επαὰ οὗ Δητῖῖο- Β. Ο. τός. 

ἕ; Δλο. 
4- 50. 

τΔθογηδο]εβ, νἤεη 85 ΠΟΥ νναπάογεά 
ἴῃ τῆς πιοιηῖαίηβ ἀπά ἀξη8 {Κα Ὀαοδϑβίβ. 

7 ὙὝπεγείοτα τε θᾶγα Ὀγδῆςα8, 
Δηά ἔδιγ θοιρῇβ, δηά ραἰπιβ α͵5ο, δηά 
88 ΠΡ᾽ Ρ541Ππ|8 πο ἢΐπι (παῖ Πδά ρίνεη 
1Ππ6πὶ ροοά 5ιισοεβ8 ἴῃ οἸεδηβίηρ ἢὶ5 
Ρίδςε. 

Θ. δεν ἀεβὲ εἰσ δὶ ἀ4γ..7. 866 ἴπ6 ςσοπηπιεηΐ 

σἢυ5. ο411εα ΕρΙρῃδηδβ. 
Ιο Νον ν»}}} νγεὲ ἀδοΐαγε τῇς δοῖβ 

οὗ Απιίοομυβ Επραΐῖοτ, ψν ῆο νγᾶβ τῆς 
50η οὗἩἁ ἉτΠ5 τισκεὰ πηδη, ρδιμεγίηρ 
δΓΙΘΗ͂γ τς σαἰδηλ65 οὗ τῃ6 νγαγϑ. 

11 δο ψἤῆξη δε νγᾶβ σοθ ἴο τῇς 
σγονῃ, ΠΕ δεῖ οπς [,γ828 ονεγ ἴῃς 
Δἴδῖτβ οὔ. Πἰ8 τεδὶηλ, δηὰ χῤῥοϊπεά 8 “ἼΓΠοΥ ογάαφἰηεαά 4130 δῪ ἃ ςοπι- 

(6 Τῆϊγὰ Ῥογίϊοη οὗ 15 σου ἐπάϑς, απά (ἢ δ 
ΟΠ 1 Μᾶςς. ἵν. 56. Εουτ Ρογίίοη δοίη. 

ας ἐπ ῤε “ξαο 9 1δε ἑαδεγηπαςΐτ:.}] 866 ἴῃ6 
ἀεχῖ νεγβα, δηά σοιήραγα οβερῆ. Αηΐ. [πα.᾿ ΡΑΚΤ ΙΝ. 

ΣΙ 7, 9. 70 ΠῚ Ύ 31.9.5: ΤΠῈ ΜΑΚ ΟΕ 70 Ὑ0κΑ5 ΨΙΤΗ ΑΝΤΙΟΟΗῦΚ 
ποῖ ἰοηρ αογε εν ῥαά ῥεϊά ἐδὲ ζεατὶ ὁ 4 δὲ ΕΟΡΑΤΟΕ. 

ἐαδεγπαοίες.)] ὌΠε Εεαβί οὐὗὨἩ Ὑδθογπδςοὶθβ νν85 
ςεἸεδγαῖεά οἡ ἰῃς ἤϊεοπιῃ ἄδγ οὗ ἴῃς πιοπίῃ 
ΤΙβγὶ, οὐ γαῖ μου ποτ ἴῃ ἤἥζεθηςῃ ἀδγ ἴο 1Π6 
τυνεηγ-ϑοσοηά, αδουΐ ἴπγΘα τλο ἢ 5 ΡΓΕΥΙΟΌΒΙΥ 
10 ἴῃς {νοηϊγεῖπῃ οὗ δου, ογ Ὁ ίβἸευ. 
ΤΠ 5ἰπι]αγιγ ἴῃ τΠ6 οὔδογνδηςθβ οἰ Ἰϑ[ΟΠΔΤΥ͂ 
αἱ 16 ἵννο ἔεαϑίβ ἰεἀ ἴο {πεὶγ θείης Κποννῃ 
Τοϑρθοζίνου 45 “ ἴπῸ ΤΑ ογηδοο Εδαϑὶ οὗ [Π6 
Αὐυϊζυπλη,᾽" δηὰ “{ἰὸ Τ᾽ ἀθογηδοὶο ἔφαβδι οἵ 1Π6 
ΜΝ ηΐογ." (ες {πῸ σοτημηεηΐ οἡ 1: Μᾶδςος. ἱν. 
59.) 

ἐρὸγ «υαπάογο ἐπὶ ἐδὲ πιομπίαὶη ἀπά ἐπ: 
με δεασ..Ὶ (Οοτῆραγὸ οἢ. ν. 272. ΤΊ νυτιῖοῦ 
65 ἴο ἴογρεῖ ἴπαΐῖ [η6 ραϊγίοῖβ μα Ἰἰοηρ 
δἰῆςθ ἰϑϑιιθὰ ἔγοιῃ {ποὶγ [ἀϑίηθϑϑθϑ, ἀηα πηδλᾶθ 
1ΠοπΊϑεῖνο8 τηδϑίοτς οὐ ἴοννῃβ δηὰ υἱ]]αρο5 
(εἢ. νἱῖϊ]. 6), αηά Ὀοσοπια ἃ ροόννοῦ ἴπ {Π6 ἰαηά 
([Ὀϊά4. 16--32). 

7. ἐῤὲν ϑαγο ὀγαπορδει, απά ζαὶγ δομσι, απά 
βαίνς αἰο (Οὐοἴηρασε Νεῖ. υἱϊ. 15. ὙΠΟΥ 
τηδάο ἴῃς Βοαβὶ οὗ [πὸ Τ᾿ οάϊςδίίοη 4 βοτί οὗ 
βιρρίοτηθηΐ ἴο {παῖ οὗ Τ᾽ αῦογπας ε5, ΜΓ Π 1 ἢ Πλά 
τὸ ἀοιϊέ ὕὈδθθη ςοἰοδγαῖθα ππάθγ αἰ βΊ συ {165, 
ΜΉΠῸ6 [6 σαπιραῖϊη δρδίησὶ Οουρα5 δπά 
ΝΊΟΔΠΟΥ νγᾶ5 βοϊπρ οη, τηά πδά Ὀδθη ϑῃοσγῃ 
οὗ Ξοπλε οὗ 15 συ ιϑ[ οΥΠΑΓΥ Γἰ 65. 

8. Τρεν ογήαϊπεαά αἰο ἐγ α' εορτηῖον οἰ αΐμίδ 
αγα ἠδφογοεἢ 806 τ Μαςς, ἵν. 59. Τῆδ [ὑϑἴιναὶ 
ςοπεπιρα ἴο ὃς ςοἰοδταῖθα ἴῃ {Π6 τίπιὸ οὗ 
ΟἿΓ 1 οτά᾽5 τ] ηἰκῖσυ ([ΉΠη χ. 22), ἀπά ᾿Ἰηἀθθά 
«νᾶ5 ΟἹΪγ αἀϊξοοητ πιο ννμοη ([ἢ6 ΤΠ ΈΠΊΡ]6 ννὰ5 
ἔπ} }ν ἀοδίτογοί, 

Θ. ἐῤὶ, αὐας 1δὲ ἐπ οΥΓἹ “πιοσμς, εα])οά 
Ἐριῤῥαπεο..} Ἀδίμοῦ, “ Αηὰ ἴλπ8 οπἀθὰ [89 
τοὶσῃ οἵ Απιίοςἢιβ, 0 ν α5. σα] Ερί- 
Ῥῆδπηο5. ὙὍΠὸ νυτιϊοῦ ἀθο5. ποῖ τοοσγ ἴο {Π6 
εἰγοιπηβίαδηςοβ οὗ ΕΡΙρΡ μα ποϑ᾽ ἐοαίῃ, Ὀι 5Ι ΠΊΡΙΥ 
ποῖο5 τῃαξ [815 15. [Π6 ροϊπὶ ἴῃ ἢ5. ΠαΥγδΕγα 
γεγο {Π6 τείρη οὗ ΒΙΡΙρΡαποβ θη δηά [Πα 
οὗ Ευραΐογ θορμίη5. [{ 15 150 {π6 ροϊηΐ γ ογα 

“442οε.---- Κγοῖ, 717. 

δ, ΓΎΒΙΑΒ ΒΌΘΟΕΕΡΒ ΡΎΥΟΙΕΜΥ ΜΆΑΟΒΟΝ 
ΑΒ ΟΟΝΕΒΝΟΒ ΟΕ ΟΟἸΚΕ-ΘΥΒΙΑ ΑΝῸ 
ῬΡΗΩΝΙΟΙΑ. 

10-18. [ἴῃ δοσογήδπος ἢ 15 ἰάθα τδαΐ 
Επιραῖοτ ννὰ5 ὅστοόονῇ ἴο τῃδηποοά δὲ ἢ15 ἔα ἢ Γ᾿ 8 
ἀφίῃ, δηὰ πὰ {πΠ6 δοίιαὶ ἀϊἰγθοϊίοη οἵ δήδ γβ 
(ϑες (6 σοπιηηθηΐ οἡ οἷ. ἴχ, 18--27), ἴΠ6 
ΤΟΙ ΓΟρΡΓοϑθηΐβ ΠἰΠΊ 45 δοἰδοϊῖηρ 1, γ5135 ἴο συ 
Βιρὴ οβῆςς, δηα Δϑϑιρηϊπρ ΠΙΠὶ ἃ σεγίαϊπ σοπ- 
ταηά. [Ι͂ἢ τϑα ΠΥ, 1,γ5ϊ45 πα Ὀόθη Ἰοῖ αἱ τῆς 
πεδὰ οὗ δϑαϊγβ ἴῃ δγγί ὉῪ Ερίρμαηθβ, ἤθη 
ἢς ἀοραγίεα ἔογ ἴπε αδὶ (τ Μδςς. 1. 325-18) 
Δ παὰ Ὀδοη πιοὲάς Επραίου 5 μιυιδγάϊδη 
(υ. 1:). ὙΥΒεη Εριρμδηθβ ἀϊεά, Εἰ! ραΐοσ ννᾶ5 
δ ἴΠ6 πιοϑῖ ἔννεϊνο γϑδῦβ οἱ, δηα ννὰβ ἃ πιεῖῦα 
Ρυρροῖ η ἴΠε Παπάϑβ οἵ {πε γεβεηῖ. 1 ,γ58145 ργοσ- 
οἸαιτηθα ἢϊπι, δηά τι] ᾿π ἢ]5 παῖδ (τ Μᾶδςςο. 
νὶ. 17}, Ὀυῖ Κορ 41} ρονεσ ἴῃ 5 οὐνῇ Παπεϑ 
(δά. 533-60). [{|5 ηοΐ Ιἰκεὶν τπαῖ μα μοὶὰ αἱ 
ΔΗΥ͂ ἘΠῚ6 50 βιιδοσγαϊηδίε Δῃ οῇῆςθ 45 (Παΐ οὗ 
οἰ ΟΥΘΓΠΟΣ οὗ ΟαἸο- ὅντα δηὰ Ῥῃηαπίοϊα:" 
δηᾷ ΙΣὶ Ρι(ο θμΥ ννὰ5. αἵ {Π|15 τ|π|6 βιιρογβοάθα, 
1ἴ σαπποῖ ᾶνε θθθη νιτῃ ἴη6 οδ]οςῖ οὗ 1 γϑ5α5 
ἰλκῖπηρ ΠΪ5 ρἷαςο. 

10. ““Ποερις Επβαΐον. Οπ τΠ6 παπὶὸ δηά 
Ττεῖση οἵ [Π15 ργίηςθ, 566 Δρρίαῃ, “ ϑγγίαςα, 
8.45 :--ῸοΪγ Ὁ. χχχί. 12,8 71 19, ὃ 2: -ῖΡογρῆγτ. 
4Ρ. Βιδοῦ. “ἤγοη. (χη. Ῥατγί ἰ. 40, ὃ τς, ἄς. 
ΗἰΞ5 ρὲ αἵ [ἰ5 ἔδί ποῦ 5 ἀσαίῃ, δοςογάϊηρ ἴο 
Αρρίδη, ννᾶ5 ΠἴπῸ; δοσογάϊηρς ἴο ῬΟΓΡΉΥΤΥ, 
ἴννεϊνα. 

αἰ δεγίπρς ὀγίον δὲ εαἰαγε σε οΥ δὲ «υαγς.} 
(οπιραγο ἀρονθ, οἷ. 11. 31, ν ΠΟΓΟ 186 δῖ ΠΟΥ 
ΡΓΟΠΊ 565 “ ὈγΘυ ΠΥ. 

11. δὲ “εἰ ομὲ 1,γεῖα! οὐδοῦ δὲ αὔᾶαίγε ὁ δὶς 
γεαΐ»ι.] Ιἴ μὰ5 Ὀθεη ποϊεὰ αὔονο, [πὲ 1, γ5115 
νγνὰ5 ρἰφοθὰ ἴῃ ροννοσ, ποῖ Όγ Εἰιραίοτ, ὑνὲ ΟΥ̓ 
ἘΡΙΡΠαηΟ5, αηά ἰῃδξ {Π6 ὈΟΥ Εἰιραΐοῦ ννᾶ9 ἃ 
Ριιρρεῖ ἴῃ 8 μβαηάβ. 1 νϑιᾶ5 15 δίγδηροὶυ ἰπῖγο- 

2 κκ 



όδιο 

Β. Ὁ. τό,. ψτπι ΤὨΙΘ ΕΓ ρονεγηοῦ οὗ (εἰοβγγία δηά 
ΡΒεηΐςε. 

12 Εογ Ριοϊεπιθυβ, τῃδῖ νγᾶβ ςα]εά 
Μδοοη, Ἵποοβίηρ γαῖμογ το ἀο [085- 
τίςα ὑπῖο τῆ6 ἰεννβ ἔογ τῆς ψτοηρ; 
[Παῖς Βαά Ὀεεὴῆ ἄοπε ιἱπῖο {Πεπὶ, 
εηἀεανοιγεα το σοητίης ρεᾶσςα ἢ 
(ει. 

12 Ὁ Βεγευροη δεὶπρ δοσυβεά οὗ 
{1 ξίηρ᾽: {τἰεπ 45 θείογε Επραΐἴογ, δπά 
ΤΑ] ]εἀ τγαϊτοῦ δὲ Ἔνεγυ ννογά, δθεσδιϑε 

11. ΜΑΟΟΑΒΒΕΚ. Χ. [ν. 12---τς. 

με μαά [εἰς ὕγργυβ, τμαῖ ῬΒΙΠοπηεῖοσ Β. ς. τό3 
Πδά ςοπιπηγιτιοα πηῖο πη, Δπά ἀεραεὰ Ὁ 
ἴο Απείοςμυβ Ερίρμδηθβ, 'δῃα 8θεῖπρ' τον, «πὰ 
τῃδὲ με νγᾶϑ ἱπ πὸ Βοπουγδδϊε ρἷδςε, κοί χων 
ἢε ννὰβ 80 ἀϊβοοιγαρεά, [ἢδῖ ἢδ ῥροὶ- σκέλονίν 
βοπεά ΠΙπ1561 δηά ἀϊεά. ἐσπεσελ ἃ 

14 Βυῖ ψΠεη (σοΓρίαβ τνγᾶβ ρονεῖ- 
Ποῖ οὗ τῆς ᾿'Πμο]ά5, ἢε Ἀίγεά ϑοϊάϊεγβ, ἴ Ότ. 
Δηὰ ποιιγίιϑῃθά τγὰγ οοπείηι!}} 7 τρίτῃ δέμνε. 
τῆς ἴεν: 

Ις Απὰ {βεγενηῃ) τε [ἀιπλοδπ8, 

ἀυςοά ἴῃ {Π|5 ρἷαδοθ 858 ““ομε 1,γ5145," ΟΥὁΎΚ“ἃ 
ςογίαϊη 1 γϑ5α5" (Λυσίαν τινά), Δ ΘΟΧΡΓΘββίοη 
ὙΠΙΟΒ ΠΟΙΠΠΛΟΠΙΥ͂ ἀεποῖίοβ ορϑουτν οὗ δίγίῃ 
δηὰ ςοηάϊϊίοη. [,γοῖὶα5 ννᾶβ ἴῃ ἕδοϊ, 45 τῃ6 
ὙΓΙΤΟΓ ΨΟΓῪ νν6}} Κπὸνν (αι. χὶ. 1), ἃ τθιηθεῦ 
οἵ [Π6 σογϑὶ ἔδυλγ, ἀπ οὔθ οὗ [ἴῃς τηοϑί ἀϊ]5- 
{Ἐπρτ]5Π 6 ἀ Ρογβοηβ ἰῃ τς Κίπράοιι. Ηδ ννᾶ5 
1ΠῸ δοίιαϊ σι ]οΓ οὗ ϑγγία ἴοσ δῦονε ἴῃγοε γοδῦϑ, 
ἔτοπι {πΠ6 ἀδραγίαυτγο οὗ Απιοςπῃ5 ἔογ τπ6ὸ Εδϑὶ 
ἴῃ Β.0. 1τ66--5, ἴο ἢΐ5 ον ἀδϑίγιοτίοη ὈΥ Π6- 
ΤῊΘΙΓΙ5 1η Β.Ο, 162-1. Ηθδ ἰ5 τηρηιοηθα 85 
Τοποπί οὗ ϑγτία ὉΥῚ Αρρίδπη, Ῥοϊγδίι5, Γἰἶνγ, 
δη Ρογρῆγσγυ. (δὲθ ἴῃς σοπηγηθηΐ οὴ τ Μᾶςς, 
1}}..22.) 

19. Ριοίενιεια, ἐφαὶ «υας «αἰ Μαργοπ. 
Εν ἀθΠΕΥ τῃς δαπε ἢ τῃ6 Ριο]επιειβ 
ΤῊΘΠΠΙΟΠΘα 845 “ΒΟΥΘΓΠΟΥ οὗ (αἸοσυτία ἀπά 
Ρμαπῖςθ ἢ ἰπ ΓΒ. ν|}}. 8, αηά {πετεΐογε ργορδθὶν 
(Π6 βϑαπῆε 85 “ Ῥιίοϊθπηθθ, ϑοηὴ οὗ ᾿οσΥπΊΘη65 ἢ 
(1 Μδος. 11. 328; 2 Μᾷδος. ἦν. 45, 46). 

οῥοουίης γαῖ δον 19 ἀ0 γε ρὲ ἐῤε ὕεαυς.ἢ 
[ι Βαὰ5. Ὀδθηῃ τηδάς δὴ δγριπηθης δραϊηβῖ 
τη6 ἰἀοηαποιίοη οὗ Ρίοϊοην Μδογοη νὰ 
ῬιΟΙΟΥ ἴῃς βοὴ οἵ ]ογυπηθποα (ΟτἸπημη), 
ἴῃαἴ (Π6 ἰδίου ννὰβ }}}-ἀἰβροβεά ἴὸ 16 [6νν8 
(2 Δίᾳος. νἱ, 8), ἈΠῈ [6 ξΟΓΠΊΟΣ ἐανοιιγοᾶ 
τῃοπλ. Βιιῖ {ποτὰ 15 πὸ αἰ σα ΠΥ ἴῃ σοηςεϊνϊπρ 
{παῖ 4 θεῖζου δοηιυαδιηΐδηςς ἢ [16 παίίοη 
ταῖν αν ἱπάαισεα [ῃ6 ρονοῦποῦ οὗ (αθ- 
ϑγτία δηὐ ΡΠ) ηίςῖα ἴο σμδηρα ἢ5 ρο] ον. 
γῶν τὸ «ὐγοὴσ ἐδαὶ ῥηαά ὀεοθ ἀἰορό τρριΐο 

ἐφερι. Π6 τος ἀοηδ ννὰ5 διιοῖ ἃ5 τηϊρῃῖ 
ΜΠ πᾶν σα Πα ἔἕογἢ τὸ ΡΓ οὗ ἃ σοηϑβοίοη- 
τοιι5. Ὠοαῖπςη. (866 ον. ν. 12-2ό; νὶ, 1-11, 
18-21Ὶ ΥὙ11. 1-61. ἄς) 

ἐπίοαυομγε 10 σον ῥέαεο αυϊ ἐῤονηἢ 
ἈδίΠοτ, “ηἠφανοιγοα ἴο ϑμᾶρθ 18 
ἀθα]1η 68 ΨῚΤῈ ὉΠ ΘῚὰ ῬΘ8ΟΘ8Ὁ]1γ." ΕΓΟΪΟΓῚΥ 
{ποι ις {πηῖ ἀπὸ ροΪ ον ΟΥ̓ ννᾶΓ δηά νἱοόϊθποο 
μι που Ριγβιιοὶ 5. ΤΌΠΡ, ἀπά ΓΟςοΙὴ- 
πο ηεἰο ἃ οςοπιρίοῖο οσἴαηρμο, Ηδ νοι] ἢανὸ 
πιὰ 41} {πὸ πιλίουβ πὶ Ἰἰδβριιζο ἀγγαημοὰ ὈΥ 
ποσοιπτοη δης αἸΡ]οπΊλοΥ. 

13. δείησ αἀζασοάώ οΥΓἹ 1φεὲ ἀίσς γριομπάς.ἢ 
ΤΟ Πρ] 88 γαηϑίδείοη ννοι]ὰ ὑὸ---  Ὁγ ΠΙ5 
ἔπ 5: θεῖ ἃ5. {Π|5. δ ΠΠΊΙΚΟΙγ, νν8 ΠΊΑΥ 
ῬΟΥὰρΡ5. ἀοοορῖ (Π6 ρ]οβ5. οὗ οἱἱγ {Γδηϑίαΐουϑ, 
0 Πᾶνο τομαγάοα "τις Ττοη ς᾽" δ5. “1ἢ6 

ἀιηρ. [Πεηα5"---ἰν. [6 σουγίίοῖβ οὗ ἴῃς ἢγϑϊ 
ΤΆΠΚ, ΒῸ ὕοτα (παῖ Ό||6. (δ8θ6ὲ τ Μδςς. 11. 
18; Π]. 28: Υἱ. 28; Υἱ!, 8; Χ. 20, όο, ός5, ἄς.) 

δεΐογε Ἑωραίογ. ἙουτΆδιγ, ἴᾷ6 ΒΟΥ͂ Κιηρ 
ΠΊΑΥ Πᾶνα ργοϑι δά δἱ ἴδε ᾿πνεσ αίοη; δυῖ 
ἴῃς τοδὶ Ἰυάρε οὗ {πῸ σδι56 πηυϑῖ ἢᾶνε ὈδεΏ 
1,γ5|45. 

ὀεεαισε δὲ ῥαά 3 ὥρνγιω, 2) 5ὅ8ε6 
Ροϊγθ. χχνι. 11. Ρίο!εΥ Μδογοη δα θεθη 
Δρροϊπίθα ρονύθόγηοῦ οὗ ΟΥ̓ρτι5 ὈΥ͂ ΡΒΠοσμδίοσ, 
δι ἴῃ τὴ6 σδιηραίρῃ οὗ Β.Ο. τόρ μαδά ἀοβογίοα 
ἢ]5 οδιι56, αηά πιδάς ἴΠπ6 Ι5ἰδηὰ οὐϑῦ ἴο Ερι- 
Ῥἤδῃοβ. [{ ννὰβ μαγὰ πὶ πὸ δσβοιυϊά θὲ ἱδχοὰ 
ὙΠ ὈΓΕΔΟΒΕΓΥ ΟΥ̓ πε 5146 ἴο ψὩ.ἢ Βς Βδά 
ἀρϑοτγίθά. 

απά ἀεῤαγιε.} ἈΔΙδοΥ, πὰ 5οπθ οὐϑσ." 

δ. 2. ΟΟΕΒΟΙΑΒ, ΙΝ ΟΟΝΟΌΝΟΤΙΟΝ ΜὙΊΤΗ ΤΗΕ 
ΙΡΌΜΙΑΝΒ, ΜΑΚῈΒ ΜΨΑΒᾺ ΡΟΝ [Ὁ 0.45. 
ΘύσσΕΞ5Ε5 ΟΕ 0.48. 

14-03. Ννε βϑθοόῖη ἴοῦο ἴο δνὸ δὴ δοοοιηΐ, 
ρίνοη ἢ δοῦλο ἀείδι!, οὗ [πε [ἀυπηαδη νὯΓ 
Ὀτγογ τουςῃοά οἡ ΟΥ̓ ἴπΠ6 νυτῖεῦ οὗ ἴ[Π6 ΕἸγεῖ 
Βοοκ ἴῃ ςἢ. ν- 2 3. ὅνε ᾿οασγῃ ἔσγοπι {πὸ 
ΡΓΟδοπῖ ρᾷββαᾶρα [Παΐ Οοτρίας μδὰ ἃ βϑῇαγε ἴῃ 
τ. Τρεογαϊοηβ, νυ ἢ ΠοννΟΥΟΥ να ΟΠΙΘΗ͂Υ 
ἴῃ τπῃε ΙἀΔιιπηαη σουηῖγν, ἡ οσγα [ἀΔς5 τηδάδ 
ὨΙπ5ο 1 πηδϑῖοσ οὗ νἁγίοιι5 βιγοηρ ἢ οΙ ἀ5, ἀηά ρΡυΐ 
ἴο ἀσδίῃ {ΠΕ ῚΓ ραγγίβοηβ. [{ 15 ᾿ππροϑϑῦ]ο ἴο 
δοςορξ οὖν διυῖμοτβ πυπλῦογδ, ῃ υτὖὐ. 17, 23: 
διι νγῈ ΠΊΑΥ ραίμοσ ἔτοπὶ ἢ 15 βἰαϊοιηθηΐϑ [μα ἴΠε 
Μαοςδῦθο ἰοδάθγ δεῖϊθαὰ ἀυσγίηρ ἴμ6 σασηρδῖρο 
ἢ στεαῖ βου τῦ, Ὀοΐῃ ἰονναγὰς ἴΠ6 ΘΏΟΠΊΥ 
δηα ἰονναγάβ ἴῃοβε οἵ ΒΪ5 οὐνῃ ρασῖγ ψῆοὸ νετὸ 
Ἰποἰηρα ἴο ἰδηοηοΥ. (δες υν. 20-22.) 

14. αυρὲπ Οογγίας «υὦῷ φούυεγπο Ὁ. ἐδε 
}οϊ..71 Οοτγρίαβ μβαά Ὀδθὴ γεν! ουϑ Υ πηοη- 
τοποᾷ 45 “8 ςαρίδιη οὗ στοαῖ ὄχρογίθηςθ," δηὰ 
45 Ἰοϊηοὰ ἢ ΝΙΓΆΠΟΥ ἴῃ {Π6 σδιηραίρη οὗ 
ΒΟ, 1τό5 (ςἢ. νὴ]. 9). ἼΠς δςεῖίνε ραγ νυ ῖς ἢ 
ἢὸ ἴοοὸκ ἰῃ τῃδῖ σδραϊρη ΔΡρρεᾶσβ ἴτῸπὶ 
ι Μίαςς. ἰν. 1-α, 18--22. 

ῥὲ ῥιγεά «οἰάϊεγ:. 1.6. “ἢ ςοἸἸεοϊοά ἃ ἔοτγος 
οὗ τῃοῦσοπαΓ 65." Οομρασο ψνῃδΐ 15 δ οἵ 
ΤΠ Ὑ51α51η ᾿ Μᾷδος, ἱν, 35. 

15. “πώ 1ῥεγοαυδῥαί ἐῤε ]άΔωνιεαη:.} ἘΔΙΒΟΣ, 
«Αηδ πὰ οοπὶπποίΐζλοπ ψΣῈ δὰ ἰδς 
ΙΔυμπηδηβ 8160." 



ν. 1τό---21.} 

.« Πανίηρ, ροζίθη ἱπῖο τῆ6ῖ]Γ ἢδληάβ τῆς 
τλοϑῖ Τοπηπιοάϊοιβ Ποὶά5. Καρὲ τῆὲ 
]6νν8 οοσουρ!εά, Δηά τεςεϊνίηρ, [ἢ 86 
τῆλε ψέγε δδηϊβῃεά ἤοπὶ Θγυβδ] 6 Π, 
ἘΠ γ ννεηΐ δῦουζ ἴο ΠοιΓΙ8ἢ νγΆΓ. 

Ι6 ΤΠεη {ποὺ τὲ ψεῖε νὴ 
ΜΜαςοδδειβ πιδάς ϑβιρρὶ!ςαἴίοη, δπά 
ἐδβουρῆς Οοἀὐ {παῖ ἢς ψουϊὰ δε 

1Πεῖγ Πεῖρεγ; δηά 80 {Π6} γᾶη νυἱτῇ 
νίοϊεπος ὑροη ἴῃς βἴγοηρ Ποἰάβ οὗ τῃς 
Ἰαιιπηοδηϑ8. 

17 Απὰ Δδϑϑαυϊείηρ {Π6πὶ υὐϑαν δ 
ΠΥ σου {πε ΠοΙ 5. δηὰ Κερι οῇ 4}} 
τῆδῖ ἰουρῆς ἀροη πὲ τν8}}, δηά ε[δενν 
411 τῇδε [61] ἱπῖο τπεὶγ Ππαπάβ, δηὰ 
ΚΙΊΠ]εα πο ἔενσεγ [μδη τυγεην τΠουβαηά. 

18 Απά Ὀεςσδυξε ςεγίδίη, Πο ὑγοΓα 
ὯΟ ἰε88 ἴδῃ ηἰπε τπουβαηά, τγεῖα 

᾿ς ῥᾷαυΐπε βοίίεη ἑπίο ἐδεὶγ ῥαπάᾶς ἐδ πιοιΐ ξ0η:-» 
»ιοσίοις δοίά..) Ἐμοῦ, “θοΐπς πιδεῖοτδ 
οὗ οοτῖδὶπ ςοπιποάϊουβ δίτοηρῃ ο ] 5." [ἰ 18 
ποῖ ἱπηρὶϊεά [Παϊ {ΠΕΥ πδα τεσεηίγ ἴΆΚε ἴμεβθα 
Ποϊε8, Ὀυξ ΟἿΪΥ τπαΐῖ ΤΠΕΥ ψψεῦῈ ἢ Ροβϑεβϑίοῃ 
οὗ [ποπὶ. 

γεχελυὶηρ ἰδοσό ἐδαΐὶ «ὐοῦὲε δαμσδεάΐ ᾿Ἴὕγονι 
εγισαίει.) 1ἴ νν88 ἃ παΐιγαὶ σοηβοαυσοῆςο οὗ 
ἴα ΤΕΟΟΥΟΣῪ οὗ ἴῃς Τειρὶς 81} ὈΥ [ιἀ25, 
παῖ ἃ ηυπιῦεῦ οἵ ἴΠο8ὲ [ονν5 πο ἃ 
ΘϑἰδΟ 56 ἴπογὸ οἰιου ὰ Ὀ6 χροὶ θά ἔγοπι {Ποῖν 
Ποπῖοβ δηὰ ἀγίνθη ἴο δεεῖς ἃ τεΐιξε οἰϑενβεγο. 
ΤΟΥ ψουϊὰ Ὀ6 ΠΟΟΘΒΘΑΓΪΥ [ὸνν8 οὗ τῆς 
Ἡ εἰ !δηϊζίης ραγῖγ, ὑνῆοβο οοπεηνοα ργεϑοῆσα 
ΟΜ Βη τῆς γοοονογοά ροχζίοη οὗ ἴδε οἰἰγ ψουϊὰ 
ἰδὲ ἃ ἀδηρεσ. Οοιηραστο ἴτε οχοάυβ οὗ ἴπε 
ι πῃ δ 4ηἴ8 ἔγοπι 1ῃ6 νγεβίογη οἰ, Βθη ἱΐ 
᾿ν5 ἴάκοη ΟΥ̓ δίπιοη (1 Μᾶςος. χίϊ. 50). 
! 

16. γαπ αυὐἠόὸ υἱοίεπος.} Ἐμοῦ, κὰδ οδο ἃ 
δ 2ε111γ." 

17. ζορὲ οὐ αἱ] ἐδαὶ ζοιχδέ ὠβοη δὲ «υαἱ]}.} 
ΠΑΝΤῚ ΦΤΟΡΩΪδο ἃ" [Ἃ{{π᾿|π|, “ ἄγονς (Ποῖὴ 
Εἴω δ 

᾿ φίκαυ αἱ] ἐφαϊ 71} ἱπίο ἐδεῖγ δαπά:. Ἐδίθοτ, 
“44}} Ψ1{Ὲ ΒΟ ΠΟΥ 7011 πη." [ἴ 15 ποῖ 
ἱπιοπάρα ἰπδλῖ ἴΠογῸ ννᾶβ8 ἃ τηλϑββᾶςγο οἵ ρτὶ- 
ΒΟΠΟΥ5 ἴῃ οοἷά Ὀ]οοά, Ὀυῖ [Παΐ ἴπ6 50] ἀΐογβ οὗ 
παρ Ποη ΠΕ Ὀυγϑῖ ἰηΐο δδςῇ [τςΟΜΏ, 
{16ἀ ΘΝΕΤΥ οὴς Ψῆοπλ ΒΟΥ ἰουπά ἴῃ τῃς 

δεἰγοεῖβ. ὙΠοῖγ ρσοςοθάϊηρβ ογο ἰὴ δοςοσά- 
δῆς ἢ 16 ὈΑγΌΔΓΟΙΒ ὑδαγο οὗ [Π6 {{π|6. 

απὰ Αἰ] πο ζεευεν δα ἐκυεπὴν ἐδοισαηά.} 
ΤῊΐ5 πυπιθοῦ ἰδ αὐ ἱποτοά0]6, δηὰ πΊΔΥ Ὁς 
ςοηἤάοΠ τοραγάοὰ 85 οπθ οὗ ουὖγ διυιῖΐῃοτ᾽5 
ΤΏΔΗΥ δχαρρογδίίοηβ. “ὙΨΘΏ τπουβδηά ἢ 
ΤΕΟῸΓΒ ἴοο ἐξήθοηηιν ἵπ ἢἰ5 οϑιϊπηᾶῖοβ ἴο ἢᾶνα 
ΔΗΥ͂ Ὠἰδτοτίςαὶ ναϊυθ. (δες ςἢ. Υἱῖ!. 9, 30; οἷ. 
Χ. 23, 31.) 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒΒ. ΣΧ, 

οίουπά. 

ολβ1]65, μανπηρ 411 πηδῆπεῦ οὗ τῆϊπρ8 
οοηνεηϊεηῖΐ ἴο ἐρέσίη [ἢ 5ίαρε, 

19 Μδςοδθευ ἰεΐς δίπιοι δηά 7ο- 
ϑερῇ, δηὰ Ζδςοςμειβ 4͵5ο. δηά τἢςεπὶ 
τῆλ ννεγε σῖτἢ ἢΐπι, ννῆο νγογε Ἔποιιρῇ 
ἴο δεβίερε τῆδηι, ἀπά ἀεραγιεά ἢϊπι- 
861 πο τῆοβε ρίδοες ἢ] ἢ ππογε 
πεεάεα ἢἰ8 Πείρ. 

20 Νον 'τῆεν τπδῖ νγεγα στ 51- 1 
ποη, δεὶπρ; Ιεὰ ἢ σονεῖζοιβη688, 
ΕΘ ροβυδάθα (ῸΓ τποπαΥ τῆγοιρὴ 
ςογίδίη οὐ τῆοβε τῆλ σσεῦα ἰῃ δα 
σλϑῖϊθ, ΔΠᾺ ἴοοὸῖκ βανεητ {πουβαηά 
ἀγδοβηλ8. ἀπά εξ βοηῖς οὗ {πεπὶ 68- 

1 Βυς ψ ἤδη τ νγᾶ8 ἰοΪά Μάδςοδ- 
Ὀει5 ψηδῖ ννὰβ ἄοπε, ἢς οδ]]6ἀ τῆς 

χορ οικπμαπασο. 

18. εὐγίαὶη, «υὑδὸο «ὐεγόὸέ πὸ ἴδει ἰδῶ μὲηδ 
ἐδοισαρα, «ὐεῦε Μεά. .. "10 ἑαυο ... 6} 
Ἀδῖμοσ, “ἰηΐο ἴνο τον τα." Νίπο δωπάγε 
νου ὰ ὃδ ἃ πιοῖοὸ ργοῦδϑῖα ηυηθοῦ ἰπδῃ “ ἡΐη6 
{πουδβαηά " ἴογ “ἴνγο ἴΟΥΤΟΙΒ ᾽ ἴ0 τοοοῖνο δηὰ 
ΒΒ οσ, 

10. δύποη μά .ο:ερό, απᾶ Ζαεοδει.. “51. 
ἴὯΟ0Π 15, 0 ἀουδί, [με οἸάοτ Ὀγοίδεῦ οἵ [υἀδς 
(ι: Μδος. 1|. 3), γοπὶ [125 σοΟΙΠΊΟΠΪΥ πιδάς 

15 βεοοῃὰ ἴῃ σοϊηπμηδηά (1 Μᾶδςς. ν. 20, 5ς : 
2 Μδες. νἱϊϊ. 22). ““[Ὀϑθρἢ᾽ ἰδ Ῥγοῦδθ]νΥ, 58 
ἴῃ οἷ. νἱῖϊ, 22, ἴῃς οἰάαϑὲ δβοη οὗ [6 ἔπ, 
ἢ ο86 Ὠδπια ὑγὰ8 “ Ϊοδῃηδη," οΥ [Ὁ ῃη 
(ι Μδος. ᾿ϊ. 2). Ζαρσοδουβ 15 οἴδουννδο ὑἢ- 
Κηονη. 

40. 4δεν ἐῤαΐ αὐεγεὸ «υἱὲ δέ»ιο".] ὙΠῸ ογὰϊ- 
ΠΑΙ͂ τηδδηΐϊηρ οὔ {Π6 ρἤγαϑθο υ86α ἰ8 “ ϑ:πιοῃ δηά 
ἢἰ5 ἔπιθηάς :᾿ δυῖ ἴ νου] 5δοπη ἴο ἤᾶνθ ΠΟΘ 
ἃ ΠΑΙΤΟΥΡΕΙ τηοδηΐης, δηά ἴο ἀεβίζηαδίς 5:ὙἸΓΕῪ 
Π086 ννῆῇο ννόγὸ δὐουΐ δίπιοη," 2. ἢ 158 
οΠ οἴ ΟΠ Γετ5. ὙΠΟΥ͂ ΠΔΥ ἢάνὸ δεϊοὰ νι ῖβουϊ 
ἢ8 δυϊμουγ οὐ Κπον]εάρο. 

ἐπ δε εασἰΐν.1 ἘΙΒοΥ, “ ἴη ἴδε ο86.108᾽ οΣ 
ΤᾺ ΣΦ Σ Ἢ 

“ευεηῖν ἐδοισαπά ἀγας»..}] ΑὈουϊ 284ο} 
Αἴ τς ΟΥ̓ΠΙΠΑΓΥ Ταῖς οὗ ἃ πιΐπδ [ῸΓ ἃ Πηλῃ, 
1815 ϑι1πὶ βου α ἢδνὸ γαπβοπηθὰ 700 ρευβοηϑ. 

41. «υδεη ἐ «υας {οἷά Μαιεαὀεμα. υἀ 85, 
Ἠανίηρ γτεϊυγηοαὰ ἔγοπι [ἢς Ἔχροαϊίοη ρἰδηςοά 
δῖ ἰῃ τ΄. 19, ἰσαγηΐ νῆδῖ μδάὰ ἄοῃθ ἴῃ ἢ 8 
δῦϑεησθ. Ηδ ἄρρθᾶῦβ ἴο ἤᾶνε θεθη ζτυϑδί 
δηξετεά, Τὸ β5ρᾶγοε ἴδε ᾿ἴνεβϑ οἵ δθῃθπη 68 σίνθη 
Ὀγ Οοὰ ἰηΐο ἢί8β8 Βαηά ἢς τεχαγάοα 85 ἰποχοι9» 

ἰο, 5ἴηςς [ἴ ννᾶβ δὴ δηἀδηροσίης οὗ [Ὧ6 1ἴνοβ 
οὗ [5Γ26} 1165, ψῇοπὶ (6 Θβολροα Ὄποηγ 68 
ταϊξῆϊ αἴεγνναγάβ Κι} ἴῃ Ὀδῖῖ]6, Ηεο (δογοίοσο 
ἀεϊοττηίπεά ἴο γἱδβιῖ {πε οἤεησε τυ ἜΧΟΙ ΡΙΆΓΥ 
Ῥυπιβηπιεηῖ. 

δε εαἰϊεά ἐδε βξουεγμογ Κ᾽ ἐδε ρεορίε 105 
2 2 

ότι 

βεά τορϑῖθοῦ ἰηῖο ἔνψο νεγὺ ϑίσοηρ Β. Ὁ. τό. 

Οτυ, 
«5 ἡ ΟΆ. 
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Β. Ὁ. τ63. ῬΌΨΕΓΠΟΥΒ Οὗ [πε ρεορΐε τορεῖπετγ, δηά 

ἐς Μδο. 
5: ὅ, 7. 

δοςυβαα τἢο56 πΊδη, τῃδί {πον ΠΔὰ 50]ἀ 
{Πεῖγ Ὀγεῖθγαῃ ἔῸΓ πλοπεΥ, πὰ 8εῖ {Πεὶγ 
ΘΠΘΠΊ165 ἔτεα ἴο ἤρῃϊς ἀσαϊηβὲ {Π ΕΠ]. 

22 80 Πὲ εἰδὴ (Ποϑεὲ {παῖ ψεῖα 
ἰουη ττγαϊζοῦβ. δηα ἱπιπιβαϊδίοὶν τοοκ 
τε ἴννο σδϑί]68. 

223 Απά Βανίηρ ροοὰ βιςςα88 νυ τἢ 
ἢ5 νγνεᾶροῃϑβ ἴῃ Κ 1Πηρ8 ἢς ἴοοκΚ ἰπ 
ἢδηά, ἢΠε εἰενν πῃ τῆς Ἰρνὶ ΒοΙἀ5. πιογε 
ἐπδπ᾿ τε τῃουβαπά. 

24. Νον Τιπιοίδειιβ. ἐν ῃοπὶ τῆς 
7εννβ βαά ονεζσοπης Ὀδείογε, ῃεη ἢδ 
μδά ραῖβεγεά ἃ ργθᾶῖ πιυϊττάς οὗ 
[οτεῖρῃ ἔογοαϑ, ἀπὰ μούβεβ ουζΐ οὗ Αϑίδ 
ποῖ ἃ ἔδνν, ςᾶπιεὲ 8ἃ5 τῃουρὴ Πα νου ά 
τΆΚε 7εντυ Ὀγ ἴογςες οἵ Ἀγπλ8. 

ξεἰδεγ ἢ] Ἐδίμβευ, “ἴθὸ Ἰοδᾶθσθ οὗ (δ6 
Ρεορὶε ;ἢ ψ}0, Μἤδη (ἢ Ῥόορὶθ ψεσο οηρᾶρεα 
ἴῃ ἃ ολιηραίρῃ, ννου]ὰ θὲ ἴΒεῖγ ΟΠ ΓοΥ5. 

απά αεεμσεα ἐῤοιο »ποι. ὍΤΠδ τηθη δαά ἃ 
ἴοστηδὶ {γ14].. [085 ννὰ8 ποῖ {6 Ἰυάρε, θυ 
ἴπε ρῥγοβεσιΐοσ. ὙΠΕΥ ὑνεσγα ςοπάσπιποά ὈΥ͂ 
{πεν ρθϑῦβ. 

ἐδὲν ῥαά «οἷά ἐδεῖν ὀγείῤτγεη 70 γιομεγ ἢ 8668 
ν. 20. 

23. ῥὲ «ἰεαυ ἐπ ἐῤὲ ἰαυο ῥοίά: γιογε ἐδαπ 
ἑαυεπῖγ ἐῤοισαπά.7 Αοτλραῦε ἴδ σοϊηπλεπῖ 
Οἡ Ὁ. 17; ἀπά σειηασκ, [ΠΑΐ 9,οοο ΟἿΪν ἃτδ 
8414 ἴ0 πᾶν ἴβκοη τοίιρε ἴῃ [6 ἴοννεῦβ 
(υ. 18); [ῃδῖ ἃ οσογίδιη πυμηδοῦ οὗ {πΠ656 δὰ 
Ὀδοη δ] οννθαὰ ἴο ὄϑοᾶρὲ (τ. 20): γοῖ {Παῖ δἵ 
τῃ6 πα] 45541} {Π6Ὸ 5] αἰ 4Υ6, 85 ἴῃ {Π6 βίγοῃρ- 
μοϊάς ῥσονίοιιϑὶυ σαρίυγοά (υ. 17), “ΤΑ ΘΩΓΥ 
1πουπαηὰ "ὃ! 

δ... ΟΑΜΡΑΙΟΝ ΑΟΑΙΝΒΤ ΤΙΜΟΥΤΗΕῦΒ. ΗΙ5 
ΌΡΡΟΒΕ. ΕΛΤΗ. 

24-38. ΤΊΙ5 σαιηρδίρη οἵ [ιἀΔ5 δραϊηβῖ 
Τιμπιοίοι5 ἰδ ὈΓΟΌΔΌΪΝ [ῖΠ6 οἠθ Ὀτγεἢγ ἀεσ- 
βου θοα ἴῃ τ Μᾶςς. ν. 6-8, νυν ς ἢ ἐοτγτηϊηδίοϑ, 
πκὸ τ 15, ἢ (ἢ. σαρίαυγο οὗ ἃ “ [λ2:ᾶγ" οὗ 
“ ΟδζΖαγᾶ." [Ιἴ ἰ5 ἴγιια {παῖ {ἢ15 σδπιραίρη 
Ὀοριη5 πθαγ [εγι 5 θη (υτν. 26, 27), ν 8116 [Πα 
οὔ (Π6 Εἰγοῖ ΒοοΚ 15 νν ΠΟΙ ἴῃ {πὸ Απιπποηϊῖο 
ςουπίγτγ; διξ ννὲ πιαῦ τσοσοης ας (ἢ ἴνο 
ὨΔΓΓαΐνο5. ὈΥ ΘῈ ρροβίηρ, 8ῃ ΟἿ ἰϑϑίοη οὗ {6 
ΘΑγΙΘΓ οἸΓοιππιδΐδηςεβ οὗ [Π6 σαπιραὶρη Ὁγ ἴΠ6 
διΐθον οὗ τ Δίαςς,, δηὰ πη ἱπιρογίοςξ Κπονν- 
Ιδάρε οὗ ἴὸ βϑοργδρῃϊοαὶ ἀαἴα οἡ ἴΠ6 ραγί οὗ 
(Π6 ργοβοηΐ νυτῖοῦ, Τ οί ΠΘι5 παν παν θοριη 
Ὀγ ᾿ηναήϊης πιάσεα δηά τΠγϑαϊθηϊηρ [Γι 546 ΠῚ, 
Ὀυΐ τᾶν δἰϊζογνναγάς παν Πα γαννη Δογοβ5 
ἴπ6 Ιογάδη, νΠ Γ [0.445 ΠΥ Ππανς Ρυγϑιιοά 
Ηἰπη. 

924, Τιρηοίῤομς, αὐογρὲ ἐῤὲ ὕδαυ, ῥαά οπ'6«- 
εογθ ὀεζογε.) ὅ8εὲ6 αὔονο, οἷ. υἱῇ. 2ο. ὍΤῊΘ 

11. ΜΑΟΟΑΒΒΡΒΕΝ. Χ. [ν. 22--27. 

25 Βυὲ ψῇεη ἢς ἄγεν πεᾶγ, "ΠΥ Β. Ὁ τόν 
τῆλ ψεῖαὸ ψ Μδοοδδειβ τυὐγηεά ΗΝ 
{Πεπηβεῖνεβ ἴο ΡῥΓΔῚ ὑπο Οοά, «πὰ ἐέαρα 
ΒργηΚΙεά φαγῇ ἀρορ {Πεὶγ Βελάς, κα ας 
Δπ4 ριγάεά {πεὶγ ἰοΐη8 ἢ 5840 Κ- ἀὰς. 
αοἰοῖῃ, 
6 Απά [81] ἀοννῃ «δὲ τῆς ἰοοϊ οὗ 

186 φἰτασ, δηὰ θεβουρῃς Πἰπὶ ἴο ΒῈ 
πΊεγο ἃ] τὸ (ἢδηλ, ἀπά το δὲ “7}4η 7 ἕχοά. 

43. 28. 

ΘΠΘΙΠΊΥ ἴο ΤΠΕΙΓ Θπεπλῖεβ, ἀπά δηῃ δἀ- ὕεαι. 
ΝΕΙΒΑΓΥ ἴο τἢεῖγ δάνεγθαγίιββϑ, 85 τῇς ἜΤ 
ἴανν ἀδοϊδγειῃ. 

27 ὅ0 Δεγ ἢε ρῥγᾶγεγ {πεν ἴοοϊς 
{πεῖγ ννεᾶροηβ, δηά απ οα ἤαγῖ Ποῦ 
ἴτοπι ἴῃ οἷ : δηά ἤδη {ΠῸῈῪ ἄγαν 
ΠΕΔΓ ἴο τῆεῖΓ δηθηλ 65, {ΠΕΥ Κερὲ ὉΥ 
{Πα πΊβεῖνεϑ. 

δυΐποῦ οὗ (6 ΕἸγξὶ Βοοῖὶς δκοϑ πο τηοηϊίοη οὗ 
{Π195 ΘΑ ΠΟΥ ἀοίρδῖ. 

νεῖ ὥογεε:.] ΒΥ “ [οτείβῃ ἔογοεβ τς 
τ οΥ πηοδῃ5 “ διγοά τῃογοεηδτγίθβ. ἢ Οπ {πε 
ἐπιρίουπιθηΐ οὐὗἨ βδςἢβ ἴσοορβ ΟΥ̓ ἴμΠ6 ὅ5γτὸ- 
Μαςβαάοπίδῃβ, 506 τ Μᾷδος. ἰν. 35; 2 Μᾶος. 
Χ, 14. 

δογεος ομὲ 9" Αεἰα ποία ζεαυ.) Τὸ πιουηΐ 
ἃ Ρογίίοῃ οὗ [5 τπεγοεπαγιεβ, σοσρίδς ρυγ- 
ομαβθά ἤοῦβοβ ἴῃ νϑγοι 8 ρατίβ οὗ Αϑὶίβ, 45 (ὑγο- 
ὈΔ40]γ) Μεάϊα, Αστήθηῖϊα, ἀπά ρεγθαρβ Ροτγϑίδ. 
ΤῊς Μεάϊδη ἤογβεβ γεγο ΘϑΡρθο ΔΙ ἕωπηοιιβ. 

δ. ἐῤεγ ἐῤαΐ «υεγὲ «υἱἱ Μαεςεαδεια.. .. 
“ῤνγϊπλιίδ ταγὴ μρορ δεῖν ῥεαάς.)] [ἃ ττᾶ5 
ΤΟΤΕ ιβ08] ἴο 5ργίπκὶ8Ὲ ἅ5ῆεβ ὑροη ἴδε Βεδά 
(: ϑ41η. ΧΙ, το; [οὉ 11. 8, 12: [οηδῇ 1]. 6; 
1 Ἅτη. 11. 10); δε, 1 5865 νγεγε ἠοῖ αἵ μϑηά, 
θατίἢ νγὰς υϑοὰ ἀ Θ4Π|. ἰν. 12; 2 88Π|. ἷ. 2, 
χν. 12; ΝΕΡ. Ιχι ᾿ς τ Μᾶςς. χί. 71, ἄζο.). 

26. 4,1} ἄοαυη αὐ 1δὲ οὶ 97) ἐδε αἱατ. 
ΤΙ 5ϑῆενβ ἴπδΐ }πι448 ἀπά 8 ἅγταν νγεγε δ 
Τ7εγιβαίοα, δ ἴ[Π6 Ὥπιθ νΒ θη ὙΤΙπιοί μευ 1 ἴη- 
ναι [υά6 8, δηὰ “ ἄγον ἤρδδγ "ἢ 1Ἃἴο {Π6π|. 

απά δειοι δὲ ῥδὲρηι.) 1.2. “ Ὀεξουρῃξς Οοά," 
θεΐογε ψῃοβ6 δ᾽ ἴασ [ΠΟῪ Πδά ρῥγοβίγαϊθα {Ποτς- 
56 1ν65. 

ας ἐδε ἰπααυ ἀεείαγε!. 866 Εχ. χχὶῃ. 22: 
“1 ψν}}} 6 8 ΘΏΘΙΩΥ τἰπῖο {Π|η6 ΘΠοπΊ 165, δηὰ 
Δὴ ΔἀνΓΒΆΓΥ τἰπῖο (ΐη6 δά άνογβαγίθβ." 

27. αὔον δὲ ῥγαγεγ ἐδεὲν. .. αὐοπὶ ὁπ Κωγι δεν 
ὕρορι ἐῤὲ εἰν. ἈΑτΠοτ, “ ἔμεν πθηΐ ἢ 8 Ιοπῷ 
ἀϊδίδποοθ ἴγοπι ἴῃς οἰ "-- ἀςῖοβ5 ἴπ6 [ογάδη 
ἰηῖο ἴ[Π6 σου ηΓΥ οὗ ἴῃς ΑἸ πποη 69, ἀοσογάϊης 
ἴο {πΠῸ διιΐμοσ οὗ {πὸ ΕἸγϑί Βοοῖ (ςἢ. ν. 6). 
Τιμπλοί!θιιβ μδα ριὈΔΌΪΥ ἔοι πά τΠαῖ ἢς ςουϊ]ὰ 
ποΐ αἰἴαςκΚ (ῃῆ6 ον] γεζοσ πο Τεπιρὶς 1] 
(Ὁ. ἵν. 69) νυ» ἢ ΔῺΥ Ῥγοϑρεοῖ οὗ ϑσισςθϑ5, δηά, 
ἴον τγοαϊθηϊηρ 1 ογ ἃ ννΠ1]6, μαὰ τοπιονοὰ 
Ἰηΐο ἴπ6 Ὑγαδηϑ)οσγάδηις ογσιΐογυ. 



ν. 28--.32.} 1. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒΒ. Χ. 612 

ΒΟ. 163. 28 Νοῦν (ῃε δὴ δεῖίπρ πεν] }7 {πεπ|, Δηἀ ςονοεγεά ἢΐπὶ Οἢ ἘνΕΓΥ 8146 Β. Ὁ. τό3. 
τίβθη, {Π6γ Ἰοϊπεα θοῖὴ τορεῖπογ ; τῆς 
ΟΠδ ραγῖ ἤανίπρ ΕΞ ΤΕΙ ν ἢ ἘΠ ΘΓ 
νίγτας {πεῖν γείιρε αἷϑο απο τῃς6 [ ογά 
ἴον ἃ 'ίεαρε οὐ {Πεὶγ βυςσοθ5 δηά 

ον, ἐωστέν. ὙἸΠΤΟΓΥ : [ῃ6 ΟΥΠΕΓ 546 στηλκίηρ τΠεὶγ 
γᾶρε ἰεδάεγ οὗ τπεὶγ Ὀδίε. 

29 Βυῖ ψἤῆξη τῃε δίας νγαχβά 
Φ 8εε οἷ. βϑίγΓοηρ, φῖμεγα ἀρρεαγεά υηΐο ἴδε 

ΘΠ ΘΠ} 1685 ἤἴοπιθ ἤεᾶνοη ἔνε ςοΙΠΕΪΥ 
Ἰοη ἀροη Ποῖβεβ, ἢ γιά 65 οὗἁ 
σοί ά, διά ἴννο οὔ τῃεπὶ ἰδ (πὲ 76 νν8, 

20 Αμά τοοκ Μαςοδδειις Ὀεῖνχε 

ἐδὲν ἀεῤὲ ὃν Ἰδοριοἶυε.. 7.2. 1ΠΕῪ Παϊτοὰ ἢ 
-ἴθον ἀϊά ηοΐ αἴ οπος δηραρε [6 ΕΘ ΠΊΥ, δὰ 
δπηοδιηροα αἵ ἃ {{π{{|6 ἀϊβίδηςθ. 

28. Λοαυ ἐῤδὲ “ωπ, Ὁ. Ὑγαπϑίαδίο, " δηά 
ὙΠῸ η [Π6 81:1 ννϑ ΠΟΥ τίβοη, Ο ἢ δὲὰθδ 
δάνδποθὰ ἴο [80 δἰΐδοῖκ," ΕΔΟΐΪ ΔΙΤΩΥ͂ ννὰ8 
ΘΠ] Ά ΠΥ δᾶρεσ ἴο αἰΐδοκ {ππ6 οἴ οΥ ---ἰἢεγο ν᾽ ὰ8 
ἃ 5 πλυ]άπθοιι5 δίνδηςθ. 

ἐδεῖγ γεΐμχε.. . . ὠπίο ἐδέὲ 7 ογά.} 1.6. ἴτε ἕαςξ 
{παῖ (ΠΟΥ δά τοϑοσίθα ἴο σού, δπά ςδβὶ }} 
(ΠΟΙΓ σαγὸ ὕροη ΗΠ (566 ν. 22). ΤῊΪ5 δςῖΐ οὗ 
(ἢ νσουρὶς ἴῃ {πεῖ ἃ ΘοηΠάθρηςθ οὗ διι (658, 
ψνἢϊοὶ Πδὰ ἃ δι ρεγπαίαγαὶ ἑοιιηάδίίοη, ὌΠ ΠΕΙΓ 
Δάν υϑαγ65 νογε αηἰπηδίθα ὈΥ λεγο παῖιγαὶ 
οουτᾶσς ἀπα δἰρμἢ ϑριγιῖ (θυμός). 

29. «υδόη ἐῤὲ δας «υαχεά εἰγοηφ. ἘΔΙΠοΥ, 
ἐναχοὶ ὅθτοθ "--σ. ἤδη Ὀο(ἢ 5665 Ἰουρμΐ 
Ὀγανοῖγ, δηὰ πο ΠΕΡ Βαα δὴν δανδηΐαρε οὐοῦ 
(6 οἴπετ. 

ἐῤεέγε αῤῥεαγεά ὠπΐο ἰδὲ οποηιος ζγονι δεαυεη 
3,υε εονιεῖν »ιοπ.] (ἰοπιραγα οἢ. 1]. 25, 26. 
ΤΠ ἱπιογίογοηςσε οὗ δήροὶις θοηρ5 ἰη {6 σοτη- 
Ὀαῖ5 οἵ πηόῃ ὑροὴ δαγί!ι νν 5. νυ] 6]} ογοαϊ ρα 
ἰπ απίαιῖν. ΑΥὲβ δηὰ Αρηγοάϊτ ἴοοκ ἃ 
Ργοιηϊπεπί ρατί ἴῃ ἴῃς ὈΔ[165 πη6γ 1Π6 νν4]]5 
οὗ του (Ἡοπ. 11. ν. 8.9-63). Α σοϊεβίίαὶ 
νγαΥΤΙ ΟΣ Του ἢ ὁἡ {1ὸ ΟὙΌΟΚ 5ιάο δὲ ΜΙ γαίῃ η, 
δηά σαγγιο ἀἰβηηδγ ἱπῖο [Π0 γα κ5 οὗ ἴπΠ6 Ῥογ- 
ϑίαη5 (Ηυτοά. νἱ. 117). ΔΠθη ΕΙΡΠΙ ννὰβ 
αἰίαςκοά, ἴνο ἰοςὰὶ ἀεπηρμοάβ αἰάςα [ἢὸ 
Οτεοκδ πὸ ἀοίοπαοά 1{, ἀηὰ ρΡιι{{Π|Ὸ ἀβϑα ]δηϊβ 
ἴο ΠΊκ μι (101. ν1}..18,.39). Αἴ ἴῃς θα[Π|ς οἔ πο 
ἈορΠα5. Οαβίοῦ ἀπά Ρο]]Πχ Ἰοηΐ {ποτ ἀϑϑιϑῖ- 
Δῃςο ἴο {πὸ ουηδη5, δἰ ννο γα πιδίηἶγ ἰπϑίγα- 
τηθηΐαὶ ἴῃ σοουσηρ {Π6πὶ [ἢ υἹοῖοτν (Π οπ. ΗΔ]. 
νἱ. 12). ϑςἢ σἴο 5 ἀγα ροοῖὶς οι δοαϊπιοηῖβ 
οὗ δε] ἰοῖβ εητογίδιποα ὃν 1[ῃ6 σοπιρθαϊαηίϑβ, {παΐ 
ΠΟΥ Θη]ογοα ϑιιρογηαῖαγαὶ ρῥγοϊοστίοη, ΟἿΓ 
αὐῖΠοΥ 15 ἃ ἥγτπι ὑθΠ ΟΝ ἴῃ {Π6 στο] ΕΥ̓ ΟΥ̓ 5 
Δρραγιοηβ. (8566 (ἢ. 11]. 25, 26, 33,34: ΧΙ. 8.) 

μον! ῥογσθ5. 80 Ἃ{Π|| φάνεγβαγσυ οἵ Ηο]ο- 
ἄοτιι (ςἢ. 1}. 25}, αηὰ [ἢ δῆρεὶ νΠ0 δβϑιϑίοά 
Μαεςαῦκιι5 (ςἢ. χὶ. 8). 

«υἱὲ ὑγίάἰος ΟΥ, φοἰ] ΎὍΒο ποῦθε οἡ νυ]. ἢ 

ΜΠ {Πεῖγ νεᾶροπβ, δηά Κερῖ ἢἰπὶ 
βδΐδ, θυ 5ῃοϊ δἵγονγβ δηὰ ᾿ρἢτηηρβ 
Δρδίηϑδί ἴῃ6 δῃθηλῖο6β : 80 ἴπαῖ θείη 
ςοηίουηάς νι δ] ηάἀΠ655.0 ἀπά [ὲ] 
οὗ τγουδῖε, ἐπα γ ἡψεῦα ΚΙΠεα, 

21. Απὰ {δέτε ψνεγα 5ἰδίη οὗ 7ϑοίπιθη 
ἔνΕΠ τπουβαπά πὰ ἤνε πυπάτεά, 
ΔΠα 51Χ ἢιιηαγεα ΠογβεπΊεη. 

22 ΑΚ5 ἰογυ ΤΙπιοίδευς Πἰπιβε]ῇ, ἢς 
βεά ἰηῖο ἃ νϑγῪ ϑ5ἴγοηρ Πο]ά, ςδ]]εὰ 
(λΖαγα, ννβεῖε ΟἸεγεᾶβ νγᾶ8 ρον- 
ΕΥΓΠΟΓ. 

(Π6 δάνεῦβαγῃ οἵ Ηοϊοάοτγιβ 52ῖ ἢδά σοπιρίοῖο 
Παῖτε85 οὗ ρνοϊά ἢ ἴπε δηρεὶὶς δϑοισίδης οὗ 
45 ννᾶ5 Οοι ποὰ ἴῃ ἃ ΡδπορὶΥ οὗ σοϊά. 80, 

10 ἴῃς Ἀφνεϊαϊίΐοη οὗ δῖ. [οβη, 16 “βουθη 
ΔΏρεΙς ἢ πᾶν “ποῖ Ὀγοαϑθίβ ρμἰτάθὰ ψἢ 
δοϊάθη ρίγ ε5᾿" (οἰ. χνυ. 6). Ου]ὰ ἰ5 αϑϑϊ πο 
ἴο δηρεὶβ οὐ δοζοοιηΐ οὗ 15 ρμυγίῖν, ὈδΔΌΙΥ, 
δηὰ νϑ]υθ. 

ἑαυο φΓ 1ῤε»,.} 1{ᾧϑΛ0ΛμΙ|ΕΓΆ}γ, “ 10ε ἴννο .---ῖν. 
“16. ῥγίηςϊραὶ ἔνο, ννμοϑο σῃίοε Ὀιυιίη655 ἱΐ 
νν 45 ἴο ὑγοίθοϊ [πάλ95. (δες ἴΠπὸ ποχῖ γὐθγβθ.) 

30. εουόγεά ῥίηε ΟἹ φΌΕΓ οἰς «ὐἱἱδ ἐδεὶγ 
«υεαροη..}] 1.,ἰτογα !Πγ, “ ἢ Πποὶσ ῥαπορ]ε:." 

σδοί ἀγγοαὺς ἀπά ἢ σδιπίηρ. Ἐταρὶογοά 
δραϊηβέ [Π6 ΘΗΘΠΊΥ Ὀοΐῃ Πιιήδηῃ ἀηὰ ἀἰν]ης 
ὙὙΘΔΡΟΠ5. ὅ0 (Π6 ἀοιτ65 Πο ρῥγοϊοςοιθα {πὸ 
ἴδηιρὶς οὗ [6] 0} ποῖ ΟἾΪΥ Ὀγουρῃῖ ἃ βἴοτπι 
οὗ τπυπάεγ δηὰ Πρ πίη τἀροπ (ἢ ἱπνδάθυϑ 
(Ηετγοά. νἱῖ. 37), Ὀυῖ α͵5ὸ βἰονν [6 Ηἰηάηηοβῖ 
οἵ {πεπὶ, 85 1ΠῈῪ Ηφὰ ἀνγαν, ὑἱἢ Βροασ δηὰ 
ϑυνογὰ (ἰδ]4. 18). 

δεὶπρ εοηγομπόάεαά «υἱἱὸ ὀἠπάμει.. ἘΒΙϊηεΠ655 
ννα5. 1ηΠ|ςῖο ἃ οἡ Ερίχεϊιιβ, δοςογάϊηρ ἴο {π6 
Ἰερεηά, ΌΥ ἴῇς ΠΟΑΓ ρίδδθηςθ οὔ ἴῃ6 δηρεῖῖς 
ὙΔΥΓΙΟΥ δὶ Μαγαίδοη (Ηεοτσγοά. τὶ. 117). Ἡοτρ, 
μονθνεγ, ἴῃς Ὀ] Ππάπ655 15 ργοῦδοὶν ἱπιθηάρὰ 
ἴο πᾶνε [Ο]]οννεὰ ἤτοτὴ [16 ἤαϑῃ 65 οἵ Πρ ηΐηρς. 

31. ἐῤέγε αὐεγὸ σἰαίπ . .. ἱπυοηὶν ἐδοισαπά 
απά ἥατε δι άγε) ΑἩ πητιδυδὶ δβδοϊδίίοη οὗ 
ὀχασίηεθθ 186 ΤΟΙ πᾶν ἤανὸ Ὀσραὰπ ἴο 
διιϑροςξ (ῃαῖ πὲ νν}}} ποῖ ὑς δο]ϊονο οί, ᾿Ε ἢς 
αἰνναγϑ ΤΠ, Κ65 [Π6 ΠΌΤΉΌΕΥΙ οὗἁὨ ἴμο56 5ἰδίῃ ἴῃ ἃ 
θαῖτ]ς χοῦν 2ο,οοο (ςἢ. Υἱϊ, 30; χ. 17, 22). 

82. α τογν πἰγοῖς δοίά, εαἰϊοά Οακαγα. 
Νοῖ τῆς “Οααγα ἢ οὗ τ Μᾷδος, ΧΙ. 5.1.1 χῖν. 
141 ΧΥΪΟ 1,19, 20, ΜΜΏΙΟΝ ν ὰ5 ἰη ἴΠῸ 50. Ἰ]Δἢ, 
δῖ Χ 1165 οαδί οἵ ΕΚγοη (566 (ἢ 6 σοπιπηθηΐ οἢ 
ι Δῖδος, ἢν. 15), δυῖ {πὸ “ [ἀχον, οΥ ΟδΖαγδ, 
οὔ {πὸ Τ Γαηβ)οσάδηϊς γορίοῃ, ΒΒ ἢ ννα5 ἔννοῖνθ 
ΟΥ̓ Τϊγίοοη τλ]ο5. ποσί οὗ Ηςβθοη, ἴῃ {86 
σΟΙΠΙΓΥ δϑοίμηοα ἴο Οδὰ ΟΥ̓ Δίοβοϑ (Νυπι. 
ΧΧΧΙΙ, 35). (ομήραγο τ δΝίδος, ν. 8, απὰ 186 
ςοπηπιοηΐ φαΐ ἤθε. 

«υδέγε ὥῥδέγεας αὐαϑ ξουέγπογ] ΟΠογοΔΚ, οὗ 
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8. Ὁ. τός. 42 Βιυῖ {πεν παῖ ννεῖε ψ ἢ Μάδο- 
σάθειῖιβ ἰΔ14 βἰερε ἀρδίημϑδε ἴῃς ἐογῖγαβ8 
ΠΟΙΓΑΡΈΟΙΒΙΥ ἴουγ ἀλγ3. 

24 Απά τπὸὺ τπδῖ νγεῖεὲ ἢ ]η, 
τγυβεηρ᾽ το τῆς 5ιγεηρτῃ οὗἁ τῇδ ρἷδςς, 
δΙΔΘρῃεπιεά Ἐχοθεαϊηρὶυ, ἀπά υττογοά 
νος Κεὰ ννογάβ. 

ης Νενεγίῃεῖεββθ. ὑροῦ τῆ ΠΑΝ 
ΟΑΔΥ εν ἴνοητγ γουηρ πιοη οὗ 
Μιδ εις ςοπηρδηΥ, ᾿πΗδηχεὰ ννἢ 
ΔΠΡΕΓ θεςσδᾶιιβε οὗ τῆς ὈΙΔΒρΡἢ ΘΠΊΪ65. 
Δϑϑϑιςεἀ τῃς νν4}} πηϑη]γ, Δηα νν ἢ ἃ 
βεῖος σουγαρε ΚΙ]6ἀ 4}} τῃαϊ {πον πλεῖ 
νυ ἢ Δ]. 

26 ΟἸδεῖβ {ἰκεννῖϑα ἀϑοςπάϊηρ δίζεῦ 
{Π6 πὶ. ὑν ἢ 1165 ΤΠΘΥ ννοῦε Ὀυβιθὰ ννπῇ 
τ(ἢεπὶ τῆλ ννεγε ψΠπ, Ὀυγηῖ τῆς 
τούγοῦβ, ἀπά Κιπα]ϊηρ ἤγεβ Ὀαγηῖ τῆεὲ 
ΒΙΑΘΡἤε πε β αἶϊνε ; ἀπά οἵἴμειβ ὕγοκα 

ταί ΟΠ γθαβ, [5 δαὶ ἴῃ υ. 17 ἴο αν Ὀδθη 
ἃ Ὀτοΐποῦ οἵ ΤΙποΐποιιβ. Ηθδ 5 πονῇ ἴο ιτ.8 
ΟὨΪΥ τπγουρἢ [6 ργοβοπί νυ ΓΟ . 

38. εοιγαρεοιαἶν. ἘΔίΠοΥ, “ ΡΙδα γ," “ ͵ογ- 
ΠΗ "---εοηπάξηϊ, 45 ἰϊ ννουὰ δθοτῃ, (μαι τὴ 6 
ϑίθαμε ψνόου]α ποΐ Ὀ6 4 ἰοῃρ ΟΠ6. 

84. δὲν ἐδαΐ «ὐογο «υἱδὶπ . .. ὀίαρῥενιοά 
ἐχεεεάϊησὶγν. 1.4. ἀοῃεὰ (6 [6νν8 δῃὰ {Π6}Γ 
Οοὐ. (ὅδε σ Μίαςς, νἱϊ. 35, 28, 42.) 

35. «υὐὴῥ α ἤογος εουγαρε.} 1 ΛΛΟΓΆΠΥ, “ ἢ 
ἃ σουγᾶσο ἱκὸ τπαῖ οὐ νὰ Ὀοαϑί5." ὍΤΠς 
“ Β]ΔΘΡΠΘΙΊΙ6 5 οὗ ἴῃς δοϑιοροὰ δὰ ἰαϑιιθὰ 
1Π6πὶ ἰηῖο ἃ ΠΙΤΥ, ἀπά πηι ἴΠ πὶ πιο ᾿ἰκὸ 
νὰ Ὀοαϑίβ [ἤδη πιθη. 

36. απά ἀἰπάϊοις ἥγος δώση ἐδο διαρῥῥοπογε 
αἰδυε.)Ὶ (Αὐομρατὸ τ Μαςς, ν. 5, 44: Χ. 84, 85; 
Δηὰ 506 [{Π6 σομηπιοηΐ οὐ 1 Δῖαςς. νΥ. 44. 

387. “πώ ἀρ ΤΙριο σις, ἐῤαΐ αὐας ῥά ἱπα 
εογαἰπ ῥ. ΤΙπλοίΠοιΙ5 ΓΟΑΡΡΟΔΓΒ ἃ5 αἰΐνο Ἰη 
ςἢ. ΧΙ!. 2, 18--2ώ4, ἅπα ΓΟ ΓΙΔΙΠΙΥ͂ δυγνινοα τὴς 
σλρίιγε οὗ σαχαγα. (ὅ6ο τ δίαςς. Υ. 11-40.) 
Ηες πᾶ αν ὑθύη οι ᾿ἰὰ 1π ἃ οἰδίογῃ --τ 
δῖα] ρίασο οὗ σοπορδὶπιοπί (2 54π|. χυῖ!, 18 ; 
όβορὶν. " ΒΟ]]. {πιὰ.᾿ 11. 8, 8 1)--- δὴ τῆς ΟΥ̓ 
[0]], δηὰ παν Ὀόθη πιαΐςὸ ἃ ὈΓΊΒΟΠΟΥ ; δι ἰνὸ 
τηι58ῖ παν ςοπίγινοα ἴο οὐΐαϊη [115 Τοϊοιβο, 
ἃ5 Πα αἰά «'50 δῖ ἃ ἰαΐοσγ ρμογιοὰ (2 δῖαςς. 
ΧΙὶϊ. 25). 

Ορδέγεας . .. «“ρῥοϊορῥαη ἢ ῖτ{πκποννῇ 
Ρογβοηβ, Ὀυΐ ἔογ {πὸ ργοβοηΐ ἡαγγαῖῖνο. Ομ - 
ΓΟᾺ5 νγ85 {Π| Ἑοιηπηδηκαηξ οὗ ἴΠ6 ἴον (Ὁυ. 
12). 

38. ἐῤὸν ῥγαμεοά ἐδὸ 71,ογάἀ.] (Οοπήρατο ςοἢ. 
ὙΠ. 27: ΙΧ. 7: ΧΙ, 9, ἄς. Α ἴογηηδαὶ βογνισο 
οὔ {παρ καϑιαινῖπο, ἅκὸ ἃ πηοάθγη 7ε 2)ειρηι ΑἸΤΟΥ 
ἃ νἱοΐογν, 5.0Π|5 ἴο  ᾿πτοπε 64, 

1. ΜΑΟΟΑΒΡΒΙ͂. Σ. ΧΙ. ἰν. 32-|. 

ορεῃ τῆς ρλίεβϑ, δηδ, δανίηρ τεςεῖν- ΒΟ τέ, 
οἀ ἰῃ τ1ῃ6 γεβϑὲ οὔ [πε ἀγπιγ, ἴοοκ τ 
οἰ, 

27 Απά Κι]εά ΤΠπιοίδειιβ, τῆλι 
νγᾺ5 ΠΙᾺ ἴῃ 4 ςεγίδίη ρἷζ, Δη4 ΟΠεγελ8 
ἢϊ5. Ὀγοῖῃθγ, νυν ἢ ΑΡο]]ορἤδηςβ. 

428 επ τῃῖϊ5 νγᾶ5 ἄοης, {πεν 
ΡΓΑιβεά τῆε [,οτά νυ ρῥϑαϊπηβ δηΐ 
τΠδη Κϑρίνίηρ, Μγῆο Πδα ἀοπε 80 ρτεαλῖ 
τπίηρβ ἕο [ϑγδεὶ, ἀπά ρίνεη τμοπὶ τῆς 
νἱςίοῖγ. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙ. 
4 Ζγείας, Ἰλέμξύιρ ἰσ σε γεγωσαίοσι, ὶ ἐς ῥμΐ [9 
Μισάδ. τό 7λ:ε ἐκέίεγς οὗ 2)πίας ἐο ἐδε γα: 
22 οὕ 1λε ξίηρ τιρΐο δγείας, 2] απά 1ο 1{ξ 
κῶτξ: 34 οἵ άε Κοπιαρς το ἐάέ γεῖυ:. 

Ν ΟΤ᾽ Ἰοηρ αἤεγ τ ϊ8. [γϑίδ5 τῇς 
Κιηρ᾿β5 'ργοϊεςίογ δηὰ σοιιβίη, 6-. 

Ψῆο «80 τηδπᾶρεά τῆε δῇλιγθ, τοοκ "κ΄ 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ. 

4. ΕἸΚΒΥ ΟΑΜΡΑΙΟΝ ΟΕ ΓΥΎΒΙΑΒ ΑΟΛΙΝΘΤ 
[υ045. 

1-1.. Το διιΐποῦ οἵ [Π6 Εἰἶγσί Βοοκ ῥἰδσο5 
(15 ςαπηραῖρη ἰῇ ἴΠ6 τοῖρῃ οἵ Δηίίοομιϑ 
Ερίρἤῃδποβ, ἀπγίηρ [π6 αθϑθηςο οὗ ἴδε τηοπάγοῃ 
ἴῃ [86 ὀαϑίογηῃ ὑσγονίηοθβ (ςἢ, ν. 28--1:5}); ἀπά 
νι τῆ [Π}]5 ἄρτοο ἴῃς ἀδῖθς ἰῇ σ΄. 21,13: δηά 
18 οἵ [6 ρῥγόβδεηΐ ςπαρίοσ. ἍΝ πιιϑὲ ἴΠ6Γε- 
ἴογο τοραγά {Π6 νυτιῖοῦ οὗἩἨ {π6 ϑόςοπά Βοοκ 85 
Ἰιανίηρ πϑρίασοα [6 σατηρδιχη ΟΥ̓ Οη6 ΟΥ̓ ἵν 
γοᾶῦβ. [{ Ὀεοϊοηρβ ἴο ΒΟ. 1ός--4, ΕΡΙΡ δη65 
ποῖ μανίην ἄϊοα [1] Β.0, 164-28. ΤῈ {ΜῸ 
ΤΠ ΘΓ ἄρτος 85 ἴο {πε Ἰοςδ!ν οὗ ἴμ6 οπ|- 
Ραϊμη---ἀιπια, δηὰ ὄβροοίδιν (ἢ6 τοείοη 
δῦοιϊξ Βοίμ - ΖΓ; 25 ἴο {Π6 ετοαῖ αἀἰβργοροπίοῃ 
οΐννοθη ἴῃ ἔογοθβ Ὀγοιι μι ἱπῖο τὸ Πεϊά ου 
ΟΙΕΠΟΓ διά; πὰ 85 ἴο ἴῃς ςοπηρ]οῖς ἀϊβοοπι- 
βξιγο οὗ ἴῃ ὅγγο- Μαδοθάοπίδηβ. ΤΕΥ αἰ Βογ 
ΟΠ ἴπ τῃς ἀεῖλ115 οὗ ἴῃ πυπηθεγβ οπραρεά 
απᾷ 5ἰαῖϊη. ΤῈ διῖμοῦ οὗ ἀπὸ ϑϑοοηά Βοοκ, 
ΟΥ̓ 5 Δι που Υ, [50π οὗ ἄγτεης, ΘἜπλθ 6 Π|5Π|65 
᾿ἶ5. παγγαῖίνο ἢ δῃ Δρραγϊτίοη (ἐπιφάνεια), 
δῃη αδἰίδομοβ ἴο ἰξ δη δοοουηξ οὗ περοιαἴϊοηβ 
δηὰ ἰγρδίϊθϑ, ΨΠογθοῦ (6 δυῖμογ οὐὗἁὨ μὲ ΕἸΓδῖ 
Βοος Κποννβ ποῖμηρ. ὙΠὶς ντίϊεγ, οἡ ἴδε 
ΟἴΠΟΓ παπᾶ, Ῥγοΐθββοβ ἴο ρῖνο (ἢ, ἵν, 309-33) 
{πὸ οχαςΐ ννογάβ οὔ 16 ργαγογ οἤεγοά γ 
Μαςοδῦαιβ Ὀεΐοτο ἴ[Π6 ὈαΓ]6. 

1. ᾿γείας δὲ ἀἰηρ᾽ε ῥχγοίδοιογ ἀπά τοι αἷμ. 
ΤΆῊς {γιὸ ροϑι[οη 4Π4 ταηκ οἵ 1. γ5|85 15 βέγὲ 
ἴογ {π6ὸ ἤγϑε {{π|ὸὲ δοκπον]οαροά. Ηθδ |5 πὸ 
ἸοΏΟΥ Λυσίας τις, “ἃ σογίδίη [,γ5.85 " ((ἢ. Χ. 
11), δῖ “16 Κιπρ᾿5. σοιιίη "--πὸ ᾿οπεο ἃ 
ἐς ΚΞΟΥΘΓΠΟΥ "ἢ ἡ βοπὶ Π6 Κίηρ μᾶ5 “5εῖ ι},} 
διυιζ 1115.“ ργοϊθοϊοσ ἢ ογ “ ρυδτγάϊαη." [ς[Ὠΐοτ» 
(ὑπαῖο]γ {π656 δοκηον οἀστηοηῖβ ἃγὸ πηδὰδ αἵ 



Υ. 2---6,} 

ΒΟ 8οΓε ἀἰϊβρίδαβιιγε ἔογ τἴῇ6 {πϊπρβ τῃδῖ 
ΟὟ. χό4. 
- νεῖ ἄοηε. 

«, Μᾶς. 2 “Απὰ ψῆεηῃ π6 πιδὰ ραιπῃεγεα 
“38... δδοιιξ ἐουγθοοῖας (πουβαπά ψἢ 4]]} 

τῆς Ποτγβαπιθη, ἢ σᾶπΊα ἀραίηβδί [6 
1Θνν85) τὨπΚίηρ το πλᾶκα {πε οἰ δὴ 

10, ἨΒαβδιτδιίοη οὗ ἴῃς "εητ1]65, 
ὡγεΩ55. 

2. Απὰά ἴο πιᾶκα ἃ ρδίη οὗ ἴῃ τεπὶ- 
ΡΪα, 25 οὗ {πε οἵμεῦ Ἴβδρεὶς οὗ τῆε 
Ποδίῃθη, δηά ἴο 8εῖ τῆ6 Πρ ῥγίεβ- 
ἢοοά ἴο 5416 ΘνεῦῪ Ὑεαγῦ: 

4 ΝΥοῖ δἵ ἃ] σοῃβίἀδγίηρ τ[ἢ6 ροννεῦ 
οἴ ὥοά,θυῖ ριξε υρ νι ἢΪ5 τη τπου- 

ἃ ΜΊτΟΏρ ἀδίε, ὀφζγογς 1 γνϑα8 παὰ οηϊογοὰ οα 
[15 ΟΗΪοΘ οὗ “ συδτγάϊλη.᾽" 

ἰοοῖξ σογεὲ ἐμῥίεασμγε 79 ἐῤὲ ἐδίησε δαὶ «ὐϑγε 
ἄοπε.) Αἴ [Π6 τϑϑι]ῖ5 οἵ (Π6 [Ιἀιιπησδη δηά 
Ατητηοηϊῖθ νγαῦβ (ςἢ. χ. 14-}7), δοςσοσχαάϊηρ ἴο 
(ῆ6 πιηά οὗ ἴΠ6 τοῦ; αἵ τῆς δι! υγὸ5 οὗ 
ΝΙσΔΠΟΥ αηά Οογρίαβ ἴῃ [6 σαηραΐϊρη οὗ 
ΒΟ. 166--ς, δοςογάϊην τὸ {πὸ δΔυῖποσ οὗ {ἰἸὸ 
Εἰτϑὲ Βοοκ. (ὅ6εὸ ᾿ δῖαςς, ἵν. 26, 27.) 

Ὡ. «ὐδέη δὲ ῥαά ρσαϊῥεγεά ᾿αδομέ ζομγιζοῦς 
ἐῤοισαπά.1] 'ΤῊΪ5 15 ἰηοπΠἀεα 85 84η δϑιπιαῖο οὗ 
τὸ ἰοοίπλοη, ννῆοσα τἢ ψυΥΟΥ οὗ ἴπ6 ΕἸγϑῖ 
Βοοκ σθοκοῃβ δὲ όο,οοο (1 Μδος. ἰν. 28). 

αἰ} δε δογφενιοη.} Εἶνε ᾿μοιιδαηά, δοσογάϊηρ 
ἴο ἴΠπ|ΠῈ βατὴθ δι} ΠΟΓΙΥ͂. 

ἐρίπκὶης ἰο γιαζε ἐδε εἰΐν απ δαδιέαίίοπ οΥ ἐδε 
Οεημΐο.) ΤΑτογαιν, “οὐ της Οτεοκβ." ΤῊς 
ΤΑΙΠΡΑΙ ἢ ΓΘΑ]ΪΥ ἰο}} αἵ 4 {πὶ6 ννῇθη ἢ 6 ννΠ0]6 
ΟἸἿὟΥ ννᾶβ5 ἰῇ ροβϑοβδϑδίοη οὗ ἴμ6 ϑγτῖο- Μαςο- 
αἀοηίδη5, Ὀοΐογε [ἀΔ5 δὰ στοοουοσγοὰ ΔΗ͂ 
Ραγῖ οὗ ἢ, (8.6 τ Μᾶος. ἵν. 218-59.) Βιιῖ 
ΟἿΓ αὐἴποῦ ἱπιαριηδά παῖ ἰἴ ἴοοῖκ ρίας δέϊοῦ 
τῆς τεσονογυ, νυν ἢ, δοσογάϊηρ ἴο ἢὨἰπὶ, νι 85 ἃ 
ΤΟΟΟΥΕΤΥ οὗ ὑοῖὴ “16 τοπηρὶὸ ἀπά ἴπῸ εἰν" 
“ χ, 1). Ηεὸ ςοιὰ τἰλιι5. Ὑἱὸνν Πγϑια5. 85 
οϑιρηΐηρ ἴο Ρυῖ “τὲ Οσθοκβ᾽" οὔςδ ΏΟΓΟ 11 

Ῥοϑβϑοβϑίοῃ. 

3. 1οπαΐε α φαϊπ οὗ 1δὲ ἱοριρ]..)ὺ ἴπ ψνῆδῖ 
ΨΔΥ, 156 ποῖ οἰθασ, Ῥεῦπαρβ ΟΥ̓ γοητης Δηῃ 
ΔηΠπιιδὶ Ραγπιοηῖ ἴτοπὶ ἴῃοβο ἡνῆ0 ννουϑρροά 
ἴη 1, 

ας οὐδε οὐδεν ἐῤαῤεῖς οὔέῤε ῥεαίφεπ. Τεμένη 
5Π0 014 ὃδ6 (Γλπϑιαϊθα "" βδασγοὰ ρυθοϊησῖβ,᾽ ποὶ 
“ἐ ρῃΔρεῖ5." (δεε {π6Ὸ ᾿ομηπλεηξ οα α δίαςς. 
1. 47.) 

ο “εἰ δε δίισὸ ῥγιοδοοά ἰο «αἱ ἐπ'ὲγ» 
͵γεαγ ϑδοη δὰ δοιριῖ {π6 ΠΙ ἢ - ΡΥ 5ΓΥ 
οτος οὗ ΕΡΙΡΠΔΠο5 (ςἢ. ἵν. 7, 8); ἀηὰ ΝΜίοηυ- 
αι παά ἴἤγος γοῦγβ ἰαῖοῦ ἄοπα ἴῃς διπλὸ, 
ουϊοθιἀαϊησς [ἀσοὴ (ἰδ. οὖ. 24-272). Ιυνϑιὰ5 
Ὠονν, ἀδοςογάϊπς ἴο ΟἿΓ δυΐπογ, σοηςοϊνοά {Π6 
«ἰοβίκη οἵ πο]άϊπρς 4Δη ΔΠηι11} 5416 οὗ {πε οΒῆςο. 
Βογίωπαϊῖοϊν ἔογ τῆς. [Θνν δ παϊίοη, [15 6χ- 
ἔγοιηθ ἀορτγαδάδλίοη νὰ πον  γοδοπμοά. 

4. δὲ: γομγέζογε εἰεῤῥαηπις.)] ΤῊΝ 15 ἃ ΝΕΥΥ 

1. ΜΑΓΟΟΑΒΒΕΙ5. ΧΙ. 

8458 οἵ Ἰοοζηηδη, 
Βογβεηηθη, ἀπά ἢΪ5 ἔοιιγβοογε οἰερῃδηῖβ. 

ς 80 Βε οᾶηπις ἴο Τπάεδ, ἀπά ἄγεν 
Ποῦ ἴο Βει δια, ἡν ἢ] ἢ νγᾶβ ἃ βίγοηῃρ 
ἴονγῃ, διιὲ αἰδῖαηῖ πὰ εγυβα] 6 πὶ 
ἀθουϊ ἤνε ἐπτ]οηρβ, δηά ἢς ἰδ!ὰ βούε 
βίθρε υπἴο ἰἴ. 

6 Νον ψδεη δε 
Μδεοςαῦειβ πεαγά τῆλε με δεβίερεά 

όι5 

Δηἀ ἢϊ5 (Ποιιϑβαπα5 οὔ Β.(. 
εἰν. τόμ 

τῆλϊ νγοῦθ τι 1 λπερα- 
δέμςξ ανα 
ἀΐξ εογες 

πε ΠοΙ 485, παν δπάὰ 4}1 τῆς ρεορὶε δεν. 
νν ἢ Ἰλπιδηϊδίίοη δηά ἴθαῦβ δαβουρῃς 
τῆς Ιιοτά τῆλε ἢς ννου]Ἱά βοηὰ ἃ ροοά 
Δηρεὶ ἴο ἀε]νεν [βγδεὶ. 

ἱταργοῦδθϊς πυπλθοσ. Δηκοςο 8 ἴπ6 Οτοδί 
παά διιῖ ΠΗγ-ἔουγ οἰορβδηῖβ (1 ἷν. χχχυῖ. 30) 
αἱ ΜΙαρηεϑῖα. 1 γϑίαβ, ἴῃ [18 βδθοοηα ὄχρεϑὰ!- 
Ὀοη, παὰ ΟὨΪΥ ἰννεηΐγ-ῖννο (2 δῖδος. ΧΙ. 2), 
ΟΥ̓ δ πιοδὲ {π|τίγ-ῖνο (1 Μδος. νὶ. 30). 
7 βορθιι5, πόννενοσ, ἴπΠ οὴς Ῥαβϑαρε (" Βο]]. 
[υἀ.᾽1. 1, 8 5), πιακεβ ἴῃς οἰθρηδηῖβ ἴῃ. {Π6 
βοςσοηάᾷ οχροάϊτίοη “ εἰσ ἢγ.᾽" 

5. δὲ... ἄνεαυ πεαῦ' ἰο Βείδεωγα ἢ Βεοιἢ- 
ΌΓΑ, οΥ ΒοΙἢ -Ζοσ, ννᾶ5 δἱ [Π|5 [πη 6 Σοςκοποά 
ἴο ΙΔυπιαα (1 Μάδος. ἵν. 29). [{ ν 85 ἃ βἴγοῃ " 
Ρίάαςθ, οσσυργίηρ ἃ σομηπιδηίηρ Ροϑιοη, ἴῃ 
ἴτε Ὀογάογ ᾿οΙ ΠΥ οὗ [άπ δηὰ Βάοπι. 
(566 (6 σοπηπιοηῖ οἡ τ ΝΜίδος, ἱν. 29.) 

ἀἄίαπέ ζγονι ϑεγισαίερε αϑομέ βὺς χε ]οης 
ΤὨ5 15 ἃ τηϊδίακο. ΤΠ ἀϊδίδηςε οὗ Βειῖσ δ 
ἔγοπλ [6ὐι δαίθτη 15, δί ἰθᾶβδῖ, όο ἔισὶοημ5. 
Τνο Μδ55. μβᾶνεὲ σχοίνους ἴῸΓ σταδίους, ὑιι1 
ΟἿΕΓ διυΐμοῦ Πα ΙΓ ἢ πλθαβιιγος ἀἸϑίδηςο 5. ὉΥῪ 
βίδάθβ (Ἂς. χὶϊ. 9, 16, 17, 29}, ΠΕΥΟΥ ΌΥ δομαηηι. 

δὲ ἑωϊά σογς οἴοσε μπίο 1.1] ΔΏΟΙΠΒΟΥ πλϊβίακο. 
Βεῖμβιγα, αἵ (πὸ {ἰπη6 οὗἁὨ 1 γ5145:5 ἢσγϑί ὄἜχρό- 
ἀϊτίοη, ννᾶ5 ἰῃ {πΠ6 ρΡοβϑοϑβϑίοῃη οὗ ἴπὸ [ἀπ πη δη8, 
η0 ΜΈγο διυδ)]οςῖ 4}}16ὁ5 οὗ {πὸ ϑγγο- δίαςο- 
ἀοπίαη5Β. [υγ5ϊ85 οσσιριοὰ ἃ νου ΔΩΥ 
τεβϑιϑίδηςς (1 Μᾷδςς. ᾿ν. 29). 

6. «αὐδὲπ ἐδὲγν ἐδαὶ «υεγε «υἱῷ αεεαδεμς 
ῥεαγά ἐῤαὲ ῥὲ δεσίεσεά ἐῤε ῥοίά..1] “Ἡς " τοῖευϑ 
ἴο για, ννοβε (δι ρροβθα) 5ίερε οἵ Βοῖι- 
διγα ἰ6 ἰἸοοκεα ΡΟ 25 16 Ὀορμιπηίημς οὗ 8 
δυϑβίογηδίις δἰίδοκ ὕροη, δηὰ οὐσιραίϊίοη οὗ, 
41} τλὸ βἴγου 0] 5. 

ἐδον ... δεοοισ δέ δε 7ογά ἐφαῤ δὲ «υομἱά 
“πὰ ἃ φορά ἀπρε!.} Οοὐα διαὰ ρΡῬγοιηϊδεὰ ἴο 
“ὁ 56ῃ4 Δη δΔηρε]" Ὀοίογα ἰ5σσδὸὶ ἴο Ὀσίηρ {᾿οπὶ 
Βαο]γ ἰηΐο ὐδπάδη (ἔχ. ΧΧΙ, 20, 23; ΧΧΧΙ], 
3.1.1 ΧΧΧΗΪ, 2); δη(, ΙΊΟΓΘ ΚΟΠΕΓΔΙΙΥ, ἴο “ μῖνὸ 
115 δῆμοὶθ σμάγρα ονὸῦ [Π6 σΙρ! ἴοοιβ, ἴο Κορ 
τποπὶ ἴῃ 41} {ΠῚ ννᾶγ5.᾿" (5. Χο. 11; ΠΟΠΊΡ. 
Ῥ5. χχχίν, 7). Ης δαά δἷϑο, οἡ ναγίοιιβ οσς"- 
5Ι0ῃ5 ( [ο5}.. Υ. 132-; [{πιάγ. νἱ. 11--2, ΧΙ 
-2ος: 2 ὅδπι. χχίν. τό, 17: 2 ΚΙημδ Υἱ. 17)», 
ΔΙοινοά της δημοῖδ, ΨΠῸ ἃγὸ ΗἰΪ5 πλὶπἰβῖογϑ, 
ΙΒ Ιν ἴο ἀρΡολΓ ἴο ΗῚ5 βογνδηΐβ. [ἴ ννὰϑ ἴἢτπ|5 
παΐιγα] {Πἴ Ρίοι 5. ἰϑυδο 5 σπου! ἴῃ {ἰΠλ05 



όιτιό 

Β. (, 
ΓΝ Σό4. 

ὃ οἢ. 2. 31. 
ὃ το. 29. 

 Ἴεη Μάδοολδθειβ Εἰ πιβεὶ ἢγοῖ 
ΟΥ̓ 41} τοοῖ νεᾶροῃβ, ἊἼχῃογίίηρ [ῃς 
οἴδεγ {παῖ τῆϑν ννου]ὰ )εοραγὰ τῃεπη- 
86ἶνεβ τορεῖῃεῦ ἢ Ὠἰπὶ το ΠεΙρ {πεῖν 
δγεῖῆγεη : 80 ΠΕΥ νεῖ ἰογῇ το- 
δεῖδεσ νι ἃ ψνΠ]ΠΠηρ; πη! ηά. 

8 Απά 48 {πεν ννεῦε δὲ [εγυβα]ςπὶ, 
δῖῃογε δρρεαγεὰ δείοτε πε οη 
ΒοΙβεθαςκ ομθ ἴῃ ψηϊς οἱοιπίηρ, 
δῃακίπρ 8 ἀγπιοιγ οὗἉ ροϊά, 

9 Τα [ΠΟΥ ρῥγαίβαα τῆ6 πιεγοῖ αι] 
(ὐοά 1] τορεῖδετ, δπά τοὸκ Βεαγί, 
Ἰηβοπηις ἢ τῆαϊς τΠῈΥ γαῖα γαλάγ ποῖ 
ΟΠΪΥ ἴο ἤρῃς ψῇ ππεη, δυῖ ἢ 
Ιποϑῖ οὐμε] δεδβίβ9 ἀπά ἴο ρίεγςε 
ΓΠΓΟΌΡΉ νν8}}5 οὔ ἴτοη. 

Ιο Τῆυ5 παν πιδύσ θα ἐογιγαγά 

οὗ ἀδηροῦ ρΡιυϊζΡ δυςἢ ἃ μετ το 45 {Πππ| Τὸ - 
ςογάοα ἴῃ {πὸ ἰοχῖ, ποῖ ΠΕΟΟββΑΓΠΥ ΠΊΟΔΩΪΏΡ 
ἴο αδ8Κ ἴογ ἃ υἱεδίς δΏροὶς τηδπὶξοσϊδίίοη, ὑθὰζ 
ΟἾΪ ἴογ ἴπε ῥγοπηλισοα ληρεῖς αἱά, ψῆῖοὶ 
πιρις ὈῈ βίνοπ οἰ ΠΟΥ ΥἸ 51] ΟΥ̓ ἰηνιβῖθ]γ. [ἢ 
15. ἴπ6 διιζῃοτ᾽5 θ6] οΓ ἀπαῖ, οἡ (815 οσοδϑίοῃη, 
85 ΟἹ ΠΊΔΠΥ Οἴοῦβ 'π ἴῃς σουγϑο οὗ ἴῃς Μο- 
σαῦπσδη 5ἴσυρρίο, ἴῃς δἰ ννὰθ ρίνθη υἱϑβί] γ. 
(δθε εἶι. 1, 25, 26, 33, 341 Χ. 29, 30.) 

ἡ. 1΄ ὸ δοὶρ ἐῤεὶν ὀγείῤφγεημ Βεϑιορβα, 85 186 
ὉΓΙΓΟΥ Βυρροβθβ, ἰὴ Βείῃβισα. (566 Ὁ. 5, 6.) 

8. “41πώ] ἃ: ἐδεν «ὐογε αἱ ϑεγμσαίοι.) ἘΔ ΘΓ, 
“Αηά ἔδοτο, νυν 16 ΠΟΥ νεγα δἵ [γι ιβδ οι. 
Τυάαβ δπὰ [15 ΔΥΠῚΥ ἀγα τοραγάθα 85 Πανίης 
{ποῖ ποα -φᾳυαγίογα δ [γι βαίθιη, νυν μος ννᾶ5 
ΤΟΙ ποῖ γεῖ τοςονεσεά. (866 ἴῃς σοπιηηδηΐ 
Οἢ σ΄. 2.) 

ἐῤῥέγε ἀῤῥεαγεά δοΐογε {δορὶ οα δογεεῤαεζἢ 
Οομῖραγα {Π|6 ἈρΡΡΑΓ ΟΠ 5 ἴπ ςἢ15. 1, Δπὰ χ. 

ογς ἐπ αὐῤίίς εἰο  ῥίησ.] ἈΝΆ συτηθο  δοά 
Ριγῖγ. Ηδόπος {Πὸ μαγπηθηΐβ οὗ ἴῃ 1, ον οδὶ 
ΡΓΙοϑῖβ ΜΈΓΟ αἰπγοβῖ ψνΠΟΠγ Ἰ6 (Εχ. ΧΧΥΊΗ, 
40-43), ἐνοη ἴποβο οὗ [πη Ηἰμη Ῥγίοσί ογὰ!ς- 
ΠΑΓΪΥ. Αηκοῖς ἤᾶνθ ν ῖἴὸ σαϊπγοπηΐ (ΕχοκΚ, Ἰχ. 
2; δίαί. ΧΧΥΗΪ. 2. ΜαΓΚ χυὶ, κ᾽ Τμὰκὸ χχίὶν. 
4: ]ομῃ χχ. 12; Δςῖβ 1. το, χ. 30), δης 5415 
ἴῃ {Πο μου Πα δῖαϊο ( ον. 1. 4, 5. ᾿νυφι ΥΠαα 
Υ]1. 9.14, ἄς.). ϑοουῦ Ἰνογᾷ αἵ Ηἰ5 ἴγαπ8- 
βευτγαῦοη (Δα, χυιῖ. 2). 

“δαξίησ δίς ἀγριον οΥ χοί.] 1 ΘΓ] Ϊν, “ἢ 185 
βαπορὶν." “ ῬΆΠΟΡΙΥ ἢ Ι5 τιδοῖ Ὀγ ΟἿ Δα ΠΟΥ, 
Ἰη [15 οἴ πιο] στ 1] 50Π56, οΥ ἃ}} [Π6 ΔΥΤ5, θοῖῇ 
οἤοησινο αηα «οἰοηβίνο. {πα ἃ ΜΓΔΥΓΙΟΥ ΓΚ. 
Ηοτὸ Β6 ἰ5. {π|ηΚίηις ὁϑρός!α!ν ΟΥ̓ {πὸ δἰ] ὰ 
δὶ 5ροαι (ΟΥ ΒΝ Γ) τὲ {πὸ τννο Παηκ5 οὗ ἴῃ 6 
Δηοῖ, ΜΠ ἢ πὸ “500 Κ ἢ ἃ5 ἢς ἰοὰ (Π6 ννΑΥ. 

Θ. 10 ῥίογες ἐφγοσῦ «ὐαἱς ὁ ἰγομ)] 7.6. 
ἦγ Ὰ}Π15. ΠΟ ΟΥΘΥ δίσοηρ ἡ ((Δοπιραῖ 6τ, 1. 
18: Χν, 20.) ΠΟ ὈΧρΡΓΟσθΙΟη. 5. δἰπηοβῖ 
ῬγονευὈ]α], 

1. ΜΑΟΟΑΒΒΕΚ, ΣΙ. [ν. γ-1 3. 

πη {ΠΕῚΓ ἀγπιουγ, πανίηρ Ὧπη Πεῖρεῦ 
ἴτοπὰη ἤξᾶανεπ: ίογ τῆε [μογὰ ννγᾶβ 
τ ογοα] απο τἤεηι. 

11 Απὰά ρίνίπο ἃ σπαῦρα προη ἢ οΓ 
ΘῃδπΊῖε5 ἰἰκα ]ἰΙοη8, (ΠΟΥ 5'ενν εἰενεη 
τῃουβδηα Ἴοοήγιεη, ἀπά βἰχίθεη ἢιιπάγεά 
Πογβθπλει) Δηἀ ρυς 411 τῆς οἴδπεῖβ ἴο 
ἤϊρῃι. 

12 Μδὴν οὔ τπεπὶ αἷϑο δείηρ 
νγουπαεα ἐβοδρεά παϊεὰ ; πὰ [,γ9125 
Πίπιβε θεὰ ἀννᾶγ 5} δπιείι ἶγ, δηὰ 80 
ἐβοδρεα, 

12 ὟΠΒο, 485 ἢῈὲ νν»ὰᾶβ ἃ πιᾶη οἵ 
ὉΠ εγβιδπαϊηρ, οδϑεῖηρ ἢ Πἰπιβ ] ἢ 
ννηδῖ ἰοββ ἢε πδὰ δά, δῃά Ἴοῃβίάογ- 
ἵἱηρ; ἴα τῆεὲ Ηεῦτγοννβ οου]ά ποῖ δὲ 
ονεῖςοπια, δεσᾶυβϑβὲ [ῃΠὲῈ ΑἸΠΊΡΗΥ 

10. ἐδεγ »ιαγοδεά ζογευαγα ἴηι ἐδεῖγ ἀγηιοιτ. 
ἙδίποΥ, "ἴῃ ῬΣορδσδίϊοι 7101. θ81}10." 

ῥαυὶπρ απὸ δεῖροῦ ἤγοσι δοααεη.} ἘδῖποΥ, 
“ αν (ἢ {πε6π|) Ὁποὲσς Βεῖρεσ στὸ 
Ποανθη. 

11, “ᾷε Πομ..ἢ Οομηρᾶτο στ Μδος. 1ἰϊ. 4, 
δηά (6 σοπηπλθηΐ δά Ἴοε. 

ἐδεν σἰξαν εἰσυεη ἐῤουσαηπά 7οοίγιοη απα οἰχίεοη 
διωιάγε ῥογοεηιοπ) ὙΠὲ ϑγτο- Μδοθδοηΐδη 
Ιοβϑ5, δοςοσάϊπρ ἴο 86 δυΐμποσ οὗ ἴῃς ΕἸγϑῖ 
Βοοκ (1 Μᾶδος. ἱν. 34), ννγὰ5 “αδουΐ ἔνε 
{δποιιβαηὰ "--ἃ ἔδσ πιογὸ ργοῦδθϊθ Ὠυπιθεγ. 

12. Μαηγ οΥΓἹ ἐδονι αἷο δείηφ ευοισιάεά.} 
Ἐδίμοσ, “ οὗ ἴπ656ὲ [89 ᾳτϑδαῖοσ ρασῖ ὑδῃρ 
ννοιιηαοά,᾽; 

ἐςςαρεά παξεά. 1.6. " ψμουῖ (πεῖν ἀγπ5,} 
πανηρ [ἄγοννῃ {Π6πὶ ἀνναΥ. 

ὃ ς. ΤΕΈΚΜΒ ΟΕ ΡΕΑΟΕ ΑΟΠΕΕΡ ὉΡΟΝ 
ΒΕΥΜΨΕΕΝ 0 Ὰ5 ΑΝῸ ΓΎΒΙΛΒ. 

135-15. Αςοογάϊιης ἴο ἴδ δυΐποῦ οὗὨ (ῃ6 
ΕἸγϑὶ Βοοῖκ, υγϑ25 νν85 50 [Ὁ ἔγοπι οπίογίδ η- 
πρὶ 1Ποιρ 5 οὗ ρϑαςς ἴῃ ἢ]5 Ποατῖ αἴ 1Π15 εἰπ|ο, 
{Παἴ οη [5 γεΐυση ἴο Δηϊίοο ἢ μῈ ἱπηρηθα!δίοΥ 
5εῖ ἴο "οΥΚ ἴο Ὠΐγα ἃ ναϑί ΠΌΠΊΌΟΥ οὗ τηοσοθ- 
ΠΑΓΙ65, ν ἢ {Π6 οὐ]οςῖ οΥἁὨ ᾿ηνδάϊπρ [τᾶ ἃς 
ΒΟΟΠ 45 ροβϑίδ]α νυ ἢ ΔΓΙῚΥ ΠΊΟΓΕ ΠΕΟΠΊΘΓΟΙΙ5 
ἴπαπ {πὸ ἀοξολῖοα οης (1 Μᾷδος. ἱν. 35). Τῆς 
Ργύδοηϊ ΨΥΙΟΓ ἢδ458 ΔΡΡΑΓΟΠΕΪΥ σοηϊιδοα (Π6 
ἤγϑι ὀχροάϊίοη οὗ 1 γ5185 νὰ {Π6 βοοοπά, αἵ 
τῆς οηά οὗ ν|]ςἢ ροᾶςς ννᾶ5 δαί  Δ}ΡὍ[ος ποι εά 
(ἰδ᾽ 4. νἱ. ς ς-τ- 61); ΟΥ̓ οἶδε 6 5 Ὀδθη σηϊϑὶεὰ 
ὃν τὸ ἐοςειιπιεπίβ νυ] σῇ ἢ6 ἀρροηάβ (υ. τ6-- 
38), Ι ἢ Π6 θο εν ἴο Ὀ6 σοηυΐηθ δηά ἴὸ 
Ὀοϊοης ἴο [15 γΘαγ. 

13. ας δὲ «υαὶῷ α "παπ Γ᾽ πάγη απά πη.) 
1 τ γα ν, 45 6 ννὰ5 ποῖ ϑηῖβουΐ ᾿πί6}}}- 
ξοηςὸ ᾿--δἂὴ ἰηδίδηςε οἵἉ »γπείουϊ. 

«οὐαὶ ἰοσς δὲ δα ῥα4.1Ὶ Ἐδῖπου, "Ἐ) 9 ἄ6-» 
19ε1 ΜΈΣΟΣ 80 δδὰ δυϑοτοὰ," 

ἐς ΞῚ 



. 

--" 

ν. 14--1.8.] 

Οοά Βεῖρεά τπεπιὶ, ἢῈ ϑεηξ υπίο 
Πα πὶ, 

14. Απά ρεβυδλάδά τῆδπὶ ἴο ἄρτες 
ἴο 411] τεδϑοηδῦΐε εομάοης., ἀπά 

ε- 6. ἡγογηῖ σε Φτῆδῖ ἢ νου] ρεγβυδάς τῆς 
ὅϑι Κίηρ ταῦ ἢς πιυϑὲ πεεάς θὲ ἃ ἤπεπά 

πηἴο τῃδηι. 
:ῖς ΤΉεη Μάδςοοδθειβ σοηβεηϊοά ἴο 

411 τῆαλς [ωγ8ῖ8 ἀεϑιγεά, θείης σάγεῆι] 
οὗ τῆς ςοπιποη ροοά; δἂηά ννῆδί- 
βοενοῦ Μάδςολθειβ ννγοῖς ὑηῖο [,γ5123 
ἘΠ ΠΡΕΤΩΣΕ τις [ενν8,) τῆς Κίηρ ρτδηῖ- 

1, 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒΝ. ΧΙ. 

16 Εογ τπεγα ψψεγε ἰετίογβ τυγτεη 
ππίο {πε [ενν8 ἤοπὶ [,γ8125 ἴο 18 
εἤεςι: [ωγ8|28 υηἴο τῆς ρεορῖὶς οὗ {πε 
1εννβ “ἐπάελ στεειίπρ : 

17 Ϊομπ δηά Αδβαίοη, ννῆο ψνεῖε 
ϑεης ΠῸΠιῚ γοι», ἀεἰϊϊνετεά πιὸ τῇς 
Ρετοη 80 ϑογιυοα, Δηά πηδάς γεαμαβῖ 
ἴογ τῆς ρεγίογπιδηςς οὗ ἴδε ςοηϊοηῖϑ 
τῃογεοῦ. 

18 Ὑειείογε νῆδὶ (πίηρβ β8οενοῦ 
οτα πιεεῖ ἴο Ὀε τεροτιθά ἴο τῆς Κίηρ, 
Ι ἢανο ἀδοϊατεά τποπι, δηὰ ἢς πδῖῃ 
ρτληϊαά 85 πιιςἢ 48 πλρῆς δα. 

δεεαιε ἐῥὲ “ὐη δὲν Οοάὐ δείῥεά ἀμ 
1,γ5185 15 ϑογοοῖυ {ἰΚΟΪῪ ἴο δυὸ Ὀδεη δοτυδῖ 
ΌῪ ἃ τεϊϊξίουβ πιοῖῖνε. Ηδ »παν ἴᾶνε ᾿πουῆῖϊ 
(δὲ (ἢς Οοά οὗ ἴῃς Ηεῦτονϑ νγ»ᾶβ ἃ ὕτο- 

“ ἰοοῖοῦ ποῖ ἴο ὃὲ ἀεδρίβοά - διιῖ ᾿ξ ἰ8 το 
ΡγοδΔ0]ς τπαὶ δὲ ρυΐ δίς διίορείμες ἴῃς 
το] χίουβ ἀβρεςῖ οὐ τῆς πιδίίογ, ἀπά πιογεὶγ 
νον [Π6 [εν 5 ἃ ὕγανες δηὰ ἀεϊοιτηϊποά 
τηουπίαϊη ρεορὶς, νποπὶ ἰΕ ννᾶ8 νοῦν αἰϊβῆςυϊξ 
ἴο βιθάιιο. 5111}, ῃς Ἰοοϊκοά ἴο σιιςςθοά, ᾿ ἢδ 
ςοὐἱά ςοΙϊεσὶ ἃ Ἰαγρεσ δηὰ ἃ δεῖϊοσ ΔΓΙΩΥ͂ 
(1 Μδος. ἵν. 35). 

14. ρεγεμαδεά ἐῤεσι ἰ9 ἀρτοε ο αἰ] γεασοπαδίε 
εοπά οη5.}ὺ Ἐαίῆεγ, “ Ρεγϑυδάθα (ποτ ἴο 
ἸΏΒΙΚΟ Ῥ08Δ609 ὍΡΟΣ ῬῬΟΣΖΘΟΙΪΥ ἱππεῖ οοη- 
ἀϊοη.᾽" 

ἐδαὶ ἀκ νι πρεῶ δε αὶ γγίρνδ ἐσιῖο ἐδ». 
ΤὮς Οτεεὶς ἰάϊοπι νν}}} ποῖ ρεστηὶϊξ οὐ {18 
τυδηβἰδίίοηῃ. ᾿Αναγκάζειν 15. “ἴο οοπιρεϊ," δηὰ 
βασιλέα πιιδὲ ὃὲ [158 οὐ͵οςῖ, ποῖ [18 βιιδ]εςῖ, 
1,γ5125 Ῥγοπιιϑοὰ εἰἴποῦ ἴο Ρεγβυδάῖθ οὐ ἴο οοπὶ- 
ΡΕΪ (Βς Κίηρ ἴο δὲ τμεὶγ ἔγίεηά. Οηε οἵ [ἢς 
ἵἴνο νεγὺβ 15 σεδυηάδηϊ, δη 8 ὈγοῦδΟΥ ἃ 
ξἶοβϑβ, δυζεεβίεα ὉΥ ἃ δοτῖίδε, ψῃο ἱδουζῃῖ ἴο 
πΆρτονα ὕροη δἰ δυῖπου. 

16. ευδαοευεν Μακεαδεμ αυγοίϑ πο ἴ,γεἰα: 
εοπεεγπίηρ ἐδε υε4υ..) Μασςδῦκι!β 15 σι ρροβοά 
ἴο βατὸ δοοερίοα [ἢς ργοροϑβδὶ οὗ 1,γ5|28, δῃὰ 
(ἤθη ἴο ἤδᾶνε γεργεβοηϊοὶ ἴο ἢϊπὶ νυν δὶ ἢς 
τπουγῆϊ πιυδὲ θ6 υπετοιοοά ΟΥ̓ 16 ρῇγαβο 
“ ὩΡΟΩ Υ ͵7υδῖ ςοπάϊίοηδ᾽ (ἐπὶ πᾶσι 
δικαίοις). Ἐλιρδῖοτ, δοςσογάϊηρ ἴο οὐ διιίῖδποσ, 
δοςερίοα [ἢπ ἱηϊεγρτεϊδίίοη οἵ Μαδοοδῦσιβ. 

δὲ ἀϊηρς σγαπίεά 4.1] ἙλαραῖοΥῦ 15 νἱεννοά ὉΥ 
Οὐ δι ΠΟΥ 88 ἴῃ [ι}} ροβϑεϑδίοη οὗ {π6 ΚίησΥ 
Ροννοσ. (ὅ86ε ἀῦουο, οἷ. Χ. 11, 13 Χὶ, 18, 22- 

33.) 

8 6. ΓΈΤΤΕΒ ΟΣ ΓΎΒΙΑΒ ΤῸ ΤΙΕ [{ΕἸΚ8. 

160-21, Τ5 Ἰειζεν 15. οἰοαυϊ υπδυϊδο]ε ἴο 
ἴῃς {ἰπ|ὸ θη {,γ8ϊ25 ῃδὰ }ιι5ῖ Ξιιεγεα ἃ δενοσα 
ἀείολι (νυ. 11, 12). Βιυΐ τ ΠΙΔῪ νγ6}} δὲ ἃ 
Τταϊδάλιοα ἀοςιπιεηΐ οὗ ἴδ γοασ ΒΟ. 163--2, 

ψ οη 1,γ5145᾽8 σΆΓΘΕΓ οὗἉ ΥἹοΟΥΎ νν88 ϑἰορροά 
ΌὈΥ ἰηίο! ἴχεπος οὗ ῬὨ]Ρ᾿5 οσςυραίίοη οὗ 
πος (τ Μδος. νἷ. 55), δηά δὲ ραϊοποά Ὁ 
ἃ ἰιλϑῖγ ρόδες νυ ἴῆε [ὁνν5 (ἰυϊά. νυ. 58--61). 
115 ἔογπι δηὰ ᾿ἰδηρσιιαρο, 5ο ΕἸ ρ 4516 (ἢς ἀδῖο, 
ἅγ6 υποχοορ[οηδῦϊο. 

16. ον ἐδέγε αυεγε ἰείτεγ: ευγεη.}1 ἘΔῖδοΓγ, 
“ΒΟΥ ἴδο ἸοίῖοΣ, ΕΘ δε Ἡσίεῖοο ἴο 
δ 9 οῖνγε το γδὶδε, δ ἴο (ἢ|5 εἤτεςῖ." 

1γείας μπίο ἐδὲ βεοῤὶε 97 δὲ .εευ..}) Οοι» 
ΡᾶΓΟ 1 Μαςς. Χ. 25. ὙΤΒ6 ὅγγο- Μδοδαάοηῃϊδῃβ 
δὰ ποῖ γεῖ δεκηονϊερεά ΔὴΥ τῖρς οὐ 
Δ ΠΟΥ ΠΥ 48 Ὀεϊοηρίης ἴο ἴΠη6 [ἐὐνν]ϑλ ἰοδάοσα, 
ΑἸοχαηέοσς Βα]δ5 ννᾶβ ἴπῸ ἤγϑί ἴο τρβκα δι. ἢ 
τεςοχηϊίοη, ψ ἤοη πα δά ἀγεββεὰ [οηδίμδη 88 
“ἢη]5 δὈγοῖδμον " (νά. ν. 18). 

17. ὕοδη απ «Αδι᾽α]ο5.} “]οππ᾿" ΤῊΔῪ 
βανὸ Ὀδοη (ἢ6 Ὀτγοίδοῦ οὗ ΜαοἊοοδῦξυβ, νοῦ 
[πὸ ντεῦ Π25 δ Πογῖο, ΌΥ τϊσίδκο, ςδ]οὦ 
ΟΘΕΡΏ (οἷ. νυἱῖϊ. 22; Χ. 190). “Αδϑβαίοη ἢ 

15 ποῖ οἰϑοννἤογο τηρηϊτίοηθα, Α ἔογχογ νουϊὰ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ άᾶνο ἰηνεηϊοί, τ] ουζ ὨΘΟΘ55Υ, νῸ 
Ὠδτης8. 

ἐεἰμυεγεά νιε ἐδε βεμήοι “μδεεγίδεά.} ΤὨδ 
“ ρεϊἰοη "ἢ 5 ὈγοῦδοΥ ἴπ6 ἀοσυπιεπὶ ἢ ἢ 
ἀλ5 ὁεηΐ ἰο 1,γδῖ88, βυπηπλίηρ ὑρΡ νι ιδῖ 
6 ςοηϑίἀετοά ἴο δὲ ἴδ6 7ι5ῖ οἰδιπὶ5 οὗἨ [Π6 

]ενβ. (ὅϑεὸ τὸ Ἴοοπιπθηὶ οὐ σν. 15.) [ἢ 
ννᾶ5 “"διιυϑοτ οα, 22. δρρεπάςη ἴἰο 1,γ5145᾽5 
Ἰεξίεῦ, 85 ϑοηῖ, [που ρῃ ηοΐ τοροσίθα ΟΥ̓ Οὐγ 
δυίποσ. ((Οοιηρατγὸ οἷ. ἰχ. 25.) 

»ιαδε γέφμ 790γ δὲ ῥεγζογνιαμοε οΥΓ ἐδέὲ 
εοπίεη. ἐδέγεο.}) ἘἈδῖμοΥ, " πιδᾶφ ἱπαῦΐγγ 
δΟποορσΐη ἰἴπὸ οοηϊοηϊδ (Ππεγοοῦῖ:" 11. 
δϑκοὰ ὑβεῖμοῦ ἴπ6 ςοἸαἰπι8 οἵ ἴῃς [εἐν8, 28 
δἰαῖοα ὃγ [ι445, ννογο δ] ονγθὰ οὐ Ὧο. 

18. ευὐδαῤ ἐδίηφ: “οευεῦ «υεγέ »ηεεῖ 19 δὲ 
γεβογίεά 1ὁο δὲ ἀπ.) δϑοῖις σεΐεγοποθ ἴο 
Βαυραΐῖογ δά, πο ἀοιιϊδῖ, ἴο Ὀ6 πιδάς, δἴ δὴ 
Ταῖὸ 45 ἃ ΠΡΡΊΗΥΙ 566 1 Μδος. νἱ. όο, δι 
Βυϊῖ 1 ννα5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἱ,γεὶλ5 ἈΠ! τ]56] ἢ γΒο ἀ6- 
τειτηϊηεαὰ τυ ο οὗ ἴῃς [ἐννϑ᾽ ἀοτηδηαβ Ἰγοσο, 
δηὰ ννῃς ἢ Μεγ ποῖ, δά πα ]6. 



δ6ι8 

Β. (. Ὶ 
ΓἸΓ. 16. ἰδγαΐ 

4 ον, 
“ι:ρξεον: 3. 

ΠῚ τῃδη γε Μ|}1 Κθὲρ γουγβεῖναβ 
ἴο [ἢ 5ἴαῖο, Πεγοδλίζοσ αἷδο νν}}]} 

[“επάεσανουῦ ἴο 6 ἃ πιεδη8 οἵ γουΓ 
ϑοοά. 

20 Βυῖ οὗ τῃ6 ραγςουΐατβ 1 ἢᾶνε 
σίνθῃ ογάθγ Ὀοῖὴ ἴο {ἢ656. δηά τὲ 
ΟἴΠοΥ τῆλί σδηΊα ΠΌΠῚ τη6. ἴο (ζοπΠ]- 
τλὰπα ἢ γοιι. 

21 Ελιε γε νε]]ϊ. ΤὍῇε πυπάγαά 
Δα εἰρῃς δηά ἐογίθιῃ γοαᾶγ, [ῃ6 ἔουγ 
ΔΠΔ τυνϑητθῃ ἐᾶν οὗ ώἐη6 »ιοπὲλ 
ΕΠ)Ιοβοογί πιἢ ι15. 

22 Νον τδε Κίηρ᾿β Ἰεϊξεγ σοηταϊηθά 
{πεβ8εὲ νγογάβ : Κίηρ Απεοσῆι5 πηΐο 
ἢϊ5 Ὀγοῖμεγ Τυγϑίδϑ σἐπάσέ ρτεετίηρ : 

232 ϑίπος οὐὖγ ἔμπεγ 15 {{ληϑ]αϊοα 

20. δοίρ 1Ἰο 1δ.:.1ὺ 1.6. ἴο τῆς [Θνν 158 
ΘηγοΥϑ, [μη δὰ Αθϑαίοῃ. 

απά ἐφε οὐδεν ἐῤαὶ και ζγονι ρι..Ὶ Ἐδίμοτ, 
“16 οὔογ᾽8 ἴπδῖ ΘΟΤ19 ἴγοτὴ το ἢ--- 6. {86 
Θηνουϑ ννῇοπι ἱ πὶ πον βοπαάϊηρ ἴο γοιϊ. 

ἐο εο»ηγιμπε αὐ γομ.] ΟΥ ““Βοϊ]ά ἃ ἀϊ5- 
ουδοίοη Ψ ἢ γοιι.᾽" ὅδπ|2}} τηδίτετβ οὗ ἐείαι 
ΨΟΓΘ ἴο δ6 5ειἰοα Βεΐννεθη [ῃ6 [εἐὐν]5ἢ διι- 
1Πογτο5. δ ογυβαίοπι δηὰ ἐπνουβ ἡ ΠΟΙ 
1,γ5145 βεπῖ ἴο σόῆνευ ἢ5 Ἰθ θυ. 

21. Τόε ῥμπώάγεί ἀπά εἰσδὲ απάὰ γογιϊοὶ 
γεαγ.} ἴ Παθ θοθ αἰγοδάν ποι οοα (568 πὸ 
ςοϊηηθηῖ Οὐ τ΄. 1-.2}) [Πας [15 ννὰβ 1Π6 
γοαγ Ὀεΐοσε {ἰὸ ἀδαῖῃ οὐ Εριρίναποβ, νι: ἢ 
7611 τῇ ἴπ6 τφοῖβ γοαγ οὗ ἴπ6 δοϊοιοια ἐγὰ, 
Β.Ο. 1ό4ᾳ-3. ΤΠο οὀχροάϊμίοη οὗ 1 γϑίαβ, ννῃῖς ἢ 
τογπλϊπαῖο ἴῃ ἃ ρύδςο, 7611] Ἰπῖο ἴῆ6 1 ϑοῖῃ 
γοαῦ (1 Δίαςς. νἱ. 20; υἱῖ. 1), ΟΓΥὁΎ ΒΟ, 1τ62-2. 
ΎΤΠε ρῥγόβδοηϊΐ ἐλΐθ ἰ5 ΟἹἹ6 ΥΘΑΓ ἴοο ἰαΐα ἕογ ἴΠ68 
ἢγϑίῖ, ἀπ ἴννο γθαῦβ ἴοο ΘΑΣΙΥ ἴογ ἴῃς βοςοηά, 
Θχροσϊίοη οὗ 1, γ 5115. 

ἐδε »"οηὲῤ 1)ἰοςεογίηἐ ῥὶς. ΝΟ 5ιισῇ πποητ}} 
ψγὰβ ΚηΟΜῺ ἴῖἴ0ὼ ἴδε ΟτεοκΒ. ΤΠοτο ν᾽ 85 ἃ 
Μδοράοηϊαπ πιοηῖμ, Ὠῖι5, 1ῃ6 δἰχῖῃ οὗ τῆς 
ΥΟΔΓ, σΟΥΓΟΒΡΟΠαη" ΠΡΑΡΪΥ ἴο οἷἵγ δΜίαγοῇ, 
δηὶ ἃ Οτοῖδη τποῃῖῃ, 1) 1οβοιγιι5, νυ ἢ ἢ [0]} αἵ 
[πὸ ϑιπιθ {π|ὸ. Βιι ἃ τπποηῖῃ σα] 1)105- 
οοτίπί ιι5 15. Υ ΠΟΥ ἀπκηοννὴ ἴο {{|Ὸ ἀποϊοηῖβ. 
Οὐ διίποῦ Πα5 ἔμ} ᾿ηἴο ἃ πιϊϑίακο, 

ξ γ. ΘϑῦΡΡΟΒΕ. [ΕΥΤΕᾺΙ ΟΕ ΕΥΡΑΤΟΒ Τὸ 
ΓΎ51Α5. 

92-26. ΤΊἼΘ μοπιηθηοθς οὗ [ῃ15 Ἰοιου 15 
ΘΠΟΓΑΙΥ ἀἸβα!] ον. [ἢ τπὲ Πγδὶ ἐχροά!οη 
ΟΕ 1Ἁ γϑιαβ, 6 σοι] ᾿ο] ἃ πὸ σοπηπμιπςαίίοη 
νὰ τῃ6 Κη, ν ΠῸ ννὰβ δῦδοης ἴῃ ῬοΥβία. [ἢ 
1Π6 βδϑοςοπά, Ἰἰοζζοῦβ νοῦ οἷ οὗ ρῥίαςο, δποθ 
τς Κιπκ ννὰ5. ἴῃ {16 54 Π|6 σδρ ΜΠ Εν σα 5 
(ι Μᾷος. νὶ. 28, 13, 47) 50, 57, ἄς.). ἽΤΠς 
ἰεζῖοσ ᾿ἴδε! ᾿οηϊαϊηβ δασὺ ἱπαρργορταῖος 6χ- 
Ῥτοβϑίοῃβ, δὰ αἵ ἰδαϑῖ πα τἰπίγιδ δἰατοπηοηΐ. 

1. ΜΑΟΓΟΑΒΕΕ 5. ΧΙ. ἰν. 19---25. 

υὑηῖο τῆς ροάϑβ, οὐ νν»}}} 15, τῆι τῆς γ 
(δι τὸ ἴὴ οὐγ γεαϊπὶ ᾿ἱνε φυϊεῖγ, 
[Πλὲ Ἐν ΓΥ Ομ6 ΠΊΑΥ δίϊεπά τροη ἢ] 
ον ΔΕΔΙΓβ. 

24 ὟΥε υπάοτοιληά «α5ο τπᾶὶ τῆς 
]1ενν8 ψουά ποῖ ςοηβεης ἴο ουΓ 
[τ Ποσ, ἔογ ἴο δὲ Ὀγουρῆς υπῃῖο τῆς 
συβίοι οὗ τῆς (σεπῖ ε5, ὃς ἢιαά 
ΓΔΊΠΕΓ Κααρ τῆεῖγ ονγῇ πηᾶηπεῖ οὗ 
᾿νίηρ : ἔογῦ τῆ6 ψνῇϊσ ἢ σδυβα {ΠῈγ 
ΓΕαυϊγα οὗ 18), ἴηι νγὲ δῃου!ά 80εγ 
{ἢ εηὶ ἴο ᾿ἶνε δἔζεγ δῖ γ ον ἰδνν8. 

2ς ννΒεγείογε οὔὐγ πὶπά 15. ἴδαῖ 
118. πδίίοῃ 5}4}} ὃὲ ἴῃ γαεϑῖ, δῃά ψε 
ἤανε ἀεῖεγπιιηεά ἴο γεβῖογτε (ἤδη) 
(ΠΕ τοπρία, (παῖ ΤΠΕΥ ΠΊΔΥ [᾿νε 

ἢ εν "ἱ- 

22. Κη “πηοοδως πο δὶς ὄγοίδεγ [γε]. 
[{ 15 ᾿Ἰποοηςσοίναο!α {παῖ ΕἸΠΕΥ ΕΡΙΡἤΑΠΕ65 οἵ 
Επιραΐογ 5ῃοι]ά πᾶν δά ἀγεϑϑθὰ 1, γϑιαϑ 85 ἢϊ5 
“ ὀγοί δεν." ΑΒ “ σουδίη" ἜΧργεόβϑαβ δα} 4} Ὁ 
οὗ γδηκ δθοπρ τηοάθγῃ ΕΣ ΓΟΡΕΔἢ 5ΟΨΟΓΕΙ ΓΉ5, 
580 αἰά ““ὈγοῖθοΥ "ἢ δηοηρ ἴΠ6 ᾿Αϑίδίίοβ. (Ξε 6 
1: Μᾷδοο. χ. 18, Δηά σοῃρᾶγο τ Κίηρβ χχ. 32.) 
1, ,γϑὶ5 ψὲΔ5 ἃ ϑυδ)εςῖ, δηὰ, τπουρὰ οἵ ἴδε 
Ὀ]οοά τογαὶ, ννου]ά σογίδ! ΠΥ ποῖ δάτα ὕεεη 
δαάἀτεββοά 85 “ Ὀσγοίμου "ἢ ὄνθὴ ὈΥ̓͂ ΕἸ ραΐογ. 

23. ϑίπος οὐγ Και δεν ἐς ἐγαπείαϊεά μπίο {δε 
σοά4.}] Οπδ ϑε]εθιςἃ πιοπαγοῖ (Απιοςδι 1.) 
μδὰ ἴακοη 186 {π|6ὲ οὗ Θεός ἀιιγίπρ 15 {ξοτἰπ|ε, 
δηὰ ἴπογὰ 15 γϑάβοῃ ἴο θείου {ῃεῖ 81} 'νΈτα, 
ΤΩΟΙΘ ΟΥ̓ 1655, ΟὈ͵δοῖβ. ΟἿ ννοσϑῆ!ρ, δἵ Ἰθδϑῖ ἴὸ 
βοῖης οὔ {μεῖγ βυθδ)]οςῖ5. Εἰπραΐοσ τας {ἰνι8 
ΡΟΙΠαρΡ5 δϑϑυπιὸ ἴῃς Δροί δοβὶς οὗ δ]5 ἔδί ΕΓ 
αἴτοσ ἀραίῃ. 

ἐδὲν ἐῤαὶ αγὸ ἐπ οὐγ γραΐπι.} ἘΔΊμοτ, “οἵ 
Οἷγ το πηι, 2.4. ἀδρεηάοπί προ 1. 

24. ἐφδὲ εμσίοῦρ; ΟΥἹ ἐδε Οεηε ο..7 Ἀδίμετγ, 
“ οΥ 16 6196} 5."} (ΟὈΟΠΊΡΑΓΟ 1 Νίδος. ἴ. 5.ι-59, 
ἰϊ. το τι; 2 Μᾷδος. ἵν. 9-15,) ἄζε,; δηά ἰοῦ ἃ 
5: ΠῚ1ΑΤ Τ] 5 ΓΔ 1510, 5680 συ". 2. 

δὲν τεφμίγε Ο μς, ἐδαὶ αὐε τῤομίά τ ἐδοπι 
0 υε αἴενρ ἐῤεὶν οαυπ ἰααυ.. 15 νγῖϑ, 
Ὀογοπά ἃ ἀοιιδῖ, (Π6 πιαῖῃ σοαιγεπηεηΐ πιδάὲ 
ΌὈΥ [υἀλ5 ἴῃ Ὠἰ5 ἰοϊίοσ ἴο 1 γϑῖ85 (Ὁ. 15). [15 
ςοηρςοββίοῃ ὃΥ 1 ,γ 5115 δηά Εἰπραῖογ 15 νοιοἰο 
ἴογ ὉΥ ἴδ δυῖμου οὗ 1Π6 Εἰγοὶ Βοοκ (1 δήδος, 
νυ. 59-61). 

25. αὐε βῥαυε ἀεϊεγηιίπσ 10 γχερίογε ἐῥέπι 
ἐῤεὶν τἸορρἰ.7 ὌΠ ὅγτγο- Μδοθάοηιδηβ πεεΓ 
“ χοϑογεα {ΠῸῚῚ τοπΊρ]ς ἢ το πὲ [ἐνν8. Μδὸ- 
σάθιδιι5 σοσονογοά ἴτ ὈΥ ἔογος οἵ δπτ5 1 
Β.Ο, τό5-4. δηά ἔγοπι τῆδέ {πιὸ ἰξ τεπιαϊπει 
ςοπτποιυδὶν η [6 ροβϑοϑβίοη οὗ ἴ86 ραίποῖ!ς 
Ρατῖγ. [{ ἰ5 ἱηςοηςοίνδοϊς ἴπδὶ Εὰραΐογ 5μοι:}4 
ἢανὸ τηδάς ἴμ6 πιϑϑοϊαιθπιθηΐ πογὲ ἀϑοι θὰ ἴο 
1]. 

ἐδαὶλ ἐδεν »ιαν ἰΐυφ ἀγοογάϊπρ ἰο 1δὲ εἰ!ομῖ 



ν. 26---- 34. 

ΒΟ. δοσογάϊηρ ἴο τῃε ουβῖοπι οὗ {πεὶγ 
εἷς. τό3. 

τοτσ, 
ΣἼυέ ἐκλε;»: 

ἰογοίδι οῖϑ. 
26 Του 5] ἀο ννο]]! τῆἢσγείογε 

ἴο βεηά υπῖο ἴπεπὶ, ἀπά 'ργδηϊς τἢεπὶ 
ἄμάγαηκε. ὈΘᾶςΓΕ, ἴπλῖ ννῆεη ΠΕΥ ἅγε Ἵσεγβεά 

οὗ οὐὖἦ πιηά, ΤΠ6Υ πηᾶῪ ὃς οὗ ροοά 
ςοηγίοτῖ, ἀπά ἐνοῦ ρὸ σῃθεγί }} Υ ΕΝ 
1Π εἰ Γ οννη Δδιτβ. 

27 Απά τἢε Ἰεεῖεγ οἵ τῆς Κίπρ υπίο 
τς παίίοη οἵ τῆς [εἐνν8 ννὰβ δίϊεγ τῇ ]8 
ΤΔηπεγΓ: Κιηρ Απεοςσῆυ8 «εἐπάρίἢ 
φτεθτίηρ υηἴο τῆς σουης!], δηὰ Πα 
τεβῖ οὔ τῆς [εννβ: 

28 [[ γε ἔλτε ννε}}, γε ἤανε οὔγ 
ἀεβίῖγε; ψγὲ ἅγὲ 2450 ἰῃὴ ροοά ἤἢδδίτῃ. 

29 Μεμεῖδλιιβ ἀεοϊαλγεά ὑπο ιι8. 
1Πλῖ γοιγ ἀθϑῖγα νγὰ5 ἴο γεῖυγη ἤοπλε, 
Δηα τὸ ἔΟ]]ονν γογ οννῃ θυ βΙΠ 688: 

9 τδεὶν ζογοίαιδεγ:. ΤῊΪ5. ννᾶϑ, ἴῃ ἕαςϊ, οπε 
οὗ τῆς τρδίη Ἴοπάιποη οὗ ἴ6 ρόαςεὲ οὗ 
Βι. 163-2. (8ὅεε τ Νίδος. νὶ. 59.) 

δ 8. ΘῦΡΡΟΘΕ. ΓΕΎΤΕΒ ΟΕ ΕΌΡΑΤΟΙΝ ΤΟ 
ΤΗΕ [ΕΡΝ8.Ψ 

447-33. Αγαϊπ, {1ὸ σοηυΐποηθθα οὐὁἨ {πὸ 
ἀοσυπηεηΐξ 15 διιδρεοσϊοα. ΕἸ ραΐοΥ νὰ5 ποῖ ἰὴ 
ἃ Ῥοβι(ἴοη ἴο ννυτῖῖϊε Ἰεϊζεγβ οὗἨ δὴν δίῃ ηρ 
Δυϊ οτγ. Ηδὸ Παά ΟΠΪΥ ἴο γκῖνθ 4 ἐογπιαὶ 
Αϑϑθηΐ ἴο ἴπε ἴθγη5 ν]οἢ Γγδῖα5. ργοροβθα, 
ϑιιδρίοϊοι 5. ροϊπίβ οὗ ἀοίδ!! ἴῃ {Ππ6 Ἰεζῖογ ἅτ: 
1, ἴῃ. οπιρὶονπιοηΐ οἵ Μίοποϊδιιβ 845 {πῸ}Γγ 
ΔΙΩΡΑΞδδοσ ὈΥ ἴπὸ [ον5; 2, ἴη6 [Δἴ] ο]να- 
Ταςῖοῦ οἵ ἴπε οροηΐϊηρ 5αἰιζαϊίοη ; 2, [Π6 ρεῖς- 
τηἰβδίοη ἴο ἀθραγὶ ὑπόθου σαΐο σοηάιιςξ ἀιϊτην 
ἤξδοη ἀδγϑ; 4, ἴῃς ἀδἴθ. ἥν »ιοπέφε αἴτου τΠ16 
ἰεϊεγῦ οὗ 1, γ5145 ἴο ἴπὸ [ἐν 8. 

Ω7. μπίο 1δὲ εομπε}] ΟΥ̓ “(6 βϑηρίθ." 
(ϑες τ Δῖδςς. ΧΙ. 6; 2 Νῖαςς. 1. το, ἰν. 4.4.) 

28. 1 γε ἔιγε α«υεἰ], ὍΘ ἢ (οΙρΡαΓα 
«ἢ. Ιχ. 20, αηᾷ [πὸ σοπιπιοηΐ κα ἤοε. 

29. Μηεπείαις ἀεείαγεά μπίο 1.5.1] Οτίπια 
Δ55.ΠῚ65 [παῖ {115 “" ΝΙΘΠεΪαιι5" 15 ποῖ {Π|6 
ΗἸΡἢ Ρυίοϑῖ οὗ οἢ. ἵν. 232-50 ; Ν. 5, 15, 23, διι 
80ΠΊ6 ΘΠΓΊΓΕΙΥ αἰ Πογοηῖ ρογβοπη, οἴ πον  ῖσο ᾿1Π 5 
Κηονη. Βιιΐ [{ 15 [1 πλοῦ ργοῦδῦϊο (παῖ ΟἷΓ 
ΔυΙΟΥ, οὐ 1Π6 ᾿ἸπνοητΟΥ ΟὗἩὨ πὸ ἸοτοΥ, ν᾿ ΠΟΟ ΝΟΥ 
ἴῈ ννᾶ5, ᾿πϊοπ θὰ πε ΗἸρῃ Ρυίοσῖ, (ἢ 6 ΟΠΪΥ 
Κηονη Μεοποῖδιιβ οὗ ἴπὸ ἄαγ. Ὑπὸ [ονν8, 
Βοννευ θοῦ, ο8ΔΠ βοδύςεὶυ ἤᾶν ἴη ας οπρὶονο 
80 ΠΟΙ Δη δαινογβαγυ ἃ5 {ΠΕΙΓ ἀιηαϑβαοσ. 

80. ἐδὲν ἐφαὶ «οὐ ἀεβαγ ρα ῥαῦσε ταΐε 
εοπάμε!.)] ΤῊΪ5 ΡΟΥ ΠῚ 5510 ἴῃ ΠΟ νν]δὸ 5ι}15 (6 
Εἰγουπηβίδηςεϑβ οὗ εἰΠΟΓ ἐχρεάϊίοη οὗὨ 1Ἁ,γ 5115. 
Ιη Ὀοΐἢ, [πῃ δνυτο- ΔΙ δοοάοηϊληβ ἴοοκ ἃ Πα 
ἀοραγζιτο, Ἰρανης 16 [ἐν ἴο {Ποπιβοϊνοβ. 
Τλς [ἐνν5 πα οὐ ΠΕΙΓΠΕΙ ΟΟΟΆ51011 ΔΩΥ͂ ΓΟΔΒῸΠ 

1. ΜΑΟΘΟΑΒΡΡΒ". ΧΙ. 

20 Ὁ Βεγείογε τῆὲγ {δὲ νν}}]} ἀε- 
Ραγῖ 5}8}} ἤανε ϑδίε σοπάμυςς {}}} τῆς 
τὨιγθι ἄγ οὗ Χδηϊτῆϊσιιβ νυ 56- 
συγ γ. 

21 Απά {πὰ Ϊεννβ 5Π8}} υ86 {ΠΕῚΓ 
οὐγη Κιπά οὗ πιεαῖβ δηά ἴδννβ.9 45 θ6- 
ἴοτε ; δῃηά ποπα οὗ [πεπὶ ΔΠΥ͂ ΤΠΔΠΠΕΓ 
οὗ νγᾶγϑβ8 5}2}} 6 πιοϊεβῖθά ίογ {ἢ ϊπηρ8 
Ἰρῃογαητ!υ ἀοπα. 

22 1 ἢανε βεπῖ αἷθο Μεπεῖδιιβ, πδξ 
᾿ς ΠΥ ἑοπγίοτγί γου. 

23 ἕλε γε ννε]]. [ἷῖπ τῆε δυη- 
ἀγεά ἔογυ δπά εἰς γεαγ, σπά 
τῆς ΠΙεθητῃ ἀδγ οὗ ἐἠδ νιομεὐ ᾿Χαι- ΡΝ 
τἢϊςιι8. 

34 ΤἼΏς Κοητᾶη8 4130 βεηΐ ιπηΐο 
τΠεπὶ ἃ ἰεῖζεῦ σοητδϊπίπρ [Πε88 ννογάβ : 
Ουΐπεις Μεπιπλῖιβ5 απὰ ΤΊτυ5 Μλη- 

ἴο νυ βῆ ἴο “ ἀοραγῖ,᾽ ποὺ δΔὴῪ ποοὰ οὗ “ϑαδΐβ 
σοηάιιςϊ "1 ΠΟΥ ἀσρατίοά. 

ἐδε ἐῤδιγη οί ἠαν 9 Χαπίδίιωμα.} “ἸΧαηΙη]- 
οι ννὰ5 ἴπο οἰχῖῃ Μαοράοηϊφη πιοηίῃ, δπὰ 
σοττοβροπάςι ἠραγὶν νυ 1εἰν τῆς [ὐν]ϑῃ Νίβαη. 
Ι[ἴ ννὰβ ἴῃ ΠῚ τηοηῖῃ «αἤοῦγ 1) 105. Μ ΠΙΟΒ 
ςογγοϑροηάοα νυ ΜΑγοΠόϑνυδη. 

31. 206 ὕέεαυ: «ῥα τῶ ἐῤεὶγ οτῦπ ἀἰπα οΓ 
»πεαϊ..}] 1,1τογαἱν, “ οὗὁ Θχροηβθβ (566. Βεὶ 
δηὰ [6 Ὠτγάροη, σ-. 8); δι “ πχολίβ" ἅγὸ ΠΟ 
ἀἄουδὲ Ἰηϊεηάοςα. ((Οοιηραγο Ιο]γῸ. Ιχ. 42, 
δ. 4) 
ὕν ἐῤίηφιε ἱσπογαη ἀοηθ. 1.6. ἴογ ἴῃ- 

Γγαςτίου5 οἵ τὸ ἰανν τπγουμὴ ἱβπογᾷποθ ΟΣ 
δοςσάρης. ((οπΊρατα τ Μάδςς. χη. 39.) 

33. δε εεη δ αν οὔεδε νιοπῖ Χαπεδίεις. 
ΝΘΑΓΙΥ ἥνο τη ητἢ}5 ἀὔῖοῦ ἴῃς ἀδίε οὗ (ἢς ἰοττοῦ 
οὗ 1, γϑία5. (ῥῆγα, ὦ. 21). ΤΠ σοποοςῖοῦ οὗ 
τῆς Ἰοῖῖου [5 διιρροβδοὰ ᾿τιραῖοῦ ἴο δὲ δἷ 
ἈΑπίίος, Πγϑῖαθ ἰῃ μιάσα, δη Πα5 {πεγείούθ 
λκθὴ σαγὸ ἴο ΡῬιιΐ δὴ ᾿πίογναὶ θοίννεθη [Π6 
Ἰοῖῖουβ. Βιυῖ ἴῃς ᾿ηΐογναὶ 15. 10 ΔῺΥ οᾶδ6 ἴοο 
Ἰοχ, απὰ ΕἸ ραΐοῦ ννὰ5. το] Πγ ἴῃ [πα ΜῈ 
1 ἃ γ5115 (1 δίδςς, νἱ. 57-63). 

8 9. ΘΌΡΡΟΒΕῈ)Ώ ΠΕΤΤΕΠ ΟΕ ὙὸῸ ΕΟΜΑΝ 
ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝΕΕΙ5 ΤῸ ΤΠῈ [ΕΜ8. 

384-38. ΤῊΙ5 ἰουγίἢ ἀοσιπιοηΐ 15 ἃ τηδη 05 
ΓΟΥΡΟΙΥ. [445 Πα ποῖ 45 γοΐ ϑηϊογε ᾿πΐο 
Ἑςοτηπλπιςαιίοη νυ τπ6 Βοιθαηθ (1 Μίδος, 
νἢ. 17--12}} ΠΟΙ “Ἰἀ 6 ἦο 50 {Π] αδὔογ (Π6 
ἰαπάϊηρ οὗ οπιοῖπι5 ἂπὰ ἴμ6 ἐδαῖμ οὗ 
ΝΊΤοΔΠοΥ (ἴδιά. νἱ]. 47: ἰχ. 1). Μογθονοῦ, 
ΠΟΥ οὗ τῆς ἴνο ΠαΠΊΟ5 μίνοη ἰ5. ἔουπά 
δθοηρ ἴῃ6 γα οὗ Ἀοπὶο ἴῃ Αβδία αἵ 1ῃ6 
Ρουοά. 

34. μη Μοηἢ ὌΎὙΠεΕ Μοιημη 
ΜΈΓ ἃ τοξροςία]ο Κόυηδη ξιπλ]ν οὗ [πὸ τἰπις 



11. ΜΑΟΟΑΒΒΕΒΙΒ5. ΧΙ. ΧΙ]. 

εἰρῃξς δὰ ἐογίθι γεαγ, (μα πέδοι Β.ς. 
ἀδγ οἵ ἐδε πιορμιεἦ ΣΧ ΑΠΙΝΙςυβ. μδοσςι 

ό2ο ίν. 35-.-.. 

Β. ( Ι 1189) ᾿Δπιδαβϑδάοιβ οὔ τἢε ἘλοπΊδηβ, 
εἰσ. σόη. 

τομαὶ ργοθτίηρ υηΐο τῇς ρβορὶθ οἵ τῆε 
ἴον, 
εὐμδπῖε. ]εἐν. 

25. ὙΝΒδίβοενεγ [,γϑίαβ {πε Κίὶπρ᾿ 8 
σουδίη παῖ ρτγαηΐϊεά, τπογεν ἢ νγα 
450 ἅγὲ ννε]]} ἐγπεοι, 

26 Βυς τουςδίηρ, δι ἢ τῆϊηρθ 45 
ἢε Ἰυάρεά ἴο δε ταίεγγεά ἴο {ῃε Κίηρ, 
Δία γε ἤᾶνα δάνίβεά τῃεγεοῖ, βεηά 
οης ἔουτῆνιἢ, τη νγεὲ ΠΊΔΥ ἀδοΐατε 
Ὧ5 ᾿ἰἴ 15 σομνθηΐίθηϊ ἔὉΓ γοι : ἔὉγΓ γε 
ΔΓ ΠΟΙ ροίῃρ' ἴο Απιοςῆ. 

27 ΓΠετγείοτα βεπὰ 8οπ|ὸ ἢ 
Βρεε4, τΠλΔὶτ Ψὲ ΠΊΔΥ Κηον ψνῆδῖ 15 
γουΓ τηϊπά. 

48 ἕλγεννε!. ὍΤῊ5 Πυπάγεά δηά 

({ν. ΧΙῈ, ἃς; ΧΙ, ς, ὅζς.); υΐϊ πὸ υωέπτως 
Μεχητηΐι5 15 ἑοιιηά, ΠΟΥ ἃηγ Μεχηπλῖιι5 αἵ 8]} 

Ι,. 1,Θηζ 5 - 

Γ(ΗΑΡΤΈΕΚ ΧΗ. 
: 71: ζένκρ᾽ ἰἑομίεμασιίς ὑεχ 116 πις. 4 7 
οἵ 7οῤῥε ἄγσιυκ ποὺ ἁπάγαΐ σῦς. 6 γαίας ἐξ 
αυερεα μος λέν. τι ἴ νιαξείά δεαεε 
εὐὐἰτὰ 1λε Αγαῤίαπε, τό απα ἰαξείλ. Οαρρῥ:. 
22 Τωμοίλεια᾽ ἀγηεῖός ουεγίλγοτυρ. 

ΗΕΝ ειτἢόθε ςονεηδηῖβ ψΕΓΟ 
τηδάς, Γ,γϑῖδ5 ὑνεηῖ ὑπο τΠε 

“Κίηρ, δηὰ τῆς [ἐν νγεγὰ δδους τΠεὶγ 
ΠυϑὈΔΠαΓΥ. 

2 Βιυῖ οὗ τῃδ ρονδίποῖβ οἵ 8ενεγαὶ εἷς. 163. 
Ρίαςε5, 4 ΤΊπιοῖπειιβ, δηά Αρο]Ἱοηΐις Τ ΒΕ τα 
τῆς «οπ οὔ (σεπηει, Αἰϑο ΗΪεγοηγ πιι5, Ὁ. 
Δπη4 Ιεπμόορῆοη, δηά δεβίάς {Ποπὶ 
Νίοδπογ τῆς ρόνεῖηοῦγ οὐ Ογργυβ, 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΙ]. 

Του ΑΓ σαρίδιπ δηὰ ραγίο αῦ ἴονγης 5εῖ 

δίποηρ [τῖἢ6 ΘΟΙΊ ΠῚ 55 ΟΠΟΥ5. δοηΐ ἰηίο Αϑίδ. διο. ΤῊΕ [ΕἸἸὙΒ ΝΈΧΕ. ΒΥ ΤῊΣ ΒοΟνΙν- 
ΤΠοε ἂτο: σοΙα, ΟΟΜΜΑΝΡΑΝΤΒ. [50κᾺ5 ΑΤΤΑΟΚΒβ 

Γ. ϑιυϊρίεϊι5 ἰῃ Β.Ο. τός ΤΟΡΡΑ ΑΝ [ΑΜΧΙΑ. 
Μᾷ8. ϑογγρίυϑ - -- -- 1-9. Αςοογάϊηρ ἴο οὐ δυΐδοτ, τδουρῆ 
Οη. Οεἴαν9 - -- - Ρεαςὸ μα Ὀθθη τηδάθ Ὀδεΐνθεη [υἀΔ5 οἡ ἴῃς 
50. Ππστγεῖ8 - Ἐ -- -Ὁ οηθ παρά, ἂηά [ὑγϑα5 ἀπά Εἰιιραῖογ οἡ ἴδε 
1,.. Αὐτοὶ 5 - -- - οἴπογ, γεῖ Ποϑι 165 σοπεηιιοα Ὀοΐννοοη ἴθ6 
Τιῦ. σταοςῆυβ -τ-ὸ’[ -- τό63 [ἐνν δηὰ ἴἢ6 ργονίῃοϊδὶ σοπιτηδπάδηϊθ. Ῥᾶγ- 

δον 5 ΟἸδιςῖα -- 

Τιω Μαπΐμ. Α “ Τι5 Μαπη]ῖι5 Τοτ- 
4ιιδῖι5᾽ ννὰ5 οιηδῃ σοΠΊΠἸβϑίοηοῦ ἴῃ Ερυρῖ 
ἴῃ ΒΟ. 161; διυξ [εἰ σοἸϊοαρα ννὰ5 (ποῖ 
Μογυϊα (ΡοΪγὉ. χχχὶ, 18, ὃ 9); δῃηά μὲ μπδὰ πὸ 
Δ ΠΟΥ ἴπ Αβια. 

αριδα“αἦογς 9 ἐδὲε Κοηπαἢ ἘΒαΐδοῦ, 
ὁ ΠΟΙ 55 ΟΠ Γ5. ὍΤῆὸ Ἀοπηαη ἐκχαϊὶ οἵ τ0}5 
Ροτοὰ ννεσγὸ σχοργοβοηίαίνοβ οἵ [πὸ σορυθ]ῖς, 
οἰπροννογοὰ [0 ἃς νοῦν πλιις}} ἃ5. {ΠΟΥ ρ]οασθα 
ἔοτγ {πὸ ρΡιγροβο οὗ τἰνηποίης Ἐοπίδη ᾿ηϊογοβῖβ 
ἴῃ {πὸ φιιδτίοῦ τὸ ΝΒ ϊοἢ [ΠΟῪ ἡνογο δοηῖ. ΤΟΥ 
αὶ πιοῦὸ ῥγδςοῖϊσαὶ ἔιῃοτοηβ, πὰ ἔτ πλοτὸ 
Γτορήοπι οὗ δοίίοη, ἴῃ ἀπλθασϑαάουϑ ογα πατὴν 
Ῥοϑ5ι.55. 

36. ἐοκοβίης “μορ ἐῤδίησε ας δὲ ἡμάσεά 10 δὲ 
γεγεγγοά το ἐδὸ ἀφ] ὅ0ὸ δον, υ-. 18. 

38. ἐῤ. ἡ εεπί ὁ ἐαν οὔ ιῤε νιον Δ απι δια 
ὙΠΙ5 Ἰοτίου 15 ΥΟΓῪ ἱππργ Ὁ]. εἰαἴϊοὰ οη πὸ 
Βῆ1ὴ0 ἰαΥ ἃ5 {πωῶῖ οἵ Εἰιραῖοῦ (π'. 31), πρασὶγ 
ἤν πιοπῖῃ5 αἴογ {παΐ οὗ 1 γ515 (τ. 51). 
ἢ διηπιοητς ἀσςοιπιγοηῖ, ἴ νου] ἩδξιΓΑ]Ϊν 
αν (Ο]]οννο ο]οδὺ ΠΠΡΟῚ] [υγϑα5᾽5 ἰοῖῖογ, οὐ 
νον 1 ΠΙ5 4 σοιϊμπιλοηῖ. ἂπὶ πΐογναὶ μου] 
ἀπο πανὸ οσσιγγος, ἀπσηρ ΒΙοἢ ἘΚοιηδη 
ἰηΠιοηοο νου μανὸ θόρη ιἰϑοιὶ, απὰὶ [ἢδη 
Βαραΐοτ νον] ἤανὸ αηηοιηςοι ἢ]5 ἤπα] ἄοςι- 
50". ΑΔ ἰΐ 15, [6 [ονν5 ἅγα ἀϑκοὰ ἴο σοηβιῖ 
τοροίμοτ, απὰὶ ἴο ᾿ηΐοσπι ἴΠῸ Ἐοηδλη5 οὐ {ΠΟ ΙΓ 
ν151|65 ἴεν ([Π6 ΠηΔ] ἀφοϊδίοη ἢᾶ5 θύοη ἴάκρη. 

{ΠοπΊβοἶν 5 ἴο νὸχ δηὰ δδγδβϑβ ἴῃ 6 οὐηοχίοιβ 
πδϊίοη, ννηϊοι, ΠΠΠ6 ΠΝ ἴῃ τποῖγ πγάςῖ, 
σοιοτπιδα ἴο ποπα οὗ {πεῖ γ υδᾶρο5, θυΐζ τπηδίη- 
(αἰποᾶ Ῥογιϊπδοϊου ιν 115 οὐνῃ γεϊίοη δηά ἰΐ5 
ΟΜ Ουδίοπιθ. Απιοὴρ ἴῃ6 ἴοννῃβϑ ψΒΙΟἢ 
βῃοννοά {πΠ6 πιοϑβί νἹοΐθπε ΒΟΞ ΠΥ ἡγοῦ [ορρὰ 
δηὰ Ϊαπηπία, (πε ἸαττεΓ σοητοιηρ αἴης, δηὰ τπ 6 
[ΟΓΠΊΘΓ ΘΧΘΟι Πρ, 4 [Γοδοἤθγουβ ουΐγαρο, δπὰ 
ἴΠιι5 “Δ! }ΠἸὴς ἀοννη οἡ {πε πλβοῖνοβ [6 ἡθηρθᾶποο 
οἵ [άδ45, πὸ Ὀυγηῖ ἴῃς Βανθηβ οὗ 86 ἵνο 
ἴοννῃ5. 

1. Σ»είας «υεπὶ μπίο ἐδε ἀἰηφ 866 (86 
ςοπηπγοηξ οἡ (ἢ. χὶ. 32. 

ὥ. δὲ ξούεγποῦς οὗ πευεγαὶ ρίας: ἘἈΑτΒογ, 
“ἀπε ςοπημηδηάδηϊβ ἢ (στρατηγοὶ, ποῖ ἐκπι- 
στάται). 

Τιριοἴδει..) ὍΠ5 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ͂ {Ππ|Ὸ βᾶπιθ 
Ἰολάου ψν ΠΟ 15 τηθπίϊοπθα ἃ5 Δῃ δάνεγβαγυ οὗ 
[πὸ [ον ἴὴ οὗ. ΝΠ]. 30--22, πα ςἢ. χ. 24--37. 
ἴῃ τῆς ἰατῖοῦ ρίασα ΟὐΓ δι ποῦ ἢᾶ5. ὉΓΟΠΡΙΥ͂ 
ΓΟΡγοβοηῖε ἢ]Πὶ 85 δἰαϊη. (866 δα ςοπγπιοηΐ 
οὐ (ἢ. χ. 37.) 

“Ἵροϊοπίως δε “οπ 9 Οεηπε ἢ ὙΠα ορὶ- 
(πεῖ, “βοὴ οὗ Οδηηριιβ," αἰπιϊηρι 565. τὴς 
ΑΡρο]Π]οη5. ἔγοπι ἵννο οἴθοτϑβ --- [ἢ ““βοη οὗ 
ΤΠ γαβοαβ," πλεητοηρα ἴῃ οἢ. {1}. 5, ἵν. 4, ἄς. ; 
Ὡηα (Π6 “5οη οὗ Μεμποβίῃοιις,᾽" πιοηϊοηθὰ ἰῃ 
Πἢ.. ἵν. 21. 

Λίεαπον δὲ ξουόγποῦ 9 Οῤγια. αΐῖμογ, 
“τῆς Ογρσγίαγο ᾿-ργ Δ] ἴῃς ΒΡ Βοϑὶ χε» 



}3. 

ν. 3--.ῳ.] 

νοι ά ποῖ βιβδθγ (Π6πὶ ἴο ὃς 4υϊοεῖ, 
Δηἀ ]ΐνε ἰῃ ρϑθᾶςς. 

2 Τα πιεη οὗ Ϊορρε ἷ5ο ἀϊά βϑμςἢ 
ΔΏ ὈΠρΡΌΔΪΥ ἀεεά : {πε} ργαγθὰ {δὲ 
]εννθ τηδὲ ἀνεὶς διιοηρ ἴῃπὶ ἴο ρῸ 
ἢ τἢεῖὶγ ννῖνεβ πὰ ς ἢ] άγεη ἱπίο 
τῆς θοδῖβ ψΨΠΪςἢ {Π6Υ μά ργεραγαά, 28 
(ΒουρῈ ἢ ογ Πμαά πιεδηῖ ἴπεπὶ πὸ δυτῖ. 

4 ὟΝ ο δεςεριεὰ οἔὨ ἰξ δοςογαΐηρ; 
ἴο ἴῃς σοπιπιοη ἀεογες οὗ [ἢ οἰ, 845 
θείην ἀεβίγουβ ἴὸ ἰΐνα ἰῃ ρεᾶςθ, δηά 
ϑυϑρεςτίηρ ποιβίηρ : θυ ἤδη {πὲ 
ἍΕΓΟ ρΌης ἰοπῆ ᾿πΐο ἴῃς ἀςερ, ΠΕῪ 
ἀτονγηθα πὸ ἰε88 [δὴ ἴνο δυπάτγεά 
οἵ τἢεπι. 

ς ἌΝ δὴ 7υἀλ8 Πεαγά οὗ {ἢ]8 οτιι- 
Εἰ ἀοπα υπῖο ἢ 8 ςουπίγγπιεη, ἢς 
ςοπηπιληἀοδα τἢοβε τἢδι ννεγα χῖτἢ ἢϊ πὶ 
ἰο πιαξε ἐδέπι γεαάγ. 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΕΒ. ΧΙ]. 

6 Απά «Δ]]πρ προη Οοά {πα τἰρῃ- 
ἴδοις [υἀρ6.0 ἢς σΑπια ἀρδίηβε τΠο86 
ΤαυΓάογοιβ οὗ ἢ 58. Ὀγεῖῆγεη, δηά δυγηῖ 
[ἢ πάνθη ὈΥ πἰρῃς, Δπά 8εῖ ἴῃς δολῖβ 
Οοἡ ἤγε, ἀπά τῆοβε ἴῃδὶ ἢδά {Ὠ|Πὲγ 
ἢς 8ἰενν. 

7 Απά ψἤδη (6 ἴονγῃ νγᾶβ 8διυῖζ 
ὉΡ. ἢεῈ ψψεπὶ δαςκναγά, '᾽285 ἰξ ἢ 10τ, τοὴξ 
ψνουϊά τεΐυγῃ ἴο τοοῖ οιἍἫ ἃ11 τῇδ οὔ πο 
[86 οἰ οὗ Ϊορρε. 

8 Βυϊ ψῆεπ ἢς ἢεαγά (δι τῇς 
7Απιηῖῖεβ ννεγε πιϊπάεὰ τὸ ἀο ἴῃ [Κα 
ΠΙΔΠΠΕΓ ὑπο τῆς εννγ8 τῆλ ἀννεῖς 
διιοηρ ἴδπεηι, 

9 ἢε οἄπιε τιροη τἢς [Δπιη 68 α͵80 
ΌΥ πἰρσῃς, ἀπά 8εῖ ἤτε οὔ ἴῃς πάνθη 
δη τῆς ἢδνγ) 50 τῆλι τῆς Ἰίσῃξ οὗ τὴς 
τε ννᾶβϑ 86 δὲ Ϊεγυβαίεη ἴνο 
Βυπάγεά Δηά ἰογγ διγίοπρβ οἹΣ 

᾿ς Αίοι οΠῆςἷΑ] ἴῃ Ογργιβ ἀυγίηρς (ἢς {ἰπι6 παῖ 
Απεοςδυ5 ΕΡΙρ δηθ8 ποϊά [ἢς ἰσἰληά, Οταῖοϑ 
διαυίης Ὀδεη [6 οἷν! σονυοσποσ (οἷ. ἵν. 29). 
(οπιρατε ἴϊε ἴοττηβ “ Αϑίασοϊβ " (Αςῖϑ χίχ.' 31), 
δ. ϑγγίαγοι," ἄς. ΤὨ18 “ ΝΙσΔΠΟΥ ἢ 15 πηοϑῖ 
ἸΚΟΙγ ἃ αἀἰβεγεπε ρεύβοὴ Ππὸπὶ “ἴπε βοὴ οἵ 
Ῥαίοςυ," πιεπιἰοηοὰ ἴῃ οἰ. Υἱῖὶ, 9--24,), 34; 
35; ΧΙν. 12--29; ΧΥ͂. 1--37. 

8. Τὸ »ιεη 97 0ῤ0ὲ.1] ορῃΡᾶὰ ννᾶβ8 δὲ [15 
πιο ἰῇ ἴδ ροϑδεβϑίοη οὗ τῆς ϑγτο- Μδ.ος- 
ἀοπίδηβ, ῇο πηαἰηϊδίηοα ἃ Ἰδοὴ {ΠΟΤ 
ᾳ πιο Χ. 75). Τῆς τὸ ἀρ ιυρουε ψΈγο οὗ 
τηϊχοὰ σᾶςο, ἴῃ ον δι, ἰῇ μαγὶ ϑυτσίδῃ, 
ῬτΟΌΔΟΪ «150 πὰ ΤΑ Οτεοο- Μδοοδοηίδη. 
ἴη {πὸ ῥγεβεπὶ ραϑϑᾶζο, ἴῃ ποη- [εὐν δ εἶθ - 
τηθηῖ ἰ8 βροκοη οὗ 85 Ὠδογαϊίης, ἴδ 6 
.1ἀνν δῃ 88 ἃ βογί οὗ ςοϊουγ οἵ ἔοσείζῃ 86:16 18. 
ἀ(οπήραᾶγε τ Μᾶδος. χὶν. 34.) 

αἰ τωρ απ προάϊν ἀεε4.} Ἐδῖδοσ, “ ἀϊά 
Ἐπο 7011 ὁ νἱπαᾷ υηξοῦγ ἀεοὰ, ἢ 

4. ἢ δο σερερίεὦ 9 “4! σερογαϊπρ ἐο ἐδὲ οο»γ" 
ἡ,Ο ἀξεγεε Γ᾽ 16εὲ αν. Ὑδοθε ογὰ 8 8πονν 
παῖ [ΠῸ πηλϑβᾶστο ννῶβ8 ποῖ ἴἰ6 ὑγίναϊς ἂςῖ οὗ 
ςεγίδίη ἱστεβροπϑί δῖε ρεγϑοηβ, θυῖϊ νυᾶϑ ρυ Ὁ ]1οἷγ 
ἀεἰεττηϊηοα οἡ ΌΥ ἴδε δίλῖθ. Ὑπὸ [οὖν πιυβῖ 
ἧλνε δὲ ἤγβί τηϊβϑάουδιοὰ ἴὸ οΟΒΓ τηδὰς ἴο 
δ οπι, δηά [νὰ Ποσιδιθὰ ἴο δοςορὶ ἴ : τ ΠοΓῸ- 
ὈΡΟη ἃ ἔοττηδὶ ἄδογος νγῶ8 ρβαβϑϑϑὶ ἴο γοδϑβυγε 
ἴΒοῖη ; δηὰ 1 ννᾶβ ἴῃ σοϊϊδηςς οὐ {8 ρυῦ]ς 
δὲ οὐ τῆς Ρόορΐίς ἴΠαἱ {ΠΕῪ ἐπιθαγκοαὰ δηά πιεῖ 
ἀδεῖγ ἀοο. Ὗνε οᾶπηοῖ δὲ 5ιιγρείβϑοά [δδὶ 
]7υἀλ58 νἱϑίοἀ διιοῖ ἃ ἰΓοδ  ΒΟΙῪ τ οχίγοπης 
9ΟΥΘΤΥ (υ. 6). 

6. εαἰδηρ προβ Οοά δὲ τὶ ρδίεοι ὕμάσε.] 
Οομραγο Οεη. ΧΥΪ, ἃς; 8. τὴι. εἴ; 2 11}. 
ἷν. 8. 

δὲ . ... δμγηξ 1δὲ ῥαυεη ὃν πίρδι.}] 14. 

ἩΠαΐουεσ νγᾶ5 ἸΠΠΔΠπιδδΐς ἰῃ ἱξ, 45 ἀοςκα, 
τοούδξῃ ΡΐοΓ5, ἰΔπϊης- ᾽δοο5, ὅζα. 

δὲ «'υ. Οτ, “ρυῖΐ ἴο ἴῃς «νοσά.» 

7. «υδεη ἐδε Ἰοευη «υα: “διῶ μΡ. 1.4.“ νιῆδη 
[6 ἑουηὰ [μὲ ἴδε γαῖεϑ οὗ ἴῃς ἴον νοῦ 
οἰοβοά, δηά μδὲ ἴξ οουϊὰ ποῖ δὲ ἴδκοη ὉΥ 
δυχργίϑε ἀυτίης {π6 ηἰρῖ." 

ας ἐγ δὲ «υομἱά γεΐμγη.}] Ἀδῖδον, “ἐπέθη- 
πᾳ ἴο σοπιὸ γαίῃ." 

8. ἐδε )α»ηι").} ΤΉ ᾿ηΠδὈἰ απί5 οὗ [4π|» 
ὨἷΔ. Οα ἴδε ροβίϊΐοη οὗ [Δπιηΐδ, 5οὸ ἴπ6 
σοπιηδηῖ ΟΠ 1 Μᾶος. ἵν. τς; δηά, οἡ 115 
᾿πηρογίδηςθ, σΟΡΑΓΟ 1 Μᾷᾶος. Υ, 58, Χ, 69, 
χν. 40, ἢ} [οϑερῃ. ὁ“ Αηΐϊ. [υἀ.᾽ χὶϊ, 8, 8 6; 
“Βε}}. 1υἀ.᾽ ἰ. 18. 

«νέγε »εἱπήεί 0 4 δε δε ὑπαμπορ  Νοῖ, 
ΡΓΟΌΔΟΪ, ἴο ἀγονγῃ ἴπεπὶ ἰΓΟΔΟΠΟΓΟΙ5]γ---ἃ 
Ρίλα ννῆϊοῖ οουϊάὰ δολγοεὶΥ ῥγοόνα διιςοβϑίιϊ 
ἐνίςς--θυῖ ἴο πιλββᾶσγε ἴπεπὶ ἰῃ ΟΠ6 ΨΑΥ ΟΥ 
Δηοῖθο. Οη [Π πηλϑβᾶςσεβ οὗ [οὺν8 ἰη ἴον ἢ8 
Ἄ ΒΟ ΠΟῪ ἔοττηθὰ ἃ το ΠΟΥ Υ οὗὨ ἴπῸ ροριυ]δ- 
[ίοη, δε6 Ϊοβερῇ. " Απΐ. [υἀ᾽ χνὶ!, ο, δῇ 8, 9. 

9. ἡεὐο δωπάγεά απα ζογίν ζισίοηρ,. Ὑ ΘΌΏΔ, 
ἴδε πιούσγῃ τεργεβοηίδίίνε οὗ [δπιηϊᾶ, 15 δρουῖ 
28 111}65 ἔγοπι [ογυβα θη), ΟΥ 243 5ϑϊδοβ. ὙΠῸ 
Ροτί 15 ἀϊδίδηξ ΠῸπι {πΠῸὸ ἴον δδοιξ ἵνο 
Τα]. 5, ΟΥ 17 5δίδαθβϑ, πόσο, τηλκίης ἃ ἰοίδὶ οὗ 
λόο 5ἰλάεβ. Τῃς Τοηἤαρταίίΐοη πιιισὲ πᾶν 
Ὀεδη ὙΕΙ͂ Κτεδὶ ἴο βᾶνε Ὀθθη δεϑη ἔγοηι βις 
ἃ ἀϊκίδηοσο. 

8 12. Α ΒΟΡῪ ΟΥ' ΑΒΑΒΒ ΑΤΤΑΟΚΒ Ι ΑΒ, 
ΑΝῸ 185 ὈΕΡΕΑΤΕΡ. ΗΕ ΜΑΚΕΒ ΡΕΑΟΕ 
ΜΙΤΗ ΤΗΕΜ. 

10-14. [1 [45 δδεδη διιγροκιοα πὲ (ἢ 5 ἰ5 ἃ 
νδσζίδηϊ δοζοιηῖΐϊ οὗ [6 τΥΓδηϑδοϊοηδ τοϊδίδα ἰῃ 
1 Μᾶςι. ν᾿ 37-39 (Οτπηπι) ; θυϊ {πὸ 5οθῆο οὗ 



622 11. ΜΑΟΟΑΒΕΙΒ. ΧΙ. [ν. 1ο---ἰς. 

Βς-. ρ Νοὸον ψῆεη ἴμεν ψγεῦα ρῸΠ6 
-- ἤοπὶ τβεπος πἰπα διτίοηρβ ἰπ ἐδείγ 

ἸΟΆΓΠΕΥ τονναγά 1 Ἰτπποΐμειβ, ΠΟ ἔεννε 
τπλη ἥνα τῇῃουβαηά πιδη ὁη οὶ ἀπά 
ἢνε δυπάγεαά Ποτβδεηθη οὗ ἴῃς. Ατὰ- 
δίδηβ 8εῖ προη ἢΪπΠΊ. 

11 ὙΝΒεγευροη παῦε νγὰ5 ἃ ΨΕΓΥ 
80Γ6 δαῖτϊα ; δῖ [υάλ5᾽ 546 δγῪ τῃε 
Βεὶρ οἵ (ῷοἀ ροῖ τῃε νἱεΐοτγν ; 80 τπδῖ 
τη6 Νοπιαάεβ οὗ Ατδθίδ, δεῖπρ ονεῖγ- 
ςοπΊα9.9 δεβουρῃς [ι445 ἰογ ρεᾶςβ, 
ΡΓΟΠΊἰϑηρ, ΒοΟΙῚ το ρίνε ἢὶπὶ σδίε]α, 
δηά ἴο ρίεαβιιγε ἢἰπὶ οὐμογνν!βα. 

12 Τεη [υάΔ5, τῆϊηΚὶπρ ἱπάεεοά 
"ΟΥ, τυοιέ ἴα (ἢν ψουϊἁ δὲ ρτγοβίδοὶες ἴῃ 
ον βίαςε γ,λὴγ τπϊηρβ8. ργαηῖεά τῇδ ρεᾶςα: 70 ῥέαεοξ 

τυίτά ἐλοῖν γγ ̓δγθαροη τῆΘΥ 5ῆοοκ ἢαηάβ, δηά 80 
“ιρεξες 
«να οαἰίε. ΚΆΘΟΥ ἰἀδρατγίοα ἴο {ἢ εἰγ [θη 8. 

(παῖ δησουηΐογ 15 [πὸ ΤΥΔηβ) ογαπις τορίοῃ, 
ΜῈ της Ὀφί]6 ογὸ πιοηϊὶοπθαὰ ἴοοῖκ ρῥἷᾶσο 
{{π|Ὸ πιοτε {Πδη ἃ πΉ}}6 ἔσοπι [απληϊΔ. ΝΝ ἀηάθυ- 
ἴῃς Αὐγδὺϑ πιρϊ δὲ τηθξ ἢ ἴῃ δἰπιοϑὲ ΔΗ͂ 
Ῥατί οὗ βοι τ Γ ΟΥ δαβίοσση Ρα]θβίίπο, δηά 
νοι] θὲ ἂρί ἴο αἴἴδοκ δὴν ἔογοθ ἴο ψῇῃϊςοὶ 
πον ΤΠουρς {πε βοῖνοβ δι ροσίοσ. ὙΠΘΓΟ 15 
ΠΟ ον άθησε {παῖ ἴπ656 Αγαὺβ ννεγθ ἴῃ ἰδᾶριθ 
ἢ ΤΙπλοίΠ οι. 

10. 5 ἐδεὶγ ἰομγης ἰοτυαγά Τιριοίῤεμς.ἢ 
Ἡδνίπῃρ Ριιπίϑῃοα [ἰορρᾷ πὰ [απληΐα, [τιΔα5 
ποχί ργοσθοάθα αραϊηβῖ τἢ}]5 ροννογῆ!]} σαρίδ!η, 
(6 σΠϊεῖ οὗ {π6 ςοπηπηαηεἰδηῖθ ἰεἷ Ὀγ 1 γϑῖα5 
ἴο τηδϊηϊδῖη ἴΠ6 δυῖμουν οὗ Εἰιραῖοῦ, ἴῃ 
Ῥαϊοβϑῖπθ. (8.6 αὡ.. 2.) Ης ιδά, δρραγεηῖίγυ, 
Ὀεοΐαϊκοη ΠΙΠΊβοΙ τὸ τη6 ὙΤΥδηϑ]ογάδηϊς [6γτὶ- 
ἴογν, απ ννὰ5 σσοδίν Παγαϑϑιηρ [6 [δνν5 ἴὴ 
ἴῃοϑὸ ραγίβ (1 Μίδοες. ν. 6, 11, 34), 40). 

3 τε ἐφομραπαῖ γε οὔ 70ο1.1ὺ ὙΠαῖ {Π6 ς,οοο 
ΜΌΓΟ ““πΊδη οἡ ἴοοῖ ὅ 15 ποῖ οχργοββοα, δῖ 15 
βαϊπογοα οη ἴῃ ςοπίοχί, ἀπὰ ἔγοπὶ ἴΠῸ 
Ργδοῖσο οὗἩ {Π6 δυίοσ ἴο οπιῖ πεζοὶ ἴπ ὨΙ5 
ΘϑιΠππαῖο5. οὗ ἴῃς πιιπιῦθι5 οὗ ἀῃ ἅγηγ. (ὅ86ὸ 
ΟἿ). χΧ. 21: ΧΙ. 2, 11.) 

11. ἤῥεγεμβοη ἐβέγὸ αὐσαᾶς αὶ ϑὴν σον ῥαϊ]ρ.ἢ 
Ἀδίμπον, “4 βίου ΒΒ. 1. [1 [πιάας Παά, 5 
ΡΡΟαΥ5. οπι 1 Δίαςς. ν. 20, εἰκῃς Ἐποιαπὰ 
τη ΜΠ ΠΠπ, 11 τ κἢϊ μανὸ θθθη ὀχροϑοϊοα ἐμαΐ 
ἢσ νου] ἤανὸ ραϊηθα Δ4Πη ὁλδν υἱοΐοσυ. Βιι 
Ατὐαῦ (τοὸὺρ5 οἴζοι ἤρῃΐϊ ψν ΕΠ ἀοσρογατίοη, ὄνοη 
ἈΘΆΙΠΒΓ ΒΙΠΠΡΟΓΙΟΣ ΠΕ ΠΊΌΟΓΒ. 

γον ηφ . ος ἴἰο σίαο ῥίγει καρ ΑἸτλοϑῖ 
(ΠἸὸ νῃο]ς νυ] οὗ της ποτηδάϊίς Ατσαῦ5 οὺπ- 
5515. πὶ ση16, ὙτΤΙθΑΤΥ ΑΥᾺ {τ|δ65. ραϊὰ 
τσ τθδυΐῖς ἴῃ Ὀριβῖθ (2 Οἢγ, χυῇ]ν ατὶ 
Ο. διήῖτῃ, “Ηἰϑίογυ οἵ ἀβδϑῃαγ-θαη1-Ρα],᾿ ΡΡ. 
287, 288). 

, 12. ἐδὲρ αφοορ δα ἢ ἘΒδίμοῦ, “πον 
λοϊποὰ Παηάϑ ;" 26. ροάκοα {ποῖγ δ [ἢ ἴο ρας 

12 Ηες νεηΐ αἷϑο δδοιΐ ἴο σπηδίε 
ἃ ὑγίάρε ἴο ἃ δςεγίδη βίγοηρ εἶ; 
ΠΟ ἢ ννὰ8 ἐεηςεά δδουζ νυν νυδὶϊβ, 
ΔΠΔ ἱηῃαδιτοά ὈΥ ρεορὶε οὗ ἀϊΐνειβ 
ΠΟΙΙΠΙΓΙΕ5 ; Δηἀ [Π6 πᾶπὶῈ οὗ [τ νγᾶβ 
(25ρ[5.. 

14 Βυῖ τπδγ τπαῖ σχεγα σντἢϊη ᾿ξ 
Ρυξ δυσἢ ἴγυβὲ ἴῃ τ[Π6 βίγεηρτῃ οὗ τῆς 
νν8}}5 δῃὰ ρτγονβίοῃ οὗ νἱςζυ4}5. τἢδι 
{ΠῈΥ δεμανεὰ {μαπηβεϊνεβ συ άεὶν ἴο- 
ννατὰ {πε τῆλ ψεῖε ἢ }υἀλ5, 
ΓΔΙηρ ἀῃα δ᾽ δϑρἢαπιίηρ, δηα υζζεῖ- 
ἴῃ δ ἢ νγογὰβ ἃ5 σγεῦε ποῖ ἴο δὲ 
ΒρόΚεη, 

Ις Ὑν μβεγείογε: Ϊ]ἀλα στῇ ἢἰβ 
ςοπιρᾶηγ, ΓΔ] Πηρ ὑροπ τπ6 ρτγεδῖ 
Ιοτά οὗ τπεὲ ννοῦγ]ά, ὄν ῇο νοι ὁ 71οἱ, 
ΔΏΥ ΓΆΠῚΒ ΟΥ επρίπεβ οὐ νγὰγ ἀἰὰ οδϑι δ 

οἴου, ΌΥ οδοἢ ρσγαθρίηρ ἴῃς οὐδοῦ 8 τρὰϊ 
Πιαηα, 

8 12. ΌΠΑΒ ΒΕΒΙΕΘΕΒ ΑΝῸ ΤΑΚΕΒ ΟΑΒΡΙΝ. 

18-16, ΤΗς “(δϑρῖ5 οὐ “" (βϑρίη ᾽ οἵ [ἢ|5 
Ράβϑᾶρθ 5 ΡγΟΌΔΟΪΥ [Π6 “ δϑρῃοη ἦ οὗ τ Μδςς. 
ν. 36, ΜΒ ]ο νγᾶ5 ἃ βίγοῃρ οἰ οὗ ἴῃς Ὑ͵ΔΠ5- 
ἡοτάδηϊς τερίοη, δηά 5 ΡΥΟΌΔΟΙΥ Ἰάἀεπεῇοα 
ἢ Ἡεδῆθοη. Ὑῆς ἀεί4}}5 ἤστο ρίνθῃ ἅτὸ 
ΘΧΟΡΘΌΓΑΙ οὗ ἴἢ6 Ὀυίθε βίδίοηθηὶς ἰπ (ἰς 
Ῥάθβᾶρε αὔοτο σιυοίεα, δαὶ ““[υάδλ58 ἴοοκ 
(ὐδϑρηοη.» 

18. Ηδ «υεπὶ αἰδο αὐομὲ 1ο »παζε ἃ ὀγι σε.) 
11 ᾿ὰ5 Ὀεθὴ ργοροβεὰ ἴο τεδὰ γεφύραις ἴογ 
γεφυροῦν, φῃηὰ ἴο ἰγαηϑίαίς (ἢ πε Ν υϊραίο) 
(Δ ΟἸἿΥ βδίγοῃηρ [πγοὰρἢ γί άρος" (Οπηηπ))“ 
Βιιΐ τπϑγα 15 πο ηδϑὰ οὗ ΔῃΥ σβδηρε. [ἢ ἴδε 
οἷν ννᾶ5 ργοϊεοιοἃ ὃν ἃ ἄδὸρ πιοᾶῖ οΓ ΡΥ͂ 
γανπ65, [π|άᾷ5 ΠΊΑΥ πᾶνε ἀεϑιρηθὰ ἴο πιᾶκο 
᾿}15 ἀρργόδοθοβ. ΕΥ̓͂ τηϑδηβ οἵ ἃ πηουηά οὗὨ οατἢ 
ζαγγιοά ἀσγοβα ἴῃς οὐβίαςοϊθ. Γεφύραις Μοιϊ ά 
ηοῖ γεδ αν ρ855 ᾿ηἴο γεφυροῦν. 

ἐηραῤι“εαά ὧν ῥεορίς οΥ ἀἰθενγς εομπίγίο. ΤῊ 
ΡΟΡυϊαίίοη νγᾶϑ ὙΟΓΥ τηϊχοὰ 1 ἴπ6 Γτδπ5- 
Ἰοτάκηϊς τορίοη. Αππογιῖοβ, Μοδθιίεβ, ἀπὶ- 
πιοηϊῖο5, δηήᾷά ἀγαῦβ νέο ἱπηίεπηϊηρίοα 
τγουσῆους τπῸ τογτϊοσυ, ν ς ἢ οοηϊαίηοα 
αἶἰδο ἃ ἰαῦρε πιιπηῦοῦ οὗἨ |ὸν 8. ((ΟΠΊρΑΓΟ 
ι Μᾷδςς. ν. 9, 255 39, 45.) ἼΠ6ΓΟ ννὰ5 α50, Ὧ0 
ἀοιιθῖ, ἃ 5ργιηκιηρ οὗ ϑγσγο- Μδοδαοηίδῃβ. 

ἐδε παν Οὗ “' ευας σαςρ.] Τα γυϊγαῖς 
Πα 5 “Οδϑρίῃ ;" απά τῇς Οτθθκ δάπ 5 οἵ [815 
γοηάδουίηρ. (Οοιηρατε ἴ86 “δϑρβοη" οἵ 
: Μαςς. ν. 6.) 

14. δοῥασεώ ἐδεγηρείυες γμάείν] 1μ11οτα 
« ρογισαυραΐ ΓΟ ΔΟΙγ." 

15. εαἰδης προὸπ ἰδὲ ργεαὶ 1ογάὰ οΥ 1 
αὐογί 4.1 1,1|{|6γα}}Υγ, “ἴῃς στεαῖ δ πα, της 



Υ. 16---το.] 

ἀοτνῃ [ετίςο ἴῃ τῆς εἰπε οὔ [οβῆυλ, 
᾿ ρᾶΆνα ἃ ἤβεῖοε δβϑαι]ς δραϊπθ τῆς 
νν8 15. 

16 Απά τοοῖκ τε οἰ ὃγ τῃ6 ν»}}} 
οὔ (ὐοά, «πὰ πιδάε υπϑρεᾶκαῦὶε 
βἰδιιρῆζεγβ, ἰπβουλις ἢ τῆδί ἃ ἰδία ἴννο 
ξαγΠ]οηρβ Ὀγοδά πϑᾶγ δά)οϊπίπρ ἴμετγε- 
ππῖο, δεΐπρ; ΠΠ]εὰ (111, νγᾶβ βεθη γιιη- 
ηἰπρ γνΠἢ ὈΪοοά. 

17 Ἴδη ἀερατγίοά [ΠΕγ ΠΌΠπΙ τεῆς 6 
βενεῃ πυπάγεά δηά ΠΗ͂Υ ἔγίοηρβ, δηὰ 

11. ΜΑΟΟΑΒΡΙΕΒ. ΧΙ. 

σάπια ἴο μαγᾶσα τπο τπ6 [εννθ τῆδί 
τα ς]]}εὰ ΟδΡίςηὶ. 

18 Βυῖ 45 ἔογ ΤΙπιοίμοιυβ, {Πεγ 
ἰουπὰ Πϊπὶ ποῖ ἱπ (ἢε ρΐδςαβ: ἴογ 
Ὀείογε ἢθ ἢδὰ ἀϊβραϊςῃβα δὴν τπίπρ, 
ἢθ6 ἀεραγίεα ἔτοπη ἴβθηςθ, δανίηρ 
ἰεῖς ἃ νεγὺ βίγοηρ; ρΆγγϑοη ἴῃ Δ ςεῖ- 
τλῖη ΒοΙΪά. 

Ι9 Ηονδεῖς [οβμευβ δηά ϑδοϑβί- 
Ραῖεγ, ψῆο τεῦ οὐ ΜδἼοοδθειι8᾽ σδρ- 
ταϊη8.) ὑνεηΐ ἰογίῃ, δηά 8ἷενν ἴῃοβε τἢδζ 

[Π ϑδονογείζῃη τυ] γ οὗ (ἢ υηΐϊνεῖβο. Τδε οχ- 
ργεϑϑίοη υϑεὰ 5 ἃ Γάγε Οπ6. 

«υἱξδοιὲ ΄αη7 γαρῃἢ Τῆς Ὀδεογηρ-ΤΑΠὶ 
ννᾶ5 πρὶ ογεὰ ὈΥ ἴῃς Αϑϑουγίδηβ 48 ΘαΓΥ 45 
{ἰϊὸ τἰπιε οὗ Α55}0Ὑ.ΠδΖίτοραὶ (ΒΟ. 880). ΤῊΣ 
Οτοοκβ υδοὰ 1 ἰπῃ ἴμε εϊοροηῃθϑίδῃ τυᾶγ 
(Τυσγά. ἰϊ. 76); δηὰ τς Μαροεαοηϊδηβ επ- 
Ρἰονοά ἴὸ ἢ στοαὶ εἤξεςϊ ἔτοηὶ ἴῃς {ἰπ|ὸ οὗ 
Ρμρ. Βγῖμε Οτροῖκβ δηά Ἐοπιδηβ ἴπε μελάὰ 
οὗ [6 ἱπιροιηθηΐ νγᾶ5 Δεῖ: }Ἐ}7ῦὦ δϑοηθὰ 1η 
τις βδρε οἵα σγδϑη 5 ποδά, ψβδοῆςε ἴῃ ΠδΠΊ685 
κριύς Δη4 ἀγίε-. 

εηφίπες 977 «αὐαγΓ.}1] ΟἸἾΠΟΓ “δη ῖΠ65 οὗ νγᾶσ ἢ 
Κπονῃ ἴο ἴῃ δποϊοηῖς ψετὸ [6 δαί ἑα, νης ἢ 
ἢυγὶοά βἴοποβ  ἴπ6 οδίδρυϊς, στ μῖς ἢ [ἢγεῖνν 
ἀλγῖβ; δηὰ ἴῃς δείρβοίμ, νος ννᾶ8 ἃ ςοπὶ- 
Ρἰἰοφίοὰ τιδορίης οἵ σγοδῖ 531Ζ6, σοτηθἰηΐηρ ἴῃς 
δΕνΟΓΔΪ δηρίη65 ΔΓ Δαν πηοπιοποά. 

ἀϊά εασὲ ἄοαυπ Ψεγίορο.) 866 [ο588}. Υ]ἱ. 20. 

ϑαυε ὦ Μεγ. σἹϑαμὴ} [το Ιγ, “ τυβῃεά 
ἀρϑιηβῖ [Π6 νν 815 {πὸ υυἱἱ Ὀεαϑίβ." (οιήραγε 
οἷ. Χ. 35, ΨΈΘΙΓΟ 84 5 ΠΊ 1] ́ Θχργοϑϑίοη ἰ5 ᾿ιϑϑά. 
ἴη Ὀοδ οᾶ565 ἴπ6 50] 16 γ5 οὗ [υἀλ5 ἅτε γορτὸ- 
βοηϊοά 845 ἰδϑιδὰ ἱπῖο δΙΓΥ ὉΥ με ““ 0]45- 
ῬΠοπ 65" οὗ {Ποῖγ δάάνογβαγιεβ. 

16. α ἰαζε ἑαυο ιγίοηφ, ὀγοαά.] Ὑδογα 15 
ἃ ἰγεθρ γέβοσνοιγ θῶ Ἡ οσῆδου, τονναγ5 ἴῃ 6 
δουΐῃ, 4 ἔδνν γαγάβ ἔγοιῃ ἴπε αϑε οἵ ἴῃ86 ἢ1}} 
(Βυτοκματγάς, “ὙἼτανοὶβ ἰη ϑγτίδ, Ρ. 365), 
νΠΙσἢ βοότηβ ἴο ὃς αἰϊάἀδά ἴο ἴῃ Οδηϊ. νυἱΐ. 4, 
δΔηὰ ννῃ! ἢ ΠΊΔΥ Πᾶνα δε τΠ6 οτὶρίηδὶ 4515 οὗὨ 
[15 ἐκ ἴλκὸ ἵἴνο οἴδάεβ ὑγοαά." Ὅῆὸ ἀδβοτρ- 
τίου 15 τπαυκοὰ ΟΥ̓ ΟΣ δυΐϊδβοτβ υἱσε οὗ εχ- 
ἀρβεγαδίίου. 

δ 14. ἘΧΡΕΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΄ῦ0ῦ0.Ὰ5 ΑΘΑΙΝΒΤ ΟΗΑ- 
ἘΚΑΧ. ὈΕΕΕΑΤ ΟΥ ΤΙΜΟΤΗΕΟΒ, ΗΟ [18 
ΑΙ ΟΕ. ΒΥ ᾿ΟΒΙΤΗΕΌΒ ΑΝ ΘΟΒΙΡΑΤΕΕ 
ΤΟ ΕΞΟΑΡΕ. 

17-256. Το ἐχροαπίοη ραίηϑῖ ΟΠΑγαχ ἴὺσ 
1Π6 τοῦ οὗ ἴ1ῃ6 ἰοννβ οδ οὰ “Τυδίοηι," ἰ5 
οπιεὰ Ὁγ ἴπ6 δυΐδπον οὗ ἴῃε ΕἾγεῖ Βοοῖκ, νγνῆο 
ὨΟΥΨΕΥΘΣ πιοηοηβ (Π6 βυβογίησβ οὗ οογίδίη 
“ δγοίβσεη ψ0Ὸ ἀννεῖὶς “ἴῃ ἴΠπε ρῥἱδςθβ οὗ 
Τοῦὶς᾽" (1 Μᾶδςος. νυ. 12). ὉΤῈ ἀοίοδλί οὗ 
Τὶ 1.8 δεγα αἰνθη τυ ἢ 80π|Ὲ ἀεί] 9θ τ }8 

(ο 6 [παῖ τηοπιϊοηθα ΟΥ̓ {πῸ δυΐπον οὗ {πὸ 
Εἰγϑοῖ Βοοῖκ ἴῃ οἷ. ν. 237-41. Οὖυγ διιζῃου, ἃ5 
υ504], ἐχαρ ξογαῖεβ {πΠ6 ἡυμηθοῖβ οὗ [Ὡς ἴγόοορδ 
οηχαρεοά, δηὰ οὗ ἴπε βἰδίη (υὐ. 19, 20, 23). 

17. “ουεη ῥμπάνεά από ΚΠ) 7μγίοηρ ἡ ΤῊ 
195 ἃ ἀϊδξίδηςθς οὗ δοπιοννῆδῖ οὐδὺ 86 μηῖ]65, δηά 
ῖ5. φυϊΐε ἱποοιηρδί]ς ἢ ἴη6 “ Οἤδγαχ "ἢ πη» 
τοηὐἀςα Ὀοΐηρ ““ΟΠμαγαχ- Μοδῦ," οὐ Καγακ, 
δίηςς [Πδῖ ῥίδος 15 1655 1ῃδη ὈΓΙῪ τλ 1165 ἔΓΟσλ 
Ἠεβπῦοη. ὅδοπὶθ οἵποῦ “ Οἤδγαχ ἢ πιυϑδὶ θὲ 
ΒΟΌΚΖ ΙΝ ἔογ, ἴῃ ἃ πογίμεῦὶν ἀϊγεςοη (ν ῆοτε 
ἸΔΥ 86 ““ἰἸδηὰ οἵ Τοῦ 7), ποῖ νεῦὺ ἴῶσ ἔτοπι 
Αϑῇῃϊογεί ἢ.» Κἀσπδῖπὶ (υ. 26). ΟἸΠΔΓΑΧ, “ ρ4]}- 
βλαοα οΔΠρ,) 5. ἃ ἤδπῖθ ΠΟ ἢ ΤΊΔΥ γν6}} ἢδνο 
Ὀεϊοηςεά ἴο τΔὴγ ἀϊδιίηςξ Ἰος4}1{165. ᾿ 

ο Οβαγαοα Ἐαῖδβεγ, “"ἴο ΟΒ δι δχ.» 
“«ΟΠδγδοδ᾽ 15 ΤΟΤΕ ἴῃς δοςσιιβαίίνε ο856 οὗ 
τῆς νοτά. 

ἐδὲ ὕεαυ: ἐδαὶ γε εαἰεά Τιωδίοη!. ΟΟτραγα 
1: Μᾶςς.ν. 1.1. ΤΙ “ Τυβίοηι "--- πηρη οἱ 
Τυ"---εοστεϑροηά ἴο ἴδε [58-Τοῦ, “τηθη οὗ 
Τοῦ, πιοηϊοηοα 'ῃ 2 ϑ88π). χ. ό, 8. ὙΠοΙΣ 
ςουηῖσγ, ἴδε “Ἰαπὰ οὗ Τοῦ" ([υἀάς. χὶ, 1), 
γγ»93 ἃ ρογίίοῃ οἵ Οἰϊεδλά, ῥγοῦδοὶΥ ἰονναγάβ 
[86 πογίμεννοϑί. 

18. «: 2ῶν Τὶνιοΐδει.1 86ὲ δῦονς, συ. 1ο. 
7υἀκβ Παὰ 5εἴῖ οὐυἵ ἔτοπι [ἀπιηΐα ἢ [ΠῈ 
τηϊοηςοη οἴ οηραρίηρ ἴῃ6 ἀΥΠῚΥ οὗ ΤΙπιοί οι. 

ἐδεγ 7ουπά δί»ι ποὲ ἐπ δὲ ῥίαε:. Ἠφ ννᾶ5 
ΠΟΙΒΟΥ δὲ (δϑρίῃ ποὺ δῖ Ομάσαχ. 

7)ῶγ δείογε δὲ δαά ἀμῥαίϊεδεδ αην ἐῤίηφ. 
ἘδΙΠοΣ, " ἴογ ἘΕΥΠΕΕ ζαϊ]οἃ ἴο ΔοοοΙ 1] ἐδ 8 
Δηγίμηρ." ὙΠῸ ψογὰ ἄπρακτος σοηνοΥ5 ἴἢ6 
Ἰάθδ οὗ δῃ δίζετηρῖ ἐρλτοὲ δὰ ἐπ ὦ ἴῃ 
ΔΊ] ΓΘ. 
δὲ τ ἐαδέτι δίδου, “ἢς δὰ ἀορατίεα," 

Ηςε ηυϊίοὰ Ομαγαχ ὑεΐογε [υἀΔ5 ἀπά ἢἰ58 
ΔΙΤΩΥ διτίνοα. 

190. δου δε ἀπά ϑοείβαίεγ ἢ ὙΤὨθ ῥγὸ- 
νδίοηςς οὗ Οτϑοίδῃ πδπΊο8, ουθη δπιοὴρς ἴδε 
οἤο οβςοΥβ οὗ [υ48, 18 ὯΔη Ἰπαϊςδἤοη οὗ Τῃ6 
οχίοης ἴο μῆς (6 Ηε]]οηἸΖίης πιδηΐδ δά 
αἰεςϊοά ὄνοὴ ἴπῸ 9ουπάεδβι ρατί οὗ ἴῃ6 ηφἔοη. 
(Ὀοιρασο τ Μδος. υἱϊ!. 17.) 

αυδο «υεγε οΓ Μαεεαδειμ᾽ εαρίαἱ.. ]υἀ 85 
ἀϊὰ ποῖ αἰϊονν ἰπιϑε} ἴο Ὀς αἀἰϊνετίοά ἤγομι [ἢ 6 



624. 

Β.(. 
εἰσ. σό3. 

ἢ σε 
ζάσης ανα 
«δοείῥα ἕν, 

 : μος. 
5. 43. 
ςανμδῶν. 

ΤΙποίπειβ Παά ἰεΐς ἱπ τὴς ἐογίγαβϑβ, 
Αῦονα ἴδῃ τποιυβδηά πιεη. 

20 Απά ΜΜδοἼοοδδειβ γαηρεά ἢ 5 
ΔΓΙΩΥ ὉΥ ῥαπάβ., δηὰ 5εῖ "πεπὶ ονεὲγ 
6 θαπάβ, αηά ννεηΐῖ δραίπβῖ ΤΊπιο- 
τῆευ89 ῃο δ δδοιῖ ἢϊπὶ δὴ ἢυη- 
ἀγεὰ δηὰ ἔννεπῖυ τποιβαπά πεη οὗ 
ἴοοῖ, ἀηά ἴννο τῇοιαιι! ἃ ἂδπὰ ἢνςε 
Ἀυπάγεά Πογϑβεπιςη. 

21 Νονν ψῆεη Τιπιοῖδευβ ἢδά 
Κπον]εάρε οὗὁἉ Τά Δ5᾽ σοπλίηρ, ἢς βεηῖ 
[ες ψνοπιεη ἂδηά Ἴδη άτεη δπά {πε 
οἴδεγ θαρρᾶρα ὑπῖοὸ ἃ ἰογίγεββ ἍἽδ δά 
“ ὐλγηΐοι : ἴογ {πε ἴονγῃ νγᾶ8 Παγά ἴο 
δαβίερθ, δηἀ ἀπθᾶϑυ ἴὸ ςοπΊε τηῖος δΥ 
Γεᾶβοη οὔ [ἢε βιγδίτη685 οὔ δὶ! τῆς ρίαςα8. 

22 Βυῖ ψῇεη [ἀλ5 ἢϊ5 ἤγϑε θαπά 
ζᾶπια ἰῃ ϑρῃϊῖ, τῆς. δῃαπ 685), δείηρ 
δ τῖτοη νν ἢ ἔδαγ Δη4 τεῦγοῦ τῆγου ρῇ 
τ(ἢς Δρρϑαγίηρ οὗ ἢἰπὶ τῇδε βεεῖῃ 4]]} 
τΐηρβ, Ηεὰ δηιδίη, οὔθ γυπηΐηρ [ἢ] 

1: ΜΑΟΟΛΑΒΡΕΡ, ΧΙ]. ἷν. 20---25. 

ὙΓΑΥ. ἈΠΟΙ͂ΠΕΓ [ἢλϊ ὙΧ1γ., 80 845 ἴπαϊ 86 
[ΠῈΥ ννεῖεὲ οἤδεη ἢυτ οὐὗὨ τἢ6ὶγ ονγῃ 
ἴδῃ, δπὰ πνουπάεα ψ ἢ τῆς ροϊηῖςβ 
οὔ τῆεῖγ οὐνῃ ϑνγογάβ. 

223 ]υἀλ5 4150 ννᾶβ υεῦῪ δλγπαϑῖ ἴῃ 
Ρυγδαίηρ, ἴΠετη, ΚΠ παρ τῆοβα ψίςΚεά 
γαῖ 5. οὗ ψῆοπιὶ 6 5'ενν δδοιςζ 
{ΠΙΓ τῃουβᾶπα πηεη. 

24 Μοτεονεγ ΤΙπιοίπειιβ Πἰπιβεὶᾷ 
[6]} ἱπῖο τῆε παπάς οἵ [)οβίτπειις 
Δηἃ δοβίραῖετ, ψῆοπὶ ἢς Ὀεβουρῆῖ 
ἢ τπυς ἢ ογαίς τὸ ἰεῖ ἴηι ρὸ νὴ 
᾿ς Πἴὸ, θεσδυβε ἢ ἢδλά τηδην οὗ ἴῃς 
]εννϑ᾽ ραγεηῖβ, ἀπά τῆς Ὀγεζῆγεη οὗ 
80Π16 οὗἩ τῆεηι, Ψηο. 1Ε ΠΥ ρυζ Ηΐπι 
ἴο ἀεδῖῃ, 5ῃουϊά ποῖ ὃς γεραγάςά. 

25 δο Ψἤῆδῃ δε Πδὰ δϑϑιγεά {ἢεπὶ 
ν ἢ πιᾶὴν ννογάβ τπδὲὶ ἢ ψοιυ]ά 
γΓεδῖογς {πεπὶ νυϊτῆουϊ ἢαγῖ, Δοσογαάϊηρ 
ἴο τῆς ἀρτεεηιθηῖ, πεν ἰεῖ ἢΐπὶ ρῸ 
ἴογ {πε βανίηρ οὗ {π6]γ Ὀγεῖῆγεη. 

Ῥυγϑυΐϊς οὗ ΤΊ πιοΐποιιβ ΌΥῪ 1ῃ6 ρκαγγίβοῃ ὑνῃῖςοἢ 
[4 σοπηπιδηογ δά ἰεῖ Ὀδμ πὰ πὶ ἴο 
τγοαΐθη Ομαγαχ, Ὀυζ, ἀοἰδομίην ἃ ἔογοο τπάοτ 
ἵννο οὗὨ ἢ15 ρῥγίης!ραὶ οβήοογβ ἴο αἰίδοκ 86 
ΘΑΥΓΙΘΟΩ ἰῇ ᾿ἴ5 δι ΓοημῃοΪ, Πἰτηβοὶ  ργοϑϑοά 
[ογνναγὰ δραὶμϑὲ ἴῃς τηδ! ΔΙΤῺΥ δηὰ {6 οὨϊοΐ 
σοι ηογ. (866 τ. 20.) 

20. “εἰ ἐῤεγι ουεγ 1δὲ δαπά. ἢ ἘδῖποΥ, 88 
ἴῃ ἴΠ6 ϑγτγίας, “ 5εἴ οδρίϑίπδ οὐογ [ἢ θδηά5.᾽" 
Αὐτοὺς 15 4 ΨΤΟηΡ τοδλάϊηρ, ἀπά δῃοιυὰ ὃα 
Ἑ“Πδηροά ἰηΐο τούς. 

απ ῥὀμπάγεά ἀπά ἐαυεπὶν ἐδομταπά γιοπ 97 7οοι.ἢ 
ἼῊΙ5 15 ἃ ν τυ ργοῦαδῖο πυσηθογ. ΤῊ δἰ ρμεϑῖ 
εϑἰϊπιαῖς οὗἉ [οοϊπιθη εἰδοννπογο, ον ἴῃ ἃ γογαὶ 
5γΓο- ΜΙ ασθἀοηίμη ΔΓΤΏΥ, ἰδ ττοοοο (2 δῆδςς, 
ΧΗ, 2}.  ῃϊς ἢ ἀπ δυί μοῦ οὗ ἴπ6 Εἰγεῖ Βοὺκ 
Τεάυςεβ ἴο τοοίοοο (1 Μᾷδος. νἱ. 30). [{|5 
πογοίοτο αἰ Ἰησοησοίναθίο {πὶ ἃ ΠΊΟΓΘΟ 
“ φοιῃτηδηάδηϊ ἢ (506 σ΄. 2) 5ῃοι]ἀ ἢανα οοἱ- 
ἰοοῖϊθρά 12οίοοο. ο“Μ ἴῃ πιυπιθοῦα ἰπ 115 
ἙΤΠδρίογ τὸ ΡΥΘΔΓΥ Θχασρογαῖοα, (866. τ’. 
Σ0, 21, 26, 28, ἄς.) 

21. α ζογίγος εαἰϊοά αγπίο ΦὍἘδ6 5ιὃ- 
δεηιιοπί πιοηίίοη οὗ ἴῃς “το πρ]ο οὗ Αἰαγραῖς 
αἵ (ἰδλιπίοη (τ. 26) Ἰἀσπίῇος. {15 ρίασο νὰ 
τὸ “ (αγηλῖπι "ἡ οὗ [6 ΕἸτοί Βοοκ (τ Μᾷαςος. ν, 
λό, 4.13}, ΜΈΏΙΓΒ 15 μόπογα]ν ον ἴο θὸ 1Π6 
“«Αϑ)ιζογοῖῃ- ΚΝ ἀγηλίηὶ ἢ ΟἹ Οὐη. χὶν. 5. Οη 
(Πο ργοῦδθ]ς διῖο, 506 ἴῃς οοιππιοηῖοη τ δίαςς. 
ν. 206. 

μηδ.» 10 κογηὺ μπο.1] (Οατ οί, ἃ5. ν᾽ Ἰθάτῃ 
ἔγοπι τις ΕἸτϑῖ ΒΟΟΚ (τ Δίδος, ν᾿ 309-43), ὃν 
ἃ ἀσορ ταν ΟΥ̓ νυ ΤΟΥ ΟΌΓβο, αὐν ἴῃ {Π6 
5.ῈΠΊΠΟΥ {Ἰπλὸ, ἢ δὰ τὸ θὸ σγοςςος ΟΟΥΘ 
δὴ αἴζταΚ σοι] ὁ ππακΐο οἡ πο ζοσΐσοβϑβ. 

22. “ιυάας δὶς γε: δαπ4.1] (ΟΟπιράγὸ συ. 20. 
ΤυάδλθΒ μεαά αἰϊνιἀεὰ 15 ἴσγοορβ ᾿ηΐο ϑβθτθγαὶ 
“Βαηά5." 

ἐῤγοισὸ ἐδ αῤῥεαγὶπρ Οὗ δὲε ἐδαΐ “τοι αἱ! 
ἐῤίπφ,.) ΑΑ ταϊγδουϊουβ πηληϊξείατίοη οὗ ἴδε 
Ὀλινιηθ ργθβθῆςθ 8 ΟἰΘΑΥΎ ᾿πίθηάοά, Οἡ ἃ ΡαΓ 
ψ ἢ τῆοϑθο πηθητοποα ἴῃ οἢ5. 1}}. 25), 31; Χ. 29: 
χί, 8; χΥ. 22. Τὴ δυΐϊοτ οἵ ἴΠ6 ΕἸγϑὶ Βοοκ, 
{ποιῇ 116 τηθητίοηβ ἴπε δαῖ[1|6 (1 Μδος. Υ. 
43), 5ᾶγ5 ποίμίηρ οὗὨ ΔΠΥ͂ βυςἢ τηδηϊ ξοϑίδίοη. 

24. Τὶ»ιοίδες . .. 7ε|] ἱπίο δὲ δαπάς οὗ 
οι δες ἀπά δοοίβαϊεγ. ΤΗΐδβ 15 ποῖ κἰδίο 
ἴη τῃ6 ΕἸγβῖ Βοοκ, δηὰ 15, Δρραγθηῖγ, ἀ15- 
Ὀοϊενοὰ Ὁ Ενναἱά δπὰ [  δη δ[δηϊ εν, ννῆ0 5ΑΥ͂ 
ποίπίηρ οὗ τ, Βυῖ [ἢς ἴαϊο 15 ηοΐ οὴθ ψῆϊοῖ 
[ἴ τννουἹὰ αν θθοη ψόοσῖῃ νν ἢ ]6 ἴο ἱητοηΐ; 
δηὰ 1 τηὰγ ἔα τὶν Ὀ6 τοραγάοα 45 οπς οἵ ουγ 
διυῖ Ποῦ 5. σοπίΓ θυ Οἢ5 ἴο πε ὨἰδίοΙγΥ οὗ ἴῃς 
Ῥογὶοά, 

«αὐ γαῖμρ ἐγ. ἢ ἘἈδίδοτ, ἦν ἢ παυςὰ 
ἑροβία το." ὙΠ6 δυῖθοῦ πιο (Παἱ ΤΊΠπιο- 
{ποὺ5 ἰηνοηϊοᾷ {Π6 νοΐ δίοσυ οὗ ἢἷ5. πᾶνυίηρ 
[Θνν]5ἢ σαρεῖνεβ ἴῃ [ἰδ ρόνγοσ, ἡνῃο νου ]Ἱά δ6 
11 -ἰτοαϊοὰ 1Σ ἢς ννετγε ρα ἴο ἀθδῃ. 

ξις. ΟΑΡΤΌΞΒΕ ΟΕ ΤΗῈ ΑΤΑΒΟΑΤΕΙ͂Ν ΑΤ 
ΟΑΚΝΙΟΝ -- ἈΝ, ΟΕ ΕΡΗΒΟΝ-- ΈΤΟΣΝ 
ΟΕ ΙυὉῦὰβ ΒΥ ΨΑΥ ΟΕ ΘΟΥΤΗΟΡΟΙΙ5 ΤῸ 
ΤΕΒΌΒΑΡΕΝ. 

286-31. ΤΠβ Ραβϑᾶξε τιἢ5 αγα οὶ νι ἢ 
τ Δῖαος, γ. 44-54. ΠῚ Υ ΠΙς ἢ [Ὁ ἀρτεοβ ἴῃ 8}} 
(πὸ πηαὶπ μασι σιϊατθ. [ἴ δά ἀ5 ἴΠ6 ἔμεῖβ, [ΒΑ 
Ι,γ515 Βα 4 ἤοιιδα ἰη Ερἤγοη, διὰ {μαΐ ἴδε 
ἰη Πα Δηῖ5. οὐὁἨἁ δογτΠορο 5. (ΒΕ 8.5 η8η) Πἰτοὶ 
Οἱ {ΠἸΘΠΑ͂ΙΥ [ογπὶβ νν 1 [6 [ἐνν5 οὗ (ἢε ΥἹΟΙΠΗΥ. 

αἰ. τό. 



εἰς. τό3-. 

Ε͵Τδς ἰ5, 
εν τς. 

ὀξώφρ ὅπ ἀρ κωρυὼ οϑνν μὰ ἠωσθνῖώσως, Ἔσο, 

ν. 26----21.] 

26 Το ΜΜδοοδθειβ ππᾶγο ῃοα ἔογιῃ 
ἴο Οὐλγηίοῃ, δηὰ ἴο τῆε τεπιρὶς οὗ 
᾿Αἰαγραῖίθ, ἀπά τπεγὲ ἢ 8'θνν ἢνε 
Δηὰ τνγεητγ τποιυβδηά ρεΙβοη8. 

27 Απά δῖίϊεγ ἢς μδά ρυῖ ἴο ἢϊρῆς 
Δηὰ ἀεβίγογεά τῃεπὶ, [445 τεπηονθά 
τη Ποβὲ τοννατά Ερῆτοη, ἃ ϑβἴγοῃρ' 
εἰτγ., ψθεγείη ᾿υγϑίαβ ἀροάς, ἀπά ἃ 
στοαῖς πλυϊείτυ ἀς οὗ ἀΐϊνεῖβ πδτίοηβ, ἀπά 
τῆς 5ἴγοηρ; γουηρ πηεη Κερῖ τῆ6 νν}8115, 
Δηἀ ἀεξεηάεά {π6πὶ πηρ Εν : ννῃδγείη 
Αἶδο νγᾶβ ργεαῖ ργονίϑίοη οὐ δῃρ!η68 
Δηα ἀλγῖβ. 

,)8 Βυῖ ψῆεη [πάλ5 Δπὰ ἢϊ5 σοπι- 
ΡδηΥ ᾿ιδά ςδ]]εἀ ὕροη ΑἸπηρμῖγ (οά, 
ψῃο Ψ ἢ5. ροννεῦ Ὀγαακεῖῃ τῆς 

1: ΜΑΟΟΛΒΡΕΚ. ΧΙ. 

βῖγεηρίῃ οὗ ἢϊ5 δ 6 πΊ168. {ΠῸγ οη [ἢ 6 
οἰξγ, δηά 5]ενγ ἵνγεητγ δηά ἤνε ἴδοιι- 
58Πη4 οὗ τῆεηι τῆδι νγεγα νυ τῆϊη. 

29 Ετοπὶ τῃεποα {πὲγ ἀεραγίεά τὸ 
ΘΟΥΓΠΟροΟΪ 5, ΜΠ ς ἢ ἸΙεῖ οἰχ μυηάγοά 
ἔυγοηρ 5 ἔτοπὶ Γεγυβδίεμι. 

20 Βυῖ ψῆξη πε [ενν5 τῆδι ἀνγεὶς 
ἴπεγε ἢδ4 τεϑι πε τῆλ τῆς ϑογιβο- 
ΡΟ] ΠτΔη5 ἀδαὶς ἰονίηρὶὴν συ τῆεπι, 
δηὰ εητγεαῖεά τῆθτη Κιπαϊγ ἰῃ τὲ 
τίπτε οὗ {Πεἰγ δάνεγϑι ; 

21 ΤΠ αγ ρᾶνε {Πεπὶ {ΠΔηΚΚ5, ἀ651Γ- 
ἵπρ ἴπεηὶ ἴο ὃς ἐΠἸΈΠαΪν 51}}} υπῖο 
{Πεπὶ: Δη4 850 ἴΠδῪ σδπιὲ ἴο Τεγι- 
58|6πΔ,) ἴῆ6 ἔξαϑδὲ οἵ ἴῇε ψεεκβ δρ- 
ΡΓοΔΟἢίηρ,. 

[15 Θϑιϊηιαΐθβ οὐ [Π6 Ὠυπλθογβ ἰδίῃ ΌΥ [1τ4645 
ἃΓ6 οὗ [Π6 ἀἰδι14] ὀχαρ βογαῖεα σμαγασίοσ, (δὲ8 
1ῃ6 σοιηπηθηῖ Οἢ Ὁ. 20.) 

46. ἐῤε ἐφριρίες Καὶ Αἰαγσαι 2 ὌΠ δαῖμον 
οὗ {π6 ΕἸτϑῖ Βοοκ μᾶ5 “16 δον ῥγεείπεὶ (τέμε- 
νος) ἴῃ Οαγηπῖπι᾽" (οἰ. ν. 43), ἢ τνὰ5 
ον άθητν ἰάγμα ἐποιρὴ ἴο αἰογὰ ἃ σαιηρίηβ- 
ἔτουηᾷ ἴο ἴππ6 τοσηπδηΐ οὗ ἴπε ἀοίεαλίοα ἀΥΓΆΥ. 
Αἰατραῖϑ, οσ οι κοῖο (Β εὐ κοί ]5), ννὰ5. {Π|0 
σγοαῖ ϑυτίδη παΐισγα κοάάοϑος (1) δά 5 ΥΓ8), σούς 
τοϑροηάϊηρς ἰο ἴῃς Ῥμαπίοϊαη Αϑῃζογεῖῃ δηᾷ 
1η6 Βαδγ]οηΐδη ᾿ϑϊαγ οὐ Νεησα. ὙΠ6 οΠϊθΕ 
5οδίϑ οἵ Πδὺ γνόσϑιρ ινοτο Η ἸΙογᾶρο 5 (Μαῦορ) 
δηἀ Αρποκ οὐ Αρῆδοα. Οἡ 1158 ὀϑϑθηῖίδὶ 1πὶ- 
Ριιγῖν, 566. Επιδοῦ. Ὑπτ. (ὐοπδίδηϊ. 1. 56; 
ποίη, ς ) 64 ὅγγα, ξὃ 4-ο. 

27. Βρῤῥγοη, α σἰγοησ εἱγν.}] Οἡ [ἢς6 ΔΘ ΠΠΠΥ 
οἵ “ἔρμγου ἢ ψ Οορἤῆγιῃ (ΡοΪΥὉ. ν. 70) 
δηᾷ 1[ἴ5 ργόῦθαῦ]ς ρμοϑβιτίοη, 566 ἴῃς σοπητηεηΐ οἡ 
1 δίδος. ν. 46. 

«αὐδογοὶ 1.γείας αδορ)] ὝὍὝΤΠΟ νοῦ ἠο65 
ποῖ Ἰηϊοηά ἴο 5δαν {Ππῶ| ἃ γϑῖα5 ας η΄ ΕΡἤτγοΣ 
αἱ {τὸ {πιὸ οὗ ἀπὸ βίορο, δῖ (παῖ ἢ6 παά ἃ 
Βοῖι56 {ΠογῸ, ᾿ὴ νῃ]Γ ἢ Πὸ βοπιοῖηθ5. γοϑιἐρά. 
ὙὝΠΟΥΙΘ 15 πὸ πα ργο ὉΠ ἴῃ {{|15 σδιαϊοπηοηΐ, 

απά α σγεαί τ μά 9 ἀϊπ'ογ. παι ίοης.} 
ΟΟΙΠΊΡΩΓΟ τ᾿. 11. 

28. «αὐὲπ Ψιάας. .. ῥαά εαἰρ εροπ ΧΑ, 
»ῖσ ιν Οοά.}] 1,Δἴθγα!γ, “ροη ἴῃς Πγηαβι."» 
(οπηραῦὸ «Ὁ. 15. 

29. δοῥοροί.] (ΑΙ οὰ “ Βοίμ- 5παη “ἢ ἰὴ 
1 Δίλος. ν. 52, ἃ5 1) [ο5ἢ. Χχυὶ. τας {πι| τς. 
27, ἀπαὶ ρσοπογα!ν τη τῆ σαηοηϊοαὶ βόοκβ οὗ 
{πὸ ΟἹ ᾿Γ ϑιαπιηοηῖ---- ΒΟΥ ΓΠἸΟΡΟ] 15 ἢ ΟΠ]Ὺ ἰνογα 
δὴ ἴῃ {ι6ππ|Ὲ 1}. το. ΑΠΟΙΘΠΕΥ {ἰπ6 ον θ6- 
Ἰοησοὶ ἴο {πὸ (ὑππαδηϊῖοθ, δηεὶ τοπὶ {Ππ 01 
ῬγΟΡΑΌΪΥ τοοεῖνο 5 ας οἵ ΒοῖΠ-ϑΠολη 
οὐ βοίῃεϑῆαη, ὍΤηδ πιῆ ““ϑογτπορο 5 ἢ 
(Σκυθῶν πόλις) 5 ἢχοϊ [οιηά ρίνθῃ τὸ ἴἴ ἴῃ 
ῬοΪγ 15 (Υ, 70, ὃ 4), ἡο ντοῖς δθοιΐ Β.6. 

“420ε.---- οί, 12]. 

140, Δηἀ Αβεγυναγάβ οσσυτβθ 845. [86 σορυϊαῦ 
Οτεοο- οπίδη πᾶπηθ ἰπ δίσγαῦο, Ρ]ηΥ, Εἰι56- 
δῖι)5, Ιοβεριιθ, δηὰ ἴπθ Π{᾿|Π γασῖοβ (" [ἴη. 
Απ.᾽ Ρ. το7; “τ. ΗἰΘγοβοὶ. Ρ. 586), ΤΔ11}- 
ἰαἰηΐης ἰἴ561 {Π] τῆ6 τἰπλὸ οὗ ἊΝ απ οὗ Τ γα, 
ἴοΓ ΒΟ ἴἢ6 οἱ πδηηθ σοι ἰη τ᾿ 6 ἔοστη 
οὗ Βείβϑαη. ϑουίμορο!!β ἰ5 ποιρξς ἴο ἢανα 
ἀογινοα [15 παπὴθ ἔγοπη ἃ 5ε:{]οτηθηΐ οὗ δογτῃδης 
δῖ ἴῃ 5ροΐ, πιδήῖδ ρεγῆαρβ δἵ ἴπ6 {ἰπ|6ὸ οὗ 16 
στεδλί ϑουγίῃϊς ἰηναβίοη οἵ Ῥαϊεβδίίης πιλοπιϊοπθά 
Ὀγ Ηετγοάοέξι8 ([. 196), ψμΐς ἴοοκ ρίας δυουῖ 
ΒΟ, όοο. [Ἰ{ νν88 δῖ δ]] {ἰπλὲϑ5 τλοσο ἃ ᾿ιθαίπθη 
{Π4ηὴ ἃ Ϊοννίϑῃ οἷ (πάρ. 1. 27; ΜΙβῃπα 
.Αδοάδ Ζαγα, 1. 4; [Ὀβερῆ. “ Β6]]. 1 ἀ.ἢ 11. 18, 
ὃ 3, ἄς... 

σἷκ ῥμπάγε γεγίοπφε ζγοηε “εγισαίεν. 
ὙΠΙ5 δϑιϊπιαῖς 5 (ΙΓ σογγοςῖ, Βείβαῃ 18 
ἀϊδίαπί ἔτοπι [γι βαοπι, ἃ5 ἴπὸ στον ἢϊοδ5, 
ΠΘΑΥΙΥ δοο 5ίδαθβ, ἀπά ςοιϊά ηοῖ Ὀ6 τοδομοὰ 
ὈΥ ΔΗΥ ογάϊΠατΥ τοιΐο Ἰποὰ  δη διϊρτηθηΐα- 
τίοη οὗ {Π|π ἀϊδίδησε ὈΥ δἱ ἰδαϑδὲ ὁῃθ- ΠΠἢ. 

80. ἐῤε δεσίδοβοίμαπς ἀεαίξ ἰουλισὶν αὐ 
ἐῤερι.) ΤῊΙ5 ν5 ηοΐ 50 αἵ ἃ ἰαῖοσ ἐαἴο.0 Οἡ 
116 Ὀγοακίην οὐ οὗ [6 )αϑσῖ Βοπιαη νγᾶγ, Α.Ὁ. 
ός, ἴῃς μοδίμοη 1ΠΠῈΡ ἴα Ππῖ5. ΓΟ5Θ τρ ασαϊποῖ 
{πε ῚΓ [ 5}. [0] ον τ  ΠἸ Ζοη5, ἀπα πλαββασγρά 
τποῖὴ ἴο ἴῃς πυαθΓ οὗ 13,)οοο ([050}}.. " Βε]]. 
71. λον). 

31. ἐφὲν γαῖ 19 ϑογισαίορ».Ἶ (ΟὈΟΠΊΡΩΓΘ 1 
Μάᾷδος. ν. 54. [{|5.ἃ ἥδνν ἰαςῖ, σοητδυτο ΒΥ 
{πὸ ΤΟΥ οὗ {ἰ5. οοκ, {παξ {πὸ γϑίιση ἰπι- 
πιο δῖον φγοσράρα τῆς Εραβὶ οὐ Ῥοηϊθοοσῖ, 
Οπ {τὸ Δρροϊδίίοη “ Εφαϑδε οὗ δυο Κβ, 566 
[)ουῖ. χν]. το, 16, Δηἀ σοτηραγο 1,6 Υ. ΧΧΙΝ. 15, 
16. 

δ 16, ἘΧΡΕΌΙΤΙΟΝ ΟΕ Ι͂ὕ0Ὰ5 'ΝΤΟ [ὑυὺ- 
ΜΩΑ. ΟΟΠΟΙΛΔΒ 15 ΝΕΛΕΙῪΥ ΓΑΡΤΌΒΕΡ. 

ἸΕΕΕΑΛΑΤΥ ΟΕ ΗΙΒ ἌΚΜΥ. 

382-387. ΤΕ ὀχρθάπίοη ἰοιοῃ οι οἡ ΒΥ 1Π 6 
δυίμοτν οὗ {ἰς ΕἸγϑῖ οοκ ἴῃ ςἢ, ν. 65 15. Πούδ 
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626 1. ΜΑΟΟΑΒΕΙΕΒ. ΧΙ]. [ν. 32---37. 

Βι τό. 32 Απά ἅἴεγ τῇὲ Μμέσει, οι εά ἢ ψουϊά Βανε [Ἄκεπ τπδξ ςυγβθὰ τηλη Βς. 
Ῥεπιεςοβῖ, {ΠῈ}Ὶ ψψεης Ὁ δραίπϑὶ αΐνε, ἃ μβογβεπιδη οἵ ΤἬγαςία ςοπιίηρ 

"ον, (ὐογρίᾶβ ἴδε ρονεγηογ οὗ ᾿]ἀιπλθᾶ, ἀροη ἢἰπὶ ἰβηιοῖε ΟἹ ἢΪ8 5ῃοιι άετ, 30 ἐθημε 
ἐξόν 422 ἜοΟ οἄπιθ οὐὐ ἢ τῆτες τπδῖ Οσογρίλ8 δά υπῖο Μαγίβα. βαρ δα 
5:58.“ τῃοιϑᾶπα τηεξη οὗὨ ἔοοῖ δπὰ ἔϑιιγ ἢυπ-Ἢὀ. 46 Νον ψΠεη {Πὲγ τΠδῖ ννεγε τ τρνκείς 

᾿( σογρίαβ μδὰ ἐουρῆς ἰοπρ,, δληὰ νγέγε εἰρκέδσ: 
ὙΨΕΆΓΥ., [υἀλ85 οΑ]εἀ ἀροη τῆς [,οτγά, αὐπ ἐν. 
ταὶ ἢ6 ψουϊὰ 88εν δἰ πη5 6] τὸ δὲ ἐσροτ 
τῆ ΙΓ Πεῖρεγ δηὰ ἰεδάεγ οἵ τε δαῖι]6. ξεν. 

ἀγεὰά Πογβεπιθη.. | 
34 Απά [τ Παρρεπεά τπδϊ ἴῃ τΠεὶγ 

ἜΕΩΕ (ορεῖῃεγ ἃ ἔενν οὗ τε [ενν8 
ἃ ψνοΓο ἰδίῃ. 

35 Αἴ νψ ςἢ εἰπε [οβτΒειιβ, ομς 
οὗ ΒαἼδθηογ᾿β σοπΊρδῃυ, Ῥῆὴο ννᾶ8 οἡ 
ΠοΙβοθάς Κ, ἀπά ἃ ϑβἴγοηρ πιδη, νγ7ᾶ8 
511} ἀροη (ὐογρίδϑβ, απ τακίηρ μο]ά οὗ 
ἢϊδ οοδῖ ἀγενν ἢ!πὶ ὈΥ ἔογοε ; δῃηά ἤδη 

37 Δμά ψῇῇ τῆδι ἢς Ὀερδη ἴῃ ἢ 5 
οὐ ἰδηρίλρε, δπά βιηρ ρϑδὶπιβ νγτἢ 
ἃ ἰοιιά νοῖςδ, 4δπηά γι ηρ ὈΠΑΥΨΑΓΕΞβ 
ἀροη (ΟοΓρίαϑ᾽ πε, ἢ ρυζ τΠ6πὶ ἴο 
βιρῃι. 

δἴνθεη ἢ δοπὶα ἀοία!!. [{ ἀρροᾶῦβ {μαῖ 
ΟοΥρίδβ ννὰ5 ἴῃς ἰοδάοσ ἀραίηδε ψνῆοπι [ἀΔ5 
ςοηϊεηάθά, [25 Πδά οΟηὶν ἃ 5π|4}} ἀΥΠῚΥ (Ὁυ. 
31), Δηἀ νγὰ58 ἰπ ἀδηῆρεσ οἵ βυβογίηρ ἀοίεραϊ, 
δυῖ ὈΥ δῇ ἀρρϑδὶ ἴο {ῃ6 το] ρίουβ ἔβοὶηρ οὗ ἢ!5 
ἴΓΟΟΡ5 βαϊηεά ἴπ6 νἱεΐοσγ. [π ἴδ βίγιρρ]Ἂ 
Οὐογρίαθ ννὰ5 αἰπηοϑί σδρίιγεά ὈΥ ᾿οβιτΠ 6115, 
θυΐ ἐβοαρθὰ τῃγουρὴ ἴπο ἰαϊζον θείης ψοιηάεά. 
Νο πιδηΐϊίὶοη ἰ5 πιδάθ οὔ Ηθῦγοῃ, ψἢϊοῖ, δς- 
οογάϊηρ ἴο (πὸ διίμογ οὗ (6 Εἰγϑὶ ΒΟΌκ, ννᾶβ 
σδρίιγοα Ὁγ [πά85. 

32. αὔεν δὲ ζεασ! εαἰοά Ῥεηπίθοου! ἢ Οοπι- 
Ρᾶγα ΤΟΙ 1. 1. ὙΤἼῈ πᾶπὶθ ἰ5 ἃ ἰγαηβίφίίοη 
οὔ ἴὲ Ηοῦτεν ὈΦΌΠ ᾽ν, νης ννᾶβ 
εἴνοη ἴο ἴῃε Ἐδβεϊναὶ Ὀοοδυβο ἰξ ἴ0]} οὐ {Π6 
{ππ|εῖ ἀν αἴογ (ἢ Ῥαββονοῦ βδρυαῖῃ (1μον. 
ΧΧΙΙ 1, 16). 

Οονρίας ἐδὲ χοπλογηο Ὁ ἸΔιρπεα ἢ ΟοΥρίδ5 
ἢ85 Ὀθθη δἰγοδαν τηθηϊοηδὰ 5 ἴῃ ἰθάσιιθ νυ τῇ 
(η6 ΙάΔυμηθεᾶηβ ἀραϊηδὶ [τ|445 (οἷ. Χ, 14,15). 
Ης ᾿ιδ4, 5ῃογί)Υ Ὀεΐογο [ἢ]15, ἸηΠΙςῖοα ἃ ἀείραϊ 
οἡ ἃ Ὀοαγ οὗ [εἐνν5 ψῃο Πδὰ αἰϊδοκοά Ταπηηΐα 
ππάθγ ΑΖατῖαβ δηά [οβορὴ (1 Μᾶδςς. νυ. ς6--6ο). 
Ηϊ5 σοπηπηαηςΐ βθοη5 ἴο πᾶν οχίοηάρα οὐοῦ 
[ἀυπηαα ἀπά πογίμογη Ῥμ]ἰϑεϊδ. 

33. ἢ ο εαριό ομὐ «υἱὲ φγο τρομφαηπά 
»16}.} ΤὍῊΪ5. τΥδ δ᾽ τ! Οἢ τηάκὸβ (ῃ6 Θϑεϊηχαϊο 
οπδ οὗ {Π|Ὸ ΔΥΓῚΥ οὗ Οογρῖαθ. Βυῖ {πότ σδῃ 
Ὀς {π|18Ὲ ἀοιδὲ {παῖ τπ6 δυΐμοσ ἰηϊεηάς τὸ 
εἰν {Π6 πυμλθοΥῦβ οὗ [86 ἀγπΥ οἵ [π 415. (866 
(τ πηπὶ αὐ )ο..)ὺ ΟοΥρίαϑ 5 ἔογοθβ νοῦς Ρτο- 
ῬΔΌΪΥ ΓΟ τποῦὸ πιηογοιθ. Τχαηϑαῖο-- 
“ΝΟ Β6 σας οὐἱ τ {γος τποιιαης 
ΠΊΟΠ,ἢ 

55. δομιφοια, ομὸ ΟἹ Βαζοηονς εονρῃραη».] 
[τ νοι] δού τῃαῖ {15 “ 1) οϑ δ ι5 ᾽ 15 ποῖ 
(ἢ σοπηπηληοΓ ΟΥ̓ αὐ. 19, 24, ΟΥ δ6 ννοιυ]ὰ 
ποῖ πανὸ θοοη σα] “4. σογίαϊη 1) σι ποῖα ᾽ἢ 
(Δωσίθεός τις), “ΤὯπο οἵ Βαςοηοῦβ πλοη.; 
10 ν 85, ἀρραγοηεν, ἃ σοτηπΊοη 50] ἱοῦ. 

«οἷς αἰ πβοη Οογοίας.] ΒαῖποΥ, αὐ τ οΒοὰ 
ΑἰπιΒ017 ἴο Οογρίηβ: ἢ δὶ πιλάς ἃ 50[ ρθη 
[11 -- ΟΠ οπμο ἀη σποοιηΐοῦ, ἀπ που 
ποῖ θὲ ἀςηϊοί, 

ἑαξίπρ δοίά 97 δὲς εοα!. ἘΛαῖΠογ, “ σατο δίης 
μοϊά οὗ 15 9106 Κκ." Το ἐὐῤ͵α»7: νγᾺ5 ἃ ϑυτῖ 
οὗ οεἱοαῖς οὐ βοαγί, [δεϊοποά σχοιιηά [6 πος, 
πὰ πδηρίης Ἰοοϑεὶν Ὀε δ πὰ [πὸ νναστίοσ. (866 
δια 8." Ὀιςῖ. οὗ Απεᾷᾳιτιεβ,᾽ ουΐϑ οἡ Ρρ. 19ὅ, 
275, 276, 519, ἄς.) [Ιἴ νν85 δδϑὶὶν σδυρπῖ 
Ἰιοϊὰ οὗ, αηὰ ραν ἴη6 πὴ ψνῆο 5οἰζδὰ ἴἴ ἃ 
ὕταϑῦ οἵ ἢ΄5 ἔοα νυ οἢ ννᾶ5 ποῖΐ ΘΔ 5}} Ὁ ἐϑοδρεά. 

α ῥογεονριαη 97 Τῤγαζία σοηρηῆπρ Ὡροη δῆτ. 
ΤὮο ΤὨγδοϊδῃβ νυ γ τεποννη δα 85 "Πρ ἢ -ἅγηὶ 
ἴγοορ5, δηὰ βεγνεαὰ Ὀοῖμ οἡ ἔοοϊ δηά ποῖϑε- 
ὕδοκ. ἘΠΕ ΟΕ σΟηδίδΥ δηγο θὰ ἃς 
ΠΊΘΓΟΘΏΔΙΙΘ5 ΟΥ̓ {πὸ ΕΡΙοπὶ, ΟΥ̓ “ ϑιισοθββοῦθ" 
οὗ ΑἸοχδηάθγ, δηὰ ἂζὲὸ ἔοιιηαᾶ βογνίηρ ἰῇ αἱ- 
τηοϑὲ 811 [π6 ἰάγρθ ἂγπιῖεβ ςο]Ἱοοῖοα ὈΥ {δοπὶ 
(866 ΡοϊΪγθ. ν. ός, ὃ το; 79, ὃ 6, ἃς.) 

“γιοΐς ΟἹ δὶς «“δοιμίάεν.) 7.2. Ἠΐϊδ ἅττ δῖ [πε 
βῃοι)]άογ. ((οπιραγο οἷ. χν. 30.) 

Οονρίας πεά ὠῖο αγίσα.) ““Ματγῖβδ," (δε 
Οτοοκ οαυναίεηΐϊ οὗ {6 Η οῦγενν “ Μδγοβῆδῆ," 
ννᾶ5 (6 δὴ οὗ ἃ οἰ οὗ [πἀ δῇ 5ἰζυαίςα ἴῃ 
{6 ἰονν ΡΠ] κτίης ρῥἷαιη, οὐ δμοίεϊδῃ. [{ νγὰ5 
ἀϊδταηΐ ἔγοιῃ Η εῦσοη δϑουΐ [Ὠἰγίθθη π|}165 ἴο 
{π6 Ὠοτίἢ -τνεϑῖ, οἡ [6 ἀϊγοςῖ γουΐο ἴο Αϑἢ- 
ἀοά. Ιἴ βθοῃβ ἴο δὲ σεργεβεπίεα ΟΥ̓ ἴδε 
πιοάοτῃ “ Μαγαβὰ" (ΚΒ οὔίηβοῃ,  Β ϑθαγοβοβ, 
νοὶ]. ἰϊ. ΡΡ. 67, 68). Ὑὴ6 ϑυτίδς δἰίθγαϊίοη οἵ 
Ὁ ΜΑτίϑα" ἰηΐο ““ δαγηατία " 15 αυϊες ἱπάε- 
[0 Π510]6. 

36. «ὐδοη ἐδον δαὶ «ὐεγὸ το Οογρίαι δα. 
ὥὌιχδε ἰοηρ απ «ὑεγε «υεαγγ.] ““ΟΟΓρίΔ5 "15 
[ὁ τρδάϊηρ οἵ ἃ ἔθν Μ4|55. οἠἱγ; [86 δτεαδῖ 
ΤΑΔ ΟΣ δᾶνο “ Εβάτιβ,, Α [Θν]ϑι, ἀπά 
ποῖ ἃ ϑυτο- Μδοθαοηίδῃ, σοπιπιδηάεσ 18 (εγς 
ΔῈ} ἱπιοηάθά. Νοῖς παῖ “ ΕΖΠ" (Ξ ἔ5- 
ἐτῖ5) σου 85 ἃ [δνν]8ἢ Πδπλδ ἴῃ σ ΟἿΓ, ΧΧΥΙ͂!. 
26. 

37. αὐἱ δ ἐραὶ δὲ δεσαη ἐπ δὶς οαυη ἰαηφπαψε 
απά τις ρεαίν. ἘἈδΐμον, “νὰ (μα δα 
19ὰἃ οὗ, ἱπ [9 πδίθΐο! 81 του Ό6, [80 Μ͵ΧΥτ- 
ΟΥΥ̓ ἰδαῦ ψ88 οἱπθὰ ψ 1 ρ54|Π|5.} δ0Π|Ὲ 
ὙΠ] -Κηονη ννα-σοηρ πιυδῖ Ὀε πηοδηῖ, 

Οονχία᾽ »πεπἢ ὙΠῸ ΔΙΤΗ͂ ΒΟ ΟὈΓΕΙΔΘ 
μαὰ ͵ι5ῖ ἀοβεγίοα, (δ6ὲ τ". 3:.) 



ν. 38--42.} 11. ΜΑΓΟΘΟΑΒΒΕΒΙΕ 5. ΧΙ]. 6.7 

Β. ς. 38 80 [415 ρλτῃμεγοά ἢ5 μοβῖ,) ἀπά οἠβ παῖ νγᾶ8 βἰδίηῃ {Π6Ὺ ἔουηά τῆϊηρθ 8.6. 
“ἘΣΡ ρᾶπιε ἰπῖο {πε οἰτγ οὗ Οἀο]]απι. Απά ςοπβεογαῖθά το τῆς ἰϑοΐα οἔ τῆς [.π|- ἘΞ 

νγῃοη τῆα β8ενθπῖῃ ἀδὺ σλπΊ6., ΤΠ6Υ 
Ρυγιπεά τπεπλβεῖνεβ, 45 {πε Οοἰιϑίοπι 

πἰῖε5, ἢ ἢ 15 ἐογδιἀάεη της [ενν8 
δγ “τῆς ἰαννγ. ὙΠΘΠ ΘΝΕΓΥ ΠηΔΠ 880» « Ὅεαε. 7. 
τῆλε τοι γα ἴῃς σδιιβεὲ ψνδεγείογε “5 "δ 

ἐώπξ, ὦ. 

ννᾶ3, ἀπά Κερὲὸ τῆς βαῦθαῖῃ ἴῃ (πε 
84Π1|6 ρίδςε. 

239 Απά ὑροη τῃ6 ἄλγ (οἸϊοννίηρ, 
[45 [6 868 Πδά δεεη, [425 Δηα ἢΙ5 
ΠΟΙΏΡΔΗΥ σΔπΠ16 το ἴ2Κα ὺὕρ ἴἢε δοά 65 
οὗ τῇεπι τἢδι ννεγε βἰαίη, Δη4 ἴο ὈυΓΥ 
(ἤδη ἢ ΤΠΟΓ Κιηδηιθη ἴῃ τΠ6ὶΓ 
[Αι πευϑ᾽ ρτάνεβ. 

40 Νον ὑπάεγ ἴῃ σοαδῖβ οὗ δνεγΥ 

ΤΠ ΕΥ̓ ννεγα ἰδίῃ. 
41 ΑἹ] πιθὴ τῃεγείογα ργαϊβίηρ τ[ῃς 

ΤΙοτγά, πε τρῆζεοιβ πάρε, νγμῃο Βαά 
ορεποὰ τῆϊηρ5 [Πδῖ νγεῦα ἢϊά, 

42 Βεῖοοκ τΠεπηβεῖϊνεβ τπῖο ργάγεῦ, 
δηα εδουρῆς πὶ τῆδς 16 5ὴ ςοπι- 
πλϊ τε τηϊρῆς ΠΟΙ θὲ ρὰς οὐ οἔ 
γειμειδγαισθ. Βεβίάθβ, τπαῖ πο ὶς 

τή. ΒυΒΙΑΙ͂, ΟΕ ΤΗΕ [ΕΒῊ 5Κ.ΑΙΝ. 8)15- 
ΟΟΝΕΒῪΥ ΟΕ [ΡΟ],.-ΟΕΕΕΒΙΝΟΒ ΡΟΝ ΤΉΕΙΒ 
ῬΕΆΒΟΝΒ. ΑΤΟΝΕΜΕΝΥ ΜΑΡΕ ΕΟᾺ ΤΗΕΝ. 

838-45. Τυάδαϑ, Δἴογ (Π6 δδῖι]θ, οσσυριοά 
“ΟὐΖο]]4πὶ ᾿ οὐ “ Αὐἀυ}]απ|,᾿ δηὰ ἴσο σχοϑῖρά 
«ἰυτίπρ ἴῃς ϑαῦῦαιῃ. Οη {π6ὸ ἐδ  (ο]ϊοννῖπς 
"6 φχοςεεάβφᾷ ἴο ὈυΣΥ ἴπῈ Ὀοαϊο5 οὗ ἴδποβςε 
50 16 γὙ5 Ὀοϊοπρίησς ἴο Πὶ5 οὕνῃ 5ιδ νο Παά 
αι ]θη ἴῃ ἴπ6 ἤρῃς. Ασςςοτάϊης ἴο ΟἿΓΥ δυΐπογ, 
τ ννᾶ5 ἔοιιηά {πῇ 4}} [ἢ 5]δίη μαά, ςοηςοαϊθὰ 
Οὔ {πε Ὶ]Γ ρδύβοῃβ, οὐ͵οςῖϊβ νοῦ παὰ Ὀόθη 
᾿αγτιοα οὔ ἔγοση ἴΠο 140] ἴοπρ]65 οὗ [δπιηΐᾷ. 
Ηδξηςο {ποῖγ ἀθαῖῃβ νοῦ σοραγάθα ἃ5 Ὠἱνπ6 
ἡπάρτηεηί5. [π645, Πανηρ ᾿ππρτονεὰ {Π6 οὐ- 
ςᾶϑίοη ἴο νναγῃ [ῃ6 ῬΕΟρΙο δραϊηϑδί ἸΔοἸ δ ΓΥ, 
τηδλάθ ἃ σο ]θοῖοη ἴοσ δὴ οἤργιηρ ἴο ὃς 5θηΐ 
ἴο [Θππι5α]οπι, ἴῃ Θχρίατίοη οὗ ἴΠ6 δη νυ] ςἢ 
1}15 50] 1 γ5 μδὰ σομπηπλ 64. 

38. ἐῤῥὲ εἰξν 9 Οὐο]α»..}) Δάυ]]πὶ ἀρρθαγβ 
5 ἃ (ὑδηδδηϊΐς οἰἵγ ἴῃ [οϑ]1. ΧΙ, 1 ς (σοπΊρᾶτὸ 
Οϑοη. ΧΧΧΥνΠ. τ, 12). [Ι͂η ἴπο ἐϊνιβίοη οὗ [ῃ6 
ΗΟΙ͂Υ 1,Δηὰ ἰἴ ννὰ5 αϑϑϊρηθά ἴο [δ (ο5ἢ. 
χνυ. 35). ΤῊΘ ῥΐασο ἀρρθαῦβ ἴο ἴανθ Ὀδθη ἴῃ 
της 586 ζΔἢ. [{ 5 ΡΓΟΌΔΡΟΪΥ Ἰἀοητ θα ἢ 
τῃ6 “ Αἰά-6]- Μ᾽" ἠϊδοονογοά ἐν Μ. ΟἸεστηοηῖ- 
Οὐδῆηοδιι, ἤθαγ ὙΠΙΟΠ 5 ἃ σᾶνδ, “ 5:ἘΕἘἦἠ ᾿ ΙΘΉΓΙΥ 
ἰαγρα ἴο αν θόθῃ {π6 παδιζαϊίοη οὗ Πλανιὰ 
νΠ|6 815 Ὀαπά ννοῦο ραγγιϑοηίηρ ἴῃ 6 ΠοΙ]ά οΥΓ 
[ογῖγοςς" (( Οἰαγίογ!γ δίαϊοπιθης ̓  οὗ Ραὶ]. 
Εχριογ. Επηά ἴογ [Δη. 1881, 0. 44). Αἰά-ε]- 
Δίδ 15 τπαγκοά ἰὴ {π6 ἱννοηϊγ-ῆγοι σῃσοῖ οὗ τπὸ 
στοαῖ ΠᾺΡ ΡῈ} 15. Ὀγ ἴῃς Βιυπά. 

ἐδον ῥεγί μοι ἐῥο» οἷα 6..}1] (οηΐδςοϊ ψῈ 1} (ἢ 6 
Πποαῖμοπ νοι] αν της πηοϑῖ οὗ {Ππ|ὸπὶ 
ἐς πη ο]6δη,᾽ ΠΊΟΥΟ ΟΒΡΘΟΙΑΠΪΥ διιςἢ 45 μας Κορ 
ΔῊ ΘΠΟΙῊ (Ν πη. Χχχὶ. 19). ὙΠῸ ρα ἢσαίοη 
νου Ὀὸ Ὀν τηρλη5 οἱ αὐ]υίοη. 

39. α΄. ἐῤ ΄᾿΄σὸ ῥαά ὀθοημ.}] Ἐλαΐβοῦ, κ΄ 86- 
ΟΟΣαΣΩ 88 πθοθβΒὶΓ γθαῦυϊγχοα." ΤΠὸ 
ὑιιγῖα] οὗ {πὸ οἰαιπ σοιἹὰ ποῖ Ρὸ Ἰοηροῦ ἀὸ- 
Τοῦτο νυτπουζ ἀλη σοῦ τὸ {86 Πνην οπα ἴπ δ 
δοζεης ἴη οὗ ἀσοοπιροβιίοη. 

0 ὀπγν ἐῤορε «οἱ ἐδοὶγ ἀἰπσηιοη ἰπ ἐροὶγ 
“Ζωιῥογε σγατος.)]Ὶ 15 ννοιἹὰ ΘΓ ΙΥ μανὸ 
ὕθοη Ῥοβϑιῦϊο ἢ ΤΥ σα505, δίπος ἴῃς β]υϊη 

6 Γ6, πὸ ἀουδί, ἔγοπι ναγῖοιιβ δηὰ ἀϊϑίδηϊ 
Ἰοςα! 65. ὙΠ ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ 411 ἱπίεγσγοι 
οη ἴδε ἢο]ά οὗὨ Ὀδΐξο. 

40. πάρ ἐδὲ εοα.] ὌΠε χιτὼν ἰ5 {ΠῸ 
οΪοβα- δι ηρ ἸΠΠΘΥΓ ρμαγπιθηΐ, σογγοϑροπαάϊηρ ἴο 
16 τηοάδγῃ “ δηϊγι," δηά ἴ'ἴῇ ἢὸ νΑΥ τὸ- 
56 ΠῚ 0 165 οὐὐ “ ςοδὶ.᾽" Εν θη] [6 50] 16 Γγ5 
ΒΟ ΡΠ ἴο σοησοαὶ {Π6 140]-ΟΗθγιηρ5. νι ἢ 
ΠΟΥ νΌΓΟ, 85 τηυοἷ 85 ροϑβϑὶῦ]α. 

ἐῤίηφε εοπσεσγαίεά 19 ἐδε ἰάοΐς Γ᾽ δὲ “.»-» 
πο. ΜΝοῖνε οἤετγίηρθ ἴῃ 5 ]νεῦ οὐ ρο]ά, 
δ ςἢ 88 ἀδουπαδα ἴῃ δνοσῪ Ποαῖμθη (ογάρὶο, 
Δἴθ γοῦν ἱηϊοπάθά, Α βιρογϑιουβ 
ἔξε!ης παὰ ἱπάυςοα ἴΠδ 50] ἰοῦ οἵ [ἀδ5 ἴο 
σΑΙΤΥ ἢ 656 ΟΗ͂ ἔτοπι [ἢ ἴθ ρ]65 οὗ ἴῃ6 [4π|- 
Ὠϊΐο5, αηὰ ϑδιυδρεπά ἴπθπὶ δρουΐ {ΠΟΙΓ ΡΟΓΒΟΠ5 
85 διηι οίβ, νυ] ἢ ννου]ὰ νοῦ ἀδηρμοῦθ. ὍΤὴδ 
ἕαςῖϊ 15 νΟΓΥ͂ ᾿πιρογίδηϊ, 45 ἱπαϊἸσδῖ!ηρ Δη ππάογ- 
οσυγγοηΐ οὐὗὁἨ ἁ [ιοδῖῃοηϊϑῇ ἔδει! ης δηά δε]ιοῖ, 
δυθῃ ἃπηοηρ ἴπο586 [ενν5 νῆο, οἡ [Π6 ννΠο]θ, 
εἶανο ἴο ἴῃ6 [,νν, δΔηα νϑηταγοα {Π6ῚΓ ᾿ἰνθϑ Ἰη 
1ἴ5 ἀδίδπςθ. [π|645 ννοιυ]Ἱά ἡδίιγα!  Υ δῈ 5Βῃοςσκοά 
ΌὈΥ 16 ἀἰβοονοσΥ, δηά, ἴο σποςκ δὺς ἃ ἀὁ- 
Ραγίυτοε ἔγοτὴ {Γι6 το] ρίοη, 6 πιαάθ 1 Ρυδ]ῖς, 
αηά ρυῖ [ἰ Ὀεΐοτο ἢϊ5 βδο] ϊογϑ, [πᾶς (Π6 ἀηλυ]οῖσ, 
Ἰηφιοδά οὗ ἀνουζίηρ ἀδῆρου, μαὰ δἰϊγαςίθα ἰϊ, 
δηὰ θόθη “ 1Π6 σδιιδε ἢ νυπόγείογο ἴῇοδο πὸ 
ψόοτγὸ ποτὶ δὰ Ὀεθη 58]αίη. 

αὐδίοῦ ἰς 7ογὀιάάοπ 1δὲ ὕέπυς ὧν ἐδὲ ἰφαυ.} 
ΎΤΠΕ [,ἂὺν νν5 ὙΘΓῪ βίγιοξ 1η ἔοτθι ἀαϊηρ ΔῪ 
δάορίοη οὗ ὀνθὴ ἱπποσθηΐ ᾿οαῖμοη σὶΐθβ, οὐ 
ΔΩΥ σοηίοι τ ΠΥ ἢ ΠοαῖΠΘη τοὶ κουβ. ργας- 
τἰσο5. (8ὅ6ε ἔχ. ΧΧχ. 4, 23, ΧΧΙΠ. 24, ΧΧΧῖν, 13: 
οι. χῖν. τ, ἄς.) ὙΠῸ ραγτσι ]αγ Ργαςίςδ 
ΟΓΘ πιοηςἰοηθα 15 ποῖ, πονύονοῦ, ου θη ἐ 
τ. {,ανν ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ. 

41. ἐῤὲ Ζιογά, ἐδὲ γί φῥίοομς μίσει Οοπλ» 
Ραγο αὔονθ, τ. 6. 

αὐδο ῥαά οβοπεά, ΦὍ'7 Ἐαΐποτ, ἦν ῃο 
Δ Κ65Β Ἰιδηΐζοϑί (τῆς {Π|π05. νυ ἢ Παᾶνὸ 
Ὀοοη Ὠι4." ὙΥΠπὸ 5ἴαϊζεπιοηΐ 15 τὸ μοηόογα], 
(που ἢ, πὸ ἀοιθῖ, ἃ 5Ρ6ΟΪ] σγοίοσγοπος ἴο {πὸ 
Τοςοηΐ ἰἰδοοΥ ΣῪ 5 ᾿Ἰπϊεπάοά, 

42. »πϊσῥὶ «ρον δὲ ῥεξ ομί Ὁ. τορρῃθ)ρῖ- 
ὀγαηε} ΤιἸτογα ν, ταῖς δ. σοπΊρ]οἴο Υ 

5.2 



6,8 

Β.(. 
οἷς. τό. 

]7υά4λ5 ἐχβογίεά τῃς ρεορὶες ἴο Κεερ 
τΠεπΊβεἶνεβ ἔγο ΠῚ 51η, [ογσβογηυςἢ 85 ΓΠΕῪ 
ΒΑῸ Ὀείογα ΠΕῚΓ ἐγα8 ἴπὸ τῆϊηρβ τῆλ 
ΠΔΠ16 ἴο ρΡ438 ὼγ τῆς 81η5 οὐ τῆοβε 
Ἂπαῖ ννγεγε ἰδίῃ. 

43 Απὰ ψβεη ες δὰ πηδάε ἃ 
ραϊῃεγίηρ τῆγουρῃους τῆ. σομλρδηγ 
ἴο {πε βιιπὶ οὗ ἔννο τπῃοιβαπὰ ἀγδς ἢ πΠ8 
οὗ 5ϊνθγ, ες βεηῖ ἰξ ἴο [εγιιβαϊεπὶ ἴο 
οἴξεγ ἃ βίη οβεγίηρ,, ἀοίπρ τπεγείῃ νυν 
ννῈ}}] ἀπ Πομεβῖίγ, ἴῃ τῇδε ἢ ννᾶβ 
ταϊπαἢι] οὗ 16 γοϑυγγαστίοη : 

44 ἔογ τέ ες παά ποῖ πορεά τῇδ 

1. ΜΑΟΟΑΒΙΕΙΕΝ. ΧΙ]. ΧΙ. ἱν. 43-.-45. 

{ηεγ τῃδῖ ννεγε 8]αίη βῆοι)ά ἤανε γίβεη 
ΑρΆ1η7) ἰἴ Πδὰ Ὀδοη ϑβιρεγῆμοις δηὰ 
ΥΔΙΠ ἴο ΡΓΔΥ ἴον (πε ἀεδά. 

4ς Αμπά αἶβθο ἴῃ τπαῖ ἢς ρεγοεϊνεά 
τῆλε τἤδγα νγὰβ ργεαΐ ἔδνοιιγ ἰδ ὑρ ἰοῦ 
ἴΠοβ6 τῆαλϊ αἀἰεά ροαΐγ, ᾿ξ νγὰβ δὴ Βοὶν 
δηά ροοά τποιρῃῖ. ΨΝΒεγευροη δε 
Πλλα 4 τεσοπο]!δίοη ἴογ ἀπε ἀεδά, 
(Πα {ΠΕῈῪ πιρῆς 6 ἀε]νογεὰ ἔγοπι βίῃ. 

(ἩΗΑΡΤῈΒΚ ΧΗ]. 
: Ἐπραίον ᾿Ἰηυσάείά για. τὸ γμάας ὃν πίσλξ 

σἰαγείδ πᾶη}. 1τδ ΞιπῤαίονΣ ῥωγῥοσε ἐς ἐξο 
γακα, 22 472 »βΡραξείλ ῥεαες τοὴὰ γιιάας. 

νροὰ ουἱ. δίῃ 85 “ νιροὰ οιἝ" ΌὉγ Ὀεΐηνς 
ἰογρίνθη, ὑαῖμεῦ τη ὈγΥ δείηρ ἔογροίζθη. 
Οοά οδῃ γοδΙΥ ποτογ ἔογρεῖ δηγιῃϊηρ. 

43. πυο ἰῤοισαπά ἀγασῤνις 9,7 «νον. 
Αδοιξ οἰση ρΡοιηάβ οὗ οἷγ ΠΊΟΏΘΥ. ϑοιηθ 
Μϑ5. εἶνε “τῆγοο τπουδδηά :᾽ (τς Ψυϊραίο, 
“ζννεῖνε τηοιιδαπα." ὙὍὙΠῈ ΠΊΟΠΟΥ τνου]άὰ Ὀ6 
δι ρΡΙ ογθά ἴῃ {Π6 ρΡιιγοθα56 οὗ νἱςὶ! ΠΊ5. 

10 οἵεγ ἃ σἱπ-ογεγπ ἢ Οἡ ἴπ6 αν οὗ 
δἰη-οἤοτγίηρβ, 566 [,ον. ἷν. 2-125; Κ΄ 1-τῸ ; 
νἱ. 2-ῦ, ὙΠοτΘ 5 πο ἱπεϊςαίίοη ἴῃ πο 1,ανν 
[παῖ {ΠΟῪ νογα Ἰηϊεπάρα ἴο θὲ οἴετγος ἴοσ [Π6 
ἀοδά, ΠΟΥ ΔηΥ ον άθηςεξ ἴο 5'τενν ἰῃαϊ {ΠΕ Παΐ 
ΘΥΕΓ Ὀδθη 50 οἤζγοά Ὀοίογε {Π}85 οςσοαβίοη. 
Ηξεηςθο ἴΠ6 δηχίεςν οὗ [Π6 νοῦ ἴο 51 γ ἴΠπῸ 
ας οὗ [ι|445, ΠΝ 6 ἀἄοεθ οὔ μβεπογδὶ 
ἐτοιηάβ. 

ἐοἱης ἐρογεὶπ ογν «ὐεἰ] απά δοηπει}ν. Ἀδίθοτ, 
“ ΨΕΓΥ ὙὙ6}} δηά σὶ ἈΓ1γ." ᾿Αστεῖος ἴῃ 16 
Ἰαῖογ Οὐοοκ [ὰ5 {ΠῸ ψόηογα] δοῆβο οὗ ψνηαῖ 15 
τη δηὰ σοοά. 

ῥὲ «υαῷ »πάγμί οΥΚΓἹ 1δὲ τεσμγγεοομ.Ἶ 866 
1Π6 σοπηπλοηΐ οἡ οἢ. νυἱ. 26: ΥἹ]. 9. 

44. 1ὸ ῥγαὰν 70γ ρὲ ἀεα4 ἢ ΟΠονησ5 Δ ΌΓΟ 
ΒΙρΡΡοβοά ἴο Ὀ6 αἰννανϑ δοσοιηρδηϊοςῖ ὃν ΡΥγΑγ οὐ. 
λνΠοη ἃ “5: -οἴοσγιης ἢ ννᾶ5 οὔουρα, 1 ννα5, 
5. ἃ πηαίίοτ οἵ οοιιγϑο, δοςσοπιραηϊοά Ὀγ 
ΡΓΆγ τοραῖ (ἢ. 51η ἔοσγ τυ πο {πὸ οἤοτγίης 
5. πηλὸ τηϊρης ὕο ἰοτείνοη, ((οπτραῖς «'. 
42.) πὸ [ΘΊ5}} ΠΓ ΙΓ ρ] 5. σοπίαϊη ἃ ἔογπι οὗ 
ΚΡΡΥΆνΟΥ ΤῸΓ ἴΠὸ ἀὐδὰ," σα]οά “16 Καραϊ},᾽ 
Δ] 15 θο]] νοὶ το Ὀ6 αἵ Ἰοαβί α5 οἱ δ5 {116 
ἴθ οἵ ον οὐ, (Εάγγαγ, “ Εἴοτηαὶ Ηορε;᾿ 
Ρ. 216.) 

45. “πὲ αἷτο, φοἢ δίοῦβθο 44. 5. Ραγθη- 
τοῖς, Ροῖηρ ἐχοροῖςα! οὗ {16 φοβογίίοη [ἰὴ 
τ. «χη. {παι {|4ὰ5. “'νγὰ5. τη] οὗ {πὸ σὸς 
διιγγοςοη. Δοῦθο 45. ἰ5 ἴο 06 ΟἸ βοΥ σης 
ποοῖο ἢ της Ἰακῖ οἰδιιδο οὗ υ. 4.3. 

ἐδογο «ὐὰς σγεαὶ διπλοῖ ἰα ὦ ρ.ἢ (Ἰοπιρατο 
ἙΟἢ. Υἱϊ. 9. 1, 14, 22. Το σοηνιοοη οὗ ἃ 
Βαρρν ἤπῖατο Ὀυνοπ [ῃς στγανὸ ἃ5 σοϑοσνοῦ 
ἴον {πὸ τη τοου5 ννα5 ΟΠ6 οἴ (ΠνῸ οὐ Δη πα  ]ης 
ΡΓΙΠοΙρ]ο5 οἵ τὰς ΔΙασςζαθααη σον], ἀπ 5ΟΟΠῚ5 

ἴο ᾶνο θθθη σοηβάεηςΥ Πεϊὰ ὈΥ̓͂ 411} εἶΔς55.5. 
]7υάδϑ τογαγάθα [Π6 βίῃπουβ ννῆο δὰ {2]]|6Θἢ 83 
Ρυγροά ἔγοπι [ἢ 6} Γ δἰη ΟΥ̓ {Π6 5ἰπ-οἴεσγίηρ πὰ 
[Π6 ῥγάγοῦβ οὗ ἴΠ)6 ρϑορῖς, 580 ἴῃαξ [ΠΟΥ ραϑϑθὰ 
ἰηΐο ἴῃ οἾ455 οὗ ἴοϑε ψο “ ἀϊεα "---οΥ γαῖῃογ 
8100} 1᾽---ἰηῃ Ροά] 655, ἀπ θΟσΩΠ16 ρΡοϑϑεβϑϑοῦβ 
οὗ ἴῃς “ἤἀνοιυγ "ἢ Ἰα]4 ὕρΡ ἴογ ἐπαΐϊ εἶ455. 

1 «υα:ς αἡ ῥοΐγ απά φοοά ἐδοι δὶ.) ΤὨΪ5 οἴδυσο 
5 ὑεϑί ἀεἰδοῃεα ἔτοπι {Π|Ὸ Ργεσθάϊηρ οης, δηὼ 
ἴδλκεη ἃ5 4 οτῖ οὗ βδυπηπηατΥ. ΤΣ ἐπέγο οοῆ- 
ςορίίοη νος [πάχ5 Ππαὰ ἔογπηθεα οἡ 1115 
τλδῖίοῦ νυ 85 “ ΠΟΙΥ δηά σοοα." 

ῥὲ »ιαάφ α γεχοποϊδαϊοπ Ἐδίῃοῦ, “19 
τοοοποιαίοη "--ἰπδὲ Ὡς ἢ παὰ Ὀεθη δἰγεδῦ 
τηοητοηθά (νυ. 43). 

ΓσΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΗ. 

δ 18. ΟΠΕΑΥ ἘΧΡΕΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΕΌΡΑΤΟΒ 
ΛΝῸ ΤΎΒΙΑΒ ΙΝΤΟῸ [ὕΠ2ΞΑ. 

1-.26. ΤΊν5 Ἔχροάπίοη ἰ5, θογοηά 4 ἀοιδί, 
ἰἰοητῖςσα! τε τθὰῖ Ἰῖς (6 δυῖμοσ οὗ ἴδς 
Εἰγτοῖ Βοοκ εἰθβογιθθθ ἴῃ εἶ. τί. 223-61, δηὲ 
ΜὨϊς 6 αϑϑῖμηβ ἴο [Π6 1 5οἵ ἢ! ϑο]θας ἃ γθᾶγ 
((Ὁ. “. 20). 1Ἢ ννὰ5 ργονοκθὶ ΟΥ̓ δἰίδςκϑ, 
ννοἢ. [πιῴα5. ννᾶθ σοητΙΠι8}} 7 πλακιηγ, ὈΡΟη 
[πὸ στα οὗ [Θγιβαίθπι, ἀπά ἴῃ6 δυγο- δῖδςε- 
ἀοπίαη μαγγίβοη ᾿νῃϊοῃ ΠεΙὰ τὸ (ἰδ. 18--27). 
Ἴ 6 διτῃῦ Τοο]οοῖεα ὈΥ 1ὑγ 5115 ν 5 ἴΠ6 Ἰαγρεϑῖ 
ΘνοΓ ὕγοιρῆῖ ἀραίηϑ [υάπὰ ὈγΥ ἴΠ6 ὅντο- 
λΙαοράοπίαπβ. [ἴ νὰ5 ςΠοϊῃηροδεὶ οὗ ἱοοῖ, 
ἤΟΥδ6, σματοίβ (2 Μᾶδςς. χὶ. 2), δηὰ οἱὲ- 
Ρμαπί5. ΤῊΣ πιαίη οδιηραϊβη ν᾽5 οἡ ἴῃς 
Ιϑτπησδῃ θογάογ, ἀδουΐ ἴΠ6 ΓΠΥ οὗ Βοιἢ-ϑιγα 
(τ Μαεος, νἱ. 31-τ-οο; 2 Μᾷδςος. χῆϊ. 19). ΤῊΣ 
δυντο- ΔΙΔοοἀοπίδηβ πα στοαί (6 δἀναηίασε 
οὐογ πὸ [ὸνν5 ἰὴ ἴδ βίγιιρρίο; δηά [6 ἰαῖτοῦ 
ΜΟΥ ΟΠἾΪΥ βανεὰ ἔτοῸπὶ σοπηρίοῖθ βυι δ] ραϊοη 
ὈΥ 186 βιιάάοῃ πιαγοῦ οἵ ΡΙΠΡ οα Δπίϊοςν 
(τ δίφος. νἱ. 35: 2 Μδος. ΧΙ. 23}, ΜΠ ῖς ἢ 
[ογοοά 1 γ5ϊα5 ἴο Ὀτηρ [Π6 ννᾶγ ἴο ἃη επηὰ Ὀγ ἃ 
Ρόδσορ, απο νΒ] ἢ ἐπ [Θνν5 γο τς ργαηϊοα ν ΥΥ 
ἔανουγαῦϊο οστὴβ (1 Δίαςς. Υἱ. 59). 6 ἴαᾳοίϑ 
ὙΒογο ἢ τὰς δὐΐθον οὗ ἴΠ6 ργεθοηΐ Βοὺκ 
ΘΏΓΙΟΠο5. {Π|6 ΠΙδίοσν ἀγὸ ἢ]5 δοσοιηΐβ οὗ {116 



ν. 1-.4.} 

Τ᾿ τῆς δυηπάγοα ἔογγ δηά πίπιῃ 
γεαγ ἰξ ννα8 τοΪὰ 7048, (Παῖ 

Απιοςῆυβ Επραΐογ νγᾶβ σοηπγπρ ἢ 
Ὁ στεδῖ ροννεγ ἱπῖο [πά68, 

-. 2 Απά μψίῇ ἢίηι 5 Γ,γ15 ἢΪ8 ῥγο- 
τεςίοτ, 4πὰ γι]εγ οὐ 8 δΠδίγβ, πανίηρ 
εἰ εγ οὐ ἴῃεπὶ 4 Οτεοίδη ρόνγεγ οὗ 
[οοϊπηοη, πη δυπάγεά δηα τεη τδου- 
δαη, δά ποίβεπιίεη ἔνε τῇοιιβαπά 
δηά τῆγεα μυπάγεά, δηά εἰερῃδηῖβ ἴννο 

Θχοουϊίοη οὗ Μεηεῖδιιβ (νυ. 1-8), οἵ (Π6 
ΓΡΈτΕ δῃὰ ἔβεοϊ οὗ Τυἀδ5 (υν. 1ο0--12), οὗ Π8 
αἰεις αἴζαςὶς οἡ ἴμ6 ϑγγίδῃ σδηρ πεᾶσ Μοάεϊη 
(υυ. 1τ4-17), Δηὰ οὗ [μ6 ἀϊδίυγῦδηςε αἱ Ρίο]Θ- 
τηδῖβ οἡ ἴδε σεΐυγῃ οὗ ἴΒ6 δγγιδη8 τοτὶ [ἀττᾶ 
ἴο Δπηιοςἢ (νυ. 25, 26). Τα ἀείλ!}5 οὗ (Π 6 
τοδὶ Ὀδίι]α Ὀεΐννθθη 1,γ5145 δηὰ [υἀ 85 ἃγὰ 
δίνοη ΟἿΪΥ ἰπ ἴΠ6 ΕἸγϑὲ Βοοκ (ςἢ. νἱ. 31--.7). 

1. 7 δὲ ῥμπαγεά Κογγ σπά πίπδ γεαγ. 
ἈΘΑΪΥ ἴῃ ἴῃ6 1οοῖῃ γοαγ, νος Ὀορδη ἰη 
ΟεἴοδοΥγ, Β.Ο. 163, ἀηὰ τογτηϊηδίεα 1 Οςζοδετ, 
Β.Ο. 162. [ΐ ἰ5 σοη]οοϊυγεά {μαῖ [86 διῖθογ 
οὔ 186 ϑεςοηά ΒοΟΚ ςουπίβϑ ἴῃε δϑεϊευςί ἃ γοαΓ5 
ἸΓΟΙῊ Β.Ο. 213, ᾿πϑοιοδλὰ οὗ ΌΠπι Β.Ο. 212. 

ἐδαὶ ““πεοοδις Εμραϊοῦ «υας οοριηφ.] ΑΔ8 
1ὴ (ἢ, χὶ., 80 ἤθτῦο, [6 νυ ΟΣ ΞΡ Κ5 οὗ υ ραῖου 
Δ5 ᾿ἔ πὸ δᾶ δὴ δεῖιδὶ ραγί ἰὴ ἔπε σοηάυςΐ οὗ 
Δἤλιτβ, ννπογοα8 ἢ6 ννᾶ8 ἃ ΤΟΤΕ ὈΟΥ͂, ΘΠ ΓΟΙΥ 
υπογ τῆς ἀϊγεςϊίΐοη δηὰ σοηῖσοὶ οὗ 1 γ5185. 
Ἷ,γ545 ἴοοκ ἢϊπὶ ἴο ἴΠ6 ννὰγ ἰῃ ογάοσ [δῖ 6 
ταϊριῖ ποῖ 1ο86 ββδς οὗ πὶ. 

Ω. ᾿ρεὶαε δὶς Ῥγοίεοίογ, απά γμΐορ 9 δὲ 
“93}4ἰγ..}1 (Οομραγα οἢ. χὶ, 1, δηὰ τ Μᾶςς. νὶἱ. 
17. 

ῥαυΐηρς εἶδέν 97 ἐδεπι α Ογεοαη βοαυεῦ οΥ 
7οοί»ηθη.)} [1 158 ηοῖ δ 4}1} ΠΠκοὶγ τμδὲ ἴῃς ὅγγο- 
Μαρςράοηϊδη ἔογοθβ ννεῦα, ἰΏ ΔΥ 856η86, ῬΑ. 
τιοηφὰ Ὀσίννοοη Ευραῖογ δηά 1.,γ5145. 1,γ5145 
"85 ἴῃ σοπηηδηά οὗ (ἢς ΘὨΓΓΟ ΔΙΤΏΥ. 

απ ῥμπήάγεδ απά ἱεπ ἐδοισαπά.] ΤῊς Τςοτῃ» 
Ῥοηρηῖ εἰοπηθηΐβ οὗ ἴῃ6 ΔΙΤΩΥ οὗἉ Ϊ.,γ5145 αἵ [18 
{ἰπ|ὸ ἃγὸ δἰδιθὰ βδογηλθννμαῖ αἰ βου ΠΕ ἰη [ἢ 6 
Εἰγθὶ δηὰ δεςοηὰ Βοοκβ οὗ ΜδἼοοδῦθοαϑ :-- 

72.» τλεὲ γε Βοοξ, 7. ἐλε δεερμα δοοξ. 

ἙἘοοῖ. - ΙΘο,οοο  Εοοξ. - ΣΙΟ,000Ὸ 
Ἡοῖβα . 20,οοο |Ι Ηοϊιδβε. . δ5,300 
ΕΠερΒδηί9 42 | ΕἸερμαυίς 22 

ΟΠΒαγίοῖς:. 200 

Ὠἰπιϑ9 } ἢ 845 ἴο ἴδὲ οβόρῃυ8 οοηῃιγδά!οἰϑ 
υὰ,᾽ ΧΙ, 9, ὃ 3, ψ ἢ πυεγ5 (ςοτηρ. “Αηΐ. 

4 Β6]}. [υἀ.᾽ 1. 1, ὃ 4), δηὰ οδηποῖ ὃς τερατάοὰ 
85 ἃ {Γυδιν οΥὮΥ δυϊ μοῦ. ΤῊ πυπηθεῖβ οὗ 
1ῃ6 ϑεςοηὰ Βοοῖκ ἅσε ἤογο, οἡ ἴῃς ψβοὶς, (ἢ ς 
ταοϑσῖ ὑγοθαῦϊθ. 

ἐδγεε ὀμπάγεῦ ἐραγίοῖ αγνιεα «υἱἱδ δοοί..} 
Ἐλδίποσ, ὄν ἢ φογῦδοθ᾽" οὐ “ 6͵011908. 
Θογβοά Ἑδαγοῖβ νοῦ οπιρίογοα ΕΥΎ ἴπ6 Ρογ- 

1΄{-Μ ΑΓ ΘΟ ΑΒ ΒΕ 5. ΧΗ. 

πὰ τυχεπίγ, ἀπ τῆτες πυπάγεδ ςἢΔ- 
ΓΙοῖΒ ἀγηχεὰ ἢ Ποοζβ. 

2 Μεπεῖδλιβ αἷβϑο ἰοϊηεᾷ ἢἰπιβεὶῇ 
στ ἐὨεπι, ἀπά ἢ ρτεδὶ ἀἰ5βἰ πλι]Δ- 
τίοη δποουγαρεὰ Απίοςῆδι8, ποῖ [ῸΓ 
τῆς βδίεριατά οὗἨ ἴΠ6 ςουπίγγ, δυῖ 
Ὀεσδλιιδα ἢς τῆουρῃς ἴο δανα θδβϑῃ 
ἸΏΔ46 ρΌΨΘΓΠΟΥ. 

4 Βυῖ τε Κίηρ οὗ Κίπρβ8 πιονεὰ 
Απεοςβιβ᾽ πιϊηὰ ἀρδίηϑε {Π18 ψ ς Καά 

βϑἰδηβ δὲ συπαχα (Χεη. ΚΑ Απδϑ.᾽Ϊ. 8, ὃ 1ο) δηὰ δ 
Ατδοῖα (Ω. Ουτί, “Υπ. ΑἸοχ.᾽ ἵν. ο; Π1οά. δὶς. 
ΧΥΪΙ. 53). 11.8.0. 220 ἴΠΕῈγ δῖὲ 5814 ἴο ἢὰνε Ὀδεη 
τους ὉΥ Μοῖο δραϊηςῖ Αηιοςδυβ ἴῃς Οτεδῖ 
(Ροϊγδ. ν. 53, ὃ 10); δηά ἴῃ Β.0. 190 {ΠΕΥ͂ 
νότος Ὀγουρδὲ ὉΥῚ Απθοςδιβ Πἰπηβοὶ ἢ ἀραϊηϑέ 
{πε Ἀοπλλῃ5 (1ἷν. χχχυῖ. 41). ὙΠοῖς 185 (8 
ΠΟΙ ηρ ἱπργοῦδῦ]ς ἴῃ {πεῖ εἰ ουπιθηῖ 
Ἐυραΐογ ἰῃ Β.Ο. 1ό2. Τῆθ πυπιῦεῦ (300 
ΒΟΟΙΏ5, ΠΟΥΝΕΥ͂ΘΥ, ΟΧΟΘβϑῖνὸ : βίηςα (Τοἀοσηδηπι8 
Ὀγουρξ Ὀυΐ 2οο ἴο Ατγδεὶᾳ (Αττίδη, " ἔχρ. 
ΑἸοχ, 111, 11). 

8. Μερηεοίσις αἴτηο 7οϊπεά ῥίγησοὶΓ αυἱὴὸ ἐδενι.7 
Νοῖίδιηρ ἰ5 5α]ά οἵ Μοηοῖδιιβ βανιηρ Ἰοϊηθά 1ῃ6 
οχροάπτιοη ΟΥ̓ ἰἢς δυΐποῦ οὗ ἴῃς ΕἸγβῖ Βοοκ, 
11 ἰ5 ςοποοίνδοϊθ, Βοννονοῦ, [δῖ δ6 τᾶν ἢδγα 
ἀοῃθ 50. Αἰςοϊπιυ5 Ἰοϊηθὰ ἴθ οὀχροάϊποη οὗ 
Βαςςίἀε8 ἴῃ [δ γοᾶσ ξο] νης (1 Μᾶςς. νἱ!. 
9, 12. Μεομεϊδυβ᾽β ἕυηοϊίοη8 δά οςεδϑοὰ 
συ ἤσεη ἴπΠ6 ΤΟΠΊΡ]6 ννὰ5 ρσγοίδησα (ςἢ, νἱ. 2--4)}} 
δηὰ [ὸ Πδά ῥγοῦδοὶΥ τεπιαίηθιὶ αἵ Απίϊοςὰ 
ἀυγίης ἴπ6 ἰηἴοτναὶ δεΐννθοη Β.0. 168 δηὰ 162. 

«αυἱ φσγεαΐ ἀμοελρημίαίοπ ἙΪρώνεια Ὦοτα 
15. “' 5: πιυδιίίοη " τδίποῦ {Δη “( ἀἰΞϑι πη] δί!οη.ἢ 
Ττγδηβίαῖο “νυν ἢ χγεαῖ ρσϑίθποθ οὗ ραΐτὶοῖ- 
λοι." 

ποί 7ογ ἐδεὲ “αερμαγά 97 ἐδε τοι» }.}] 716. 
“ἑῃροΐῖ ΓΟΑΙῪ ἴογ [Π6 βδϊναϊίοῃ οὗὨ ἈΪ5 σοιηίτγ, 
45 ἢδ ργεϊεπάεα, δυΐ ἔτοπι ἃ ρογβοηδὶ πιοῖϊνο." 
Μρηείδυβ ἀουδι]ε55 ὑγοίεβϑοα ἴἰοὸ 566 ἴῃ ἴπὲ 
ἀοκιγυςίίοη οὗ ἴῃς ΜαἼσοδῦθδη ῥῬᾶγΥ δπὰ ἴπὸ 
[}} τϑ τ ϑιδὈ 5ηπηθηΐ οὗ [6 ϑυσγίδη γοῖζε {Π}6 
ΟἾΪ οἰᾶπος οὗ ῥγοβρευι νυ ἔογ ᾿Ϊ5. ὈΠΠΔΡΡΥ͂ 
ΠΟΙΠΙΓΥ. 80 {γι οὐβ ἀγξιις δ 411 {ἰπ|68. 

δὲ ἐδουρδέ ο ῥαυε ὀεεῆ »παδε φουεγημογ. 
1 ἰϊογαῖγ, “6 τπουργῆϊ ἴο δ οβιΔ0]} }53μεὰ ἴῃ 
ἢ15 οἢϊος." Τῆς “οἶος ἱηϊοεηάεοα ἰ5 (παῖ 
οὗ Ηἰσι Ρυίεβί, ἔγοπὶ ψνῃϊς ἢ ἣδ μαά Ὀεθη, 
τας ς Δ ΠΥ, ἀεροϑεὰ ἕοσ ἤνε γϑαγβ. 

4. Βιὲ Ιὁὲ Κὶηρ οΥ ἀίηρ..) ΤὨ]5 18 ῬΡγοΌΔὈΪΥ 
1Π6 φασι οϑῖ ἀρρὶϊοδιίοη ἴο Οοά οἱ ἃ ἴπ|Ὸ 
ἘΡΠΌΓΘΕΥ͂ Δϑ5πηεα ΟΥ̓ ΘΑΓΒΙΥ δονθγοίστβ. [Ὦ 
6 ἰουπὰ «4͵50 ἰῇ 3 Μδοςο. ν. 8ῶς, διμὶ ἴῃ ἴδο 
Βοοκ οὗ Εποςἢ (ἰχ. 4). ΤΠΘ ντζοῖβ οὗ [6 
Νονν Τεβίδιηεηϊ παν δἀορίεα ἰΐ, ἀπά ρείνθῃ 
ἰ τῆς ᾿ρβοβϑὲ ροβϑίθ!ὶς ςοηβθογδίίοη. (ξ6ς 
ι Τίη). τὶ. 5; Κδν. ΧΙ]. 14, χίχ, τό.) 

»ιουεΐ ““π|οεδι᾽ νπά ἀραϊπ4} δὲς «υἱελοῖῖ 

ό29 

Β. Ὁ. 

στ. 1τό2. 
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9. Ὗς νυγεῖοῃ, δηὰ [,γ5125 ἱπίοστπθα τῆς Κίπρ 
τας (ἢ πιδη νγᾶβ τῆς Ἴσδιιϑε οἵ δὶϊ 
τ ἰβοἢϊεΐ, 580 τῆδλὲ τῆς Κίηρ ςοπιπιδηάεά 
ἴο Ὀγπρ ἢϊπι ἀπο Βεγθα, δπά ἴο ρυῖ 
ἢΐπὶ ἴο ἀεδίῃ, 2485 1ῆ6 ΓΠΔΠΠΘΓ ἰ8. ἰῃ 
(δι ρίδςα. ' 

ς Νον {Ππεγὲ νγᾶβ ἴῃ τῃδῖ ρίδες ἃ 
ἴοννεγ οὗ ΒΑ οὐδι15 Βίρῃ, 1} οὗ 
85,65, Δηἀ 1 δα Δ τοιιπά ἰηβίγιπηεηῖ, 
ΜΉΓΕ Οἡ ΘΝΕΓΥ 5:46 βδηρεά ἄοννῃ 
ἰηῖο πε 45:68. 

6 Απὰά ννῆοβοενεσ ννᾶβ σοπἀεπιηδά 
ΟΥ̓ 5Δογ]ερε, ογ ῃδά ςοπιπιττεά δη 
ΟἴΠΕΓ ργίενουβ ογίπηθ, τπεγε ἀϊά Κ᾿ 
τηδη τῆγιβι πὶ ὑπο ἀεδιῇ. 

7 ϑυςἢ 4 ἀεαῖῃ [τ Παρρεπεά τῆλ 
ὙΟ ΚΕ πλᾶη ἴο ἀΐε, ποῖ Πανίηρ 80 

11. ΜΑΟΓΟΑΒΕΒΕ5. ΧΗ. [ν. 5- το. 

τ ἢ 48 δυγίαὶ ἴῃ τπ6 οδλγῇ ; δηά 
τπδιὲ πιοβῖ 7051} : 

8 ΕΓ ᾿πλϑηυσἢ 845 ἢδ ἢδά ςοι;- 
ταὶ το ΠΊΔΩΥ͂ 5:η5 δῦοις ἴπ6 δἰτᾶγ, 
Μῆοβς ἢἤγε δηά 25ῃ65. ψψεγε Ποῖγ, με 
Γεςεῖνεα ἢ5 ἀεδῖῃ ἴῃ 25:68. 

9 Νὸονν ἴδε Κίηρ σᾶπιε ἢ ἃ θᾶγ- 
Ὀάτουβ Δη4 Πδυρἢ πιϊηά ἴο ἀο ἴδσγ 
ννοῦβα ἴο τῆς εννβ. ἴΔὴ δά δεῃ 
ἄοπε 'π ἢΐβ δι πεγ᾽ 5 {π|6.ἄ 

το ΝΒ ίςἢ τηΐηρ5 ν ἤεη [ιἀ25 ρεῖ- 
ςεἰνεά, ἢς ςοτηπιδηάδά {Πε πιυϊτυάε το 
ο4]} ὑροη με Ινογὰ πἰρῆϊ δηά ἀδγ, τῃδὲ 
1 Ἔνθῦ δῖ ΔΠΥ οἵδπεγ τἰπια, ἢς που] ά 
ΠΟΥ 4130 ΠεΙρ {πεηλ. δείηρ δἵ [πε ροΐὶπε 
ἴο ὃς ριυῖ ἴτοπὶ {πεῖγ ἰδνν, ἔτοπη τΠεὶγ 
ςουπίγγ, Δηἀ ἔτοπι τῆς ΠΟΙγ τεπιρίε : 

«τε. ὝὍὝΤΠΣ οχοοικτίοη οὐ Μοηοίδυβ, δ 1 
ἴοοκ ρἷδος 45 ἤσγὸ ηδιγαϊθα, πλιϑῖ παν ὈΘθη 
πὸ ΨΟΥΚ οὗ 1 γϑ45 ἴα τῆοτο ἴΠδη οὗἉ ΕἸ ραΐογ, 
ὙνΠοβα σοηβοηΐ ἴο 1ἴ ψουϊὰ Ὀὸ 4 πλοῖο πηδίίοῦ 
οὗ ἔοστῃ, κΚ [πε βἰρπαῖυσο, ΕΥ̓ πιοάθγη σοη- 
δ! {ΠΟ η4] βονογοῖρηβ, οὔ 4 ερδῖῃ- ναγγδηῖ. 
Ηον Μρηεΐδιβ δὰ οἴΨρηδος ἃ γϑᾶ5, οὐ νΝΗΥ͂ 
ἴδ ἸαϊίοΓ νυ ϑῃθα πὶ ἴο 6 ρΡυΐζ ἴο ἀφαίῃ, ἰ5 
Ὡοΐῖ Δρραγοηΐῖ. 

1όε εαισὲ οΥΓἹ αἱ »ορίς  Ἀαΐδον, κτὰς 
σΔι:50 οὗἩ 4}} [89 τηϊϑο μοῦ." [5 αυϊε σοη- 
ςαίναῦδ]ς ἴηαι {Π15 πλὶσμὶ θ6 αϑϑοσγίθα, ὀβρθςια!!ν 
85 ἴπ6 Γγ64] ΟΥ̓ Ππαῖου οὐ (6 ποιοῖ, [ϑοη 
(ςἢ. ἰν. 7-26), νναβ ἃ ἔυρίτνο ἴῃ 4 αἀἰδίαπίι ἰδπά 
(ςἢ. ν. 8), ἀδηά ςοιιὰ οῖ ὃς πιαάδ ἴῃς 5οδρὸ- 
ξοαῖ. 

μηΐο Βεγεα.} ὋὌὯΠὸ “ Βογαα" "6 γ6 ᾿ητοη θὰ 
ἶ5, ηο ἀοιιδῖ, [παῖ νΠΙο ἢ ἰὰν Πα] νναυ Ὀδίννθοη 
Η τογΡο]}}]5 απ Απιοςἢ (Ρ]. Η. Ν ἦν. το; 
δίγαθ, χνὶ, Ρ. 751), οἡ 16 56 οὗ τς πιοάθγῃ 
ΑἸοῦρο. [ἴ ν 5 ποῖ ἃ ρίαςθ οὕ ποῖ παρογί- 
Δῃ06 1η δησίοηϊ {{π|65. 

α: δὲ νιαηρογ ἐς ἱη ἐδαὶ ῥίαο. ΜΥῈ ἢανα 
ΠΟ οἴποῦ ονιάοηςο οὗ πὸ οχίϑίοπος οὗ τ} }8 
σΤΙΘῚ οἰἰδΐοη αὐ Βογαχα; Ὀιϊζ 5σιοςαίζίοη ἴῃ ἃ 
Ρῖ 1] ΟΥ̓ ἀ51|1ὁὸ5. νν5. ἃ Γοσοκηϑοα ῬΘΓΒ18}) 
Ρυπίϑητηοηῖ, Δπὶ ομθ ἐγεαιιοητν ᾿ηΠ]οῖοά οἡ 
οὔζηάδοτς οὗ ἃ ᾿μ οεἶαθ58. (Ξε (ἰϊοβίαβ, 
“ῬΡογϑῖς. Εχοογρῖ., ̓  ὃδ᾽ 48, 52; δ΄]. Δῖαχ. ἰχ. 

2) ὃ 7.) 
δ. 4 γομπα ἱπείγιποη ἢ ἘἈΙΠοσ, “πὶ ἴῃς 

δἰγαπιθηῖ Πα τυγηρα τοι ηἷ . ἃ δοτ οὗ ννῆθο], 
νυ Πογθοη ἃ τηδη σοι] 6 ρἰαοσά, νυ ῖ ἢ τυγηρὰ 
ΜΠ ἰπιὶ, ἀπε, αἴτοῦ τα κιην Βα] Γὰ τονο] τ οη, 
ἀγορροά μῖπὶ οὔ τιἴ Ἰηἴο ἴῃς 15}165. 

6. ποροςοῦπιεῦ αὐας τορεργεηεάί ΟΓ᾽ σαογιίεσε. 
ΔΙΟΠΟΙαι 5 Βα Ὀόθη μι ΠΥ οὗ δου στο (σἢ}. ἵν, 
12). ὈΜῈ 11 15 ΘοάΎΟ Υ ΠΚΟΙ͂ν (Πλἴ ἢ ν᾽ 15 σοἢ- 
«ἰὐπηηος ἔτ 1ἴ, σ᾽ ποθ 15 βαςτ]ομο σοῃδιϑίο ]η 
15 ῥ᾽ πάσης 6. ϑεςοὶν το ρ]ο. Ηο νὰς 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ Θχθοιίθα 45 ἃ ἰγαϊϊογ. 511} [ῃθγε 
νν 88 Δ ΔρΡργοργιδΐθῃοϑϑ ἴῃ ἢΐ5 δοίην αὐγὰ 
ἃ ῬιΠΠΙ5ἢπηθηΐ Βρθ οί} }ν αϑϑισηθὰ ὈΥ εὐβίοτι ἴο 
βδογ μου5 ΡΕΓΘΟΏΒ. 

δεν ἀϊά αἰ »ῆεη ἐῤγισέ δὶπι ἱπίο ἀφαὶ.ἢ Α 
τυπλυ τὐὰτγν Ργοσθθάϊηρ βθοῖηβ ἴο δὲ ἰηϊοησοά, 
ΜΏδη ἃ πῆδη, ἴδκοη ἴῃ ἴπε δεῖ, ννὰβ μιιγγίοα ΕΥ͂ 
ἃ Ἰ]0Ὁ ἴο ἴπε ἴοννογ, δηᾶά νἱοϊθητὶν ριυϑῃοα 
ἀρδιηδί {Π6 τηδοῆϊπο ἀθβογιθοά αδονο, ψῃϊςὰ 
σδυςῃξ Πἰπὶ, δηὰ Ὀοτα πἷἰπὶ ἴο ἢϊ5 ἀθδίϊι. 

8. δὲ ῥαᾳά εονριρι εἶ γπαὴ “ἰπΦ αόομέ 1δὲ 
αἰἰαγἢ Μερεῖαιι μδὰ δοςοιηρδηϊοφα Ερὶ- 
ΡΠ Δη65 ᾿Ἰπῖο ἴπο Τ προ δηα ρίνθη ἴπ6 βαποῖοῦ 
οὗ Πῖ5 δι ΠΟΥ ἴο ἴΠ6 ρῥγοίδηδίίοη οὗ τῇς 
βΒαποίιασυ δηὰ ἴῃ αἱίϊαγ ἴπεη Ὀορυη, δηά 
σατο δἴογνναγάβ ἴο σις ἢ ̓ ἰοηρίῃ (ςἢ. ν. τς, 
21:1 Υἱ. 2-ὸ, ἄς.), [Ιη ἴῃς νἱενγ οὗ τ6 |ενν5 
ἢ ννὰ5 βΈΠ ΠΥ οὗ [6 δητγο 56 γ168 οὗ ρο]]υϊοη5 
ἴο νης ἢ ἢ 5 δοῖβ ἀ ᾿οὰ 16 ννᾶύ, πὰ νυῃ]ς ἢ 
᾿ς δὰ δῖ πο {ἴἰπὶῈὸ νυ ῃϑίοοά. Η5 ἐφαῖῃ δἵ 
115 τἰπλ6, αἵ [6 ἰπβίαφηςς οὗ 1, γϑῖδ5, δηὰ τἰς 
506πὸ οὔ τ, Βεγαδ, ἀτὲ σοῃβιτηδα ΟΥ̓ [οϑερῆυ5 
([ Αηϊ. [ιἀ.᾽ ΧΙ. 9, 8 7). Το διυῖδοσ οὗ τπῈ 
ΕἸγδί Βοοῖκς ρᾳ5565 ἴπ6 σηδίζοσ οὐοσ ἰῇ διϊθῆςο. 

9. ἐῤὲ ἀἰπῷ ἔαρι. ... 1᾽΄ὸ ἀο ὕαγ «υογῦξ ἰὸ 
ἐῤε ὕεκυς, ἐδαπ ῥαά ὀξεπ ἄοπὸ 1π δὶς ζαϊδεγς 
ἐη..}1ὺ Ἐαδῖδογ, “ἷο ἀο ἴο ἴῇε [ἐν {89 
ψοσβὺ ἐμῇ δὰ Ὀθθ0π ἀο0πη90 ἴη [5 ἔα Π6Γ᾽5 
τῆς. [{ ννου]ὰ ηοΐ πᾶν θθθη ροβϑίδ!ς ἴο 
““κ(ο Ψψόγβα " 1}1π ΕΡΙρληθβ, νῆο Πδὰ ρῥγο- 
ἴχποαά τμ6 Τερὶο, ρυξ ἄονη [ἢ τοὶ] ίοη, κεῖ 
τ Ἰἀο]αἴΓΥ, δηὰ σοιηπιδηάοα 1] γ5ϊ85 ἴο 5|ΑΥ͂ οσ 
5011 [ῸὉΓ 5ανεβ [Π6 Ἔπῦγε παίϊΐοη (τ Μδος. ᾿ἰϊ. 
35-.2). ἘΕαραΐοῦ, ΟΥ̓ ΤΑΠΟΓ 1 γϑὶδβ, σἂπὶς 
ΠΟ ΜΠ δἰ} Ἰπ ἘΠΕ Οἢ5 (566 Ὁ. 10). 

10. δοίη αἱ ἐδε ῥοὶπὶ 10 δὲ ῥιώ ὕγογι 1δεῖγ 
ἰαπυ, γον» ἐδεὶνγ εομπίσγ, αμπάὰ ἥγορε ἐδε ῥοὶν 
ἐρηρίς.] ΤὨΪϊ5 ἀοθβ ποῖ ἄρρϑᾶγ ΐγοπι ἴδε Εἰγξὶ 
Βοοκ. ἴῃ ςοἸ]θοϊίηρ, Ποννθνοσ, (Π6 ὑπ 504 }}} 
ἰατθ ΔΥΠΥ Ὀγουρῆῖ ἀραίποσὶ [υὐπὰ ου 115 

β' 



Β. (. 
εἰσ. τό. 

ῖ0ζε, 
ἡμιά ἀσαα 
ΓΥΖΡΙ 
χε: εζε. 

ν.11---λ5.} 

11 Απά τῆδλῖ με ννου]Ἱά ποῖ 5ιεγ 
τῆς ρεορῖίθβ τπᾶῖ ᾿μδὰ ὄδνθῆ πονν 
θεε διῖ 4 {π|6 γεΐγεβῃεά, ἴο δὲ 
1. δυδ)εστίοη ἴο τῆς ὈΪΔΘΡΠΕπΊοιιβ 
ΠΑΙΟΠ8. 

12 80 ψἤδη {ΠῈῪ Παὰ }} ἀοης (ἢ ]5 
τορεῖδοῦ, δπάὰ δεβοιρῆς τῆς πιογοῖξι] 
Ποτά νι ννεερίηρ δηά ἔβϑτηρ, ἀπά 
᾿Ἰγίηρ θδλῖ ὑροι τῃ6 ρσγουπά ἴτας ἀδγ8 
Ιοηρ, [υάλ5, Πανίηρ, ἌἜχβογῖεά {μεῆηὶ, 
ςοιηπιαηἀεὰ {πὸ 5μουϊά 6 ἴῃ ἃ 
ΓεΔαΐῃ 688. 

,. 13 Απά 7{ἀ45, Ὀείηρ ἂραγῖ ψυττῇ 
τῆς εἰάεγβ, ἀετογπλὶπθά, Ὀείογε τῇς 
Κιπρ᾿β ποβὲ βῃοι]ά επίεγ ἰηῖο [υἀ68. 
Δηὰ ρεῖ τῆς εἰν, ἴο ργὸ ἔοστῃ δηά τγΥ 

1. ΜΑΟΟΛΑΒΡΒΕΡ. ΧΙΠ. 

τῃς πιδῖίεγ ἐπ βσλί Ὁγ τῆς Πεῖρ οἵ τῆς ὡς. 
Ιοτγά. 

14 δο ψἤβῃ πα Πα σοπιηϊτἰοἀ αὐ 
' ἴο ἴῃς ᾿ Ογεδῖοσγ οὔ τῆς ννογὶά, δηὰ ΠΡΟΣ 

ἘΧβογίεά ἢ18 50] ἀΐεγβ τὸ ἔρις πιδη- 
ἔα ]γ. ὄνεῃ ἀπῖο ἀδδῖῆ, ἔογ τς ἰδννϑ, 
τΠ6 ἴοιηρὶθ, της οἰγ, τῃ6 σουπίγγ, 
πὰ τῆς Τσοπηπηοηνγθδίτἢ, ἢς ολπρεά 
ΌὉγ Μοάϊη: ; 

15 Αῃά Βανίηρ ρίνεη τῆς νναῖςἢ- 
ννογὰ το {πδηὶ τμδῖ νγεγε δῦοις ἢἰ πὶ. 
Ὑ ̓ ςοΐογΥ ἰ8 οὗ οά; νι ἐπε πιοβῖ 
ναϊϊδης δηὰ Ἵῃοίςε γοιπρ πλεῃ ἢα 
γγαη ἴη ἰηἴο ἴῃς Κιηρ᾿β τεηῖϊ ὈΥ πὶρδῖ, 
δΔηὰ 8ἰενν 'ἱπ ἴῃς ςδπρ δροιι Φ 
τῃοιιϑαπά τηεπ, δηά τῃς οἢϊείεβε οὗ ἴῃς 

οςςηδίοη (566 Ὁ. 2 Δι:ἃ ἴπΠῸ σοπηπθη[), 1 γ5185 
ΟΠ 5οαγ θ]γ να μὰ ΔΎ οἴπον ἀεϑίρη ἴδῃ 
ἴο οαττν οὐἱὐ ΚΠῪ τὰς οὔἹεςῖ ἢ Ὡς ἢ ἢθ 
μά ἐπίογοα οἡ ᾿}}5 ἢγοϊ Ἔεχρϑάϊπίοη, νν ἢ! ἢ ννᾶ5 
(Πς σοιηρίοῖε οχεγραίίοη οἵ πὸ ΘΓ ΡΘΟΡΪῈ 
(τ δίαςος. 1}... 35). 850 ἔχγ' 85 διιπίδη ἰογοϑίμῃΐ 
ἐ4η ἡιάρο, ἴῃς ἀθδῖρηῃ ννοι]ὰ ἤάσε Ὀθθη 
{ΤΡ ΠΑΠΕΥ σλυγιεὰ οἱ ἀπά ἴῃς Θν]5ἢ 
παῖίοη σννδρί ἔγοπι {πὸ δαγίῃ, μδὰ ποῖ ΡΠ, 
αἴ {πὸ τηοϑδῖ στ τς] πηοιηθηΐ, πηάγοῃθα οἡ 
Αμποςῃ δηὰ ἔογοεά 1, γϑία5 ἴο τη 4}} ἢ 5 
αἴτεπιίοη ἴονναγάβ ᾿ἶ. (866 δβρεςία]ϊν 
Ι δίδος, Υἱ. 417-54, Πογο [Π6 ΘΧΙΊΓΕΙΜΠΥ ἴο 
ψ οὶ [145 ν᾿ 5 τοι δα 15. Ἰηδὶς γ πιοτὸ 
Δρραγοηξ {Πδὴ 1ἴ 15 ὈγῪ ἴῃ ργεβεηΐ νυ ΎθΓγ.) 

11. δμὲ α ἐμπ|ς τογωδεά. Ἐλδΐμοτ, “ δυῖ 
ῖοτ ἃ δῃοτζῖ (ἰπι9 το 5η θα," [ἀν 5 ἴἴγες 
γθαγ5 ΟἿΪΥ δίπςθ (Π6 γεσουοτυ οὗ {πὸ Τοπιρίο. 

12. γὶηρ "αὶ ρου 1δὲ σγομπά.} ὍὨΘ ογάϊ- 
ΠΑΓΥ Ργοϑίγδίίοη ἴῃ ργαΥ εν 5 ἰηϊπἀ θα. ((ἀοτῃ- 
ραΓῸ 1 Δίδςς, ἵν. 40; 2 Μᾶςς. χ. 4.) 

εο»κ»απάεαά ἐδὲν «ῥοι μά ξ ἐπ ἃ γεαάίπεις. 
ἘἈδίμοῦ, “ σοτητηαηεοα ἰΠδῖ ἴπὸν δοιὰ 60 πὶ9 
το ἰπ.᾽"} 

13. «υἱῷ 1δὲ εἰάογ ἢ Αοπρατα τ Μᾶςς. 
νἱ!. 131. ὙΠΙ5 ἰ5 πὸ ἤγοτ ἱπαϊεδίίοη οὗ [τἀ λ5 
πατῖην 50 [ᾺΓ οὐ δηϊβοα 4 οἷν} σονογητηοηΐ 85 
ἴο ανϑ δία Π5ποα ἃ σοιης!} οὗ “ οἰ άεγβ." Νὸ 
ἀοιυ δὲ, ονύθνοῦ, πὶ ἴῃς {{π|6 οὗ της ΥΟΟΟΥΘΓΣΥ 
οἵ ἴῃς Τορὶο [}}}, 1π6 Ὡδίομαὶ σμαγαςῖουῦ οὗ 
1ὸ ουϊδτεακ νῸ 5 τοσομηϊδοα, δηΐ, 8116 
1445. σοτημηδης αἱ ἴῃ {π6 Πεϊά, βοπιεῖδίπε 
Ἰκὸ ἃ οἷν} ροννοῦ ο] ἃ ροβδοσϑίοη οὗ θαβίοση 
[ογιιδαϊοι. ΔΛ ἢ (815. ΟΝ] ροννεῦ ἢ6 ΠῸΠΙ 
τἰπλὸ ἴο {ἰπ|6 ἴοοῖκ ἑοιμ5ε]. 

ὀεζογε ἐδὲ ἀϊησ δου «ῥοιά. . πε ἐῤε 
εἶν.) 41.42. τοσςαρίιγο τῆς γαῖ οὗ [Θγιιβα]θπη 
νι ιοἢ [45 πα τοσονογοὰ (σἢ. Χ. 1). 

ἰο χκο ζογί απά ἐγ ἐδὲ πιαϊογ] 1.6. ἴο 
ΤΔΓΟΝ ἀμαϊηδῖ {πὸ ΘΠΟΙΊγ---ποῖ [0 νναῖῖ νΠΠ]η 
νγ4}}5 ἔογ ἴπ6 στόογ ἃ] δϑϑαιἱῖ, Ὀυῖ ἴο ἴακὸ τῆς 

Βεϊά, δηὰ ϑεοῖς δὴ ορροσγίυηυ ἴον δἰΐαςϊ, 85 
δε πιδά αἰνναγβ ἀοης ῥγευ!οιϑὶῦ (τ Μᾶος. {ἰ, 
11) 211 ἵν. 12; ΓΚ. 33, 42; 2 Μᾷδος. υἱῖϊ, 6, 
23, ἄς.). 

14, ἐδὲ Ογεαίοῦ οΥΓ δὲ «υογΔ.1 Οομραγο 
ςἢ. 1. 24; Υἱ. 22. ὙΠ6 “Οτοδῖοσ οὗ [Π6 
ννου]Ἱὰ " οσουἹὰ ποῖ δυῖ Ὀς 4]]Ἰ-ροννογυ], απὰ 
ΑΌ]Ὲ ἴο ξίνε ἴῃς υἱοΐουῦυ ἴο ἩΠοπηβοθνοσ Ης 
ΡΙοδϑρά, 

79 ν ἐφε ἰαᾳυς, ἐδε ἱρηρῖε, ἐδ εἰΐγ, ἐδὸ σοι ΤΥ, 
απά ἐδε εονιριοπαυεαἠ. ἘοΥ ἃ}} {παῖ {ΠῸῪ 
ναϊιθὰ, οἴ τῇ ΟΠυσγοῆ οὐ δίαϊο---ἰίοῦ ἴπ6 
Ὀινίης ἶανν5, ἴῃς Τοτηρίςε, [ογιιβαϊοσα, [πᾶς ὰ, 
πον πὸνν ἔγοράομῃ δηὰ 56] Ρρονογηγηθηΐ. 

ῥὲ εα»ηρεά ἐγ ΜΜοάϊπ.})] ὝΠῸΕ ϑγγίδη ᾿ἰπε οὗ 
ΤΛΆΓΟΙ ννὼ5 δίοηρ ἴῃς οοαϑδὲ ἴτοπὶ Οδτγτηεὶ, 
τγοι ἢ {πὸ Ἰονν οΪδαίι5 οὗὅὨἨ ὅβαγοη δηὰ ἢ] ἰσιϊδ. 
(ϑες τῆς σοϊητηθῖ οἡ 1 Μίδος. νἱ. 11.) ὙΠΕΥ 
ΜΟΓ Οηξ ἴο αἴϊδοκ [πάπα εἰ ΠΥ ἔσοπι [Π6 
νεϑῖ οὐ'. ἤομὰ (6 βοιῖῃ. [ιΔ5 {πεγεΐοσα 
ταγο]!οα ννεσίνναγαά ἴο {Πὸὲ σοπηηδηάήίηρ Ροβὶ- 
τοι οὗ Μοαϊῃ οὐ Μοάεοϊη, ννῆθησθ ἢ6 ςουϊάὰ 
οὔϑογνα ἴπΠ6 πιονεπηεηΐβ οὗ ],γϑίας, δηὰ νναῖοῃ 
ἢ15 ΟρΡρογίιη [ῸΓ σἴγικίηρ ἃ Ὀΐονν. 

15. ἐδε «υαἱοῥαυογά. .  Κϊηίονν ἐς 9 Οοά.] 
(οπΊΡαΓο ἴπ6 νναϊομυνογά ρίνοη ἴῃ [ἢ6 αι 
ἢ ΝΊΓΔΠοΟΥ (οἷ. νι}. 23)--- ΗοΙρΡ 15 ἔγοπὶ 
Οοὐ." Ι[Ιἴ ννᾶβ Ἔβρϑοῖα ! !νγ ΠοσαββασΥ ἴο ρῖνὸ ἃ 
νας ννογὰ Ὀοίογο ἃ ηρ ἢ αἴίαςκ. 

ῥε. .. «ἴσαν πὶ ἐδ σαρηρ αδομὲ γον ἐδοισαημά 
»ιο.} [Ιἴ Ι5 βδἴίγδημο {πα ἴῃ διῖμοῦ οὗ τῃ6 
ΕἸυ5ῖ ΒοΟΚ βᾶγ5 ποϊπιην οὗ {Π15 ἀδγίηρ Θχρ οἱ. 
Ῥογθαρα ᾿ὸ οτηϊοα 1ἴ, δίησε [ἴ ἀ ποῖ αῇδοῖ 
τῃ6 τό οὗ ἴΠ6 νναγ. 1 γϑῖαβ σοπιϊπιιοα ἢΐ8 
πιδιῸ ἢ, ΟἿΪΥ ΜΠ ργοδίου σαι! ΤΠΔη Ρτο- 
νἱοιϑῖν, αηὰ ἴοοκ ἀρ ἴπ6 Ροβίτίοη ἰη ἰἀϊπαα 
ἢ Π6 Παα ργοῦδΌὶν ἔτοσῃ [Π 6 ἢγϑί ᾿ητοηπεά. 
[τ νν5 ἴΠ6 βαπηθ ροβί[οη νης ἢ6 Παὰά οςου- 
Ρὶο ἴῃ ἰδ ΡγΈνοι5. αἰΐδοκ προὸὰ [85 
(τ Μάαος. ἵν. 29). 

ἐβε εριογεα! οὗ ἐδὲ εἰεῤῥαηπί,. Ιἷτ 18 ποῖ δἱ 
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εἰερῃδηῖβ, ἢ ἃ}} τας ννεγε ὕροη 
πη. 
16 ΑπάδεΪδϑὲ {πεν ΑΒ] ]εἀ τῆς σλπρ 

ἢ ἔδαγ δηά ΡΒ απάὰ ἀεραγιεά 
ἢ ροοά 5ιιοςα88. 

17 ΤῊΝ ννᾶ5 ἀοης ἴῃ {πε δγεακ οὗ 
(ῃ6 ἀλγ. Ὀεσαυβα τἢ6 ρτοϊδοτίοη οὗ 
τε [ογά ἀϊά Πεὶρ δίηι. 

18 Νον ψῆεη τῆς Κίηρ Πδά τἌκεη 
ἃ ἴδβῖε οὗ [ῃὴ6 πηδη]ϊπε85 οὗ τῆς [ενν8. 
ἢς ννϑηῖ δδουΐ ἴο ἴδε τῆς πο ἀβ. ὉγῪ 
ΡοΪ ̓ς γ. 

19 Απά πιδγοπεαά τονγαγὰ Βεῖῆβυγα, 
ὙΠΟ ἢ νγᾶβ ἃ βῖγοηρ' Πο]ά οἔτῃε εννβ: 

11. ΜΑΟΓΟΑΒΡΒΕΒ, ΧΙΗΠΠ. ἶν. 1τ6---22. 

δυῖ Πα ννᾶ8 ρυῖ ἴο Ηϊρῃς, [31|εἀ, ἀπά 
ἰοβὲ οἵ ἢϊ5 πιεη: 

20 ἔογ 7υάδ8 παά ςοηνεγεά υπῖο 
τποπὶ τηδῖ γεῦα ἴῃ ἴἴ δς ἢ τΠϊπρβ 85 
ΈΕΓΕ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ. 

21 Βυῖ ἈΠοάοςιιβ, νγῇο ννᾶβ ἰπ ἴδε 
7εννϑ᾽ Βοβῖ, ἀϊβοϊοβεά τῆε βεσγεῖβ ἴο 
[Π6 εῃθηιῖ68 ; τπεγείογε ἢς ννᾶβ δοι ρὴϊ 
ουξζ, Δη4 ννῆδῃ {παῪ Πδα ροζέδῃ ἢίπι, 
ΓΠ6Υ Ρυζ ἢἰπὶ [π ῥΓιβοη. 

22 ΤΠ Κίηρ ττελϊεά ἢ τΠεπὶ ἰῃ 
Βειῆβυγα τῆε βεςοπὰ εἰπε, σάνε ἢἰβ 
Παηά, τοοὸκ {πεῖγ᾽β, ἀερατγῖεά. ἰουρῆξ 
ψ ἢ [υἀ25, νγᾶ5 ὀνεγσοιῃα ; 

411 εἰοαγ ἢονν τ 18 σοιἹὶ 6 Κποινη, ἴῃ 1ῃ6 
σοηξιδίοη δηάἀ ἀάγκηθθθ οὗ ἃ ηἰρῃΐῖ αδἴζαςκ. 
ΟἿδ [5 ἰϑά ἴο βιιβρεςῖ βοπὴδ σοηξιϑίοη δεΐννθοη 
1015 Ἔχρίοι᾽ οἔ [ιιάλ5 αηὰ δε ἰαΐῖεῦ οπὲ οὗ ἢ15 
Ὀγοΐηογ ΕἸοαζασ, ννῆο ἴῃ ὑγοδὰ ἀδυ]ρῆΐ 
β'ηρ]οὰ ουξ ἴῃς Ὀϊρροβί οὗ {πὸ οἰερηῃδηΐς ἴῃ 
[16 ΔΙΤΩΥ οὗ Εἰιραΐογ, αἰίδοκοὰ ἢϊπὶ δηαὰ 5]δνν 
᾿ἰπΊ, 5δου ποίη ἢ15. οὐ Πρ 1 (6 φησοιηΐοῦ 
(τ Μδος. νἱ. 43-..6). 

αυἱ αἱ δαὶ «ὐογε μροπ ῥὶ»ι.ἢ 1, ἸΈΘΓΑΙΥ, 
“ νἱἢ τη6 οτοννὰ [Πα ννα5 ἴῃ [115 ἤοι56." ὙὍΒ6 
“ἢ οι56 "ἢ 5 ἴπ6ὸ ᾿νοοάδῃ ἴοννευ οἡ ἴδε εἶδ- 
ΡΠαης 5 ρας κ. ὙΠ15 ννὰβ θε]ενθά ὃν {πε [εν 8 
οὗὨ Μοςαρίδη {{π|6ὸ5 ἴο ἢανθ θθθῆ ὁσοιρ!θα ΌΥ 
αῦονς 2 ίγίνγ το  (δοο ι Δῖαδος. νἱ. 37.) 

17. Τρὶς «ὐαϑῷ ἄοηες ἐπ ἐδε ὀγεαλ 9 δε ἀκα». 
Οτ, “ὙΠΙ5 ἴοοκ ρῥίδος ννῆοη [6 ΟἀδΥ̓ ν᾽ ᾶβ 
αἰτοῦ Ὀγοδκιηρ." ὙΠποιρῇ ἴΠ6 Ρτγοϊθοϊςοη 
οὗ ἴΠ6 ἀάγκηοθθ ννὰ8 τ Πάγανη, Οοα 5 ῥσο- 
ἰεςτίοη βανοὰ [ιἀ45 ἔγΟπὶ εἰἰ5αϑίογ, 

18. Λευ αὐρὸρ ἐδὲ ἀϊης ῥαά ἐαξζοη ἃ ἐαοίς, 
Φ.1 Α σμδηξὸ οἵ ρΡο]οΥ 5 ᾿Ἰηἀοαῖοα, ὙΠὲ 
ϑγγίδηβ δα 5ἴαγίοα ἴοσῖῃ οἡ {Π͵|Ὶ|Γ Θχροά οη 
ςοηπάρφης ἱπ {ΠΟ ονθγνν πο μλίηρ πιγοηρίῃ. 
1υ85᾽5 54] ῸὙ ΟΥ̓ 4οοο πιόη ἴῃ {ΠΠῸῚΓ σΑΠῚΡ 
ποί ἴαγ ἴτοπὶ ΔΙ οῖη, μα ἀΠ5ρ6}1οα {}}}18 σοη- 
ἤάρηςο δπὰ πλς {ΠῸ πὶ 566 ἴΠ6 πος σβϑίν οὗ 
Ργουσθούίηκς ἢ σατο. ὍΤῊς τοβῖ οὗ (6 
σαηραὶμη ν᾽ 5. οατηθα οἡ δοσογάϊης ἴο [Π6 
πιοϑῖ ἀρρίονε σιΐθὸ5. οὔ πλΠογΥ ἀγί (διὰ 
μεθύδων). 

19. “πώ »ιαγοῤοι ἰοαυαγά Βείδειγα. (ΟΟπι- 
Ῥᾶτγο ᾿ Δίδος. νἱ. 31. 

«υρίοῦ «υας α σἰγοηρ ῥοϊά Οὗ ἠδὲ ὕειν. ἢ [ι45 
᾿ιδὰ σοι χοί 11 ἀπε ΓουΠΠοα 1{, αἴτοῦ τῆς ἔλιγ 
οὗ 1 γ9.8᾽5. ἤτδι ἐχροάιτοι (1 Δίαςς, ἵν, 61). 
Ῥχονιοιϑὶν [ἴ δούη5 ἴὸ μανὸ δέθη Π6]4 ὃγ [ἢ6 
[ἀϊιπηαμδ5 (10. Ὁ. 29). 

δὲ αὐαιῷ »μὶ 10 ἥῇΆσ!ι, αι ρα, ἀπά ἰοσἱ Ὁ ῥὶς 
γ»ῃρ.] ΓΠΙ5 ἀοὐ5 Ποῖ ἈΡΡΟΔΓ η ἴΠ6 παγγαΐίνο 
οὗ τὴ. ΕἸἰγδῖ Ἰοοκ, ποῦς νος πᾶνὸ ἃ ἀοϑοσῖρ- 
τἰοη οὗ 4 στοαΐ θα] Ὀοΐννοοη ἴῃ οσϑῖς. οὗ 
]}υἀδς δης 1,γ5145 ἴῃ ἴῃς νἹοηγ οὐ Βοί]βιγα, 

ἴῃ ἡ ῃϊοἢ, [ποι ρἢ 1,γ5145 5 ογοα σε σίϑ!η Ἰοβϑεβ, 
6 ν»ὰθ ἰῃ [Π6 οπά ςοιηρ εἴε! Υ υἹΟΓΟΓΊΟΙΙ5, 
[οτοίϊηρ [ῃς ΔΙΤΩΥ τοῦ [ἀ25 ἴο τεΐγοδί δηὰ 
Ιοανς Βείμϑυγα ἴο [15 ἔαϊαε (1 Μᾷδες. Υἱ. 42--..7). 
11 πιαῦ 6 ἴσιο, Βονγθυθῦ, [παῖ 1υγϑίαβ τπλάς 
ΟΠδ 4554] Ὡροη [Π6 ρῥίδοθ ννῃοἢ ἐδι]οά. 

40. Σὸν ὕωάας ῥαά εοπυεγεά ὠσο ἐδοσι,] 
Ἀδίμου, “"Απὰ Τι845 [Πεγειιροη] δοπνογϑὰ 
ὑπῖο [Πε.ἢ [{ ἰ5 τηϑδηΐ παῖ [υἀὯ5 ἴοοκ 
δανδηΐαρε οὗ 1 ,γ51455 ἴδ τὲ ἴο ΤΠΓΟΥ ῥγὸ- 
Υἱβίοη5 ἰηῖο ἴῃ ἴοινῃ. 

21. Κρῤοάοτ5.ὺ Νοίδιηρ τοσο 15 Κποντι οὗ 
1Π15 ἰγαϊΐου ; ἴου [ἴ 15 ἃ "νΠἃ ἔἴδηου οὗ Ηἰζχὶρ 5 
1π4ἴ Π6 ννᾶ5 ἴῃ δυῖΐῖδοῦ οὗ {πὸ 861} δπηὰ 881} 
54 ]Π|5. 

ἀμεϊοσοα ἐδὲ “εὐγε ἢ ἘΔΙΒΟΥ, Κ ἘΠ οἿΣ 56- 
οτγεῖϑβ "--5 {ΠοῚΣ πιπηῦεῦβ, ρίαη5, ννθακ ροϊηῖβ, 
απὰ ἴπ6 'Κὸ.0. δλνιπρ ἴο δοκπον]οίρεο, 
διυαρΊΠΡΙΥ, σογίδιη διισοοβθο οἡ [ἢ 6 ῥρᾶτί οὗ 
1, γ5145 (υ. 22), {86 δυοΥ δθθ κα ἴο πη η  Π1156 
[ῃ6 οτος αἰϊδοπίηρς ἴο Πὶπὶ ἔογ ἴδοι ὈΥ̓ 
δι ρεβδηρ ὑπαῖ ΓΠΕΥ Μετ δι θυ 4 0]6 ἴο 
ΤΥΓΟΔΟΒΟΥΥ ἴῃ [ἢ οιν 5 σαΠΊρ: 

209. Τε ἀπ ἱγεαίοά «αὐ ἐῤεηι ἐπ Βεῖδ- 
σωγα, 55 Ιῃ ροϊηΐ οὗ ας, Βεῖπϑυγα 5θδπ}5 
ἴο Παᾶνθ ϑδιγγοηογεά δ ἀϊβδοσεῖίοη. ὙὉΤδὲ 
ῬΓΟΥ ϑΟη8 ΜΈΓ Θχηδυβίθα, ἀπ [τ ννᾶ5 ἰπὶ- 
ῬΟΒΘΙΌ]ΪΣ ἴο πιακὸ ΔΙΗΥ͂ ἔΙΓΓΠΕΓ Γαϑιϑίδηςο, 
(δες τ Μᾶςς. νί. 49, 50.) 

οιωδι «υἱϑ ϑωάας, «υας ουεγοονις. [1 15 
ἱπιροϑϑιῦϊο ἴο ομαγασίοσιθδο [ἢ5 ϑίἰαίοπιοηΐ 
οἰ μογννίδε 3 Π 45 δ)ὴ δὐϑοϊυΐς ἔ]βοῃοοά, 
Βοίϊι {π6 αιθοῦ οὗ ἴΠ6 ΕἸγβῖ Βοοκ (1 δίδος 
νἱ. 47) ἀπά [΄Ὀβϑρμι5 (( Απΐ. [υἀ. χὶϊ. 9, ὃ 5) 
δὐπλῖ (ἢ6 σοπιρίοῖς ἀείρας οὗ [υἀ85, ψ»80 
τοῖγο ἢ [Π6 σοπηηδηΐ οὗ ἢΐ5 ἌΥΤΩΥ ἴο [ἐγ- 
54 [6Π|, ἸΥΒΟγθιιροη 1 γϑίαβ, αἰν!ἀϊηρ ᾿αἰ5. ἔΌΓΟΟ5, 
ΡΥ 5ϑοα [Π6 5βίορμε οὐ Βοίῃϑιγα ἴο ἃ βυισοοϑϑῆι 
1556, ΜΜΏΠῸ αἵ {ΠπῸ βᾶπιθ {{π|δὸ ἢ6 δάναποδά 
ὉΡΟΠ [Θγιβδίοτη δηα ὑεβίορεὰ [υἀ45 πίη 
15. νι }15. [τυ δαϊοτα 156} ταιιδῖ ἤᾶνθ 5ῈΓ- 
τοηάογοά, Ὀοίηρ νγ61}1- ΠΡ βιαγνθα οὐ, μ44 
ποῖ ἴπε πον οἵ ΡΠ 5 ππάγοὴ ὑροη Απίίοοῖ 
τηδάς [{ ἱτηρογαῖνο ὑροὴ 1 υγϑ45 ἴο ἕοσοξο δὲ 



γ. 23--20.] 

Βς Ἔἀ(ἀἑ 3 Ηεατά ται ΡμΠρ, γνῃο νγᾶϑ 
“Ἔ ΣΦ Ἰεῖ ονεῦ ἴπε δδιγβ ἰπ Απείοςῃ, 'νγᾶϑ 
δ τώ, ἀεβρεγαῖεὶν δεηῖ, ςοπίοιηάεά, ἰη- 

ττεαῖοά τῆς εννβ, δυδην τε ἢ πη5 61}, 
ΔπΠὰ βϑνᾶγε ἴο ἃ4}1} εαιι4] Ἴοπά!οηϑ8, 
Δρτεεά ψῇ τπεη], ἀπά οἤεγεά βδςτὶ- 
ῆςε, Ποποιγεά τ(ἢς τεπιρὶε, πὰ ἀελ]ι 
πὰ Ϊγ ψ"} τῆς ρΐδλοα, 

24 Απά δοςερῖεά νε]] οἵ Μδςοδ- 
Ὀευβ, πιδάε πἰπὶ ργηςῖραὶ ρονεγηοῦ ἔγοι 
Ῥιοϊδηιδὶβ ὑπο τῆς (σε ΓΒ ΠΙΔΠ8 ; 

1. ΜΑΟΟΑΒΕΒΕΡ. ΧΙΗΠΠ. 

25 (ὐδηιε ἴο Ριοϊεπηδὶβ : (ἢς ρεβορὶς 
{πεῖ α νγεῦα ργτθνοά ἔογ πε σονεπδηίϑ ; 
ἴον 1ΠΕῈγΥ 5ϊογηγχθά, Ὀεσαιι56 ΤῈ γ νγου]ά 
τλΆΚε τΠεῖγ σονεηδηῖβ νοϊὰ : 

26 1 γβίαβ νης ὑρ ἴο τῆς 1ι4ρ- 
Τεηΐ 86εδῖ. 5414 28 σηϊςἢ 245 οου]ά Ὀὲ 
ἴῃ ἀείεπος οὗ τἢς οδιι5ε, ρεῖβιδάεά, 
ρδοϊδεά, πιδάες τπεὲπὶ γε] αβεςιεα, 
γετυγηεά τὸ Απίοςῃ. Τὺ 1 ψεπῖ 
τους ίηρ τῆς Κιπρ᾽᾿β σοπληρ ἀπά 46- 
ΡΑττηρ. 

Ρτῖζο, δηὰ τοΐϊαση τη 4}} μαβδίς ἴο {πὸ ϑγγίδῃ 
σαριῖ4]. (δεὲὲ τ δίαςς. νἱ. 458-60.) 

28. Ἡεαγά ἐδαὶ Ῥῤίδρ, «αὐϑο «αυὐας ἰε ουεν 
2ῤ6 αὔαὶγ: πὶ “πηοορ, «υὐας ἀεσρῥεγαϊεῖν δεπὶ.} 
ἙἈδίμογ, ὁ ποασὰ ταὶ ῬΏΠΙΡ, ψἈὸ Βδὰ θ698 
Ἰοῦζῖ ΟΥΘΣ [09 δ'δαΐιβ, 788 ϑηῃϊοσοὰ οὁ5 
ἀθβροσϑῖθ ΘΟἾΣΒΟδΒ δ΄ Απίΐοο." ΏΠΠΠΡ, 
ΦἸΟΙ ΟΥ̓Υ {πὸ «αὔδιγβ" οὗ (ἢ6 ερίγα Ὁ 
ἘΡριρῆδποδ ἴῃ ἢ15 ἰαϑῖ τηοπιθηῖβ (1 Μᾷδος, Υἱ. 
14,15}, τοϊιγηθα ἴο Απἴίοςι ἀυγίημ [υγϑίαϑ᾽5 
αὔβοποθ ἰῇ Ῥαδίοϑείίηθ, δηά {ποῦ ἴοοκ [τῃς 
χἰεδβρεγαῖθ, οὐ δ δΔηγ ταῖθ ἴη6 ἀδηρογοιϑβ, σοῦ Γ56 
οὗ βοῖζἰηρ ΠΙΠΊΒΘΙΕ τὶ 85 δοίυδὶ τ] οΓ οὐ [Πς 
κιημάοτῃ (ἰδ. τ. 56, 63). 1 ,γ5145, ἡπεηρ Ηἰ5 
ροϑιϊίοη ΤΠ] οηροά, μαὰ ἴο πιεοί ἢἰ5. σῖναὶ] 
νοι ἀο]αΥ. 

εοηγοιπμάε.} Ἐδίποῦ, “ ψ188. Ἄςοηξουπάοά,᾽" 
“Το Κι 15 ἴπ6 νταιαπιδίῖςδὶ, ἃ γϑι85 [ἢ 6 
τσ} δυθ]οςῖ. Αἵ {πὸ τεςοῖρῖ οἵ τὰ 1η- 
(]ΠΠροησο σοποογηϊηρ ΡΒΠΠΡ, [γ5145 ννὰ5 ἴῸΓ ἃ 
τιπλὸ “ ςοηίουηδοί," Δη4 5οαγοοὶν Κηονν νυ λαῖ 
ἢ6 σοι ἃ ο. Ης 5οοῃ, ἤοννονοσ, γοσονογοὰ 
δι πιβ ἢ, απ τοο Κ πὸ ποοάξι] ἴθ ρ5. 

ἐπίγεαϊοα ἐδὸ ὕέαυς, μόρα δίρμο] ὙΠοδΕ 
ΟΥΠῚ5 ἅγὸ δοιηοινμαΐ ἴοο δίτοπρ; Ὀυϊ {ΠΟΥ 
ΡΟΙΒαρΡ5 ἔα γγ τοργοβδοηῖ {Π6 σοηῃβίγιςσί!οη 
ὙΎΒΙΟἢ τὸ [ὸνν5 ριξ οὐ [υγ51455 5υάάοη 
οἤαημο οὗ ἔγομῃς, αηὰ βροηϊδηθοιι οὔδσ οὗ 
1οΥπι3 οὗ ρόαςὸ ἴο τπὸπὶ (1 δῖδςος. νἱ. 60). 

παυαγὸ 19 αἱ εημαΐ εοπάοης.] (ΟΠΡαΓΘ 
τι δΔίαςς. τὶ. 59, 61. Τῇ οσδιοῦ ῥγονῖϑο νι 5, 
ταῦ 186 [ὁν}8 δου !ά θὲ δ᾽] οννοά ἴο “Ἶἶνα 
δου τΠ|6 Ὁ ον [ανν8, 85 ἴον αἀϊά δείοτο," 

οὔεγεά σαργ ΤᾺ βιαϊοιποηΐς 15 δέ- 
αἀἰτίοπαὶ ἴο τ[Πο5ὺ πιαα τη [π6 ΕΊγοὶ Βοοκ; δῖ 
1 15 αυΐο ἴῃ ΒασιοηΥ ΜῈ το. ΟΥ̓ σοιγδα 
1Π6 τοί οὗ βδισγιῆοςς 5. ΡΟΥΓΟΥΠΊΘα ΟΥ̓ ἴπὸ 
7εὐν 15} ργϑί5, 

ἐοαΐὲ ἀἰιϊν αὐ 1 ὲ ῥα Τὴ τ οΓ οὗ 
{πε ΕἸγοῖ 00 Κ ποῖώϑ οπὲ ὀχοορίίοης δὰ ἤδη 
πὸ σἰγτοπκῖι οὗ 10 ΤΟΥ ΒΟ Δ ΟΠ 5. ννὰ5 βοςη, κΠὸ 
ϑΥτο- ΔΙ αοοοηίαῃ Ἰἰολάοτθ, {που μὴν πον Παὰ 
5 ΌΓΩ ἴο ἰονὸ 1] ἱπίαςί, Ὀγοκὸ {ποῦ Οὐ Π5, 
δηὰδ ἀουμο ϑμοιὶ ατοσί ραν οἵ τπὺ ἀοίοηςοβ. (1 
Νίδος. νἱ. 62, 613). δύο ταιιδῖ ππάογδιαηα {Π6 
Ῥτόβοηΐ ΓΙΌΣ ἃ5. πηοαπης {πα πον α πο 
«γδπίοη ᾿Π} ΓΥῪ ἴο {πὸ σαστοα δι] ΔἸ σ5. 

24. »παδε δί»γι ῥγϊπαῖβαὶ φουόγπογ.] Ἐαῖδον, 
ἐχῃδθ Ἡερειηοηϊ 45. σονογηοῦ." (ὅδ0 {πα 
δγγίας νογβίοη, δηά, δηλοηρ σοΙηπηθηίαίοῦϑ, 
ὙΝν ογηβάοσγῇ, Η 586, ϑδοῇο]ζΖ, δηὰ Οτίγηπλ) [{ 
5 ΥΘΓῪ ὈΠΙΪΚΟΙΥ τῃαι [πὰᾶ5 ννου]Ἱὰ ἤανὸ Ὀδοη 
τας ρούθγηοῦ, δηὰ 511} πλοῦς ὉΠ]ΙΚΟΙγ [Παΐ, 
1 πὸ ιδὲὲ ὑθθη πηδὰὰθ ρονθγηοῦ, ἴμ6 δυῖποῦ οὗ 
πὸ ΕἸτοῖ ΒοΟΚ ννου]ὰ ποῖ μαᾶνε τηοπιὶοηδὰ [ἴ. 
ΤΠδ νογά ἡγεμονίδης, πΠογΘΟν ΕΓ, 15 ηοΐ ἔουμἀ 
οἰβοννῆοτο 85 ἂπ δ ]θςζίνθ. 

μηΐο ἐδε σεγγβεπίαης. Τῆς “ Οδγτποηϊδηβ ἢ 
8ῃοι 4 6 πὸ ᾿πμαδιδηΐ8 οὗ Οοτγηδ, νυν ῃϊςἢ 
ἸΔΥ Ὀοΐννοθη Ῥο]υβίιτη δηὰ ἈΒΙποσοϊυγα. Βιιΐ 
845 θνϑὴ ἘΠπὶηοςοίαυγα Ὀοϊοηροά αἵ 115 {{π|6ὸ ἴο 
Εργρῖ (Ροϊγδ. ν. 8ο, ὃ 3), 1[ἴ 18. ἱπῃηροβϑ!0]6 
τ1παῖ ΟοΥτῆα σα δὲ ἰηϊοηοθα, ογδαρβ 
Γεῤῥηνοί ἰ5Β ἃ σογγιρίίοη οὗ Γεραρηνοί ([ουπὰ 
ἰπ οὔθ Μ25.), δηὰ Οὐογαῦ, ποῖ Οσογγθα, ἰ5 
Ροϊηϊθά οἷἝ 45 ἴπ6 δοιῖμογη {πὶ οὗ [(Π6 
ϑυτο- ΜΙ δοράἀοηίδη ἀομηίοη. 

25. Οανις ἰο Ριοίωμπα. Οἡ {Π6 5[ἴ6 δηά 
ἰδίοσυ οἵ Ῥιίο]οπιδῖβ, 5566 {π6 σοτητηθηΐ ὕροῇ 
Ι Νίαςς. ν. 15. 

ἐδὲ ῥβεορίο ἐρέγο «ὐόγε σγίευοά 7ὸγ ἐδεὲ εουε- 
παπίς.) Ῥιο]ομλδῖβ, ἃ5 οὔθ οὗ [6 πιοβί γὶ 51}; 
εἰζἰ65 οὗ ἴπ656 ρμαγίβ, ννᾶβ ἜἘβρθοῖα! ! 16α]οι5 οὗ 
Ἰογιβαίοσα. [ἰ παὰ ἴακθη ἃ ργογηϊηθηΐ ρατί ἴῃ 
16 μοπογαὶ σίϑίηρ πιο ἢ δ [ΟἸΙοννοὰ [86 
ΤΟσονύ ΤΥ οὗ τ Τ πρὶ Ὁ [πά85 (τ Μᾶςς. ν. 
15), αηὰ Πδλὰά 5υβεγεὰ 5] ΟΥΕ]Υ δἰογνναγάβ δ 
[Π6 Παηάδ οὗ διπιοη (ἰ0. . 22). Πδηςς {ποτα 
ννὰ5 τοδί ἱπά!ρηπαίίου δὲ Ῥιοϊοπιαῖβ ννῆθη [ἢ 6 
ἵλνοιγδῦϊα ἴογπβ οὗ ρϑᾶςς ργαηίθα ἴο ἴῃς 
[οἷν νοῦ πιδάθ Κηοννη ἴο {πΠ6 ἱπμα δ! Δηῖ8. 

ἐῤεῖν εουρηαη..ἢ Ἐδίβογ, “ἘΠι6 σονθηδηῖβ 
-τὴξ, ἴῃς τοῦθ. οὗ ρεᾶςθ δεΐννοθη [445 δηά 
Ειραΐογ. 

26. 1γη145 αὐεπί τ ἰο δὲ ἡμάσνιση ““αὶ.} 
Ἀαΐποτν, “ἴο τὸ {πθιπὸ"---ίῃς γουγα---ῃθ 
Ρἰαςς ἔγοπι ὑν Ποῖ Θρο Ομ 65 νοτο της ἴο {π6 
ΡΟΟρὶο. 

2εγεμαάεά, ῥασιεά, »εαάς ἐδόηι αὐοὶ! αῇὔεοίεά, 
γεϊωγποά ἰο “πηοορ ὙΠ ἐχίγοπιο Ὀγονγ οὗ 
ἴμὸ δἴγία ἴῃ σὖ. 19-26 15 ΝΕΓΥ το ΓΚ  ]6, 
ἀπά τόσα} }ῖ5 τ Δι ογ 5. Οὐδογναίίοηβ, [ἢ 
οἰ. 11. 29-τ22, οἡ ἴδο ἀιῖν οὗ Δη ἐρι!οτηδΐοτ. 



εἶτ. τόσ, 

4. Μδς. 
ἥ. Σ. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙ. 
6 Αἰκίνς σεεμσείλ γιάας. 18 λίκαμον »ιαξεΐλ 

Ἅκαεέ τυΐὰ μας. 30 472 σεεζείά ἰο ἑαζε Δἰατξίς, 
46 τυῆσ, το “εαῤε Δ λαμπάς, δἰ (ολ ἀρεῖς 

ΕΤΕΕ τῆτες γεᾶῖβ νγᾶ8 [υἀλ5 
ἰηίογπιεά, τπδλὲὶ [)επιεῖγιυβ {πε 

“οι οὗ ϑεϊευςυβ. “Πανίηρ επιογεὰ Ὀγ 
τῆς πάνεη οἵ Ττίροὶ 5 ἢ 4 ρτελῖ 
Ροννεῦ δηά πᾶνυ, 

11. ΜΑΟΘΟΑΒΕΒ5. ΧΙΝ. ἷν. 1:---3. 

4 Ηλὰ τακεη ἴδε" σουπῖγν, ἀπὰ Βς 
ΚηΙεά Απιοςσῆυβ, ἀπά [γϑῖα8 15 
Ργοϊεςῖζοσ, 

4 Νονν ὄοπε ΑἸΪςίΐπιιι5. ννῆο Πδά εμι:- 
Ὀεεη Πρ ῥγίεβῖ, απά "δά ἀεβ]εὰ Πἰπι- ἢ 
856] ἘΠ] ΒΡ} }γ ἰη κῃ ς τἰπι68 οὗ τπεῖγ πεηρ- 
᾿τὴρ τυ ἦε (εμ δε, βεεῖπρ, τπμαῖ ὉΥ 
ΠΟ πιεᾶπ8 ἢε ςου]ά 8ανε δἰ πη5ε] ἢ, ΠΟΓ 
ἤᾶνα ΔΩΥ πιογε ὅσος ε88 ἴο ἴῃς ΠΟΙγ δἰζασ, 

ΠΗΑΡΤΕΒΝ ΧΙΝ. 

ΡΛΆΚΤ ν. 

ἈΚΕΙΑΤΙΟΝΘ ΒΕΤΥΝΕΕΝ ΤΠῈΕ ΘΥΕΙΑΝΘ ΑΝῸ ΤῊΣ 

ΤΕΥΝΘῚΝ ΤΠῈ ΚΕΙ͂ΟΝ ΟΕ ΡΕΜΕΤΕΙΌ5 50ΤΕΚ. 

ξ 1. ὨΕΜΕΤΕΙΌΒ ΗΑΥΙΝῸ ΜΑΌΕ ΠΙΜΒΕΙΕ 
Κιν, ΑΡΟΙΜῸ5. ΟΟΜΡΚΑΙΝΟ ΤῸ ΗΙΜ ΟΕ 
Ιυραβ. ΝΙΟΑΝΟΚΒ. ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝΕ ΒΥ 
ἸΕΜΕΤΑΕΙΌΒ ΤῸ ΚΙ, 0 κ5 ΑΝῸ Ε5ΤΑ- 
ΒΙ.ΙΒΗ ΑΙΟΙΜῸΒ Α5 ΗΙΘΗ ΡΆΙΕ5Τ. 

1-14. Οπιρτίης πο σοηϊοκι Ὀεΐννοθη 1,γ 5185 
ἀπά ΡΏΠΠΙΡ (ὑγιεγ τουςοϊεά ἴῃ τ Μδςςο. νἱ. 63), 
οὔ δυΐμον ρα5565 ἴο {π6 {Ππ|6 ννῆθη 1λοῖηθ- 
{τἰτ15, [6 5δοη οὗὨ ϑοίδθιισιι5 ΓΝ. πανῖηρ ἐσοαροὰ 
ἴτοτη οπιθ, ἰαηἀοα οὐ 6 δγυσγίδη Ἴοδϑδὲ δηά 
εσοτηπηθηςοαὰ Π5 πίγυρρὶο ἕο [Π6 σσοννη. Αΐ 
ἢγϑ πε πιεῖ νυ ργελῖ βιιοσοθβ, ἀοίοδιηρ 
1, ,γ5ῖα5, δηὰ ΚΠ Ὀοῖῃ πἰπὶ ἀπά Εἰιραΐογ. 
Βοίηρ δϑίὈ σι θὰ 85 Κίηρ δ Απίίοςἢ, πε τὸ- 
σοἰνοα δῃ δρρ !οδίίοη ἔγοπὶ ἃ σογίδιη ΑἸςίπλι8, 
ψο οἰαϊπιεά (παῖ (ἢ6 Πἰμἢ ρῥυοδιβοοά ὃ6- 
Ἰοησοά ἴο Πίπι οὗ τρῃῖ, δηα Ὀδποιρῆξ 1) 6πι6- 
ὉΓῚ1Ὶ5 ἴο 65] 5 ἢϊπὶ ἴπ (Π6 οἶσθ, αἱ τῆς 
βᾶπι6 {Ππ|6 ἀδροϑίηρ [445 ἴτΟΙΏ 15 ΠΙμἢ Ροϑὶ- 
το. [όπιοίσιιι δαορίοα τΠ6 δάνιοθ, «πὰ 
5οηῖ ΝΙΟΔΠΟΥ ἀραῖπϑὲ [ιιῆ85, νυ ἢ ογάθγα ἴο 
ΚΙΠ πὶ πὰ Θσ Ὁ }Π15}} ΑἸςίπλιϑ 85 ΗἸρῇ Ῥυίοβί. 
ἼΠΕ ρβαβϑαρμο Τιη5 μαγα  οἱ ἢ τ Μᾷᾳος. νἱ]. 
1-2δό, διιῖ ςσοπίδ:}}5 σοπὶθ σοπιαγκαῦϊο ἀἘἔ} τς 
Θης65 τοπὶ {παῖ Ὡαγγαῖῖνε. Αςςογάϊημ ἴο ἴπὸ 
Ῥγοβοηῖ νυτῖογ, Ἰοπιεῖτιιι5. τοβροπάθα ἴο {πὸ 
ἌΡΡθΑ] οὗ ΑἸςοΐπλιι5. ΌῪ {πὸ Ἰτηπιοάϊαῖο ἀρρο!ηῖς- 
τος οὗ ΝΙσάποΥ ἴο ἴπὸ οἰποῖ σοπμηδης 
αὐη5ὲ [π|άὰς5, δηὰὶ τιῖ σοπηηαιοῦ θομαη Ὁγ 
αἰϊοιηρῖθ ἴο πουοίαῖθ ἃ ρεαςθ. Ασςογάϊηρ 
ἴο πὸ διιῖθμογ οἵ [ἢ ΕἸγθῖ Βοοῖκ αηὰ [Ὀβορἢιι5, 
τσ ΡΟύθοῃ δοηΐ ἴο 1ηϑῖα] ΑἸςΐπλι5 νγὰ5. 4. - 
μι ἀ5. (1 Μάδαςς. νὴ}. 8; [οβορῇ. “Απί. [πά᾿᾿ 
ΧΙ. το, ὃ 2): αἰ Ὁ νγὰ5 δῇ 4 σοηβι ἀουδθΪν 
Ἰλῖοσ ἀἄηῖο τΠαῖ, οἷ ἃ δρθοῖαὶ δρρ]σδίοη ἔγοπι 
ΑἸάπλβ. πὸ ἰοιηὰ Π15. Ροϑίοη ἴθ {πόα 
τπτοπαῦϊο, ΝΙΟΔΠΟΥ νὰ5 βδοηῖ, ΝΙσΑΠΟΥ 5. σγὸ- 
Ἰατίοη5. ἢ [π|λ5 ἀγὸ 4150 νΟΥῪ ΕἸ ΠΟΥΘΠΠΥ 
τοργοβεηϊθα ὈΥ {πὸ ἔννο ᾿νγῖοσβ. Ασςογάήϊης 
ἴο {πὸ ΕἸγοῖ βοοκ, ἢ6 ννὰβ "ἃ πδη ἊΠαΐ ὕατὸ 
ἀολάν πιαῖὸ τηῖο [51.160] (ςἢ, νὴ]. 24) ; αοσογε- 
ἵπς ἴο [πὸ δεσοπᾷ, Ἰνὼ ννὰ5 ὩΙΟμ ΠΟΥ ΠΊ ΠαΪΥ. 
δηα ν»ὰ5 ξογοςα Ὁγ οι π 1115 ἀρζα!ηδῖ 15. Μ01}} 
ἴο δάορὲ πόϑῦ]ο πιόσλβιισοθ ἡ ἴπῃ6 μη ο]ο, 
τΠ6 τοργοϑοπίαᾳοη5 οὐ [Π6 δι οῦ οὗ ἴ[ἢ6 ΕἸγοῖ 
ΒΟΟΪ ἀρρϑαγ ἴο δὼ πιοϑὲ στη οὗ σγοάιϊ, 

1. Αὲν ἐδγες γεαγι.} Ἰλετρείσιιι5 οἤεςίεά 
ἢΐἷ5 Ἰδπαϊπρ, 45 ΟἿ δυῖμοῦ ἱμεἰπιδῖος Ὀεὶονν 
(υ. 4), ἴῃ ἰδὲ τςιϑδὶ δεϊειιοϊ ἃ γοασ, οὐ ΒΟ. 
162-51. Το ἐχρεάίοη οὗ Ευραῖογ δηὰ ἴ,γ5125 
"45, δοςογάϊης ἴο Πΐπι, ἴῃ {ΠῸ6 1491} γεῶγ 
(εἰ. χΙ, 1)-- ΒΟ. 164-32, ΟΥ̓ ΟΠΪΥ͂ ἴο γοδτβ 
Θαλοῦ, ὌΠ ΟἿ ΔυςΠοΥ πιυδὲ πλοδη ΌΥ͂ ἢ 5 
ἢ [ἤγδ6 γϑΑγ5 ἢ ΟἿ Θηῖγο γοᾶγ δηςὶ ἔγλοίοπ5 
οὗ ἴννο οἴ εῖβ. 

Περιείγς ἐδὲ σοπ 9Κ᾽ δείσμες. ἢ ὅ8εε [δε 
οοπηπηθηῖ Οἡ 1 Μάᾶδςς. Υἱ!. Σ. 

ῥαᾳυΐηρ επίεγεάδ ὃγ ἰδὲ δαυεπ 9.7 Ἱνγιροΐ.) 
“ΤΥΡΟ]} 15, πον Τεργεϑοπίεα ΕΥ̓ Τατγαῦ]ουϑ, 
ν5 ἃ ῬΟΓΓ οὐ [Π6 ϑυγγίδῃ Ἴοαϑδί, δουΐϊ 70 
τ] 65 ποῖ οὗ ϑιάοῃ, δηά σις οοιυζὃ οὗ 86- 
Ἰειιςῖαᾷ. [ἴ ννὰ5 δὴ οἷά Ῥῃαηϊςείδη σεις] πιοηΐ, 
δε ὰ ἴο πᾶν θθθη ἃ Ἰοϊῃηξ σοϊ ον ἔτοπι Ὑγτε, 
διάοῃ, δηά Αγδάιι5 (ϑισγδῦ. χνὶ. 2); Ὀυῖ δά 
Όν 115 πιὸ Ὀδθη ΠΟΥΟΌΡΏΪΤΥ εἰ ἸεηϊΖεά, 
ΤΠε ᾿Ἰδηάϊηρς οὗ ᾿επιοα 5 αὐ Τγίροΐδε ἰ5 σοη- 
ἢγπιθά ΌΥ ῬοΓΡΆΥΓΥ (΄ ἔχοογρῖ. Ρ. 71) δηά 
Εβθθῖυ5 (( Οἤγοη. (δη.᾽ 1. χὶ. 8 1.5}. 

«υἱῷ α σγεαί βοαυεῦ απά παῦυγ.} ΤῊς δυΐῖπογ 
οὗ ἴῃς ΕἸγβὲ Βοοῖ 5478, οη ἴῃη6 σοῃίγασυ, τπδῖ 
6 Ἰαπαά θα “ΠῚ 4 ἔδνν πλεη ἢ ψ Μαςὰ νὶ!. 1) 
ὙΠΙΟἢ 15 δ ποτα ἰῇ δοςογάδποθ νυν ΠῸ 
παγταῖίνο οὗ Ῥοϊγδθίυβ δηὰ ἢ ῥτοῦδθ! 1. 
Η!5 5ιιςςοθβθ8 νγὰ5 σοηβοσαιιθηΐ οἡ ἴῆ6 τετοῖῖ οὗ 
ἴῃς ϑγτίδῃ ΔΓΤΩΥ, ὙΠ ΙΓἢ 561 26 ἰἴ5 Ἰοδήογϑβ, 
ἃ γϑ185 αηὰ Εἰὺιραΐογ, δηά υνεπῖ οὐδοῦ ἴῃ ἃ θοῦ 
ἴο Ποπχοίγιυ (10. σ΄. 2). 

2. Ηαά. .. δἰ «πόδι ἀπά 1,γεῖα.) 
ΤΠ ΓΘ] ΔΙΤΩΥ δοίια!ν Κι οἀ ἔἤετα, οα ἢ 6- 
τ τ 5 ὨΙΏΤΙΠΡ ἃ νυῖβῃ [ηδΐ {ΠΕῪ 5βου]ὰ 50 ἀὁ 
(ἰ0. συ. 3, 4). 

3. οὐε Αἰεύριμα, «αὐϑὸ ῥα εεπ ῥίσ᾽ ᾿γίχι, 
απά ῥᾳά ἀοπίεά δἰ» δεῖ «υἱϊγμ, 5 ὍΣ 
ἉΥΤ ΘΓ δθοῖῃ5 ἴο τήθδῃ {παῖ ΑἸοί 5 δαά πεϊάὰ 
πὸ Βίρἢ ργθϑῖῃοοα βοπλὸ τἰπλ6 ΡΓΕΥΟΙΒ]Υ--- 
ΡΟ ρ5. θοΐοσε [45οῃ --δηά ἢονν οἰαἰπιθὰ ἴο 
ὑὸν τοιηϑιαϊοα ἴῃ ἢ ; ποῖ παῖ 6 δά γϑοοινοά 
{0 οἤϊοὺ ἔγοπι [υγϑῖα5, 85 [Ὁδορἢ 5 ἱπιδρίπο5 
(Ἢ Δπῖ|. 74. χίῖ. 9, 8 7). 

ἐπ δ {ἕγιες Οὗ ἐδεὶγ νιϊησ ηρ Τῆδ Ἐπὶ 
ψεη Η ο]]σηϊβπὶ ν 85 σαπιραηΐ δηά ἃ ἔιβίοη οἵ 
τπ [ὁν85 τῇ τῆς ϑγτο- Μδοεάοπίδηβ ν᾽ 85 
αἰηγοδῖ δγοιρις αὔοιῖ. (866 τ Μάδςς. . 41- 
57: 2 δίαςος. ἵν. 7-ἰο, Υἱ. 1-9.) 

ὁγ πὸ »ιεαπς ῥὲ εομά σαῦε δέρισε! 7] 1μῖ86- 

"-- Ξ- - τοι 

αἷς. τός. 
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Υ. 4--.} 1. ΜΑΓΓΑΒΕΕ 5. ΧΙΨΝ. 

ΒΟ 4. λπι ο Κίπρ [)επιείγιιι5 ἰπ τῆς 
εἰς. τόε. . 
-- ᾿ Βυπάγεά Δηἀ οπε ἀπά βαΊεῃ γεᾶτ, ργε- 

56 Π͵ῚῚΠρ᾽ υπῖο Πϊηι ἃ σγοόννη οἵ ρο]ά, πὰ 
ἃ ΡΑΪπι, Δηὰ ἷΞο οὗ ἴπε δουρῇβ ψῃϊς ἢ 

"0 τ,.,,, ῬΈΓΕ ᾿υβ64 50] ΕπΊΠ]νῪ ἴῃ τῇς τεπηρίε : 
γον ξδέ 19. ληᾷ 50 δῖ ἀδγ ἢε Πεϊά ἢἰβ ρεᾶςε. 
ἰω, ἐμὸς ς Ηοννθεῖῖ, Πανίπηρ ρσοζζεη ορροτΓ- 

ἴυπ!ν ἴο διγίποῦ ἢ5. [00] 158}: εηΐετ- 
ΡΓΙΖΕ, ἀπά Ὀεὶπρ' ςαἰϊεά ἴπῖο Ἴςουπβεὶ 
Ὀγ [)επιείγιιβ, ἀπά δεκεὰά ἤονν ἴδε 
)εννβ βἴοοά αἴεςῖεά, δπὰ ννμᾶῖ τῆεν 
ἱητεπάεά, ἢε δπϑυνεγεά τπεγευηῖο : 

6 ἼΓΠοβε οἔτῃς [εννβ τῃδὲ θὲ ςδ]} 64 
Αϑβϑιάβαπβ, ψνῆοβε Ἴσαρίαίη 5 [425 
Μάδοοδθειιβ, πουγβ ἢ ννᾶῖ, ἀπά ἅτε 86- 

ἀϊτίοιιβ. ἀπά νν}}} ποῖ ἰεῖ τῆς γϑαὶπὶ ὃς 
ἴῃ ρεᾶςε. 

" ὙπΒετγείογε 1, θείπρ ἀερτίνεά οἵ, 
ΤαΪηῈ Δποαδβίογβ᾽ ποπουγ, 1 πιεδη ἴῃς 
Βιρὴ ρπαβιμοοά, ΔηΔ πο οοπης ἢ]- 
ἴῃεΓ : 

8 ΕἸγβῖ, νετὶγ ἔογ {πὲ υπέεϊρπεά 
σα 1 πᾶνε οὗ {πίηρϑβ ρεγιδίπιηρ ἴο 
{πε Κίηρ ; δπά βεοοπάϊν, ὄδνεὴ ἔογ 
τηδς [ ᾿ητεπὰ {πε ροοά οἵ πιῖπε ονγῃ 
σουπίγΥπΊδη : ἔογ 411] οὐγ πδίίθη ἰ5. ἰῇ 
ΠΟ 5Π|2}} ΠΊΙΒΕΓΥ τῆγουρἢ τς υπλά- 
νιδεά ἀεὶ πρ οἱ {πεπὶ δἰογεβαίά. 

9 Ὁ ετγείογε, Ο Κίηρ, βεείηρ του 
Κποννγεβϑὶ ἃ}} τῆεθε τῃϊηρ8, δὲ σαγείαὶ 

ΤΑΙΪγ, “ΤΠΟΥΘ ννᾶ5 πο βαΐεῖυν ἔἕοσ μἰπι." [1 πὸ 
᾿δά, Κα [45οη, ϑδεὰ ἢἰ5 οἷος ἴο ἔυγίπεγ [ἢ 6 
ἀεδιγυςίίοη οὗ [ιἀ4ἰ5πι, μὲ νοι πο ἀουδί 
αν ργονοκϑά ἃ μοϑβίιϊε ἔδο!πηρ οἡ ἴΠ6 φαγὶ οὗ 
πὸ τηοῦο το] ρίοιι5 [δνν5, νυν σἢ ΠΘ ΤΩΔῪ πᾶνε 
Κεῖ ἃ5 σοπί πη 4} }7 ΤἘΠγοδίθηϊηρ Β15 ᾿1δ. 

ΜΟΓ ῥαυς ΔῊ »ιογ ἄγου: 10 ἐδε δοίγ αἰϊαγ.] 
ΟΥ̓ οοιιγβθ, 116 ἴῃς Μαοσαυώδη ραγγ παά 
Ροββδοββίοη οὗ [6 Τοπιρίὸθ, ᾿ξ ννᾶ5 ἱπηροβϑιῦ 6 
[πα ἃ τοπορδάθ τοπὶ ἴπο ἔδι σπου 6 
Δἰοννεὰ ἴο οἴδείϊαῖο ἂἵ ἴῃς δἰἴαγ. 

4. ὕκγιε 10 χη Τρεριείγις πὶ ἐδε ῥωπάγεά 
απά οηε απμά ἡ ει! γεαγ.] 866 ἴμε ςοτηπηοηῖ 
Οἢ στ. 1. 
2γοοηης ὠπίο ῥίνι ὦ ἐγοαυπ οΓ σοί. δυςῇ 

Ρτγοβϑοηΐβ ΕΓ σομημίοη δἵ {6 τπιὲὸ (ΡοΪγὉ. 
ΧΧΙ). 13) 8 τοὶ 17, 8 4: Χχίν. 1, ὃ 7;- εἶν. 
ΧΧΧΥΛΠΙ, 14, ὅ(ς.), δηά νυνἱδοιιξς {πο πῇ ποὺ δΔρρ]}- 
ςδηΐ οοι!]ά εἐχρεοΐ ἴο οὐϊδίῃ ἴανουγῦ δῖ 18 
δυγίαῃ σου, 

απά α ραί».ἢ Α μοϊάφη υἱπὸ (Ηεγοά. νἱϊ. 
27) δῃὰ ἃ σοϊάθηῃ ρ᾽δπο-ῖγες (Αἴῃςη. "εἰρη. 
ΧΙ. Ρ. 414, Ε) νν6γδ ἀπιοηρ ἴπῃ6 πιοϑί ῥγδεῖου 8 
οΥηδοης5 οὗ {ΠῸ στεαῖ ραΐδςσο οὗ ἴΠ6 Ῥογβίδη 
Κίηυ5. Α μοϊάθη ραϊπὶ 15 ῬγοῦΔΟΪΥ ΠΟΓΘ ἰη- 
τοπἀρά, ἃ Ψψογκ οὗ γί ροϑϑοβϑίηρ ἴῃς ἀἄοιθ]α 
νά]ι6 οὗἔὨ ργεοίουιβ τηδίθγαὶ δηὰ γί ϑιῖς ννοσκα 
ΤΩΔΉΒΠΙΡ. 

ἀπά αἰτοὸ ΟΥ δὲ δομσῥς «υδίοῦ «ὐεγό ταεά, 49. 
Ῥαϊπὶ Ὀοιρὴδθ τὸ ΡγΟῦΌΔΟΪΥ πιθδηΐ, 5116} ἃ5 
ΨΌΓΟ τσοὶ αἱ τῆς Εδαβὶ οὗ Γαθογπαςθβ (Ν ἢ. 
ΜΠ]. 15) δπά αδἱ 6 ἔθαβῖ οἵ ἴπ6 [)εαϊοαί!οη 
(γα, οἢ. χ. 7). ὙΤὨ5. ῥγοβοπίαζίοη ἴο 1)6- 
τηεδίγιιβ πιρῃς Ὀ6 τοραγάοα 85 ἃ πιοάς οὗ σοη- 
τα δτπρ δἰπὶ Οἡ Ὦ15 διιςσθ5565, δίηςο ἴο ἴΠ6 
Οτοοκϑ ἴδε ρΡδἰπὶ ννδ5 ἴπὸ ϑίρῃ οὗ νἹἱοΐουγ. 

ἐῤαὶ ἦα δὲ ῥεϊά ῥὶς ῥεατε ἢ ΑἸοίπγι5. αἀἰά 
Ὠοΐ δῖ οὔποθ ὑγοίοσ ἢἰ5 σγοηιϊιθϑῖ, ἰθδῖ ἰ δῃοι]ά 
Ὀδ ἴοο ραϊραῦϊο ταὶ (ῃ6 ργέβθηϊ ννᾶ58 ἃ Ὀγιῦε. 
Μοηεΐαιιβ ῃδά ποῖ Ὀθεη 50 βουμιριι]οιιδ (ςἢ.. ἵν. 
24). 

δ. απά ῥεὶης εαἰϊοά ἱπίο τομπσο! } Ἐδῖβογ, 

ὀπἷποθ δ ψὃδ8 οὩἸ θὰ ᾿ηῖο σουη50]. ΤῊ8Β 
νγ85 ἴῃς ορροτγίυηϊγ. 

6. Τροιε 9 ἐῤὲ ὕεαυ: ἐραὶ δὲ εαἰϊεά “455͵-» 
ἄεαη... Οη ἴδε πιοδηΐπηρ οἵ (6 νογά “ Αϑβϑὶ- 
ἄδθδηῃ," 866 16 σοηπιθηῖ οὐ 1 Μᾶςς. ᾿ἰ . 42. 
Οὐ κῖπα!ν ἴῈ ννᾶ5 ἴῃ 6 πᾶπιὸ οὗ ἃ 5ίγςΐ βοςῖ, θυ 
ΑἸςίπλιι5. ΠΟΥ. ἀΡΡ Ϊ65 ἴ ἴο [6 ψνο]ς οὗ ἴδ 6 
Ῥαϊγιοςς ραγίυ ὑπάεγ [υ(145. 

μποιγρ «αὐαΓῷ απά αγὸ “εὐ ο..] 216. ἅτὲ 
ἀοϊοττηϊηθαὰ ἴο γχοϑίϑδὲ ἴο 6 υἱτζογτηοβὲ [Π6 
ονογίησγονν οὗ {Π ὶγ το βίο η. 

«υἱ]] ποὶ ἰεὲ ἐρε γεαΐρε δὲ ἐπ βεαγς) Τῆς 
τοδὶπὶ σου “Ὅς 'ἰῃ Ρδᾶςθ" δῖ ΔΠΥ ἴπης, ὈΥ͂ 
1Π6 σοηοοδϑίοη ἴο ἴδ [ὸνν5 οὗ (Π6 σῖρῃξ ἴο 
τοίαιη 16 ι1ι56 οὗ {Π6ῚΓ ονη ἰανν5 δηά γε] ρίοη. 
ΤῊΝ θοῖἢ {πὸ ϑγγίδηβ δηὰ ΑἸςίπλιι5 Κπανν ΥΕΓῪ 
νγ 6}. (ὅὲε τ Μᾶςς. Υἱ. ς9.) 

7. δεῖνι ἀοργίυεά ΟΓ᾽ »ῺῪ ἀπεεείογ᾽ δοποι,) 
1 5 Δ] ον οἡ }} παπᾶς {πὶ ΑἸςίπλι5. ννᾶ8 
“οἴ ἴΠ6 56θά οἵ δγοῃ" (1 Μᾷαςς. νἱϊ. 14), ἀπά 
50 μαἀ δά οὔφ οὗ [ιἰ5 ἀποοϑίοῦβ ἃ Ηρ Ῥυίοβῖ; 
δυῖ ᾿ξ 15. ποῖ οἴθαγ {πὶ Δηγ οἵπεγ οὗ Πὶ5 δη- 
ςοϑῖογα αα δυο δπ]ογοα τἢ6 οποιγ. ΤΠ 
βίδτϊειηθηΐ (μαϊ ἢ παά Ὀδοη “ ἀερτγινθα ᾿ Γοϑίβ 
οη ἴδε νἱονν ριιῖ ᾿ογυνατὰ ἴῃ τ. 3, ΜΝ Ιοἢ 15 ποῖ 
Ὀογηο ουξ εἰζπογ ΌΥ [Οβορἢ 5 οὐ ὈΥ ἴΠ6 δυιῖθοῦ 
οἵ (6 ΕἸγβὲ Βοοκ. 

8. Εἰγοὶ, αεγιΐν, "6.1 ΑἸοεϊπιὰβ. ρυ8. ἴοσ 
νναγὰ νο πιοῖϊνοβ. 5 δοζιιατπρ Πἰπὶ : (1) Γδ- 
ϑαγὰ ἔοσ {πὸ Κίηρ᾽5 ἰηζεγοβίβ ; δηά (2) γτεραγά 
ἴογυ ἴῃ νν ] θοὴν οὗ Πὶ5 σοιιηΐγσγνπίεη. Ης 
Κοορβ ἢἰβ οννῃ ἀρρταπηαϊβοπιθηΐ, νυ Βίοἢ ν᾽ 85 815 
{πὸ πποῖϊνθ, νυ ΠΟΙ ἴῃ ἴη6 ὈδοκΚρτοιυπηά. 

ἐδε μπαάδυϊεά ἀεξα ες 9, ἐρένι αὐογεεαίά.} 
7:ε. οἵ ἴῃς ᾿Αϑςϑιἀοδληβ---ἰῆς Ραγίγ (παῖ 50ρ- 
ρογίεα [υάὯ5 (5εὲ σ΄. 6). 

Θ. «εεἰπσ ἐῤοι ἐποαυσ.} Ἐμοῦ, ἐσ μθ5 
1-)οπὰ 88 δοαπυϊτοὰ 8 πον]οᾶρο οὔ" 
ἼΠ6 βιιρβοϑίίοη 15 ἴῃαζ ἴῃς Κίηρ 5βου!ὰ ἢγϑι 
ἰπαιῖγα ἱπῖο ἴμς {τ ἢ οὗὅἁὨ ΑἸοΐπλιι5᾽5 255ε ΓΟ 8, 
δης ἋΠ6η, 1 μὲ ἔουηά {Πποπὶ {τιιθ, ἂς ἸΡΟη 
1π6π|---ἃ ΓΟΔΘΟΠΔΌ]6 σΟΌΓΘΘ ἴο ΓΟοοπληθηά. 
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ἔογ τῆς σοιηπῖγγ, πὰ οὐγ παιίοη, 
ΜΠ Ισἢ 15 Ρῥγαϑδθά οἱ Ὄνεγγ 546, δς- 
ςογάϊηρ ἴο τῆς οἰεπιεηοῦν τπδῖ τοι 
τεδάγ 5ῃεννεβδὲ πηῖο Δ]], 

ΙΟ ἔογ 85 ἰοπρ δ5 [425 ἰἰνεῖῃ, ἰζ 
18 Ποῖ ροβϑὶδ]ε τᾶς τῃε βἴαῖε 5βῃοιυ]ά 
Ὀε αιυϊεῖ. 

Ι1 ΓΒ νγὰβ ΠῸ δοόηεῦ βροκεη οὗ 
ἢϊπ), δι οἰἢεῖβ οὗ τῆς Κίπρ᾽ς ἐτεηάς, 
θείη πιλ]!οἰοι 5] δεῖ δρδιηδῖ [υἀΔ8, 
ἀϊά πιοζὲ ἰποεηβα [)επιείγια. 

12 Απά (ογτ νντῇ σἈ]]Ππρ ΝΊςΔηοΥ, 
ννῃο Παά Ὀξοη πηᾶβῖεγ οὔ ἐῃε οἱερἤῃδηῖβ, 

11. ΜΑΟΟΑΒΕΙ͂Β. ΧΙΝ. [ν. 1ο---ἰν. 

δηἀ πηλκίηρ Πὶπὶ ρονεγηοσ ονογ [υἀελ, 
ἐἢς 5εηΐ ἢίϊπι ἔογίῃ, 

ΒΟ, 
Εἶν. τόϊ. 

13. (ὐοπιπηδηάϊπρ Ἀἰπὶ ἴο 812. 7υ- “τις 
ἀλ5, Δ)4 ἴο βοδίζεγ τῆεπὶ τπδῖ ᾿ψεῦε ἢ 
νν ἢ Ἠϊπι, ἀπά τὸ πχᾶκε ΑἸςΐπγι5 ἢρἢ 
Ρτγίεβε οἵ {πε ρτεδῖ τεπιρία. 

14 Τπεη τῆς Βεαδίμθη, τῆδλὲ ἢδά 
βεά οιἐε οὗ [πάεὰ ἔτοπιὶ [ι1445, σλπὶε 
ἴο Νιςᾶποῦ Ὀγ ἔἤοςκΚϑ, τῇϊηκΚίηρ τὴ8 
Βᾶγηὶ Δηὰ οδἰδπλτεβ οὗ τὴς [εννϑ ἴο δὲ 
{πεῖν ννεϊγε. 

Ις Νον ψἤεη τῆς [εἐνν7ἢ Πεδλγὰ οὗ 
ΝΙςΔποῦ᾿ 5 σοπληρ, ἀπά τῆδὲ τῆς Πελ- 

ΟἿ παίίοπ, αὐδίορ ἰς ῥγειεδ οπ σαν» «ἰάε.] 
τ πλυδὲ δὲ δὐπηῖῖοα {παῖ ποτ ν᾽ 45 γὑτοιιηά 
ἴον {Π||5 γοργοβδοηίαοη, ὍΠῸ ΡοΪὶον οὗ Γιά 85, 
Ὑ ΠπόπονοΓ ἢ ννα5 [οἵ ἴο Πιπη56 1 ὈὉγ [ἢ ϑγγίδη5, 
λνα5 10 ᾿ιᾶγ85 δηαὶ Ὄρργοβδ, δηἀ 50 ἴαγ 5 ροβϑ- 
5:0]6 γοοῖ οι, ἴῃς ορροϑβίζὸ ρατῖγ. Νὸο ΒΟΟῇΘΥ 
ννᾶ5 ἴπΠ6 ρόδο πιδεὶς ἢ ],γ 55 ἴἢαη Πδ 
ΡΓουθοθα τὸ “τπᾶκὸ ᾶνοςκ᾽" ἃπηοπρ [15 
Δανογβαγιθα (1 δίαςς. νὴ]. 7), ἴο Ριιξ ἴο ἀφ 
ΒΟΙῚΊ6 δηκὶ ὑαηΐ5}} ΟἴΠΟΥ5 (Ἰδ1 ἃ. «. 6 ; σοπηραγὸ 
οἢ. ||... 8, νἱ. 242. ΝΠ’. 24, ἄς), 50 {᾿αῖ τῇ 6 
ὈΡΡοβὶίθ διά Ἰναΐ γοάδοη ἴο σοιῃρ]αίη. 

11. οὐδογς οΓΚ 10ὲ ζισς 7γιοπά.ἢ Ἐαῖπογ, 
“089 Τοιαϊπὰθν οἵ τ Κιηρ 5. ΓΟ η(5.ἢ 
ΑἸείπλιῖ5, μανίην οΘη ὁ σα] ᾿ηἴο σοιηβο] ᾿ 
(υ. 5), .5 τοοσΚοποὶ διποηρ ἴΠ6 πιιπθ ει: οὗ διις ἢ 
ῬΕΥδΟ5. Οπ {πὸ ἀεἴα!]5. οἵ ἴῃς σοπιρ αϊηῖ5 
τηδίο, 566 1 δίαςς. νἱῖ, ς--7. 

12. “45πώὲ γογέῤαυρ εαἰδρισ Νίσαπογ [ἴ δ 5 
θθοη δἰγοσαν ποίϊοοὶ {Ππαῖ, δοσογάϊηρ ἴο 
οβόρ!μιθ δηὶ {πὸ νυγιῖογ οὗ [πὸ ΕἸγϑῖ οοκ, 
1) οπιοίγι5 σ]Π]οἀ 1 τη ἢγβῖ Ἰησίδησο, ηοΐ οἡ 
ΝΙσΔποΥ, Ὀιῖ οἡ δεοιάθ5. ασομιοθ, αἵ 
1πὸ ποιὰ οὗ ἀπ ἀγπλν, ἀσσοπηραπιο ΑἸ πΠλι5 ἴο 
[Θγιιβαίομη, απ ᾿ῃϑία Ποἀ μὰ αἰ τς νι ὀδίογη 
ΟΥ̓ ἀπάογ τΠὸ ργοζοστίοη οὗ τῆς μαγγίβοη οὗ 
{Π6 Αογα, αἴζοσ μοι, μανίπμ πλοῖ τ πο 
τοσϑιϑίδηοο τὴ τὰ ΠοΙά, 6 γοζαιν πος ἴο Δπτὶος ἢ 
(1 δίαςς, νι. 8-20). ΑΙΙ τ||5 1ῃς ργοόβοηΐ 
ΤΊΤΟΥ ΟΠλΙ 5, ὈΟΙΠς, ἀρραγο ΠΥ, ἀπαννάγο οἵ 1{. 

«αὐὐὸο ῥαᾳάἀ ὀκὸπ γπωσίογ οΓ᾽ “Δὸ οἰρρφαηπ 
Ἐμοῦ, ἦν πο μας θθο αϑὰθ Πηλίου οὗ {ἰὸ 
ΕἸ ρα 5 : ἢ οὸν πὸ πὲ] γοσοινος [Π15 ἀρροιηῖ- 
πο ηῖ οὐ 6 ἀσορῤδϑίοη οὗ 1)οπη δῖ 5 ἴο ρον οΥ. 
1 πᾶς Ὀθοη ἀὐριο {πῶ ΝΙσδηοΥ τα] ποῖ 
ἤανὸ θθ'οη Ὡρροιηϊος ἴο {πὸ οἤϊοο αἵ {Π]15 τἰπηο, 
50. {πὸ ΟἹ ρ απηί5 πα θόθη ἐοδίσον θα Ὀγ {πὸ 
Β Οπιαη5. ὑοίοτο 1)οπηοίτγ 5. ἰαπάθα ἢ ὅντα 

(Αρρίαπ, ἐϑυσιας, 46): θυ ν᾽ Τηᾶν ΠΙΙ 5110} 
νυ Ποῖ ΠΟΥ ομΘ. ννᾶθ. ὀνοσ 4016 τὸ οὐζαϊη {πὸ 
σοπηρ οι ο Οχοσατῖοπ οἵ ΠΟΥ οὐθγο ἢ τοραγὰ 

τὸ τίνο ϑυσίαπ ΟΡ πηΐῖβ, [γε] 5 Πὰκ ἃ ΠιΟΥ 
1 [πάτα 1Π ΒΟ. 162 (1 Μίασς. νἱ. 20, 20), δης 

ΝΝΙΟΊΠΟΥ βοῦπς ἴοὸ παν αἰ σοῖο 1 {ΠῸ ΘΔΠΊῸ 

ΘΟΕ ἢ Βι τὸς Ὁ2 Νίδοσ, χὺς 2τὺ.. ΤΡ 

γουηροῦ Π οπιοῖσί 5 πδὰ δὴ οἰθρῆδηϊ σογρβ ἰῃ 
Β.Ο. 145 (1 Μᾶδςς. ΧΙ. 56). 

γηαξιης ῥὲηγι ΟΕΓΗΟΓ ὁπ" «Τμάφα. Ἀλδίδογ, 
““ ροπηπαηάδηϊ ἴη [55 4. ΑΑ τ ἴΑΓΥ, ποῖ ἃ 
ΟἸΝῚ], οΠς6 15 ἱπιοηξοά, 

13. ῥίισό ῥγιοσέ οὔέῥε σγεαὶ “εριρ...7] ΑἸοΙπυ5 
δὰ Ὀθοι ψγαπίθα 1Π6 ἰσ ἢ - ΓΙ ΞΕ οἤῖοο ὃν 
Ἰ)οπιοίγιιι5, ἀπ ρῥγοςϊαϊπιθὶ Ὁ Βαςςβιάοβ; 
Ὀυϊ πὸ Παά ποῖ Ὀθθη μίνθη ροβϑεβϑίοη οὗ ἴἢ6 
Τοπλρῖο. [{|15 ροβϑίθὶο ται ΝΊ Δ ΠΟΥ ν)5 σοπ]- 
τηδης θα ἴο σοτηρίοῖο 15 1ηϑ18} ]δτοη ὈΥ͂ ἰΑκίης 
[πε ΤοπΊρ]ς ἔγοπι ἴΠ6 ραγ 588 οὗ [ιι485, δηά 
παπάϊηρς 1 ον ἴο ΑἸοϊπι5 85 1ιἴ5 ΡΓΟΡΟΓ 
ταδϑῖοσ, 

8 2. ἘΧΡΕΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΝΙΟΑΝΟΒ. ΗἸἰ5 
ΒΕΙΕΝΌΠΥ ΚΕΚΜΑΤΙΟΝΒ ΨΊΤΗ [00 145. ΟΚ- 
ΘΕΒΕΡ ΒΥ ΕΜΕΤΕΙΌ5 ΤΟ ΑΒΒΕΕ5Τ [0 45. 
ΗΕ ΒΙΕΑΚΝ ΨΙΤΗ ΠΙΜ ΑΝ ὙΠΕΆΕΑΤΕΝΒ 
ΤΟ ΡΕΝΤΕΟΥ ΤΗΕ ΤΈΜΡΙΕΕ. 

15-36. Αςοοτγάϊΐηρ ἴο ἴΠ6 νυγιῖογ οὗ ἴῃς 
ΕἸγϑῖ Βοοκ, Νισάποσ, οὐ γοδοῃίηρ [ἘΓ 1 54|6Π], 
τηδΐο δοσῆθ αἰίοιηρί5 δ ποροιιαἴίοηθ 1} 
Τιυάα5, δῖ που ΠΥ Ποπὸσδὶ ἱπίθηϊ, ἢ5 
«ἰοϑῖμη Ὀοίησ ἴο γοῖ ροβϑοβϑίοη οὗ [15 ρεύϑοῃ 
(τ Μᾶδος. νυἱ!. 27-9). 7[ὑἀ5 ἁνοιἀφα 15 
δημλτοσ, δηα δοοὴ ὑὕσοκθο ΟΥ̓ σοπιπλ Δ Ἰ0Π5 
ΜΙ τ πὶ, ΟἿ ργθϑοηΐ δι ΠΟΥ ῥυζ5 ὑείογε ιἰ5 
ΔΠ Οπτίγοὶν αἰ σγοπὶ νἱενν. Ασςοοτγάϊης ἴο Π]ΠΊ, 
ΝΙΊΟΔΠΟΥ “Ἰονοά [ι:.45 ἔγοπι 15 μοατί ἢ (υ. 24), 
απ δοϊοα ἴῃ {Π6 τηοϑβῖ ἔγ Πάν τλδηηογ ἴονναγθ 
᾿ἶπλ. τη] ΑἸΟΙΠλι5 σοτιρ]αἰηοα ἴο ᾿Ποπιεῖπιι5 
οὔ 5 σοηάιιοῖ; ἀπά Π)οπηθῖσιι5, πανίηρ ἐχ- 
ῬΓΟΘϑοα ἀἰβαρργοναὶ οὗ ἴΠ6 ποροιδί!οπδ, ΓΕ- 
΄ιυϊγοῦ 5 ΟΒΊσοΥ τὸ Ὀτρακ ΟΥ̓ [ΓΙ ΠΟΥ το ΔΈ] ΟΠ 5 
Ψἢ ἴΠῸ ἀυοῆττοθο]. ἴο βοῖζο ἢἰπι, αηὰ βοηά 

ἢΠΠῚ ἃ ῬΓΙΒΟΠΟΙ ἴο Απίοςῃ. [{ νγ5 1Π σοηϑὸ 
]σιοησο οἵ {086 ῬΟΓΟΠΊΡΙΟΥΥ ογάθγα {Πᾶῖ 
ΝΊΟΔΠΟΥ ἴοοῖκ ἃ Ποϑῖ!ο ἴοπο ἰουναγάβ [{085, 
γτοη]αίγο τπς ραϊγιοῖβ πο μοϊὰ ἔμο Τορὶε 
ἴο μιν ΠιπῚ τΡ, ἀπε, νν ἤδη {ΠΟΥ͂ Ργοΐεββοά 
Ἰπα ὈΠεν. τηγραϊοηρα ἐμ Τ ρος [56 } νὴ 
«ἰοοιγποίοη. 

15. ἐῤὲν εαδὶ σαν προ ἐδεῖν ῥεαά!.] (τι 
Πῆϊὸ σῇ, χ, 2ξ. 



ν 45, μοινθυοσ, σοπαϊ τομαὶ, απ νν85 ἔογίοιτοὰ 
γνἤθη τῃ6 σοηκιτοπϑ νοῦ ὈγόκΚθοῆῃ. 

«υδο αἰαυαγ: ῥείρεῖδ ῥὶς ῥογοη. ἰ5τδοὶ 15 
ς]]οἀ Οοὐ 5 “ ροσίίοη " (ἐδέ ᾳ) ἢγϑῖ η δι. 
ΧΧΧΙ. 9. Α 5  ΠΉΠΑΓ ΡΏΓΑ56 5 ̓ ἰ5εὰ ΌΥῪ [Θγοπλ δ ἢ 
(χη. το) δπὰ Ζεομπδγίδῃ ([]. 12). ἼΠὸ νογὰ 
ἸΠΊ 0165 ἃ Ῥϑαοι] αν στῖρῃϊ οὗ οχοϊυϑῖνο οὐγηογ- 
58}. 

«οἱ γιαηπί οίαϊίοη Οὗ δὶξΣ ῥγειομο ἢ ὍὍΤΠΣ 
ΤΟΥ ΠΔ5 ῬΓΟΌΔΟΪ ἴῃ ἢ 5 πη, Θ5ρθς ΠΥ, 
116 βοΠ510 6 πηδη! σία ΟΠ 5 ἴῃ νυ πο ἢ πὸ ὈοΙ ον ὸ5 
50 ΠΥΠΊΪΥ. (ὅδ6ο ςἶ. 111... 25, 26, 31, 34: Χ, 29, 
ος; Χὶ, 8; Χὶ!. 22.) Βιιξ δὲ πο ἀοιδὲ ἴη- 
τοηἀοά ἴο ἱποϊιιάς βριγιτα] πιδη βίῃ 5 
αἶδο. 

16. ἐε εαῤ᾿αἰπ. 1.4. 1485. 

ἐξὸν γερο. .. ὕγορι ἐδοπεε Ἐτστοτη ἴΠῸ 
μίας ΜΠ ογα ΠΟΥ ΈΓΘ 5βοιη]ο, Ργοῦ Δ ΟΪΥ 
[τ βαίοιῃ, 2.5. ἴῃς δαβίθσῃ ΟἸΥ. 

ΤΩΡ ΜΡΩ͂Γ μπίο ἐδονι αἱ 1ο Ἰοςυη οΥ Π)όσσαμἢ 
ΤῊς “ ἴοννι δ ΟΥΥΔΙΠΟΙ 1118 6516 .᾽" οὗ 1 έδϑαι 
ἰ5 οἴδεγννίϑα. πη κηοννῃ, τ1Π|6055 ννὸ ἸΔΟΠΕΠΥ [ἢ 
(15 Εν αἰὰ βιιρροϑίϑ) ἢ τῆς “ Αὐἄδ584 " οὗ 
ι Μᾶαςς. νἱῖ. 40. 

17. δύμοπ . .. ῥαά 7οϊπεί ῥαϊἶε «ὐὴ 
Λιεαηον.) ἌΝ ἢᾶνε πὸ οἴδϊιογ πηθηϊίοη οὔ {115 
ἐποοιηΐοτ, [{ ργοόῦδῦϊγ ἴοοκ ρίδος ψ ]ὸ 
ΝΙΟΔΠΟΥ νγὰθ οὔ ἴπὸ πηάγο. (δος Ενναϊὰ, 
“Η!51. οὗ 5γδς],᾿ νο]. τ. Ρ. 321, ποῖο 3) 

ἐῤγομσὸ ἐῤε «μαάδδη “ἰΐεπσο οΥὙ ῥὶς φποριὶος. 
᾿Αφασία 15 Ὠοῖ 51Π|0}ὸ “5:6 ης6,᾿ δὰ “ βρθοςῖ- 
ἰοοθ 55 σαιιϑοὶ ΟΥ̓ σοπδίογπαίίοη. ϑιιςῇ 
δ ΒΡΟ ΟΠ] σης θ5 ἢ Οἡ {6 ραγί οὗ δὴ ΘΠΟΠῚΥ 
σου] ποῖ ργοάϊιςθ ἃ ἀοίραῖ, Ρχγοῦδοὶν ννὰ 
5Ποι ἃ γαη5]αῖθ, ἢ Οτίπηπῃ, “ τῆγοιμ τη 6 
βιάζῃ σοηδίογπαίίοη ἱπῖο ψ]ςἢ (ΠΟΥ ννοῖς 

Υ. 16---22.] 11. ΜΑΟΟΑΒΕΙΕ. ΧΙΝ. 637 

Β.Ο. τἤδη 'νγεσθ ὕὉρ δρδίηβ τἢδπὶ, ἴπῈ7}] {γ. ἀιιγοῖ ποῖ {ΓΥ͂ τῆς τηδίξογ ὉῚ τς 8.6. 
τ. τόις. . αἷς. σός. 

ςαδῖ δαγῃ ὑροὴ {πεὶγ πελάβ. δπὰ ϑδινογά. ϑεβος 
Ὅτ, το γῃλάθ βιιρρ οατίοη τὸ ἢΐπὶ τπαῖ δά 19 ὉΝεγείοτε πε βεηξ Ῥοβί ἀοηλι, 
ἄσε. Ο ΘΟΙΔὈ]Π5Πεαἀ 5 ρεορὶες ἔογ Ἔνεῖ, δαπά δηά Τπεοάοξιιβ, ἀπά Μδιιδιηίδθ, ἴο 

ν»ΠῸ ἰννὰγβ μείρει ἢ Π8 ρογίίοη νυν ἢ πιᾶκα ρεᾶςα. 
πδη  εϑϊδίοη οὗ ἢἰ8 ργεβεηςα. ὶ 20 ὅο ψνῆεη {ΠεῈγ Πιαά τάκεη ἰοηρ 

16 ὅο δῖ {πε σοπιπηδαηάπγεηῖ οὗ τ[ῃῈ δανβεπηεπς τπεγευροη, δηἀ {πε σαριδίῃ 
σαρίαϊη {ΠΕΥ τεπιονεὰ βιγαρ νναγβ πδὰ πηδάς 86 πιυϊττυάς δοαυδιητεά 
ἔτοπὶ ἴμεηςα, πὰ σπίθα ΠΕΔΓ ὑπο τπογενῃ, δηὰ 1 ἀρροαγεά ῆδλὶ τΠΕΥ 
{Πεπη δῖ πε τονγη οὗ [})εϑ8Διι. ΜΈΓα 81} οὗ οπὲα πιηά, [Π6Υ σοηπβεηϊεά 

17 Νον δίπιοη, [ιἀΔ5᾽ Ὀγοῖμεγ, ἴο ἴῃς σονεηδῃῖβ, 
Παά Ἰοϊπεά δαῖτα νι ΝΙΊςαποῖ, δῖ 21 Απά δρροϊηϊεά ἃ ἀδγ ἴο πηεεῖ 
νγᾺ8 βοπιεννῃαῖ ἀϊδοοπχῆτεα τῆγουρ ἢ ἰπ τορεῖδεῦ Ὁγ τΠεπηβεῖνεβ : ἀπά νἤεη 
τε ὁυ]άξη 5εηςε οὗ ἢ]5 ἐπεηηῖεβ. τῆς ἀδγ σᾶπι6, Δπηἀ 5ἴοοϊβ "γεγε 8εῖ [Ὁ Γ 

18 Νενεγμείεθα ΝΊςαποτ, Πεᾶγηρ ΕἸΓΠ ΕΓ οὐ τΠμεπὶ, 
οὗ τῆε τΔΠη]1π655 οὗ τῆδτὶ {παῖ ννεγε 22 7υἀα8 ρἰδοεἀ λγπιεά πΊβη γε Υ 
ἢ Τυά45, ἀηὰ τῃς Πσουγαρεοιβηεβθ ἰῃ ςοηνεηίεηϊ ρῥίδςεβ, ἰεβῖ δοπλε ἴγΓεᾶ- 
παῖ ΠΕ γ Παά το βρδῖ ἔογ τῃεὶγ σοι}- σΠ ΘΓ 5ῃοι 4 θῈ βυάάθηϊγ ρῥγαςιίβεά 

δίνει δαὶ ῥα εεαδίϊεῥεά δὲς Ῥεορβὶς 7 ευογ τςῷἄγόννῃ ΕΥ̓ {Πεῖγ Θποπλ165.7 ὍΤΒο ἀφασία ννὰ5 
566 λοι, χχν. ο: ΧΧΙίχ. 13. ΓΠΟ ὑγοπηῖδα οἡ πε ραγί οὗ δ΄πηοπ᾿ τηεη---οῖ οὗ Ν᾿ οδηοτβ. 

18. :ῤὲ εομγαφεομσησις ἐδαὶ ἐδ δαά 1ο ἥῥὲ 
7 ν τροὶγ εομπὶτγ}.)}) Ἀῖδοτ, " ΠΕῚΓ σοιγαρο ἐπ 
[89 ὈΔΓΓ]05 μα ΓΌΘΥ δὰ 7Ζουρλΐ [ῸΣ 
{πεῖν σοι ηίγγ.ἢ 

ἄμγοΐ ποὶ 1»..γχ. ἘἈαῖΒμοσ, “Ἀσδηὶς ἿΤΟΙΩ 
ἐτγὶπῃ κα." 

19. δὲ “επὶ οιίδοπίμς .. . ο γιαῖξε ῥεαζε 
Τῆς Ψ τον οὗ ἴδε Εἰἶγϑῖ ΒοΟΚ δαπιιῖβ (ἢσ ἔαςϊ 
οὗἨ τΠ6 πορο(ἰφἴοηβ (1 Μᾷδες. νἱ!. 27--29), δυῖ 
ΓΟΡτοβοη5. Π0πὶ 845 ὑὕὑγσοόκθη ΟἿ αἰπηοβδῖ ἱπι- 
τηοαϊαΐοϊν, οἡ {Π|6 ἀϊἰδοοόνογυ τῃδ ΠΟῪ νν το ποῖ 
βίποογο, δι ἃ ἀθυῖος ἴῸΥ δοϊχζίηρ [6 Ροῦβοῃ οὗ 
1ἀΔ5. ΟἿ ρῥγοβθηΐ δυῖμου δἰ]ον 5 τπαἴ [πὰ 5 
δα 5ιιβρίςσιοηβ, δι τοργθδοηῖβ ΝΙΟΔΠΟΥ 85 
ποποϑῖ, αηα ἀθοίαγεβ τ Ρθάς δ ννὰ5 δαί! Πῦ 
της. [{|15 ἘΠ σ] ἴο ΒΌΡΡοδο τπαῖ τ οεἰτ- 
Εαἰϊπιδῖαηςο5. γεϊαϊοὰ ἴῃ στ. 20--29 ἅγ6 ὙΥΠΟΙΙΥ͂ 
Βοιοι5. 

20. «αὐδεπ. .. ὅδε εαρίαίπ δαά »ηαάφ 1δὲ 
γε ἐμάς ἀσρφμαϊπίο ἐῤεγεαυ ὁ.) Ἀγ “τῆς 
ται τάο ἢ πλυδὲ 6 τπηοαπὶ {ΠῸ τηδ55 οὗ (6 
ΤΌΟΡ5. ((ομραγα σ΄. 41.) 

21. αῤῥωπίιεά α ἀαν 10 »ιδεί ἐπὶ Ἰοφείδεῦ ὧν 
ἐῤογμσείαο.. (ἸΟΙΏΡαΓΕ τ Μᾶδςς. νἱ]. 20. 

«ὐῤόη {δὲ ἀαν εαηιθ.] Ἰἴ 15 ἀοιι δέ] ΠΟ ΓΠΟΥ 
(Π6 ννογϑ υϑο4] σδη αν (15 5σοηβθ, Οσὶπλπὶ 
{γιηδ᾽αῖοβ,  Δπᾶὰ [υάα5. σαπὶς ἴο {Π6 ἀἰδοι5- 
5Ι0η.᾽" 

σ'οοἰ ἢ 7.2. “' 8ϑολῖβ οἵ μοποιιγ.ἢ 

922. ιμάα: ῥὶακεά ἀγριεά γηθη γεα ἦν. Α5 ἃ 
ταθήβισο οὗ ργοοδιιτίοη. Οὐ ΔΠΥ ΠρρθαγΔηςΘ 
οἵ {τοπομοῦν, ἴον νου] ἤᾶνο βίαγιοα ἔγοτη 
{πον [Π ἀπ ρτΡίας 65, αηά τυϑῆος ἰογνναγά ἴο ρἷν 
Ηἰπὶ ργοϊοσίίοη. Δσςοτγάϊηρς ἴο οὖ διΐδοτ, 186 
δ 5ριοῖοη5 οὗ {ιἀὰ5 νοῦ πηϊοιιπάρα, δπὰ [6 
ΡΓΟσΔΙΟΙ5 ἴα ΚΟ ὈΠΠΘΟΟΒΘΑΓΎ. 
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Β.Ο. 
εἶτ. τόσ. 

ὈγΥ [Π6 Θηθηγ 68: 80 [Π6Υ πιδάε ἃ 
ΡεδσθδὉ]Ὲ ςσοηΐετγεηςεα. 

23 Νον Νιίοσδπογ δδοάε ἰῃ Γεπιβα- 
Ἰεπι, ἀπά ἀϊά ηο δπυγῖ, θυς 5ε πη ἀννΆῪ 
τῆς ρεορὶίε {πὲ σᾶπὶῈὲ βοςκὶπρ υπίο 
Ἀϊηι. 

24 Απά ἢθ ψουἱὰ ποῖ ψ ]Πηρ]ν 
ἔἴανε [445 οὐ οὗ ἢϊ5 β'ρῆϊ: ἴογ ἢε 
Ἰονεά {πε πηδη ἔγοπι ἢἰ5 ἢεατγί. 

25 Ηε ργαγεὰ ἢίπὶ αἷϑο ἴο ἴδκε ἃ 
ννιίε, δηὰ το Ὀερεῖ ΤΠ]άγεη : 850 ἢς 

το τ, ἡένεά ΤΔΓΓΙΕ Δ, ννὰ5. αυϊεῖ, ἀπά 'τοοκ ρατῖ οὗ 
ἔοροἀδν 
ςσέὰ ἀπ. τἢ 58. {πξπ. 

26 Βυς ΑἸείπιι5, ρεγςείνίηρ {πε 
ἴονε τῃδὲ ννὰ5 θεῖν ιχὶ πεῖ, ἀπά ςοη- 
δἀογίηρ ἴῆ6 ςονεηδηῖβ παῖ νγοΓα 
τηλάθ, σἀπιεὲ ἴο [)επιεῖγιιβ, δηά το]ά 
πὶ τῆαῖ ΝΙσάποΟΥ ννὰς ποῖ ψῈ}] δὲς 
ἰεοῖοά τοννδγὰ τῆς 5ἴδϊε ; ίογ τῃδῖ ἢς 
μαά ογάδιπεά [ιἀ45. 4 τγδίῖοῦ ἴο ἢΪ5 
τεδὶπι, το δὲ τε Κιῃρ᾽ 5 βιισσΕββου. 

27 ΤΠ εη τῃ6 Κίπρ θεϊηρ ἴῃ ἃ γάρ) 
ἃπὰ ργονοκεὰ νι τῆὰ Δοςιιβαῖοη5 
οὗ τΠῈὲ πιοβῖ ψιοκεά πάη, ψῖοῖς ἴο 

238. ΛΓΩΜΟΣ . .. «οη ἀπυαν ἐδὲ ῥεοῤίε ἐῤαὲ 
εαριδ Ποείπσ «ρἱοὸ δῥμι) Ἐδίδογ, “παῖ πὰ 
οοΣ9 Ποςκίηρ ἴο Ὠϊπι. ΤὍΤΠδ γχοΐθγθηςο ἰ5 ἴο 
τῆς. ““εαίῃθη " παῖ Πδαά σοσὴθ ἴο ἢϊπὶ “ὉΥ 
ἤοςκ5, ἤθη ἢὸ δεῖ οιἱ οὐ ἢΐ5 ὀχροάϊίοη 
δραϊηϑ [υάδλ5 (τ. 14). ὙΠ6θ6 6 πον ἐϊ5- 
τϑϑοὰ ἴο {πε ῚΓ ΠοπΊΘ5, ΕἸΠΟΥ ἃ5 ἃ δἰ ηά, οὐ 
᾿νΟΠΟΒΕΥ ταϊπκίηρ {παῖ ἢς νου] ἤᾶνο ἢῸὸ πορά 
Οἵ {ΠΕῚΓ 56 γν ς 65. 

244. ῥὲ τυομ͵ά ποὶ «αυἱδηισὶν ῥανο μας ομὲ 9 
ῥὶς εἰσῥδί.) ἸΤατογα γ, “πὸ Κορὶ [πιάκα5 ἴῃ βρη 
σΟΠτ Πα ΔΠγΥ." (Οὐοπίγαβι πὸ ϑἰαιθμηοηξ τηλάθ 
ὃν 1Π6 νυτιεγ οὗ ἴῃ6 ΕἸγοὶ Βοοκ: “ΑΒοσ κα 
λνὰ5 Κπόνῃ ἴο [πάα5, (Πα πο (ΝΊςσΔΠΟΓῚ σὴ 
τηῖο Ὠϊπὶ ἢ ἀδοοι, ἢ6 ννα8 δοῦὸ αἴγαϊ οὗ 
᾿υῖπη, ἀηα «υοιἱά “:ε ῥὶς ζαξο πὸ ποῦς (ι Μαςς. 
νἹ]. 30). 

25. Ηε ῥγαγεά ῥίνη αἰδοὸ 1ο ἑαδὸα «υἱ.ἢ Ἠδὸ 
τορτθϑοπίοα ἴο ἢϊπὶ τΠπαί ἴΠ6 {πὸ οὗ ννὰσγ απὰ 
βίγι  ]8 ννὰ5. οὐουῦ, απὰ {μαῖ 1 οι θ6 Μ Ὸ]] 
ἴογ ἰπὶ πον ἴο σοηίγαςξ [Π6 {165 ΜΙΟἢ δνοῦν 
Ἶονν ννὰ5 ὀχρεοίβα ἴο σοηΐγαοῖ---ἰο ΠΊΑΥΤΥ δηὰ 
νᾶνα οἰ] άγοη. Ασςσοτγάϊηρ ἴο οὐγ διυΐμογ, [ας 
ΤΟ] ον οα Π]5 αάνιςο, “ πηαυτιοά, δηὰ νν85 αιϊοῖ, 
ἃηΠ ἴοοῖκ ρατ οἵ [ἢϊ5 Π|0͵"---λῦὶ θόσδιηθ ἃ 
Ῥοδούλθ]ο οἰ1ΖΟη, 

26. ἄκη, ᾿ς τοηφίογίπσ ἐδὸ ςο η α)} Σ 
Ζῤαωὶ «ὐογὸ γιπιρ.) ἘἈαῖδον, “τα κίηρ τΣΌὰ 
ἰτι ἰῆς {τγ τπαΐῖ πα θδθη πιιήθ.) Α1- 
σΠῚ1|5 σοηίγινοῦ ἴο μοῖ ἃ σΟΡΥ οὗ ἴπὸ {γορῖν, 
ἀκ τοοῖς 11 ΜΠ Πΐπη ἴο 5Πὸνν ἴο 1π6 Κίηρ, 

ῥε ῥαά ογεαίηρ Ζμίας ᾿ς . 10 ὁὲ ἐδὸο ἀῤισ᾽ς 

1, ΜΑΟΟΑΒΡΙΘ. ΧΙΝ. [ν. 23--1. 

Νιςδηον, βρηισίηρ τὲ Πα νγᾶβ πιυςῇ 
ἀϊβρίεαβεά ψῆ ἀπε σονεπδηΐβ, δηὰ 
ςοπιπηδηάϊηρ πἰπὶ τὲ με 5Ποι 4 5επά 
Μδςοᾶθειιβ ργβοηογ ἰπ 411 μαβῖε ιἰπῖο 
Απεοςῇ. 

“8, ΝΥ εη τη15 σάπια ἴο ΝΙςδηοΥ 
Ποδγίηρ, ἢδ ννὰβ πιυςἢ ςοπίοιιπαεά ἰη 
ἢ] πη5 6], δΔηά τοοῖ ἰτ σγενοιὶν ταὶ 
ἣς 5ῃουϊά πιᾶακεὲ νοϊά τπῈ δγί!οὶεβ 
νν ἢ οἢ νγοῦα ἀρτοθὰ προπ, ἴἢε πιδη 
δείηρ 'π πο ἔδυ, 

29 Βυῖ θεσδυβε ἔπεγα νγᾶβ8 πο ἀελὶ- 
ἱηρ ἀραίηβξ τς Κίηρ, 6 νγαῖοπεά ἢ]5 
τἰπιὸ ἴο δοςοπιρ 8 1815 τῆϊηρ ὃγ 
ΡοΪ ᾿ς γ. 

20 Νοιν τ βιδπαάϊηρ, ννβεη Μάδςοοδ- 
θδιιβ 8δνν ἴῃς Νίςδποσ Ὀερδη ἴο δὲ 
σΒυ τ 5 ἀπίο Πῖπὶ, ἀπά τῆδῖ ἢς εη- 
τοδῖθα ἢἰπὶ πῆογα το ΪΥ τπλη ἢς 
ννᾶ8 Μοηῖ, ρογοοινίηρ [δὲ βυςἢ 500Γ 
δεμανίουγ σάπια ποῖ οὗ ροοά, ἢε ρᾶ- 
τΠπεγεαά τορεῖῃεγ ποῖ ἃ ἔδνν οἵ ἢϊ5 πηεη, 
ἀπά νυ πάγενν ΒΙπιβεὶΓ ἔγοπι ΝΝΊΠΔΠΟΥ. 

21 Βυῖζτῃε οἴδετ, Κπουνγίηρ' τῃδὲ ᾿ς 

σμεζοσσογἢ Ξυςἢ ἃ ἀδβίρῃ 45 [Π|5 σου] ΠΟΡΟΥ 
μανα δηϊογοα ἱπίο (Π6 Πεδά οὗ ΝΊςσΑΠΟΥ οΥ οὗ 
ΔΏΥ Οἠδ ΕἾβε, δπά ΑἸοΐπιιιβ ννουἹαά ἤᾶν θθεη 
ΥΘΥΥ 51:7 ἴο πᾶνε δοσυβεὰ πϊπὶ οὗ ἰ. ΤΒε 
ἀθβιθη ΧΟΔΙΪΥ ἱπιρυϊοα 15 δὴ ἱπξοπίοη ἴο ἰη5.4] 
]υάδ5 45 “ὲδ ΟὟ ϑυσσεβϑοῦ ἢ πη ἴδε ρο- 
γνεγηπιοηΐ οὗ Ῥαϊοβῖπθ. ΑἸςοϊπιυβ ἀεβιγοά 1ἢ}5 
Ροϑβί ἴοσ ΠΙπβοε, 

28. δὲ «ὐας γιμοῦ εοηγοισάεα ἐπ δίνει []} 
Ἀδίμοῦ, ΚῬοσϑιοχϑὰ."" “ (ἀοοπίουπάεα ἢ 15 
ἴοο Ἰἰζογαὶ ἃ γδηϑιδτοῃ. 

ἐδε »ιαπ} 142. [π|ά45. 

29. ῥὲ «υαἱεδεά ῥὶς ἐΐγις 1ο αεοοπῤῥμό 1 
ἐδίης ὧν Ροϊφ. ἢ Ἠρδτα ἴδε νυίεγ οὗ ἴδε 
ϑεζοηά Βοοκ δεοοπιθβ οὗ δοοογά ψἱμ {ΠπῸ 
διιῖμον οἵ τς ΕἸἰγεῖ. Ηὸ δάμη [δῖ ΝΊΟΔΠΟΥ, 
ΜΉΠ]Ο 511} ργεϊθηϊπα ἔπε πάϑῃ!ρ ἰονναγάβ [- 
ἀα5, δοιραζ ἴο ἀγγεϑὶ ἢἷπὶ (1 Μδςς. ΥγἹ}. 29, 
30). [π|5 ρετγοείνθα [Π6 σπᾶηρο ἱπ ΝΊ σᾶ ΠΟΙ 5 
βϑἰπιοηΐβ, τπουρὰ πὸ ἀουδὲ ἢδ ἰπίεπάρά [0 
Ποηςοδὶ {Π6Π|. 

80. αὐ᾿ῥάνγεαυ ῥέπει 7 οι Νίμαπογ 
ΤΠ ΓΑΙγ, “ σοποθαὶθὰ Ἀἰπηβεὶ "Ὁ ὙΠῸ δυῖ πο Γ 
οὔ τῃ6 Εἰγϑὶ ΒΟΟΚ βᾶγ5 παῖ ἢ6 αυμίεά [6Γὰ- 
βαΐοπὶ ἂἀπὰ επί ἴο (δρμᾶγ-βδίαπια, ΜΠ ΒΕΓ 
ΝΙοΔΠΟΥ ον δἰπὶ δὲ ἴδε μοδά οἵ ἢ]5 
ΑΥγ. Α δαῖ[6 νγὰβ ἔουρμέ δοίνοεῃ ἴ8Ὲ 
ἴνο, ἀπ ΝΙΟΔΠΟΣ ννὰ5 ἀδξεαϊοα σχἱτι (ἢ 055 
οὗ ξοοο πιδὴ (1 Νίδος. υἱῖ. 31,32). ΝΙΟΠΟΓ 
ἁηὰ δἷ5 Ὀοαΐθῃ ἔσοορβ σεϊυγηθα ἴο [οτι5Δ]6Π), 

31. ἀποαυΐπᾳ ἐδα! δὲ αὐας ποίαδὲγ ῥγευεπιε 
ὅν “ιιάαν᾽ βοϊεγἢ 1ἀογα!ν, “ ρογοείνίηρ ἐμᾶΐ 

εἷς. τέι. 



Β. ς. 

εαἰἷσ. τός. 

Γ χ Νίλςο. 
"- 33, ἃς. 

Ι σι. 
σπ»ά, 

ν. 232-536. 

νγ»ῺΔ8 ΠΟΙΔΌΪΥ ριενεηῖϊοά Ὁγ [υἀ28᾽ 
ΡΟΪΠογ, ἦςαπια ἱἰηῖο τῆ8 ρτγεᾶῖ δηά 
ον τειρίε, δηὰ Ἴοπιπιαπάεά [ἢε 
ΡΙΘβῖθ, παῖ ψεέῖε οβεγίηρ {Ππεὶγ 
1.51.8] δδογιῆοεβ, ἴο ἀδίνεγ Πἰπὶ τῆς 
πλη. 

22 Απὰά ψῆδη {πε δγᾶγε τῆδῖ 
{ΠῈῪ ςοουϊά ποῖ ἴε}}] ψνεγε π6 πλδη 
νν25 ῇοπι ἢς βοιιρῆζ, 

23 Ηε 5ἰτετομϑά οὐκ Πἰ5 τρῆς Βαπά 
τονναγά {πε τειρὶε, ἀπά πιδάς Δπ οδίῃ 
ἴη (Π]5 πιᾶπηογ : [1 γε Ψ]] ποῖ 

. ἀεἰΐνεῦ πὲ [1445 25 'ὰ ργίβοπεγ, 1 νν}}} 
ἴδ τὴιβ. τεπιρὶε οὕ οά ἐνεὰ στῇ 
16 ρτουηά, δηά 1 νν}}} Ὀγελῖκ ἄονγῃ 

1. ΜΑΘΟΘΟΑΒΕΕΒ. ΧΙΨ. 

τε δἰτασγ, δηά εἐγεςξ ἃ ποῖδδ]ε ἐεηρὶς 
ιπηἴο Βᾶςςἢι5. 

24. Αἴτεγ ἴῆεβε ννογάβ8 ἢε ἀερατγίεα, 
Ἥρη τδε ρῥτγεϑῖβ πε ἂρ τῆεὶγ Βαπα8 
τονναγά ἤδανθη, δηὰ δεβοιρῆς ἢὶπὶ 
παῖ νγᾶβ δνὲῦ ἃ ἀείδεηάἀει οὗ {πΠεὶγ 
ΠΔΙΙΟΠ, 5ΑΥῚΠΡ ἴῃ [Π]5 ΠΠΊΔΠΠΕΓ ; 

ἃς ΤΒου, Ο ΤΙ, οτά οὗ 8}1] τῇηΐπρϑ, 
ΨηῸΟ παϑὲ πεεὰ οὗ ποιξιίηρ, νναβῖ 
Ρἰεαβεά τῆδὲ τῆς τειρὶς οὗ της ἢδδὶ- 
τλἴίοη 5Που] 4 θὲ διπηοηρ 8 : 

26 Ἱπεγείογαε ἤονγ, Ο ΠοΙγ [μογὰ 
οὗ Δ}1 Πο]πεθ89 Κεερ τ ϊ]5 ἤοιιδε ἐνεῦ 
υἀηάεῇ]εά, ννῃῖς ἢ Δῖον ννὰβ οἰεπβεά, 
Δηἀ 5ἴ0Ρ Ἔνεῦυ ὑπ ρῃίεουβ πιουτῃ. 

ἢθ ννᾶ5 ποίδοϊν οι -φεπογαϊρα Ὁ [υἀΔ5 "---λέ. 
“ ουἰντιεά, ονογγοας θά.» 

εαριθ ἱπίο ἰδὲ σγεαὶ απά ῥοΐν ἱοιρί. ΤῊΣ 
Δυῖποσ οὔ Π6 ΕἸγϑῖ ΒΟΟΚ {6115 τι5 [μαῖ Π6 “ νυθηῖ 
ὉΡ 20 δομηι ϑιοη," δῃᾷὰ ἴπαῖ [6 τὰ “' σογίδίη οὗ 
[Π6 ῥγιθϑίβ δηὰ οἱάεῦϑ αι ομ 9 δε σαποίμαγν 
ἴο Πιπὶ,7 ἀπὰ ῥγοροβϑά ἴο 5δενν πῃ {6 Ὀυτηΐ 
βαστπος ἴῆδί ννὰ5 οἴεγοαά σοπεηιδ! ἔοτ ἴΠε 
ϑΥγιΔη Κίηρ, διιῖ 54Υ5 ποῖϊμίπρ οὔ ΝΙσΔΠΟΥ 
δεϊηρ τοοεϊνοά νυἱπἷπ τς ΤΟΙΊΡΪς ννα} 15. 5111] 
1ῖ 5 ῬΡοϑϑίθ]ς ἴμαΐ ἢδ την ἤανοὸ Ὀδοη δἀπλττοά 
ἰηΐο ἴΠ6 ουΐογ σου. Βιαῖ [6 ΡαΓῪ οὗ [π|445 
ΓΟ δίῃ πηρίος οὗ {Π6 Τ πρὶ, Ὡς ἢ 
ΝΙΟΔΠΟΥΓ σουἹὰ ΟἿΥ ἱπιροίθηοΥ τὨγοαΐθη. 
(δες Ὁ». 33.) 

εογηραπάοα {δὲ ῥγίοσίς . ., 10 ἀείνυον, δὶγι 
ἐῤῥε»παπμ.) (ἸοπΊραῦε τ Μίαςς. νἱϊ. 2ς. Νὶ- 
ΠΑΠΟΥ 50 61η5 ἴο ἢανε βιρροβοά παῖ [1625 ννᾶ5 
βοπλθννῆοσγο υἹη [Π6 ΓΟΙΊΡΙΟ ξογίΓοβϑ. 

33. Ηε εἰγοϊεῤεά οἱ ῥὲς γἱφῥί ῥαπά ἰοαυαγά 
ἐῤε ἐε»ηρἰε.) ἘΑΙΠοτ, “ Τονναγὰ ἴΠ6 βαποϊιαγγ " 
(εἰς τὸν νεώ). ὍΠ6 ναὸς οὗ [18 ράβϑᾶρθ 5 ἴο 
δὲ φάγον αἰϑτ σι 5ῃο ἔτοπι ἴπς ἱερὸν οὗ 
α.31. ΝΙΟΔΠΟΥ νν85 ἴῃ ἴΠ6 οπδ; 6 5ἰσοῖςῃοά 
οὐ ἢἷ5 πδηά τονναγάβ τὸ οἴου. 

ὀγεαξ ἄοιυπ.})] Ἐλίμογ, “σδζΖο---᾽ατογὶγ ἀ6- 
ΒίΓΟΥ.; 

απαά ἐγεο ὦ ποίαδὶφ ἐοριδὶο τό Βαερῤιω.ἢ 
ΤΠ σγτο- Ἰδοθάοπίδη ννούβῃ!ρ οὗ Ὠ]οηγϑιι5, 
ΟΥ Βαςοδι5, μᾶ5 Δἰγοδαῦ ἀρροαγοά ἰη ςἢ. νἱ. 7. 
[τ ννὰϑ ον ἀοητ]γ ἔε 1 {Π4ῖ ΤΠῸΓΟ ννὰβ δοιμοῃϊης 
ΒΡΘΟΙΔΙν τοριιβπαηΐ ἴο [δννῖϑ ἰἀθᾶ5. ἴῃ {πὸ 
οἱ, ΜΠ  ἢ ψὰθ (πογοΐίοσα δόῖι τῆγοαϊοποὰ 
δηά, ΘΠ ΟΡΡΟΓΓΙΠΙΥ δογνθ, δοΐιδ! 6ὴ- 
ἴογοθὶ ὑρὸρ ἴπς παϊΐοη. οηγδίασ. ΟΥΡ ΘΒ 
λεγο οὗ ἴΠ6 πιοϑῖ εἰδείην σπαγασίοσ. (566 
πὸ μεν “}ὸν δπὰ Οοπῆ!ς;, νο]. ἱν ΡΡ. 154- 
156. 

84, Τῤοη δὲ ῥγίιοσῖς ἰοά περ ἐφεὶν ῥαριας 
ἑοαυαγί ῥέα] (ΟΟΙΏΡΑΓΘ τ Νίδος. νἱῖ. 26, 
ΜΠ ΠοΓς ννὸ ἀγὸ τοὶ ἃ τῆλε [86 ῥγθϑῖβ “ δητογοά 
ἴῃ, Δηα 5ἴοοά Ὀοίοτε {πὸ αἰΐατ αηὰ τῃς τοπΊρὶο, 

τνϑορίηρ." ΤΙ τΠγοαΐ οὗ ΝΙσδΠοΥ νγᾶ5 [6] 48 
ἃ ἴογτίθ!]ς ὈΪΑΘΡἤΘΤΩΥ. 

α ἀἐξίεπάεν 9 ἐρεῖν παξίοπἢ 1ι Ὰ 1 γΆ ΠΥ, “ οὗ 
οἱ Ὠδιϊοη "--ὦ ἰΥΔηϑ}ΊΙΟἢ τόσ ἴδ6 {μιγὰ ἴο 
(6 ἢἤγχοί Ῥεβοη ὙΠὶσἢ ρῖνοθ (6 πδγγαῖϊνο 
δγδαῖεγ Π1ν6] 1655. 

355. Ο Ζονά ὁ αἱ] ἐῥίησ: ἢ ἘἈδίδον, “Ὁ 
Το." ὍὝὙΠ6 ρῥγᾶϑα τῶν ὅλων 18 ποῖ ἴο δ6 
αἴζλοπεά ἴο Κύριε, δι ἴο ἀπροσδεής. 

«υδὸο ῥα πεεά οΥ ποίῥίη.] Οὐοχρατο 3 
Μδος. 1ϊ. 9, ἀπά ]οβερῃυβ, " Απί. [υἀ.᾽ ν|1]. 3, 
ἢ, ΨΈΘΓΟ ἃ 51:Π|}|}2Γ οἶδι|56 15 ἱηϊχοάιςοα ἱπῖο 
ΘΟΪΟΠΊΟΠ 5 ΠΟηϑθογδίοη ργαγοῦ. ὍΤῆΟ αὐτάρ- 
κεια οὗ Οοά δ45 Ὀδοη ἃ ἰανουγίίς (ΠοπιῈ ἢ 
{Ππεο]ορίδηβ (ΟἸθπι. ΑἸεχ. “Ηομλ].᾿ 1ἷ. 44; 
Ῥεδύϑβοῃ, " Εχροϑβιτίοη οὗ ἴπ6 Οσγεεά, Ατί. 1, 
ῬΡ. 94. 95» ζο.). 

ἐδὲ ἱθριρὶς οΥ ἐρὶπο ῥαῤῥα"οηπἢ Ἐνεη ἴῃ τὴδ 
ΑΌϑοποο οὔ [πὸ ΘΠ ΘΟ ΒΙηΔῃ, νυ ῃϊοῆ, δοςσογάϊης ἴο 
εν {γδαϊτοπ, ἤν στ μονα 1561 ἴῃ τ[ῃ6 
βοοοπά Τειρίο, ἴπ6 Ὀυ]άϊηρ ννὰ5. 51}}} τὸ- 
ξατάθα 845 ἴπθ “"αδιϊαϊίΐοη οὗ Οοὐ--Ηἰβ 
Βοιι56, η ἢ Ης ἄννοῖῖ. (866 ΕΖγα νἱ}. 1 5) 
19; 5. ΟΧχχνυ. 21; Ζος,. 1]. 12,132, Υἱ}. 5, ἄ 6.) 
Ηρφηςς {Π6 οχίγοπιθ νυ] κεάηοββ οὗ ὑτγοίδηϊης 
1ἴ, οὐ ἐύϑη {Πγοαϊοηϊηρ ἴἴ. 

36. Ο ῥοῖν 1ιογά ς᾽ αἰ] ῥοϊπε..)ὺ 1λ6. “ ΠΟΙ͂Υ 
Τοτά, [86 βουτζοθ δηΐ ἔοιιηϊ οὗ 4}1 οἴοσ [0] }- 
Πὸ55 ἴῃ {ΠΙηρ5 ΟΥ̓ θοΙηρ5." 

απ σἱοῤ σον τσιγσῥίοοι. τιο δ ΤῊΪΒ 
αἴαιιθθ. 15 οπλοα ἴῃ οοηὴς Μ55. [{ 15, οὗ 
ΟΟΙΓΒ6, δὴ δἰ ιιϑοη ἴἰο ἴπῸ “ἀηγ πίθου 
τοι ἢ " οὗ Νίοδπον (τ. 332). ὙΠΟ δυῖδοτ οἵ 
τὸ Εἰγϑῖ ΒΟΟΚΚ πλακο5 (Π6 ῥργάγυοῦ οὗ {Π|Ὸ ρυ]οϑῖϑ 
ΤΊΔΙΠΙΥ δὴ ἱπιργοσαίίοη οἵ ὃν} οἡ ΝΙςδ ΠΟΥ 5 
όδὰ (1 Δίαος. νἱῖ. 28). 

ξ.3, ΝΙΘΟΆΑΝΟΝ ΟΕΡΕΒΒ ΤῊῈ ΔΑΕΙΕΒΤ ΟΡ 
ἈΑΖΙ5, ΜΉΘ, ΝΑΤΗΕΒΕ ΤΗΑ͂Ν ΒΕ ΜΑΌΞ 
ΡΒΙΒΟΝΕΒ, ΓΟ ΜΙΥΘ 5010 ῈΕ. 

397-46. ΤΊνιο 5ἴογυ οὗ Κδιὶ5 γοϑῖβ 50 [0] οἢ 
ἴῃς διῖπογν οἵ τὸ ῥσγεδοηΐς υυγίτοσ, ὑοης 



ό4ο 

Β. (. 
εἶτ. τό:. 

427 Νονν ννγὰβ τῆεγε δοςυβεά υὑπῖο 
ΝΙςΔποΥῦ οης Κ λΖ'5, οπς οἵ ἴπε εἰάδγβ 
οἵ Ϊεγυβαΐδηι, ἃ ἰονεῦ οἵ ἢΐ5 σουπίγγ- 
ἤλεη, Δηἀ ἃ τηλῃ οὗ νϑγῪ ροοά γεροζῖ, 
ννῆο ἔογ ἢϊ5 Κιίμάπεββ νγαὰβ Τα]]δά ἃ 
ἔλιμεγ οὔ τῃε [εννβ. 

38 Εογ ἴῃ τε ἐὈγπιεγ {ἰπιε8. ν ἤξη 
ΠῈΥ πιϊηρὶθὰ ποῖ {μεπιβεῖνεβ νυ τῆ 
τη6 (εηπ]εβ, ἢς πδα Ὀεεη δοςιβεά οὗ 
]υάαίϑπι, δηά ἀϊά Ὀοϊάϊγ Ἰεοραγά ἢϊ8 
θοάγν δηά [8 νι ἢ 411 νεῃοιμ ΠΟΥ ἔογ 
τἢς τεϊ!ρίοη οἵ τς [6νν8. 

11. ΜΑΟΟΑΒΡΒ5. ΧΙΝ. ἰν. 37--4ι. 

29 ὅὃο ΝιΙςδποῦ, πρὶ το ἀεοίλτγε 
τῆς ἢδῖε τπδλὲ πε θᾶγε ὑπῖο τῃ6 [εν 
βεηΐ ἀδονε ἔνε πυπάγεά τηεη οὗ νγᾶγ 
ἴο ἴᾶκςε Πίπὶ: 

40 ἔογ πε τποιρῆς Ὀγ τακκίπρ; Ηἰπὶ 
ἴο ἀο τῆς ͵εννβ πιο δυτε. 

41 Νον ψἤεη [δε πλυϊάτιἀε που ά 
ἤανε ἴάκεη τε ἴονγοι, ἀπά νἱοΐςηιΥ 
Ὀτοκεη ἱπῖο πε ουἵεγ ἄοοτ, δηά δαάς 
τπαῖ γε 5δῃου]ά θὲ Ὀγοιρῆξ το θιιγῃ ἰξ, 
ἢε δείηρ τοδλάγν ἴο θὲ τάκεη οὔ Ἔνεῖῦ 
5146 ἔε}} προη ἢϊ5 ϑυνοσγά ς 

ΠΟΥ ὑπίοιιςποα ὈΥ ΕἸΠΕ Το βορἤ 5 ΟΥ̓ ΤΠ 6 
διυῖθμοῦ οὗ τῆς Εἰγδὲ Βοος. ὙπΠουρὴ ργοῦδοὶΥ 
χρυ βεγαῖθα ἴῃ 115 ἀεῖμ!]5, [ἴ 15. ΠΚοὶν ἴο ὃ6 
ἔγιιδ ἢ σοϑρεςῖ οὗ 118 τηδίη ϑιιθϑίδηςθ, 5ηςθ 50 
8111 δηά οἰγουμπηϑίδητ!α] δὴ δοςοιιηΐ οὗ ἴπὸ ἀθδίἢ 
οἵ ΠΥ οὗὨ γα" κ ὑπ66Γ 5ιιςἢ Ἔχ ΓΔΟΥ ἸΠΑΓῪ δηά 
αἰηΐ} αἰγοιιπηδίδηοοβ 15 ποῖ ΚΟΥ ἴο πᾶνε 
ἔθη ἱπνοηϊεά,. Τὴ ἤδπια βδΖὶ5 πιὰν ὃς 

σοπηραγοὰ τ (ῃ6 Ἐδοβαίαβ οὗ 1 Εβάγ. νυ. 8. 
ΤΊιο ἴοιροῦ αἰδρίανοά 15 ποῖ τηϑι11{40]6 ἴο ἃ 
[εν οὗ {6 ρμογιοά--ἂηὴ ἂρ ἤθη ἢοδίῃθη 
ΒΟΠΕ πη πῖ5. δηᾷὰ συ]ὸ5 οὗ σοπάιϊςοϊς ρΡεπείγαϊοά 
ἀθορὶγ ἀπιοης [ἢ πηᾶ55 οὗ ἴΠ6 πιοτὸ ΓΟ] ΡΊΟι5 
7ὸν}5 δηὰ ἰαγρεὶν ἱπΠιιθποθὰ {πεὶγ οοπάιιςῖ. 
((ὡοτήραγα ἴΠὸ σοιμπΊοηϊ οἡ τ Μᾷδος. 1]. 51.) 

37. οηε 97 1δὲ εἰάεγ: 9 ὕυεγιωαΐρι.) Οοπι- 
Ρᾶῖε : Μᾶδςς. υἱῖ. 33, ἤογο οογίδίη οὗ τῃ6 
ΕἸἄογϑ οὐ [θγιιβαϊοση ἀγὸ δα ἴο μανθ ροπθ οιἱῖ 
ἴο πιοοῖ ΝΊσδηοσ. 

αὐδο. .. «υας εαἰϊοά α ζαϊδον οὔ τδὲ “επυ.. 
δορ [οῦ ΧχΧΙχ. 16, “1 νϑ ἃ ἔπε ἴο {6 
Ῥοοῦ ; δηὰ σοήραγε Εςς 5. ἵν. το τ Μᾶςς. 
1. 65. [ἡ ἴδε Βεβῖ ἃ ργοίεοϊοσ 15 σοϊζπιοη  Υ 
ςα]]οά 4 “(αἰ μετ." 

38. ἐπ δὲ γογηιοῦ ἰδέα, αὐδόπ δεν ριίισ ἰοά 
ποΐ Ἰδερισεΐυθς αὐἱδ ἐδε Οεη 5. Νοῖ τδὸ 
{|πλὲὸ5 Ὀοίοτο ἴῃ ΗδΘ]]δηϊζίηρ τηουθπιθηΐ, 65- 
ΡΟΟΙ ΠΥ Ργοιηοῖϊθα ὈΥ [45οη (ςἢ. ἱν. 7-22},, δεῖ 
ἴῃ, δῖ [η6 ΘΑΡΥ ἀἀγβ οὗ (Π6 ρουϑβθοιίοῃ, 
ψΠοη {]ὸ γο] σῖοι5. [ὃνν5. ΗΠφὰ ἔγοση (ἢς οἰ65 
οἵ ιιάαἰν Ἰπἴο "" δόσγοξ ρίαςοβ ἢ (1 δίαςς, 1. ςτ: 
1, 31}, 10 ογάογ ἴο σοπεπιθ ἴῃ οχογοῖδα οὗ 
{ΠΟ το Πμίοπ, αηὰ {Πι|8 σοραναῖο {ΠΟΠΊβ ον 65 
νυ ΠΟΥ ἔγοπὶ ἴῃς Οοηι 05. 

ῥὲ ῥμά δέέη σε εά 9 σμάκίμἢ Τυάαϊσπι, 
{ΠῚ πλογο ΠΟΙ βϑιηςς ΟΠοβο] ἴο θὸ ἃ [ϑνν, μα 
οοπ πλισ ἃ οὐὴδ ὉγΥ ρΙρησπθ5 (ἢ, νἱ. 6), 
Δυδῖ α5. ΟΠ ΓΙΈ 1 Π|Ὶν νγὰ5. Ὀγ [πὸ ὁαΓ]Ὺ Εοιηδη 
ΟΠ ΡΟΓΟ 5. [δ να5. (Π6. ραπηϊσῃπιθης οὗ 
Ρυγοιβίοποσ, 85. ὩΡΡΟΔΓΒ. ὈΥ {πὸ παγγαΐίνος ἴῃ 
Οἰ5. νὴ. 115-10 ὙΠ. 1-π42. 

εἰ ῥο ιν Ἰφοραγά ῥὶς ὀοάν ἀπά ἰ 1 
ἀοο 5 ποῖ ἀρροα μον αχὶβ ὀβοιροα ; δι ννὸ 
Πὰν ὕδ διιγα παῖ 1 ννὰθ ΟΥ̓ πὸ πη στην 
σΟΙΏΡΙΙΔΠς 65. 

99. Δικαποῦ, «υἱέος ἰο ὠεοίαγο δὲ ῥαΐο 

ἐδαὶῤ δῪὲ δαγε μπίο ἐδ ὕεαυ..3] (Οὐομιρᾶτε 1 
Μάδςς. νι. 26.Ὁὀῥ᾽ὃ Νίοδηοσ ργοῦδν [εἰξ ἰΐ 
ΠΟΟΟΘΘΔΓῪ ἴο τοῦυξ ἴπ 6 δοςιχϑδίοηβ οὗ ΑΙςἸπΊ05 
(υ. 26) ὈΥ͂ 5οπῖὸ δεῖ οὗ νἱοϊεπος νυν ]οἢ 5πουϊὰ 
Ὀ6 5ιγὸ ἴο ςοπὶθ ἴο (6 Κιηρ᾿β δᾶσγβ. [ἰ ἀοδβ 
ποῖ ἀρρεαῦ ἴδμαΐ ἢ ννᾶϑ ΓΘ δοίυδίοα ΟΥ̓ 
μαῖγεα οὗ ἴῃς [εννιϑὴ ρθορῖο. 

σεπὶ αὖουε ἥυε διωιάγεά γι. Ο77 «υαν 1ο Ἰσὲξ 
δἰ»ι.)ὺ ΤὨΪ5 σδῃ βοδγοοῖῦ ἢν θ6 ΘΠ ΠΘΟΟσϑΑΓΥ. 
11 πλιιδῖ δἰπγχοϑδῖ σογίδι ΠΥ πᾶνε ὕδθη ἄοῃς ἴο 
ἄἀγανν αἰξεπίίοη δηά γοπλδγκ. 

41. «υὐδεπ ἐδε γ»ιμδ μά. 2.6. ἰῇς 5οο 
50  ἀϊογθ. (ορΑΓα σ΄. 20. 

«υομή ῥαυε Ἰαζεπ ἐξ Ἴοαυεγ ἘἈδίδετ, 
ΦΎΧΟΙΘ δὲ [89 Ῥοΐπηΐ οὗὨ (δ ίπς ἴΠ6 ἴοννεῦ."ἢ 
11 15 ἀϊβῆςυς ἴο ὀχρίδίη {π6 τ1ι56 οὗ ἴῃς ἀγίοεἷς 
Ὀείοτε πὸ ννοτά “ ἴοννοῦ," υ1655 ὈΥ δ ρροβίης 
πὸ Δοδγονίδίου ἴο ἔο!ονν Π15 δυΐῖμοῦ ἴῃ 50 
ἀοίηρ, θυ ἴο πανθ οτητττϑα ἃ Ῥτ υ οι 5 γείδγθηςς 
ἴο ἴδε ἕαςϊ (παἴ 4215 ἴοοκ τοΐιρο ἴῃ ἃ ἴον. 
Οοτοηιάοβ βαγ5 παῖ ἢς ἴοοκ τεΐαρε ἴῃ ἢ15 
ῬΓίναῖθ ἢοι5θ, ὙΠ ]οῖ τῆδΥ, Ποννονοσ, μᾶτα 
Ροβϑοϑϑδα ἃ “" ἴοννεν "ἢ οὗ ““Κεερ ᾿ οὗ [15 ον. 

απά οἱοίρεν ὀγοζεη ἱπίο 1δὲ οἰδεγ ἀἴδογ.] 
Ἀλίποῦ, " δηά γὸ19 ζοσοΐπα τἢς οὐἵογ ἀοοτ." 
Τῆς αὐλαία (οΥ αὐλεία) θύρα 15 ἴ!6 ἀοοΓ 
Ἰοφάϊηρ πὶ ἴἢο Ξἰγοεῖ Ἰηἴο (ἢς αὐλὴ, ΟΥ̓ πιδὶπ 
σουγῖ οὗ ἴπ6 τιδηβδίοη. [{ οοηϑίϑιθα οἵ ἴνο 
ΠᾺΡ5 ΟΥ̓νἶν65 πιϑοῖίηρ ἴῃ [ἢ6 πιάαο6. Ηρφηςε 
(88 5ἰπρι αν θύρα οἔ [15 εἰδιιϑ6 ἰ5 ΤΟ] οννοά ἈΥ͂ 
[π6 Ρίαγαὶ, θύραι, ἴῃ ἴΠ6 ποχίῖ, 

αμάὰ δαάρ.ἢὴ Ἐμοῦ, “δηὰ ψ6716 6011» 
ταδὶ πᾳ." 

ῥὲ.. .. ΧΙ ἀροη δὲς σαυογά.] δϑυϊοϊάε νγᾶ5 
τηοβδὲ γάτα ἀπιοηρ [π6 [6 νν5. ὉΠ} (ἢ {ἰπ|ὲ οὗἁ 
(ῃς Ζεαϊοῖβ (᾿Ὀ5θρἢ. “ Β6}}. [ἀν ὅ11. 71 1ν. 1). 
5415. δος 15 ἀουδίξι! (σοπῆραγο 1: 84Π|, 
χχχὶ, 4 ψ ἢ 2. 84πὶι. ἱ. 6-10). ϑ8ΠΊΘΟ" 5 
αςῖ, Εἰς 5 ἴο δε ςοηῃδίἀοτοα ἃ 5υϊοϊάθ, 15 
ταὶ οὗ ἃ ΥΕΙΥ͂ τηϊχεά δηὰ ἱπιρογίδοϊ ομαγαςίεγ. 
Ἴ ΠΟΙ 5 ΠῸ Ὀγδαῖβθ, ἢ0 ἄρργονδὶ, ἢ0 δ᾽ἰονγβηςα 
οὔ βιϊοϊάς ἴῃ ἴῃς ἰηδρίγεα ϑογρίυγεβ γε ἃ 
μοσῖποη (Ρ]αΐο. σου] 566 {παξ ἰξ νν5 ἀθβεῦ- 
το οἵ ἴῃς ροβὲ ἴῃ ψηϊςἢ 4 πιδὴ ῃδά δεθῃ 
Ρἰαοεά ὃγΥ Οοἀ (Ῥῃαάο;, ὃ 6). Τῆα δυῖθογ 
οἵ τ ῥγοβοπξ Βοοῖκ οὐάθηγ ἀρργονεβ οὗ 

ΒΕ 
ας. τόι. 



οἶγ. σόϊ. 

ν. 42---.} 

42 (ὑποοβίηρ τγαῖμεγ το ἀϊε πηδη- 
ἔ}]γ., τμΔη ἴο σοπλα ἱπίο τῆς ἢλπαβ οὗ 
τῆς ψίςκΚεά, το ὃε δϑιιβεά οἵδεγννίβε 
τΠΔη Ὀεβεεπηθα ἢ]8 ποῦὶε διγίῇ : 

43 Βυῖ πηιϊϑϑηρ 5 βῖγοίκε τῃγουρἢ 
ἤαϑῖα, τῆεὲ ταυϊτταάε αἷδο γυβῃϊηρ 
νη τῆς ἀοοτβ, μα γᾶη Ὁ] αΪΥ ἀρ ἴο 
{Π6 ννγα]}, Δπὰ οδϑὶ πὶ πλ56 1 ἀονγη πιδη- 
ἔ}]γ διποηρ τῆς τἢϊςΚαβὲ οἵ {Πεπὶ. 

44. Βυῖ τῆεγν υϊςκὶγ ρἰνίπρ δᾶςκ, 
Δηἀ ἃ βδρᾶςε Ὀδεῖὶηρ πιδάε, ἢε [6]} ἀοννῃ 
ἰηἴο ἴῃς πγιάξε οἵ τπε νοϊά ρΐᾶςε. 

45 Νενογμείεβθ, νἢΠῈ τότε νγᾶϑ 
γεῖ Ὀγοδῖῃ νι τἢη Πίπη, θεϊηρ; ἰηΕΔπιεά 
ΜῈ] ἢ δηροῖ, ΠΕ το56 ἃρ; δηὰ τῃουρἢ 
ἢϊ5. δοοα ριιβῃεα οὐ {ἰκὲ βρουῖβ οἵ 
νγαῖεγ, δηἀ ἢϊ5 ννοιιη 8. νγεῦα ρ ΊΈνΟι 8, 
γεῖ ἢς τη τῆσγοιιρἢ τῆς πλάι οὗ τῆς 

ἴ υπάφτ σογίαϊη αἰγουπιδίδηςοβ. Ηδ δάπηγοβ 
Ε αχίβ, ννῆο δςοῖβ “" τη} }γ ἢ (υ. 42}, Ὀο] ]γ " 
(γ ““ Ποῦ] γ ̓) δηά “ σοιγαρθοιϑὶγν " (υ. 43). 1 
ἢ45 Ὀεόη ἰοσοῖθ]Υ ἀυσιδά ἔτοσὴ [ἢ 15, 1παῖ 6 15 
ποΐ Δη ἱπϑρίγεά ντῖεσ. (δες Οτσιπητῃ κά 7οε.) 

42. ἰο δὲ αδι εά οἱδεγαυΐδό ἐραπ ὀεσεοριφα ῥὶς 
πούς διγ.] ΟΥ̓ππὶ Γδηϑίαἕο5 --- ὁ οἴ ποῦν 56 
πάη Ὀοδοεπιοαὰ 5 ποι ἐν 9 ἐραγαεῖεγ. Ιῃ 
ΟἸΓΠΟΥ σα56, [Π6 τηοῖϊνε 15 ἃ ἰονν δηά 586] 5ἢ 
ΟΠΘ, ΤΓΟΓΪ Πρ ΠΡΟῚ ῥυγιάθ δηά βο]ξεσοποοίζ, ποΐ 
ἃ πιοῖϊνα 1ῃδἴ σοι] ἴῃ ΔΩΥ͂ ὙΨΑΥ 50} }Ἰ ΣΙ εὐθὴ ἃ 
ἀοιι τι} δοζίοη. 

48. ὀγομσν ῥαεί..18Ὶ [1ιΔίογΑ ΠΥ, “γουρῇ 
(πὸ Παβῖς οὔ 2ῤε εἰγεσοίθ;" 1.6. τ[λ6 Βαβίθ νυ μι ἢ 
1 βἴγυρρ!α ποοθϑϑιαϊρα, 

ἐῤε γ»ίε αἰο.1ὺ (οτίραγε Ὁ. 41. “ΤΟ 
ται τας ἢ ἀγὸ ἴΠδ σοο πηῤη-δίτ- δι τη 5 (υ. 30). 

μ 1οἐῥὲ αυα]}.} ἘλίποΥ, “ἊΡ οἱ ἴπὸ ν.8}}.᾿ 
Ης τη τπρ ἴἰο ϑῖορ5 ψ ῃ]ςἢ ᾿οἀ ἴο [Β ἴορ οὗ {Π6 
ἴον. Υ δης πιοιιςα οἡ ἔπ ραγαρεῖ οὗ 1Π6 νν4]]. 

44. ῥὲ Κι] ἀοπυπ ἰμο ἐδὲ ρηώ οΥΓἹ 1 ὸ 
«α"οἰά ῥίαεε.)] ἘἈενεὼν Ὠὰ5 [{Π|5 πιοδηϊηρ ἴῃ 
ΝΌΒΠΙ5. ἀπ της Οτοοκ Αμμοϊοσγ. Απιοὴν 
ἴῃς οἰαβοῖσαὶ ϑ τ ΟΥΒ. 11 πιόδηβ “ἴπ6 ἤδηκ "-- 
“186. ΒοΙίονν θοΐννθθη ἴῃς τὴρϑ ἀπά τς Πρ." 
δοπῖς ΜΟΙ] τγαηδίαῖο Βογο--- ἢρ (0]}] οὐ ἢϊ5 
ἰοΪη5." ΟΥ “Οἡ [ι15 06 }}γ. Βιιῖ ([Π6 ΑΟΥ. 15 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ τη. 

45, 46. ΤΊνε ἀοδοτγὶρ[οη οὐ ἴποϑο ἰαϑῖ τνοὸ 
γΟΓΒ05 15 ἴη ἴΠ0 ϑνΟΥδῖ ροϑϑῖῦϊο ἴασῖο, [{|5 ἡ15- 
σιιδίίην, Πουτί δ], απ ἃ ποαρ οὗ ᾿πηροβϑι ὉΠ Πο5. 
ΠῚ τῆς. παγγαῖίνο 0 ἴο {πὸ οπὰ οὗ «. 44 5. {γπ6, 
νῈ πιαν ὃς αιτ σογία! [Πα ΕΒ αχὶ5 ννα5 ΚΠ 
δν [15 (4}1, απ ἀἸ ποῖ τῖβο ἔγοτα ἴῃς στοιπά 
αἰτοῦ πὸ βίγιοκ τι ὙΠῸ Δ ΠΟΥ Πὰ5 Δῃ τη- 
ἰοστπαῖς Παδὶῖ οὗἉ ρ]οαζίηρ νοῦ πὸ ἀοῖδ!]5 οὗ 
Πουτι ἀθαῖ]5. (ον. νὴ. 3-,1.; [Χ. 5-πτο, ἄζονλ), 
Πα ΠΟΤ οὐάοοβ ΒΙΠΊΒΟΙΓ Ιῃ σοιγϑοπςο5. ἀπ 
ἰογοοῖϊίν οἵ ἀσβοτιρτοη, 

“1 οε.---- (Ποῖ, 71. 

11. ΜΑΟΟΑΒΒΕΒ, ΧΙΝ. Χν. 

τἤγοηρ ; δηὰ ϑβἰδπάϊηρ Ἰροη ἃ ϑἴερ 
τος κΚ, 

46 Π͵εη 45 ἢἷ5 δοοά ννᾶὰβ πον 
φυϊε ροπθ, πε ρἰιυςκεά οὐκ ἢϊξ 
Ὀοννεῖβ, πὰ τακίηρ τπεπὶ ἰπ θοῇ ἢΐβ 
Παπάβ, με σδϑὲ τῆεπὶ ὕροη τῆ τῆτγοηρ, 
Δηᾶ σΔ]]ΠἸηρ ἀροη τῆς ΤΙ ογὰ οἵ ᾿ξ δπὰ 
ΒΡΓΠΠ ἴο γοϑΐογα ἢϊπὶ ἴῆοβε ἀρδίη, ἢε 
τΠ5 ἀϊεά. 

ΓΗΑΡΤῈΚ Χν. 

5 Λήεαμορς ὀαεῤλένιγ. 8. 7μαάας ἐρηεομγασείᾷ 
λὲς πιϑρς ὧγ ἀξ ἄγεαρι. 28 ΛΊΓΟ ἐς σἦαί». 

ΟΥἿΤ Νίςσδπογ, μεαγίηρ ἴῃατ [425 
Δα ἢἰβ σΟΠΊΡΔΠΥ ὑνεῖα ἴῃ ἴδ 6 

βἴγοηρ; ρίδςεβ δῦουϊ ϑαπλαγίδ, γεβοϊνεά 
ννΠουϊ ΔΠγ ἀδηρεῦ ἴο 5εῖ Ἰροη {Πεπὶ 
ου 16 βαδθαῖῃ ἀδγ. 

46. εαὐδης ὠϑοπ 1δὲ Πογά 077 “ απά «ρέγι 
9 γεέσίογε ῥίχι δος ἀφαϊπ. (ΙΟΠΊΡαΓΘ ςἢ.. νἱΐ, 
11. ὙΠῸ ἀοοείτίπο οὗἨ {δ6 ““τοβυσγεοίίοη οὗ 
[ἢ6. ὈΟάΥ ᾿" 15 ον άθηςν μο]ὰ ΟΥ̓ [6 ψυτεγ ἴῃ 
[5 Ρἰαϊημοϑῖ δηά τηοβὶ ᾿ϊογαὶ 56 η56. 

ΓΟΗΑΡΤΕΒΚΝ ΧΥ. 

δ4. ΝΙΟΑΝΟΚ ῬΕΒΙΟΝΒ ΤῸ ΑΥΤΑΓΟΚ [υ0Ὰ5 
ΟΝ ΤῊΕ ΘΑΒΒΑΤΗ, ΒΌΤ 15 ΒΑΜΚΕΡ ΟΕ 
ΗΙ15 ΡΌΚΡΟΒΕ. 

1-6. ΤΣ διΐποσῦ ἄοοθ ποῖ δϑεῖὴ ἴο ὈἊὲ 
Δα παῖ ἴ πδλὰ θοοη ἀεϊογηιηθά, ἄνθη 
ππάοσ Μ αι δ, (παῖ ἀοίδησινο νναυίαγο νν88 
ῬΟΙτη ββϑιθ]6 οα πῃ ϑαῦδαίῃ (τ Μίδος. 1]. 41); 
βίης ΠΟ ἢ {ἰπὶὸ πο ϑυγο- Μ ςεἀοηίδη ἰεδάεγ 
ςου!ά ὀχρεοῖ ἴο ρμαίῃ πλιςῇ ὈΥ σΠοοϑβίημ {παῖ 
ΟΔΥ ἴογ αἰἰδοκίηρ ἴδ ραϊγοῖβι ΑΡΡδγεΠΙΥ, 
ἢ βιρροβοβ {πδῖ [πό85 νοι] ποῖ ἕνα οἤετγοά 
τεϑιβίδηςθ οἡ ἴπ6 ϑαῦθαῖῃ. Βιιῖ, Βαά [δἰ Ὀδοη 
16 σα56, (6 ᾿πϑιυσγεοῖίοη στηιϑὲ πᾶν Ὀδθη 
Ἑ(γδηρὶοα ἴῃ [15 Ὀγῖῃ. ὙΠῸ ρῥγοβϑοηΐ ρᾶβϑαξα 
[45 ἴππι5 πο Πιἰδίοτίςδὶ να] 6. 

1. ϑωάα: απά ῥὶς εογηρώην αὐόγὸ ἐπ ἰδὲ σγΓοπς 
2΄'πεεὶ αὐομὲ ϑανιαγία.] ΟΔραγβαίατηα, ἡ ΒεΓε 
ΝΊΟΔΠΟΥ οηραροά [πά45 Ὀεΐίοτε ἢ15 ἠδπαποῖδ- 
[15 ἀραϊπϑι ([η6 Ἴ δπιρὶς (τ Μδςος, νἱ]. 31--Ξ: 5) 
ννὰβ5 Οὐ ἴπε ϑαπιδαυϊδη ὑόογάογ; Ὀυῖϊ Αἄδβα, 
Μ Πότ Τπάα5 παὰ πονν βίδ!  ομθα Βἰπι56}} (10. 
“. 40), ννᾶ5 τι ἢ ΠράγΟΥ [ΘΓιιβα πὶ, θείην ἴῃ 
ἴῃ. ἱπιιθάϊδῖθ ν᾽ ῖ ΠὙ οὗ Βοῖῃ-ποσοη, δηά 
ποῖ ἔγ ἴτοιὰ Βοῖμοῖ. ΓΒὰ5 ἴῃς νυστιῖοῦ 5. ροο- 
ἙΤΔΡΗΥ ἰ5 αἵ ἔλα], πὸ 1655 [μι] ἢ15 ΠΙ5ίΟΤΥ. 

γευοίπο «αὐ ῥομέ ΔῊ} ἄπηχοῦγ 19 σε ποῖ 
ῥωῃ.ἢ ὙὙΠῖ5 μαά θοοη ἄοπὸ ομςθ, ἀπ οὔςα 
οΝἶγ, ἴῃ ἴπ6 σουγθὸ οὗ πε νναγττονζ, δ 15 
ΨΟΓΥ σοπηπιοηςοπιοηῖ. (δες τ Μίδος. 1]. 32--.:}8.} 
ΤΗΟ [ονν5 μπδὲ τ1ποη οβογεαὰ πὸ Γεϑιδίδηςε πὰ 
ὈΟΟη τημβοδογο, δι 056 416 ΠΥ ἃ ςοπιπλοη- 
5056 νἱονν ργονδιοὰ : δηὰ 16 [π6 [Θνν8, 

2Τ 

---.--.- -.....--. ὦἷὦὉὅὨ.ὅ.Β.ὅὄἕ.. ...-- 
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εἶτ. τός. 
2 Νενογίῃο οθ5 τῆς 7ενν5 τη δὲ ψεγε 

ΠοΠΊρΕ Ιεα το ρὸ νι ἢ πὶ 84, Ὁ 
ἀδβίγου ποῖ 80 οὔμεῖ γ ἂηᾶὰ δαγθᾶ- 
Γουβὶγ, δυῖ ρῖνα Ποηοιγ ἴο [πὶ ἀδγ, 
νης ἢ ἢς, τῆλϊς 5εεῖῃ 411 τῆ] ρ85 μδῖἢ 
Ποποιυγεά νι ΠοΙπε855 ἀῦονε οὐδε 
ἀαγ-. 

4 ΤΓΒΕεη τῇς πγοβῖ ππρτάᾶςίοιβ γγεῖς ἢ 
ἀεπιδηάεά, 1 πέτα ννεῖε ἃ ΜΙρηῖΥ 
οης ἰπ Βεάνεη, ἴπας δά ςοπιμηδηάεά 
[6 ΞΔ ὈΔΊἢ ἀλγ ἴο δε Κερῖ. 

4 Απά ψῇῆδη {πον 5414, ΤΠ εγα 15 
ἴῃ ἤδάνεη ἃ ᾿ἰνίπρ [,οτγά, δηὰ πιὶρῖγ, 
ννῆο σοπηπηδηάεά ἴΠδ6 βδενθητῆ ἀΔῪ ἴο 
δε Κερῖ: 

11. ΜΑΟΟΑΒΒΕΡ. ΧΝ. ἰν. 2-- 6. 

ς ἼΠεη 8414 τῆς οἴδεγ, Απά 1 αἷϑο 
Δπὶ ΠΡ ΉΓ ἀροη ελγίῃ, δηὰ 1 ςοι- 
Ιηληά ἴο [2Κὲ ἅγπιβ, Δηά ἴο ἄο ἴδε 
Κιπρβ Ὀυβίηεθ56, Ὑεῖ πὰ οδιδιπεά 
ποῖ ἴο ἢᾶνα ἢἰβ ψιο Κα νν1}} ἀοπα. 

6 ὅο ΝΙςᾶποῦ ἰη ἐχοεεάϊηρ ρῥγιάςε 
Δηα Πδιιρ ἢ ΠΠ6855 ἀδζεγπλπεα ἴο 5εῖ ὑΡ 
ἃ ΡυΌ]ΙΟΚ πιοηιιπιθηὶ οὐ ἢ]5. νἱοΐοτγ 
ονεσ [π|άλ5 ἀπά τῆεπι τπδξ νγεῦε στὴ 
Ἀπ. 

η Βυὲ Μδοςάθευβ παά ενεγ βυγὲ 
ςοηδάεηςε τπᾶῖ τῆε [,ογὰ νγου]ά περ 
ἢϊπι: 

8 νΒεγείοσγε με Ἐχπογίεά ἢϊξ ρεο- 
ΡΪε ποῖ ἴο ἔδξαγ {πε ςοπιηρ οὗ τβε 

ΨΠΘΉΘΥΟΓ [ΠΟῪ Του], γοβίο οἡ πε ϑαῦθ δε], 
ἴΠογ ΠοΙὰ {Ποπβοῖνεβ ἔγεθ ἴο ἤρῃϊ 1 αἰίαςΚεί. 
[{|15 σογίδι ]ν δἴγδηρε παῖ 1Π6 νυτοῦ αἀϊὰ ποῖ 
Κπονν }}|8. 

2. ἐῤεὲ ὕεαὺυς ἐῤαΐ «υεγὸ εο»ῃρε α 10 χοὸ «υἱὲ 
ῥί»ι. ὝὌὝΠΙ5, ἴοο, 15 ρῥγοθαὈΪΥ ὑπ ]διουςδὶ. 
[ ννὰβ ηοῖ πὸ Παδιῖ οὗ ἴπΠ6 ὅγγο- Μδοθάοῃϊδῃ 
ΟΠ ηθγ5. ἴο ᾿ργοσ5 {Π6 ἀδνοιΐ [ὸνν5 ἱπῖο 
{ΠΕῚΓ δϑύνιςθ, δηά ἔοσοθ {πο ἴο ὈΘΑΓ ΔΙΠῚ5 
ἀραϊηβέ [ΠΕ ῚΓ σοπηραΐγίοῖθΊ. ὍΠΟΥ ἀο ποῖ 566 Πὶ 
Ἔνθῃ ἴο ἢδνθ θητο θὰ ἴῃ {ΠΕΣ ἀγτηϊοβ ἴἢε [ενν8 
Ὑ0 5ἰἀθά νυν (Ποπλ. 

ῥὲε ἐῤαὶ «εἰ αἱ! δἰιηφ.} Ἀδίποτ, “Ης 
{παῖ ογοσϑοοίῃ 41} {Πϊηρ5᾽ - ([ῃαῖϊ Πα5 {Π6 
ον γϑισῃξ δηὰ πιαπαρειηξηΐ οὗ {ΠΟπ]. 

3. δὲ »ιοΐέ ὠπργασίοις αὐγεὶερ. 866. ἴδε 
ςΠοπιηλθηῖΐ οἡ οἢ. νἱ}}. 34. [ἴ 5 δἰῃηξι] 655, 
ποῖ ὈΠΡΥΔΟΙΟΙΙ51655, ἴΠαϊ 5 σμιγροά δραϊηϑί 
ΝΊΘΔΠΟΤΣ, 
ὑ ἐῤέγο αὐεγὲ α Μισδὲν ομρ ἡ ἸΤαίογα!Πγ, “ἃ 

Ὀγηδϑὶ," “ἃ Ἀ.]οΥ," ΝιοάμποΥ ἄοοβ ποΐ ἀοιδῖ 
(ἢς οχιβίοηςς οὗ ἃ ἀγπαβῖ ἴη ποανόη---ἢρ ννοι]Ἱὰ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ αν δάχηοα ΠΊΔΠΥ δυο αἀνπαδϑίβ: 
νυ παῖ ἢ6 ἀοιιυῖβ 15, νυν πεῖ ΠΟΥ ΔΠΥ͂ οἠς οὗ ἴῃοπὰ 
ἢδ5 σοπηηδηδοά [πῃ οὐδογνδηςο οὗ ἴπὸ ϑονθηῖῃ 
ἀλγ. 

4. ἐῤὲν ταἰή, Τόεγε ἰς ἱπὶ δεαπιθη, 49. ὙΠΟΙ͂Γ 
ΤΟΡΙΥ νν45--- ΤὮΘ Τογά ΜἼἘῸ Ἰνοἢ ἴῃ ποανθη 
15. δι πησ.]Γ ἃ ΔΊ ΠΡ Υ ομο, νηο μα5 σοιηπηιαπαρά 
πὸ ορβοόγνδηςο οὗ ἴῃς Βα δ ἀαγ.᾽ 

58. 4π"4 7 αἴόο ἀγτὶ ηησρὶν πβὸπ ἐαγι δῇ 
Ἀδίπογ, “4 πλῖρ Ὑ οπα." ὍΤλδ ροϊηΐ οὗ π 
ΒΙΟΓΥ 15 παῖ ΝίσΔΠοΣ, ἴῃ 4 σογίδϊη 56η80, 
Ρίασοβ. ΠΙ ΠΊ501 οἡ ἃ ραῦ ἢ Οοά. “ὙὝΠΕΓΟ 
5. ΡΟΓΠᾺΡ5 ἃ ΔΙ ΠΥ οὐ ἴῃ πράνθη ννῆο δ85 
ςοπιηςηκο οὐδ {ππηρ; διιῖ {ΠπῸΓῸ 15. αἶθὸ ἃ 
ΔΙΠΡΙΥ οὐδ πΡροπ ὁδγίῃ---- ΠΊΥ 501 --ὐνῆο σοπλ- 
πιληκ5 [Π σοηΐγαγγ. δά ΠΟΙ Μ.1}} γοι ΟὔΟῪ }᾽" 
[|5 πηρ]Ποα {πῶ|ῖ τῆς [ὸνν5 ἴῃ 15 «ἰτὴν (Ὁ. 2) 
ργοϊογσγοά τὸ ΟὔεΥ (οὐ, δὰ {παῖ, ᾿ῃ σοηϑο- 
αιοηςὸ, ἢ15 ἀὐδῖμῃ απὸ ἴο ποιμηῖ, ΟΥ̓ ΠΠ}5 
οἰδγ)οστίίου, {παῖ [ΠΟΣῚ παπποῦ ταπηοΐῖ ἢᾶνθ 
Ὀθοη ἰαγρο ὁποιιρῇ ἴο ἰηάιπος πἰπ ἴο αἰΐοῦ ἢῖ5 

ΡΙλη5, 15 δΔη οδ]δοςζίοη, ηοξ ἴο 115 νίοινν οἵ (ἢ6 
Αἰ ΠΟΥ 5. πιοδηΐηρ, δὲ ἴο (Π6 ]ϑἴοσιοδὶ οἰιλ- 
Γαςῖοῦ οὗ 15 παύγδῖϊνο. 

θ. δο Λιεαπου . .. ἀείεγηνηεά,)]Ὶ Ἐλδίβετ, 
ΝΟ ΝίσδθμοΟΣ δὰ ἀεοίεττηϊηοα.7 Ηδς διδά 
τηδᾶθ ὉΡ [5 Πλ]Π4 ἴο ἀεϑίγοΥ ἴπ6 ᾿ΜΠΟ]Ϊς ῥαγίγ 
οὗ [πάᾶ5 δἴ οης [61] ϑνοορ, δῃὰ ἴδῃ ἴο 5εῖ 
ὮΡ ἃ ργγαηά πηοημυπηθηΐ ἴο σςογηπθιηογαῖο δ ἰϑ 
ΥἹοΐοσΥ. ὙὍὕμα τηοηϊηθηΐ νγὰ5 ἴο ἕο ον [δὸ 
ΒΟΏΘΓΑΙ σμαγαοίοῦ οὗ [86 Οτεεὶς “ (γορπθο.ἢ 

ὃ 5. ΔΙΑΟΟΑΒΙΕΌΒ ΒΑΙΒΕῈΒ ΤΗΕ ΘΡΙΕΙΤΒΕ ΟΕ 
ΗΙΒ ΟΟΝΤΑΥΜΕΝ ΒΥ ΡΌΥΤΤΙΝΟ ΒΕΡΟΒΕ 
ΤΗΕΜ ΝΑΒΙΟΒ ΟΑΟΟΝΒΙΡΕΒΑΤΙΟΝΒ, ΑΝ 
ἘΞΒΡΕΟΙΑΙΙῪ ΒΥ ΒΕΙΚΑΤΙΝῸῈ ΤῸ ΤΗΕῈΜᾺΑ 
ΨΊΒΙΟΝ ΜΉΙΓΟΙΗ ΗΔ5 ΑΡΡΕΑΒΕΡ ΤῸ ΗἸΝ. 

7-16. ΤΒοΙῈ 15 ποΐμιηρ ρσγοόῦδθϊο ἰπ (85 
παγτγαῖνα. [πᾳ45, τεἀπςεά ἴο στοαί 5ιγα5, δ 
ἴῃς πεοδά οὗ ἃ ἔογοθ σοηβιϑίίηρ οὗἨ ἢῸ πῆογα 
[ΠΔη 230οο τηθι (ι Μᾷδςος. νἱῖ. 40), ἀπά ορροβοά 
ἴο ἃ ἰαῦξο δτῊΥ οὗ δυγο- ΜδἼθάοῃ!δῃδ ΠΠ6ῈΓ ἃ 
Ἰοδάογ οὗ γεριεῖθ, ννᾶ5 {Π  6ῚῪ ἴο ι156 ἜνεσΥ εἴοπ 
ἴο ταῖβα ἴῃς 5ρίγι5 οὗ ἢὶ5 βο] ἀΐεσβ, δηα πΊΔῪ 
Ψ06}} πᾶνε δηςσοιγαρεαά {Π6πὶ ἴο δηρδρό, ηοΐ 
ΟἾΪΥ ΟΥ̓ οΙηρίογίπρς [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ τορίς5, δυΐ 
ὈΥ 16]]Π1πρ ἴπθ πὶ οὗ 4 υἱβδίοη ἴῃαϊ ἢς πδὰ μά. 
Οη [δε Ἔνθ οὗ 4 Ὀφῖ[6, στοδξ οοπιπηδπάεΓϑ οὗ 
ἃ 5θηϑβίζϊνο [οπιρογαμηθηΐ ἀγὸ 112 0]6 ἴο Πᾶτο 
βίγαησο ἀγοᾶπιβ. (866 “ δοογάβ οὗ (ἢς Ρδϑί, 
νοὶ. ἵν. Ρ.. 43: ΡΙαῖ. “ὙΠ. ΑἸοχ.᾽ ὃ 24; [Ὀβερῖ. 
. Αηΐ. Πιά᾿ χί. 5, ἅς.) ΑἈπά, 45 [με 1πουξ 5 
ΟΥ̓ [ιιἀλ5 ἀιιγίηρ ἴΠ6 ἀδγΥ νϑεσα τυγηθαά ἐδρὸ- 
ΟΠ Ϊγ τοννατά τὰ 6 5βυδ]εςῖ οὗ Ὠ1νῖπο αἰά (νυ. 7) 
ΠΟΥ ΠΔΥ ΜΜῈ]1] ἤᾶνα βμαρθὰ [15 ἀγεδηι5 δ 
πἰρσπῖ ἱπῖο (ῃ6 ἴοστη οσεὲ ρίνεη, δε πΙΔΥ 
δύθη βὸ ἔιγίπογ, δπὰ δα [παῖ [ἢ6 Οςοδδιοῦ 
νου]ά ποῖ μᾶνὸ Ὀθθη ΔΠ ὈΠΥΨΟΓΊΠΥ ΟὨδ [ΟΓ 
Δη δεῖίιιαὶ] ᾿λὶνίης νἰδίοη. [ϑβγαδὶ νν5 δγοι ρα 
ΝΟΥ ἴον. Ηδὰ {πὲ ἴῃγθο ἐμβουσδηά ποῖ ὕξξῃ 
απἰπιαῖοα Ὀγ ἃ σοηῃάσδης Πορο, ἈΠΟῪ ψου]ά ργο- 
ὈΔΌΙΥ πανο δυϊογεά ςοπηρ!εῖς ἀείοδί, ἀπά {δὲ 
ῃαϊΐοπαὶ πιονεπιοηΐ τη ῃξ μάνα Ὀεέη οΓιδίι 
ΓΠΪ5 να ποῖ 1 δοοογάδπος ἢ [Π6 Θινπέ 

ΒΟ 
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ν. 9-14.] 

Πελίδεπ δραῖπβὶ {ἤδη}, Ὀυς ἴο ΓΕ 6 Πι- 
ΒΕΓ τὲ Βεὶρ ψῃῖς ἢ ἰῃ ὈΓΠΊΟΓ {{Π|68 
ΠΟΥ διά τγεςεϊνεά ἔτοπιὶ πεᾶνοπη, δηά 
ΠΟΥ ἴο εχρεοΐῖ τῆς νἱοῖοσυ δηὰ δὶα, 
ν  ς ἢ 5που]ἀ σοπῖα ὑπίο {δ επὶ το] 
τῆς ΑἸπιρ ἢ. 

9 ΔΑπά 80 ςοπιίογεηρ; {πεῖ οὐ οὗ 
[6 ἰᾶνν δηά τε ργορῃεῖβ, ἀπά ψιῃαὶ 
Ρυξκίηρ, τπεπὶ ἰπ πη ἀ οὗ τῆς θαῖι168 
τπδὲ πον σνοη δίογε, ἢ6 πηδάς {ῃδῖὰ 
τόσα σΠεεγίι), 

Ιο Απά ψἤξη ἢξ πὰ εεἰγγεά ἃρ 
1Ποῖγ τηϊπάβ, ἢῈ ρᾶνε τἤεπὶ {Πεὶγ 
σἤλγρεα, 5δενγίπρ ἔπεα τῃογενν δ] 
16 [Δ]Ξεποοά οὗ ἴῃς Πεδίδεη, δά τῆς 
Ὀγεᾶς οὗ οδί 8. 

1: ἼΠυ5 ἢα Δγπχθεά ενεῖγ οπα οὗ 
[ἢ 6π|, ποῖ 80 τῇυςἢ ἢ ἀείεπος οὗ 
5}16]145 Δηὰ βϑρεᾶγβ, ἃ5 Ὑ  σοηγίοτῖ- 

Μ1}1, δηὰ βοπιθίμιηρ Ὀεγοπά πδίυγαὶ τρθδῃ8 
᾿ ΤΏΔΥ Βᾶνα Ὀδθη οῃρὶ ογοὰ ἴο ργενυθηῖ ἴξ. 

᾿ ἥέγρεφε δον ῥαά }᾿γεοείυεά ἥγοηι δεαύυεη. 

᾿ ἐδομι.} Τὰ 

8. 20 γερεγδοῦ 1δὲ δεῖρ «υδίερ ἐπ ΚΌΓΡΙΕΡ 
566 

δΌογο, ςἢ. Υἱ], ς, 6, 18, 23, 24, 36; Χ, 16, 17, 
25, 29; ΧΙΐ, 22, ἄς. 

δε αὐἱοίογῃ απά αἰά «υδίερ «ῥομίά εογιε ὠπέο 
48 σοηἤάρηϊ ΟἹ δοςοιηΐ οὗ 

᾿ς Β15 νἹἱϑίοῃ, Ηδ νγᾶ8 ποῖ δἰννᾶγβ 80 οογίδίη οὗ 
οὐδ (ϑεε τ Μάδος. ἵν. 1ο, ἰχ. το; 2 Μδςς. 

᾿ Χὶ, 7. 

᾿ απαᾶ ἐδε ῥγορῥεί-.} 
Θ. “1:4 :0 εογῃογίηρ ἐδοηε ομὲ οὗ δὲ ἰσαυ 

ΊοΓε 5 πο “80 ἴῃ πε 
οτἰσίπαὶ. Α ἔγοϑῃ τηοάς οὗ δηςουγαροσηοπί ἰ8 

, ἰπϊεηδεά, «ὐάϊπίοηαϊ ἴο ἴποϑε ῥγενὶ ου ΒΥ 
τιεητοηοά. ΤΙ 8 ψνᾶ8 ργοῦδῦν ἴΠ6 γοδάϊηρ 
οὗ ςογίδίη ΔρριΌΡγιαίς ραβϑϑδαροβ ἰτοπὶ ἴἢ6 1,ἂνν 
ἃηἀ [Πε6 Ῥτορπεῖβ δἱουὰ Ὀεΐογε ἴδ ρθορῖδ. 
((οεηρᾶγο οἶδ, Υἱῖϊ, 21.) 

ἐδαΐ ἐδε «υοα αὐόγε.} Ἐλδῖίδογ, “τὔδὶ {ΠΕ 
ιιδὰ ννοη "---ἰε δα11168 δραϊπδὲ Αροϊ]οηΐιβ (1 
Μᾶδος. {1ϊ. 11), ϑεσοη (ἰδ. νυ. 23, 24), Οοτρὶ 
(Ὁ. ἵν. τῳ, 15), 1υγε88 (ἰῦ. υν. Ἐ.6), ΤῚΣ 
τπιοῖῃοιι8 (ἰδ. ν. 43; 2 Μᾶδςς. τἱϊῖ!. 10), δπὰ 
οἴ 6 5. 

10. δὲ χανε δον; ἐδεῖγ εδαγρε.} ῬῬΥΟΌΔΡΟΙ 
ἴο 586126 τποῖγ διτὴ8 δηὰ Ὀεοχίη (6 τηδσς 
(Οτπ}). 

“δεαυΐη ἐδερι . .. δε ζαμεροοάῦ . .. ἐδε 
ὀγεαοῦ 97 οαἱϑ:.}] Ασοογάϊηρ ἴο οὐγ δυΐβοσ, 
{ποῦς δὰ Ὀδθ δὴ δςοῖιαὶ! ρϑᾶςθ Ἴοηοϊυάοά 
δεΐννοοη [1.48 δἀηὰ Νίοδηοσ, οι (ἰδ ἰλῖον 
δὰ Ὀδοη Τοοπιρε!]οὰ ΌὉγ Τλοπηοίγι5 ἴο “πᾶ κα 
γοϊἀ " ψτπουΐ μανίπρ ΔΩΥ Ἔχουβο ἴο ΟΥ̓ [ὉΓ 
80 ἀοίηρ (ςἢ. χὶν. 27, 28). [Ιζ τὴΊ5 ογα 530, 
7υἀδ8 δά φῆρὶο σου ΔΈ Οἢ ἔοσ ἢ8 σοπ  Δ1η|8, 
νἰϊουΐ τακίης ὉΡ δυςὰ Ὀγζοπς πιδίϊογ8 45 [ἢ 6 

1. ΜΑΘΟΟΑΒΕΕΒ. ΧΥ. 

ΔΌΪα ἂπὰ ροοά νγογάβ : δηά δεβίἀς 
τΠδῖ, ἢς τοϊά τῇθπι 4 ἀγεδπὶ ὑγογίἢγ 
ἴο 6 Ὀεϊϊενεά, 45 1 ἴξ Πδά θεδὴ 80 
ἱπάεεά, ννῃϊς ἢ ἀϊά ποῖ ἃ {{π||ὲ γοὐοὶςε 
1Πεη1. 

12 Απά τΠ}18 νγᾶβ ἢἰβ5 νἰϑίοη : ΤἼδῖ 
Οπίδ8, ψῆο μαά δεεπ Ὠρἢ ρτγίεβῖ, ἃ 
νἱγίυοιβ ἀηὰ ἃ ροοά πιδη, τανεγοηὰ 
ἴῃ ςοηνεγϑατίοη, ρεπῆῖε ἴῃ ςοπάϊτίοη, 
νν6}] βρόκεη Ἂ͵5ο, δηἀ εἐχεγοϊβεά ἔτοπὶ 
ἃ ΠΠΠ]ἃ ἴῃ 1] ροϊπῖβ οὗ νίγτιε, Βο] ἀΐηρ; 
ὉΡ 5 Πδηάβ ργαγεὰ ἰογ {π6 ψνβοΐε 
θοάΥ οὗ τπε [εννβ. 

12 ΤῊΙΒ ἀοηε, ἴῃ κε πιᾶπηογ ἘΠ ΈΓα 
Δρρεδαγεὰ ἃ πῆᾶὰπ ννἱτῇ ργᾶγ: ἢΠΔΙΓβ, 
δηά Ἔχοθααΐηρ ρἰογίοιιβ, νγῆο ννᾶ8 οἵ ἃ 
νοΠἀεγᾷι} πὴ ΘΧΟΟ]]εης πι8] 651γ. 

14 Ἴ Πα Οπηἴλβ ἀπϑυγεγεά, ϑαυϊηρ, 
ΙΝ 18. ἃ ἰονεσ οὗ {πε Ὀγείῆγεη, ννῆο 

ἘΓΘΔΟΠΟΙΥ οὗ ΑΡο]]οηΐι8 ἱπ Β.0. 168 (οἷ. ν. 25) 
οὐ π6 πιϊϑάεοά οἵ ἴπε Ϊορρίίεβ ἴῃ Β.0. τό4 
(ς. χίϊ, 3, 4). 

11. α ἄγεοαηι αυογ δ 1ο δὲ δε υεά, ας ἐγ ἢ! δαά 
ὄεεμ “ὁ ἱπάεεά.)] [ἴ 15 ἢοΐ ΥΟΤῪ οΟἰοΑΓ ὑνμδί ΟἿΓ 
ἰγαηβίαίογβ τρθδηΐ ΟΥ̓ {π|8. ἼΤΠῈ Μϑ55. μάν 
ἴνο τοδαϊηρϑ---ὄνειρον ἀξιόπιστον ὕπαρ τι δῃὰ 
ὄν. ἀξ. ὑπέρ τι. 1ξ τὸ ῥτείεσ ἴῃς ἔοσμιογ, ννῈ 
τηιβὶ ἰγληβίδίε “ἃ ἀγεᾶπὶ ΨΟΓΙΠΥ οὐ δε]ϊοῖ, 
νι ϊο ν88 ἃ ϑογῖ οὗ νακίηρ υἱϑίοῃ ; ἢ 1 (6 
Ἰαϊίεσ, “ἃ ἀγεαπὶ ψΟυ οὗ Ρε]εῦ Ὀεγοπὰ 
Δυρς οεἶθε. [Ιη ποιῖπον οΆ86 ἰ8β ΔηΥ ἀοιδῖ 
ἰπιϊεηάοά ἴἰο δὲ οαϑὶ οἡ ἴϊπε τεδ οὗ 1Π6 
γ᾽ βίοῃ. 

12. Οπία:, αὐδὸ δα δεεη δὶ ρῥνυὶγ.}] Οοιι- 
Ἑἢ, 11. τ. Οηΐδβ 111. ἰβ πιοδηΐ, ψῃο Βο]ά 

[6 πἰρἢ-Ρ ΒΕ} οὔῖοο ἔγοπι Β.0. 198 ἴο 
ΒΟ. 1758. 

α υἱγίμος απ α σοοά »απ.}Ξ Οὐ [ῖἢε 
οδαγδοῖογ οὗ Οηΐδ5, 566 δῦονο, οἷ. 11}. 1, 4) 5; 
ἷν. Δ. Οἱ ἢῖ8 τηυγάεῦ ΟΥ̓ Απάτγοπίςι!5, 56ὲ 
οἷ. ἵν. 34, 35. 

ξεπεῖε ἐπὶ εομάοη. 
Ββαυϊουσ." 

18. α "πᾶπ «αὐ γα ῥαὶγς ἀπά ἐχεροηρ 
εἰογίοι.} [υἰτεγα!]γ, “ἃ πδη σΟὨβρίσΟυΒ ἴοΥ 
ΕΥΑΥ͂ ιαῖτϑ δηὰ φἰοσίουϑ ἀρρθάγδῃςθ.ἢ 

14, Οπία: απηςυεγεά, “απ .ἢ ]υάλ8 δεοὰ 
τεοορηϊβοά (ὐηἶδ5, οπὶ ἢ6 δά ἀοιθΆ1635 
Κηονη, Ὀυῖ οσουά ποῖ [611 ννῆο ννᾶ8 ἢΪβ σοχη- 
Ρδηΐίοη. Οπίδϑ “ δηϑννογεὰ " ἢἷ8 Τπουρῶζ ΟΣ 
Ἰοοῖκ οὗ Ἰῃ4υ ΤΥ. 

Τρὶς ἱ ὦ Ιουεν Ὁ 1δε ὀγείδγεη.} 1{,ὈὺἈ{ογ]ἶγ, 
“686 Ἰονοῖ,᾽ ἐκ. [6 οὔδ διηοηρ ἴΠ6 541 ηἴ5 ΨΏΟ 
Ιονθβ ἴποπιὶ Ὀεγοηά 41} οἴμεγβ. [{ 18 ηοΐ οἶθᾶγ 
ὙῸΥ [Θτγεπιίδῃ βου] μανε δε δβϑίρῃεά 50 
Ρτγομπηπεηὶ ἃ ροϑιίοῃ; Ὀυΐ ἴΠπετῸ ἃγῈ 56 6 ΓᾺ] 

Ἐμοῦ, ἷἶῃ 86- 

ὅ43 
ΒΟ. 

εἶτ. σόϊ, 
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ΡΓΑΥ ἢ πλιις ἢ ἰοῦ τῆς ρθορίε, δηά ίογ 
τε ΠΟΙ ςἰτγ, 10 τὶν ΪΠετεπηῖας τῃς 
ρόρδεῖ οὗ (κα. 

Ις ὙΝΒβεγευροη εγεπιαβ ποίην 
ἰογτῇ ἢϊ5 τρῆς Παπά ρᾶνε ἴο [υἀ 85 ἃ 
ϑυγογά οὗ ρο]4, δῃά ἴῃ ρὶνίηρ ἴ βρᾶκε 
(πῃ. 

16 ΤάκΚε τΠϊ5 ΠοΙγ βνογά, ἃ μα 
ἔτοηι (σοά, ννἢ τῆς νης ἢ τθου 5ΠΑ]ῖ 
σνουπα τῃε δάνεγϑθαγιεβ. 

17 ΤΠι5 θεϊηρ ννῈ]] σοπιίογιεά Ὀγ 
{Π6 νγογάβ οἵ [πά45, νυνὶ ἢ ννεγα νεῖν 
δοοά, λἀη4 δὺϊΪε ἴο 8|γ τῆεπὶ ᾧρ ἴο 
νοι, Δπα ἴο δησοιγάρε τῇς Πεδγίβ 

11. ΜΑΟΟΑΒΕΒ5. ΧΚΥ. [ν. 15--1:9. 

οὗ τΠ6 γουπρ τῆδη, {ΠΕῈγ ἀεσίεγηχποα 
ποῖ ἴο ῥ᾽τοἢ σδπρ, θυ σουγΑρεουβὶῦ 
ἴο 5861 ἀροη τἢδπὶ, ἀπ τηδηξι }}γ ἴο 
ἘΥ (δ πιδίζεγ Ὁ οοπῆϊςς, θεσαυδε 
της οἷἵγ δηὰ τῆς βαποΐυδγυ δηά ἴῃεῈ 
τεῖρὶε ννεγε ἴῃ ἀδηρετγ. 

18 Εογ {Π6 σᾶγε τῆδι τΠῈΥῪ τοοκ ἴογ 
{Πεῖγ νγῖνεβ, δηὰ τῆεῖγ σΒ] ἄγε, ΠΕ ῚΓ 
δγεῖῆγεη, δηά ΚιηβίοϊΚϑ, νγᾶϑ ἰπ ἰεαβϑῖ δος - 
ςουηΐ ννἢ τῆδπὶ : δυῖ τῆς ρτοδίεβε ἀπά 
ΡΓΙΠΟΙΡΑὶ ἔεαγ ννὰβ ἔοσ ἴῃς ΠΟΙΥῪ τεπρὶα. 

19 Αἶβο πεν τπδῖ ννετγε ἴῃ τῆ εἰν 
ἴοοκΚ ποῖ (πε ἰδδϑὲ σᾶγθ, δεϊηρ' ττου- 
δΙεα ἔογ τῆς σοπῆϊςος δογοδά, 

᾿Ἰπαποδίοηβ [δὲ πὰ οσσυρίοα ἃ Ἰοδάϊηρ Ρίαοθ ἴῃ 
τῆς τοι ρ 5 οὗ [Π6 Ἰαΐοσ [ὁνν8. (866 οἷν. 1]. 1-- 
8; Μαίϊ. χνὶ. 14; 2 βαγαβ 11. 18.}ὺ θδη 
ΘΙΔΠΙΟΥ βᾶγ5 [παῖ πὸ “ δά οοπὶθ ἴο δὲ τοραγάθα 
5 αἰπηοϑσί ἴῃη6 Ραΐγσοῃ ϑαϊηΐ οὗὨἨ ὠΡαίθϑβίίπο 
(Ἢ Πιοςΐυτεβ οα ἴπῸ [ἐννῖϑῃ ΟΠ γοἢ,᾽ νο]. 1]. 
Ρ. 321). 

15. ὕεγοριίας . .. αυε 1ο μία: ἃ ταυογά οΚἢ 
5οἷ4.) ΤῊΣ “ ϑινογὰ " οὔ ἢ ͵ 5 ράββασε (ῥομφαία) 
ΙΒ ἴο Ὀ6 ἀϊοιπρι βῃοα ἔτγοπῃ [Π6 “βινογέή ᾿" 
(μάχαιρα) οὗ τι Μδςος. 31}. 12, ννῃϊς ἢ [πάΔ5 Παά 
ΜΠ Ποσῖο ἐπιρίογθα. ὙΠ ῥομφαία ννᾶ5 ἴδε 
ἰοπς Ὀτοαάοννοτά οὗ ἴῃς ΤΉἭγαςϊδη5---ἃ πλις ἢ 
ΠΊΟΓΘ ἐοιτηἀ40]6 νγθάροη ἴπδη ἴῃς 5ῃοτί μάχαι- 
α οἵ ξίφος ; δηὰ {που ρἢ ρίνθη ΟἿΪΥ ἴῃ νίβιοη, 

᾿πἀϊςαϊοα δὴ ἰπογοαδοὰ ροννοῦ οὗὨἨ 5ἰδιι τόσην 
Θπεπ 65. ΒΥ “4 βϑινογά οἵ ρο]ὰ ᾿ ννὲ ἅγὸ ἴο 
᾿Παοιβϑίδηα 4 δυνογὰ ψ ἢ ἃ ροϊάθη ΠΠῸ, ἀπ 
νν ἢ [πὸ ὈΪΔ 6 4150, ρογῆδρϑ, ἱπΠ]δί ἃ ῬαγΕῪ νυ] 
βοϊά. Οπ ἴμ6 δρργορτίαιίοη οἵ κοϊά ἴο (Π6 
εἶγοβϑϑ, ἅγτη5, ἀπα δοσουττγεπΊοηῖδ οὗ ἀἰνὶπὸ ρογ- 
ΒΟΠάΡ65, 566 ἴΠ6 σοπητηθηΐ οἢ οἢ. Χ. 29. 

16. αυἱὴῦ΄ ἐδὲ αὐῤιωρ ἐδο «ῥαΐ «υομπά ἐξέ 
αὐπεγεωγίε..) ἈδίμοΓ, 25 Πολῃ δίδη]! θυ ἴγδηϑ- 
ἰαῖοβ, “" Απᾷά νυτἢ 1 ποῖ σας ΟΥ̓αΒᾺ ΤᾺΪπ 96 
ΘΏΘ.1198." ὙΠῸ ΠῸ]6 Ἰο Οὗ [Π6 ν᾽ ϑοη ννᾶ5, 
τῃαϊ 5110} ἃ Ροννόγίμ] δἱά ννὰβ νοιο δαί ἔΓῸΠῚ 
γένη 45 ννοι]ά ΓΓΘΥΙΥ σι ϑἢ δηα ἀθβίγου [ἢ 6 
πε ἴογος οὗ {1|ὸ ϑγγο- Μδοθοπίμηβ. 

δ6. ΤῊΕ ΤΌ ΑΒΜΙῈΒ ΑΌΝΑΝΟΕ ΤῸ ΤῊΗΕ 
ἙΟΟΝΡΟΤ, ΤῊΕΞ ΡΒΔΥΕΚ ΟΕ [σῦκ5 1Μ- 
ΜΕΘΙΛΤΕΙΡῪ ΒΕΕΟΒῈ ΕΝΟΛΟΙΝΩ. 

17-24, Απιπιαῖο ἴο {πὸ Πρ ηῃοδὲ ρἰτςἢ οὗ 
σοηπάοηϊ ἀαγίηρ ὈΥ [π 6 ὀχιοσγίαδτοηβ οὗ [ιιὰ5, 
Πα ὀβΡΟΟΙΔΠΥ Ὁν Πἷ5 παγγαΐζνθ οὗ ἢὶδ5 νἱβίοῃ, 
{Π 5Ππ14}} ΠΟΙ ΡΑ ΠΥ ΟὗὨἩ [Θὺν5 ᾿ηϑιϑίοςι οἡ τηᾶγο]- 
ἴηξ δῖ οηςὸ ἀραϊπεῖ {ΠῸ ὁπ ΠΥ, δοΐηρ ΘαμΟΥ ἴο 
ὀῆμαμο, ὙΠὸν [01 τα ἀπὸ Ὀδίι]6 νου] θὲ 
ἀοοσῖνο οὗ {πο ῖγ ἔπΐο ἃ5. ἃ παίίοη. [8 {πῸγ 
ὙΜΌΤΟ δ σσοοσ[{, 4}} νου] 6. ννῈ}} : 1 16 τοις 
ἴγατγυ, [ΠῸ ἙΟῸΠΕΓΥ, ΟΥ̓, 1 ΟΠΊΡ]6 ννοι]ᾷ δὸ Ἰοϑῖ. 
ΤΠ6 ΜΎΙΟΓ Τοργοβοηῖβθ ΠΟ ἃ5. ΟΠ ΠΥ δηχίοιιβ 
δσοιῖ [Πὸ Τοπιρ]ὸ -τθοὸ ἰατοὶν σοοονοτοῖ, 50 

ΘΓΘΔΙΥ ἰπ ἀδηρεῦ οὗ Ὀείηρ δραίη ἰοϑβῖ, 90 
ὈΪΑΒΡΠΘΠΊΟΙΙΒΙΥ τῆγεαϊεηθὰ ὈΥ {ποῖγ ῥσουὰ 
ΘΟ. ΡΒυθηάβ, Ὀγείμγεη, Κιηϑίοῖκ, ἐυεη νυτς 
δηά ομ]άἄγθη, νγογο οὗ 1655 δοοουηῖ 1Π4η [86 
ΤΕΟΘΠΕΪΥ ΡυγΠοα ϑαποίθαγΥ (ὁ καθηγιασμένος 
ναός). Αἴ εγυβαϊοπὶ (ἢ6 Ρ6Γ] νγᾶβ δα ΌΔΠγ 
αΕἸΘΑΥΪΥ 5θθη, δηὰ {Π|Ὸ ἰϑδϑιιθ εχρεςοϊθα ἢ ονθη 
δτοαῖοσ δηχίεῖγ. ὍΠδ ἴννο διτηΐθβ ἄγεν Πθαγ. 
[ιι4ἀ5, “ἢ 15 5π|4}} Ὀδηά, δανν ἴπ6 ἰαγξε 
δης ναγοραϊεά μοβκῖ οὗ ἴπε ΘΎΓΔΠ5 ἀρΡσοΔς ἢ, 
16 ξωγίοιι ΘΙορῃδηςβ βηογίίηρ ἴῃ [6 ςοηῖσε, 
[0.6 σαναῖγΥ Πονογίηρ οἡ 16 ηρ5. [ἴ ννᾶ5, τῇ 
ΘνΟΓ, ἃ πὸ δηά ρίαςα ἴο ἱνοκα ἴῃε Ὠιῖνὶπὸ 
αἱὰ ννῆςἢ σι ρροτίβ ἴΠῸ ἔδνν ἀραϊηϑῖ [ἢ 6 ΠΊΔΗΥ "ἢ 
(ϑἴαπ]θυ). 7υἀ45᾽.5 ῬΓΑΥΟΓΥ 15 ρίνεη ΜΙ 80- 
βία! ἀρτθοιηθηΐ ΟΥ̓ ἴ(Π6 δυΐποτγβ οὗ θοῖμ {86 
ΕἸγϑῖ δη τῆς ϑοςοπά Βοοκ (1 Μᾶςς.ν"}!.41,.42 ; 
2 Μᾶςςο. χν. 22-24). [ἴ ᾿ηνοκοὰ προ {86 
Ργοι Ὀἱαβρμοπλοῦ οὗ ἔΠ6 ἀδγ τὸ ἔαΐε οἵ 
ΘΟΠΉΔΟΠΟΙΙΌ. 

17. 16 «υογας οΥἹ μά, «υδιερ τὐέγό ὍἘΓ7 
5004} Ἐαΐμετ, “Ψ Οἢ νεγε δ᾽τοβοῦθ 9 Σ᾽ 
Ὡ00]9." 

ἐο ἐπεοιγασο ἰδὲ ῥεαγίς οὔ δε γοιρρ.) ἘδῖθοΣ, 
ἐτ0 χονίὶνθ ἴἢ6 Βρὲ σἑ 8." [{ 8 ᾿πηρ] δὰ {παῖ 
{πον παά Ὀδθη ἀτγοορίηρ δηα ἀδργεϑϑθά. 

ἐδὲν ἀρίογημίποά ποὶ ἰο ῥω εαραρρ] ΤὍΤῇο 
διῖμοσ οὗ {πε ΕἸγϑθὶ Βοοκ δαγβ, ἴμαὶ [125 
“ ρι[ςΠ θα ἴῃ Αάδϑ54 " (οι. νἱῖ. 40). ὙΤΒε ρτοβθηΐ 
ἉΎΙΟΥ 4065 ποῖ σοηίγαα!ςοῖ (ἢς βἰαϊοπηοπί. Ης 
ΟΠΪΥ πιοδη5 (δῖ, αἰτοῦ μεαγηρ (6 δοςοιιηΐ οὗ 
1η6 νἱδίοη, (ἢ6 ΔΙΤΩΥ Οὐ ἴπο βϑὴθ ἀΔΥ̓ δη- 
τΟμηϊογοα [ἢ ΘΏΘΙΏΥ. 

ἐῤε «απείμανγ. ἢ Οτίπιη ἰγαηβίδίθα, “(ἢ 6 
τοὶ κίοη ; "ἢ Ὀυΐ Ὁ 5 θοῖζοῦ ἴο ππαογϑίδης ὈΥ τὰ 
ἅγια, “τῆς Τοπιρὶς δι] ηρ," δηά ΒΥ τὸ ἱερὸν, 
ὁ {Π6 ϑασγοα δης]οβιγο." 

18. ἐῤὲ εαγὸ ἐφαΐ ἐβον ἐοοζ.] Ἐδῖμογ, “(ἢς 
ΒΏΧΙΘΟΥ ἰμαΐῖ {Πὰν Ζζ011." 

αυας ἐπ ἰρασὲ αεζομ] ἘἈΔΙΠΟΥ, “ἰὴ 1988 
αὐςοιηῖ." Νὼὸ ἄοιυθὲ ᾿ἴ ν᾽ 85 ΥΘΓΥῪ στοαῖ; δυῖ 
τ ννὰϑ ποῖ “9 σγοαῖ 45 {Π6ῚΓ δηχίοῖῦ ἴον ἴῃ 6 
ΤοΩΊΡΙΘ. 

19. Ζῤὸν ἐφαΐ αὐόγὸ ἰπ ἐδ οἷν ἰοοῦξ ποὺ ἐδ ἰσασέ 

β ἱ μο 



ΟΙΓΟΣ 

ν. 20---25.] 

20 Απά πον, ψνἤῆξῃ 45 ἃ]] ἰοοκεά 
νν παῖ 8ῃουϊά δε τῆε {π|ἃ], δπά τῇς 
ΘΠΘΠΊΪ65 ἡνεγα Αἰγεδαν σοπια πθδγ, δηά 
[6 ΔΓΠῚΥ νγὰ8 861 ἴῃ διγαν, δηὰ τῇ68 
δεδβῖβ σοηνθηϊεπεὶΐν ρἰδοεά, δηά τῆς 
Πογβοίηθη 86ῖ 'π ΨΊΠρ5,. 

21 ΜδςἼοδθδυβ βεείηρ ἴπ6 ςοπλίηρ; 
οὔ τῆς πιιϊτίτυάε, δηά τῆς ἀϊνεγθ ρτε- 
ραγδῖίοηϑβ οὐ ἀγηλοιιγ, ἀπά {πε βευσθ ἢ 688 
οὗ τῇῆε θελϑῖβ, βίγεῖο ΠΕ οἷν Πὶ8 Πδῃάϑβ 
τονυνγαγά ἤεάνεπ, δπᾶὰ ςδ]]εά ἀροη ἴῃς 
1, ,οτά τῇδε ννοσίιῃ ννοηάεῖβ, Κπονίηρ 
τΠαΐ ν]ςτΟΥΥ σοπιεῖῃ ποῖ ὈΥ ΔΓΠ15. δῖ 
δνθῇ 45 ἰἴζ βεοηεῖῃ ροοά ἴο ἢίπι, ΠΕ 
δίνεις [τ ἴο βυςἢ 25 ἂῦε ψοσγίῃγ : 

1, ΜΑΟΟΛΒΡΕΡΒ5. Χν. 

22 ὙΙογείογε ἰῃ ἢΪ8 ργᾶγεγ Πα β84ϊ4 
αἴζεγ τὴϊ]5 πιᾶάπηοῦ ; Ο [,οτὰ, σίδοι 
ἀϊάδι βεπά τῆϊης Δηρε] ἴῃ τῆε εἶπιε οὔ 

ἴῃ ἴῃς Βοβῖ οὐ δεμηδομεγ δὴ πυπάτγοά 
ἴουζβοοζτε δπὰ ἔνα ἘΠποιιϑδηά : 

23 ὟΝ πεγείογε πον ]50, Ο 1, ογά οὗ 
ἤδάνβθῃ, 586η4 ἃ ροοά δηραὶ δείογε ιι8 
ἴογ ἃ ἔδαγ δηά ἀγεδά ιπἴο ἔδεῖῃ : 

24. Αῃπὰ τῆγουρῃ τὲ πιρῆς οὗ 
τἢϊης ἄγῃ ἰδεῖ τποβε δὲ 5ἴγς Κη νυ τῇ 
ἴεύγοῦ, παῖ σοπὶα ἀρδίηδε ΤΥ ΒΟΪγῪ 
ΡΕορΪς ἴο ὈΪΑβρῆθεπιθ. Απά ἢξε εηάεά 
(ἢ 5. 

25 ΤΠεη ΝΙοδΔΠοΣ δπὰ {Ππὲγ τἢδῖ 

εαγοἢ ἴθδῃ ϑ[Δη] ΕΥ̓ ποῖοθϑβ (δῖ (Π6 81}15 δδοι 
Βεῖῃ-Βοτγοη, ποῦ ψνῃϊς (6 ἤρῃῖ ἴοοῖκ ρῥΐδςςο, 
ΔΥῸ ν]51016 ἔγοτῃ [ογιιβα πὶ." Ὅι5 (Π6 ΘΠ 
γγὰβ ἴῃ 1ῃ6 ρτραίοϑδί ὀχοϊζοπιοηῖ, Ὑταηβίαῖϊο, 
ΦΤΓΠΟΥ {παῖ ΕγῈ ἴῃ {Π6 ΟὟ οχροτίθῃ θὰ 
ἼΟ ΘΟΙΊΩΟΣ ΔΟΠΥ.᾽" 

4Ο. τὐδεη αἱ αἱ] ἰοοξοά αὐῤαὶ «ῥομά δε ἐῤέ 
ἐγία! δῖ Ποσ, Κ νν παῖ ϑμουά 6 {πὸ ἀθοὲ- 
βίοι "---ονν [π6 πηδίζοσ ϑῃοι!]α οηά. 

ἐδε δοασί: κοηϑεπίοηλν ῥίαςε ] ΒΥ “τῃ6 
ὑξαβῖβ" ἅγθ οἰθαυν τηθδηΐ “1η6 οἰορηδηίβ.᾽" 
[{1|85 ὕθθη γριὰ {π4| ΝΊσαποῦ σοι] μᾶνα 
μαὰ ἢο οἰδρῃαδηῖβ, δἴποθ, 5ῃοσΥ Ὀοίοτο [) 6- 
τηεῖσιιια οὐϊα! πο τπ6 {πγοηθ, σογῖδίη Ε οπηδη 
ΠΟΙ ΠῚ 55 ΟΠ6Γ5 Πα οτοθα Γ,γϑι25 ἴο βῈ ΓΘ Σ 
[πὸ ϑυγίδῃ οἰθερῃδηϊ-ίογοθ, πὰ παά πηαϑβασγθὰ 
(π΄ υπΐογτιπαῖθ δηϊπηαἷβ (τὶ πηπὶ οἡ 2 δίδοςσ. 
χὶν. 12). δ.0ἢ ἃ. Πλάβϑάσγο σοΥ[Υ ἴοοκ 
Ρίαςς (ΡοΪγ Ὁ. χχχὶ. 12: Αρρίδη, " ϑγσγίας, ὃ 46). 
ΙλῈ 1Ὁ Ι5 ορβη ἴο αιιοδίίοη, (1) ΠΟ ΊΠοΥ 1 γϑια5 
Βυγτοηἰογοα ἴῃς αυϑοΐς ἴοτοο ; δηά (2) νεῖ ῦ 
1) ὁπγοίτ!5 αἰ ποῖ 5 ΡΡΙΥ πὸ ρῥίᾳες οὗ ἵῆοβο 
1πδὲ ᾿νοῦ ΚΙ ὈΥ ἔγοδῃ ρυγοῆαθοθ. ΤῊΘ 
ΟὔοΓγοιι5 σοπα  οη5 οἵ ἴῃς ἰσγεαῖγ οἵ Μαρποϑία 
ὝΡΟΓΟ, ἃ5. ΤΟ 85 ροβϑίθΐθ, ὀνδάθ Ὀγ 1ῃ6 
ϑγγίδη Κίηρϑ. 

ἐῤὲ δογυθριοῖ σοί ἰπ «αυἱπσς.ἢῚ Ἐμοῦ, “θα 
189 τ ὶηρ85." (Οοπλραγο ἴπο ἀγγαηροηηθηΐ οὗ 
Απιοςσῆι5 (6 Οὐόαὶ αἵ Μαρσποβα ([ἶν. 
ΧΧΧΥΙ, 40). 

21. ἐδ αϊπεγε ῥγοβαγαϊίοης Ὁ ἀγριοι. 
[ΝΥ δαγ5 ΟΥὗἨ {Π6 ΔΙΙΥ οὐ Απίϊοσθι5. [Π6 
Οτὸολῖ αἱ δίαρηρβια --- Βσρία αοῖθς σαγία 
τηΔσ 15. 1}111{15 ΟΠ 115, αἰῤεεγη μηδ αΡΡΙΟΓ 2) 
δΔιυχΠ οτιπηαιιθ γαῖ ἢ (Δ. ω). ΝΙΟΔΠΟΓΙ᾿5 ΔΙΤΗΥ͂ 
ῬΓΟΡΆΘΙΥ ῥγοβοηῖθα ἃ 51Π|||ΔΓ νυ Ο ἃ 
5ΠΊ. ΠΟΥ δοα] 6, 

εαἰϊεά μροπ ἐῤὲ 7,ογά ἐραὶ «υογ ζει «υοπάργς.ἢ 
ΟΥν, ἀὐοσογάίηρς ἴο δηοίμοῦ τγραάϊηρ, “ (δ) δὰ 
ἼΡῸΠ 16 ννοπάογ-νογκίηρ, 811-δοϑίης Οοὐ, 

22. ἐῤομ ἐϊάδεί σεπά ἐῤίπο πησοὶ ἐπὶ ἐρε “ὑηδ 
7 ἔπεζιας.) δὺ6. 2 Κίηρβ χίχ. 35; 2 (ἤτγοηῃ, 
ΧΧΧΙΙ, 21; [5. ΧΧΧΥΙ͂Ϊ, 26. 

απὸ αἱ 49: «ἰαγ.}ὺ ϑοηλε Μ55. ρῖνε καὶ ἀνεῖλεν, 
“ ηᾷά πὸ 5]6νν," ἴογ καὶ ἀνεῖλες, “δπηα ἀϊάκι 
514γ. ὙὍῆδ αἀϊβδγεηςθ 15 ὑπιρογίδηζ, 

23. “εἐπά α φοοά αηρεὶ ὀφζογε 5.1 ΟΟμΔραΓα 
ςἢ. χί, 6. 

24. δος... ἐδαὶ σον αραϊησέ 1ϑγ δοὶν 
ἐερρ᾽ε.) ἘἈδίμοσ, “τηδῖ δ8 1:6." Ὅλο τοίου- 
Θη(6 15 ἴο {πὸ ραϑβί δοϊίοη οὗ ΝΊ δου τοςοογάρα 
ἴῃ οἢ. ΧΙΥ. 31-:. 

δ... ΘΕΕΕΑΥ ΑΝ ὨΕΒΑΤΗ ΟΕ ΝΙΟΑΝΟΠ. 
ΓΒΚΕΑΥΜΕΝΤ ΟΕ ΗΒ ΒΟΡΌΥ, ΑΡΡΟΙΝΊ- 
ΜΕΝῪῊ ΟΕ ΝΙΟΑΝΟΙΝ᾽ 5 ΡΑΥ. 

245-36. ΤΟ ἴλνο δυπλϊθ5 δανδηςθὰ ἴο (Π6 
ἐποοιηΐογ, ἴΠ6 ϑγγίαηβ ἢ {γΓυτηροίβ δηὰ 
ϑιηρίηρ, 6 [δνν8. ἢ σα] ηρ οη Οοά δηὰ 
ῬΓΔΥΟΓ. ὙΠΟΓΘ ννὰ5 ϑΟάγ ον ΔΩΥ͂ βίσγυ Ρ]6. 
ΝΊΟΔΠΟΣ [01] ἴη τλ6 ἤγβὶ οηβδοῖ (1 Μᾷδος. νἱὶ, 
43), ἀπ 5. ΔΙΙΩΥ “οαδί ἀὐνΥ {ΠπεῖΓ νοΔρΟΏΒ 
«ηα Περα " (0. “«. 44). ὙΒῈ σουΐ νγὰβ σοπὶν 
Ρἰοῖς, Οἱ διιῖ!οῦ οαἰσι]αῖθ5 (Π6 5]αΐη αἵ 
Ἴς,οοος; διιῖ τς οἷο ἢιδιογίδη ἄθθ5. ποῖ 
γΘηζΙΓΘ. ΟἹ ΔΠΥ͂ Θβίϊηαῖθ. Οη (6 τοίυγη 
ἤοσὰ ἴπ6 Ρυγϑιϊξ, ΝΙΊ Δ ΠΟΥ 5 ὈΟΟῪ ν 5 ἐοιηά, 
δηἀ οἡ δοςοιιηΐ οὗὨ ἢ]5 ὈΪΔΒΡΠΘΙΠ165 ννὰ5 ἰγοαϊοά 
ἢ πα ϊρηγ. ΤῈ Βοδὰ δηὰ σὶρῃϊ διτῃ 
ὙγΈΓῈ δἴγαςκ ΟΥἮ ἀπά σαγγιθὰ ἴο [ογιβα θη, 
ὙΠΟΓΟ ΠΟΥ νοῦ ΠΟΙ ἀρ Ὀεΐογο ἴΠ6 ϑγγίδη 
βαυτίϑοη 1 ἴῃς ἄσγαᾷ ὈΥ ννὰγ οὗ ἀσγιϑίοη, ΤῊΘ 
Ποδά, αἴἴοῦ [πὸ τορι μα Ὀδοη ουζ οι, ννᾶ8 
ασίμα!ν πιο ἴο {πὸ νν8}} οὔ {π6 μοαΐμϑη 
ἰογίγοϑϑ. ΤΠ τοηριιο ] ἢ ῃα«ἀ ὈΪ]αΘρ πιο 
ννᾶ5 σπορρεα ᾿ηἴο 5Ππ14}} ρίθςθϑ δηά [γόννῃ ἴο 
τη6 δϊγά5, Τὸ παηὰ δὰ ἀγτ ἴΠπαῖ Παά Ὀθθη 
5ἰγοῖοῃθα οι ἴο τῃγοαΐθη {π6 Η οἷν ΡΊαςθ ννᾶ8 
ἰαϑσϊοηοα τὸ {πς “Βοδιιῦι] Οαἴο"--(ῃοῆςθ 
ἕο] “1πς Οαΐς οἵ ΝισάποΥ," ΕἸΠΑΙΠΪγ, ἴῃ 
σοπηποιπογαίοι οἵ ἴῃς νἱοΐογγ, {Π6 αν οὗ [5 
Οσσιγγθηςθ, τὸ 1211 οὗ Αὐἰλγ, ννὰθ δρροϊπίοά 
ἴον δηηιδὶ οὔδυγναηςθ, ἀπαὰ Ὀθοᾶπιθ Κηοννῃ 88 
“ ΝΙΓΑΠΟΥ 5 ἀαγ. ἢ 

25. Λίκαηογ ἀπά ἐδὲν φαΐ αὐεγὸ αὐ δὶ» 
εαρηὸ 7ογτυαγά αὐ ἐσιοηβεῖς απ σοηρς. Οἡ 

645. 

. 40, 4:1. 
ἘΖεκίδβ Κίπρ οὗ [υάδ8, Δηὰ ἀἰϊάκι 512 γ οἰ- 8. το. 



δι Νῖλο. 

7. 43. 

ννοα ἢ ἢὶπὶ σλπια ἔογνγαγὰ στ τἢ 
{Γυπηρεῖβ Δηἀ 50Ώ 5. 

26 Βιῖ Τυἀλ5 ληὰ ἢΐ8δ σοιηρδῃΥ 
εηςοπηζεγεὰ τῆς ἐποηλε8 ἢ ἰηνο- 
σδίίοη ΔΠ4 ῥγάγεγ. 

27 ὃδο τῃᾶῖ ἤρπιηρ ψν ἢ τΠεὶγ 
μαπάβ. ἀπά ργαγίπρ ὑπῖο (οά νψ ἢ 
{Πεῖὶγ Πεαγῖβ. ἘΠΘῪ δἰθενν πὸ ἰ685 τἢδη 
ἘΠΙΓΥ δηά ἔνθ τῃουβαπά τπεη : ἔοΥ 
τῆγουρἢ τῃ6 ἀρρβϑάγδηςε οἵ (ὐοά {πεν 
γνεγε ρτεδίὶγ σἤδεγεά. 

28 Νον ψνἤεη [πε δδῖιϊε νγὰβ ἀοπα, 
γοῖυγηϊηρ ἀράϊη γῆ 97 {πεν Κπενν 
τηδι Σ᾿ΝΊςΔπον ἰΔΥ ἀδδά ἴῃ ἢϊ5 ἤδγηεβ8. 

29 ἼΓΒεη πεν πηδάε ἃ ρτοδῖ 5βουΐ 
ΔΠΔ ἃ ποῖβε, ργδιβίηρ τῆς ΑἸπιρ ΠΥ 
'π τΠεἰγ ονγη ἰδηριαρα. 

2320 Απάᾷ 7κμάα:, νγῆο ννὰβ Ἔνεγ τῃε 

11. ΜΑΟΟΑΒΕΒΙΕΒ. ΧΥΝ. ἶν. 26--.33. 

σἤεΕ ἀείεπάογ οὗ τῆς οἰ Ζεηβ ὈοΪ Βς 
1ηΠ Ὀοάγ δηά πιϊπά, δηά ψῇῆο ςοη- 
αηυδά ἢϊβ ἰονε τονγαγά ἢἰ5 ἘΟΡΠΕῚΣ 
τλεη 81] 5 [ἰ|6. σοπηπηδηάδα ἴο ἐβίγικε ὁ: 

(Υ. τὸς. 

Μ. 

οἵ ΝΙςδποῖῖβ μελά, δηά ἢϊ5 μΒβαπὰ στὴ 7 
ἢ5 8ῃουϊάει, δηά δγίηῃρ τἢεπὶ ἴο 
76γυβαί θη. 

ι[ὅο ψἤξδηῃ ἢδ νγὰ9 ἴδεγε, δηά ἢδά 
οΔ]]εἀ τε οὗ ἢ]5 παίίοη τορεῖδεῖ, 
δΔηἀ εἴ τε ρῥγιεβϑίβ θείογε [ῃς δἰίαγ, ἢς 
86ηἴ ἴογ τῆδηι [Πλὲ ννετε οὗ τῆς ἴοννεῦ, 

22 Απά 8πεννεὰ τῆετὶ ν]ς Ν|ςδ- 
ποΙἶβ Πελά, δηά τῃεὲ παπά οὐ τδδὶ 
Ὀ]ΑΒΡΠαπλεῖ, ἀν ὶς ἢ νυν ρῥγουά ἐδὼ 
ἢ Πιδά 5γεῖς δά ουὐκδ ἀρδίηϑβὶ ἴῃ ΠΟΙΥ 
τεπιρὶς οἵ τῆς ΑἸπα ρ ἢ. 

23 Απά ψπεη πε Πδά ουΐζ οὐ πε 
ἴοηρις οὗ πᾶῖ υἀπροῦϊγ ΝΙςδηοΥ, δε 

3» 

[Π6 τις οὗ “{γυτηρεῖβ" ὈΥ [86 ϑγγίδηβ 566 
οἢ. ν.31. ΤῊ ““βοηρβ᾽ ᾿πϊθηθα ἅτε ννᾶσγ- 
ΒΟΏΡ5---ὈΥΓΟΡΟΓΙΙΥ ““δοηρβ οὗ {ΠΡ Αῇοῦ ἃ 
νἹοίογυ " (1 166}} ηὰ ϑοοῖξ σά “ος.)}, Ὀπῖ 
ΒΟΠΊΘΕΙΠΊΟ5 4150 διπρ ὑοΐοτε οπα (ΤΏιις. 1. 50, 
ἵν. 41; 3 ϑ.ῃ. “Ῥογβ.᾿ 1. 291; Χϑη. “ Ογγορ.᾽ 
ἵν. 1, 8 6; ΡΙαῖ, “ΧΊΕ Τγοιγρ. δ 22), ἴη ἀητῖ- 
εἱραϊίοη οὗ ἴ. ΝΙΟΔΠΟΥ δηὰ ἢΪ5 θη ΓΘ ΠΟ 
ἀοιιδῖ σοηῃάοηξ οὗἉ νἱοΐογγ. 

27. Λοῤίηρ «ὐἱ ἐροὶσ ῥαπάς, ἀπά ῥγαγίης 
μη Οοά «αὐ ἐρεῖν ῥεαγ..Ὶ θαῃ δίδηϊονυ 
σΟπΊραγο5 ἴΠ6. σοπάπιςς οὗ Οτοζην" 6}}}5. [τοη- 
5405 (ἐ ̓ μδοΐαγεβ οὐ (ῃε [οὐδ Ομαιγο; 
νο]. 11. 0... 322). 

δον οἰεαυ πὸ ἰϑς ἐϑαηπ {δίγίν αηπά ἥἔνε ἐῤοι- 
σαπά γη16π.} ΟΟΙραγο ἴδο οϑιπηαῖοβ ἴῃ οἢ. Χ. 
17, 232; ΧΙ, 23, 26, 28. Τὸ ρτδάιιδίοη ὈΥ 
511Π15 ΘΔ 0 ἢ) ξσοοὸ ΠΟΥ ΟΥ̓Ϊ055 ἴδ ἴπ οἴ ΟΓ5 
(2ο,οοο, 2ς,οοο, 3ο,οοο, 35,000) ἰηἀϊςαΐο5 [π6 
ΤΟΙ Πο55 οἵ [ἢ6 οσεϊπιαῖθ. Αἴ [πο δαπλθ ἘΠΠῚῸ 
ῃῆς ίαοϊ {πῶπ| {Π15 ἰῖ5 1ὴ6 ἰαγρμοβί αποιηΐ οὗ 
βἰαη τοσογήοα ΕΥ̓͂ {π6 Δι ΠΟΥ ἱπάἸςαῖοβ {πα ἢ 
ςοηδβίἀογοα {πὸ ἀοίοαϊ ἴο θ6 {Π|ὴ  πχοβῖ σγιιβμίημ 
(Πα ἴπ6 ϑυσγίδηβ δι ουο δὲ (6 μαηάβ οὗ 
625. 

.7ον ἸἩφγοισ δὲ ἀῤῥεαγαηορ οΥΓ Οοά τὸν αὐογε 
ὅτέαιν ἐδεέογεά.] ΟἾσΟ πλοῖο ἃ ΤᾺ ΓΔΟ]ΟΙ5 
ἀΡΡροάγαησο, σΟΠΟΓΑΙΥ νΥἱβιθ] ἴο ἴΠ6 ΔΎ, 
500 Π15 ἴο δ τηῤδηΐ--- Δ)ὴ Δρρεάγαησο Ὁ ]Πογοοῦ 
{πὸ ΘΑΤΠΟΥ ϑϊογαη μὰ5 ηο Κπον]θάμο. ((οπὶ- 
ΡᾶγῈ οἷ). "1. 25,31; Γἢ.. Χ, 29, 20; (ἢ, χὶ. 8; 
Δηα (ἢ. χίϊ, 22.) 

28. αὐδὲη τδὲ δαλἶε ἀὐὰς ἀοπθ.] [Τ ΛοΓΑΙΪΥ, 
ἐν Πποη ΤΠῸΥ νοτο σοῖο ποι τἢς Ὀιιδί 655. 
ΤΠἼς “ θιι5ι 055" οὗ πὸ ριυγϑι δηαὶ δι ΟΥ 
15 ἱπτοηοὰ. 

ἐδὲν ἔπιαν ραὶ ΛΊεαπον ἰαν ἀραά.} ἘτΠοΥ, 
(ΠΟΥ ρΡοτοθὶνθὰ," 1) 641 δίδπ]οΥ ϑρροϑὺβ 
{ποῖ ΠῸ ν᾽ 15 ΓΟοοσηϑοά ΟΥ̓ ἴῃς βρίοπάοιγ οὗ 
[15 ἀγμιοιγ (ὑ ̓ νοςτγο5,᾽ ἃ ς,, νο]. Πἰν Ὁ. 323). 

29. ἐπ ἐδεὶγ οαυη ἰαπσμαρε ὍΠ6 υ8ὲ οἱ 
{Π15 ΡῬΏΓΑΘΘ 566 ΠῚ5 ἴο ἱΠΊΡΪΥ ἴπαὶ Οτεεῖκ νγ5 
ΑἸγΟΔαΥ {πε ἴοηριε τηοϑβί ἔτεα. ΏΕΠΥ βροόΐοη ὉΥ 
ἴπ6 [6 νν8. 

30. υμάας . .. «υο εομέημεά δὲς ἰουε 
ἐοαυαγὶ ῥὲς εοισγσγηοη αἱ] ῥὶς ...}ὺ Ἀαΐδεγ, 
“ἐγ 00 51} τοϊαϊπθα (ῃς ἰονα ἔοσ. ἢϊ58 σουπῦγ- 
ΤΏΘη {μπδύ 69 δὰ ἱὰ δὶα γουῖ." 

10 οἰγίδε ΟἹ Νιεαπογς ῥεαά ἀπά δὲς δαπά. 
ΤΠΘ ποδὰ δηὰ μαπὰ μαά Ὀοίἢ ἰπηδά--ἴβο 
Ποδά, ἴῃ ταξ ἴπ6 Ὀγδίη σοηςεϊνοα [ἢ Ό]15- 
ΡΒοπιουβ πουρῃϊ οὗ οἰ. χῖν, 33, δηὰ {πε πιουῖῆ 
υἱτογεά 1; τὸ Βαπά, ἴῃ παῖ 18 νιᾶβ5 βίγεῖομοά 
οὐ {Πγϑαϊθη! ΡῚῪ ἀραίηβὶ [πῈὸ Μοβῖ Η ΡΒ. ιἰ 
νγ85 ποῖ {π6 Παδιῖ οἵ ἴππ6 [εν [0 πιυτ]δῖα ἴΠ6 
Ὀοαϊΐο5 οὗ [ἢ 6 5ἰαίη ; δυῖ [86 οδϑὲ οἵ ΝΙΌ.ΠΟΥ 
νν5 Τοραγάθα 45 ἜἘχοθρίοηδὶ, ἀπά 50 85 0 51}}7- 
ἱπρ Θχοθρίοῃδὶ ἰγεδίπχεηῖ. 

«υἱῷ ῥὶς «ῥομίάεν ἢ Ἐδίμεσ, “νὰ ἴδε 
ΔΙΊΩ." (ΟΠΊΡΑΓΕ ΟΝ. ΧΙ. 35. 

31. δὲ φοπὶ γον ἐῤερι ἐραΐ «ὐεγε ο ἐδε ἱοαυετ.] 
ΤΗΣ απο πθη οὗ (6 Αογὰ ἃγὲ εὐ θην 
ἰηϊοηἀοά. ὙΆΠΘΥ νγογα σΟΥΓΔΙΏΪΥ ποῖ πηάεγ 5 
Δ ΒοΥ Υ, ἀηά μα σου]ὰ ἠοῖ γεφωῖγο {ΠΕῚΓ αἷ- 
τοπάδηςθ. Βιιῖ Π6 ΠΊΔΥ ἢᾶγα 5εηΐ ἔογ {Πεπὶ οἡ 
{πῸ ρίοα οὗ περοιἰαϊίοπβ (Οτοῖθι!5), ΟΥ̓ 5 πΊ|ρ}Ὁ 
την ποτὰ (μαῖ ἢς Πδά βοπιειῃηρ οὗ Ἱπιροτῖ- 
Δῆῇς6 ἴο σοχηπιιηϊσαῖθ. [1 νᾶ5 ἔογ ἴδεπὶ ἴο 
αἰϊοη οΥ ποῖ 45 1Π|6ῸΥ ρ᾽θασθὰ, Ασοοσαϊηρ [0 
ΟἿΓ διῖμοσ, (ΠΥ οὐεγθὰ ἢ5 ΒΕ ΠΊΠΛΟΠΒ. 

82. «ῥεαυεά ἔδενε οἱΐε Νίεαπονς ῥεαδ ἀπά 
δὲ ῥαπά, 45..ἢ Νοῖ ΟΠἹΪΥ Τογ νης ἴο {μεπὶ 
ΝΙςαποτβ ἀοδίμ, δὰ τπδκίηρς {Πεπὶ ἀὐναγο, δἵ 
ΔΗΥ͂ Γαῖδ 'ἰπ ρατῖ, οὗ {Π6 Ρυπίϑιπιθης ὙΠ νιοὶ 
ἴ μα θδθη ἀεζογπ)ηθα ἴο ν᾽ ϑιῖ 5 ὈΪΑΒΡΒΕΙΙΥ. 

αυϑίο . .. δὲ ῥαά «ἰγείεδεά ομὲ αραἰπεὶ ἐν 
ῥοὶν ἱώηρί.. 8ε6ὲ ςἢ. χὶν. 33) δηὰ ΤΟΠΊραΙῈ 
ι δίαςς. νἱ}. 47. 

33. φυφοη δὲ ῥαά εμρ μὲ ἐφὲ ἰοησμο οἵ {δαὶ 

ἀ ὦ, τ4. 



Γ. 34-0.Θ08.} 

οι οαχηγχαηάεὰ τΠλὲ {ΠΕΥ 5Βου]ά ρὶνςε ἰΐ 
᾿ ΌΥ ρίεςεβ8 υπηΐο τῆς ἔονν]5) Δη4 Πρ ὰρ 
“ἼΔΕ τενγαγὰ οὗ ἢἰ8 πιδάπεββ Ὀδείογε τῆς 
“τα πιρίε, 
ἼΠΆ44 80 ΕΝΕΙΥ πιδῃ ρῥγαϊϑδθεὰ (ονγᾶγα 
τῆς Βεάνεη τῆς ρ]ογίουβ Ινοτγά, βαγίῃρ, 
"Β]εββεά 6 ἢς τῇδε δῖ Κερι Πἰβ οννῃ 
ΡΪαςε υπάεῇϊ]εά. 

Σ΄ Ὡς ες Βιδηρεά 450 Νςδποτ᾿β πεδά 
ΣΡοη ἴδε ἴονγεῖ, ΔΠπ ον ἀδηῖ ληἀ πηδη1- 
Ὁ [αϑὲ βίρῃ ὑπο 41} οἔ τῆε Βεὶρ οὗ τῆς 
ΣΙ Ἰ,οτα, 
π. 

᾿ἰπροάὶν Νίοαπογ ] ὙὍὌΠο οὐ͵]εςί τγᾶ8 ἴο 6πὶ- 
526 86 συξ οὗ (ἢϊ5 ραγίίουϊλτ πηοπηθοῦ, 
ψΠοἢ δὰ σογηπ οἱ ἴπ6 οἰϊεῦ 8. Νο 
«ἀουδῖ [ΠοΓΟ ννᾶ5 ἃ 5 Δ 5Ε}ὉΥ Ποττοῦ δΔηὰ 5ΞΑυΡ ΤΥ 
᾿δουῖ [ἢδ ἂςῖ ; Ὀυΐ ἃ νγᾶβ βιυκίηρ, τς, 
᾿ιηἀ νν6}} ςδ]ουϊαϊοα ἴο πιᾶκὸ ἴΠ6 ϑυγίδπ8 σδι- 
ΓἼΟΙΒ οὗ Γοροδίϊηρ βοὴ νὰ τΠγοδίβ 48 (Πο56 
“ΜἈΠΓ ΝΙοΆΠοΥ δά υἱζογοά, Οοπραγε ἴπα 
Προ ἰγεαϊμηθης οὗ ἴῃ6 Ποδὰ οὗ ΠΣ ΌΥ 
ΙΓΟταγτῖβ (Ηετγοά. ἱ. 214) δηά {πὸ Ῥαγιίδη 
(τεδτπθηΐ οὗ δε Πεδά οὗὨ Οτδβϑιι8 (Ε]Οσι8, 11}. 
11) 8 ϑᾷ1ι1; Ὠ΄λΆο (255. Χ]. 17). 

«ριΐο ἐδε 7ζοαυ!.] 7.2. “ἴδ δἰγάβ οἵ ἴδε αἷτ.᾽ 
αν ῥαηρ ωρ δὲ γχεευαγαά 9. δὲΓλ »ιαάμει: 

ῥείοχε δὲ Ἰωπρί.. “Ὅδο γοναγὰ ἢ" (οὗ γαῖ ποῦ 
“ὁ Ριμη5Ππηθηῖ ᾽) οὗ Ν͵ςδηοΣ᾽ 5 τηδάηθ85 56 6ΠῚ8 
ἴο Ὀ6 ἴΠε δονεγεὰ σίρῃϊ μβδηὰ δηὰ ἄστη, νυμςἢ, 
δοςογάϊης ἴο ἰγδαϊτίοη, ννᾶ8 “ ἡδιϊθὰ ἴἰο 16 
ΤΑΔΊ Θαδίογῃ δηΐγαπος οὗ [86 ἰπποσ οουτί οὗ 
τῆς Τοπῖρῖο, Κηόνῃ ἰοηρς δἤοῦ 85 ἴπῸ ΟδῖἊ 
Βοδιῖδι, Ὀυΐ 4150 45 "[ς Οαδίε οἵ Νίοδηον᾽ 
ἔγοπι 1}15 τοττῖ]6 ταπιἰηἰϑοοῆςσε ἢ (δ.ΔΠ]6Υ, 
«“ 1,δοΐυγοβ,, Δ. .. 2... 

84. εὐεῦ »ιαη ῥγαϊμεά Ἰοτυαγά ἐδὲ δεαυεπ 
δε αἰογίοι. ον Δ.}1 “ ΟΥγίηρς ἰονναγὰ πεᾶνεῃ ᾿ 
5 ἃ ΠΟΙΠΠΊΟΙ ΟΧρΡΓΟβϑίοῃ ἰὴ (πε Εἰγϑὶ Βοοκ, 
γεγο ἴΠ6 πάπα οὗ Οοὰά 18 σοΏΘΓΑΙΥ δνοϊάθα. 
“ Ῥτγαιβίηρ ἰοννασάὰ πεᾶνθη" 8 ἃ σῶζε ὁχ- 
ργεββϑίοη, Ὀυΐ ΠΙΔΥ ὃς υπάεγοίοοα ἴο πηόδη, 
ΦΨΠΠ ογε658 δηά Πδηάς δὰ ἢΡ Ποανεηνναγάβ." 
ΤῊς νοσὰ {Γδηϑίδίοα “ β]ἪΟγΊ Οἵ ΙΒ ἢ ΠΊΘΔΏ5 ΕΣ 
ὈΑΡΙΥ “ ρῥγεϑοηΐ ἴο δἱά,᾽ δηὰ ρίδῃηςἊοβ. ὑδδςοκ δὲ 
υ. 27. 

86. δ δαηρεά αἰεο Ν)εαπογὶ, δεαά μροη 186 
ἰοαυεγ. 7.2. ὑροὴ ἴῃς Ἔχίοσγηδὶ τνὰ]} οὗ [ΠῸὸ 
Αςγα. (Οοπρᾶγο ἴπο ἰδοϊοηϊηρ οὗ 5415 θΟάῪ 
ΟΥ̓ ἴδε ῬὨ5[π65 ἴο ἴδ νγὰ}} οὗ Βείἢ-ϑῆδη 
(1 ϑ88πι. χχχὶ. 10). 

36. ἐδ ογδαϊπεά αἰ «υἱὲ ὦ εονεγιον ἀφογέε. 
Α ἄδοζες οὗ (6 Οουπηςῖϊ οὗ ΕἸάογβ, ψηϊς 
νν458 ἴδ οἰ οῦ ςοἷν}} δυϊβου! Υ δὲ [Θγιβαὶθπὶ 
(εἰ. χ. 8; χὶ, 27; χὶν. 37), 15 ΡΧΟΌΔΟΌΪΥ ἰπ- 
ἰρηδο, [τ ννᾶβ τοοορηϊϑοά {πὶ τῇ6 εἰν]! 
βουνοῦ πῆρ μξ ̓ Δυν ΠΥ ἀρροίπε ἀδγ8 ἔογ σοπι- 
πιοπιογδίϊοη οὗ ευεηΐβ ἱπηροτγίδηξς ἴο ἴῃς παίΐοη 

1. ΜΑΟΘΟΑΒΕΙΕ5. ΧΥ. 

36 Απά “ἴἢδν ογάδλίηθὰ 41} ἢ ἃ 
ςοπλπΊοη ἄεοῖεε ἰῃ ΠΟ Τᾶ86 ἴο ἰεῖ [δέ 
ἄδλυ ρᾶ85 ὑνίτθους βοϊεπιηίγ, δυῖ ἴο ᾿ 
ἘΣ ΕΣ ἐς τὰς τὨῆϊγίεεπτῃ ἀδγ οὗ {δε 
ἢ πλοητῆ, νν ἢ ] ἢ ἴῃ τῆς ϑγτίδη 
ἴοηρια 5 ο4]]16ἀ Αάλγ, [6 ἀδγ Ὀείΐογε 
“Μαγάοςμειυ᾽ ἄγ. ΄ 
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εἰσ. τός. 

: Μδε. 

Ἑειῃ. 9. 

47 Τῆυβ Ψψεπὶ ἴὰ ἢ ΝΙΊςΔηοΥ : "7, ἢ 

δηά ἴομι τῃδϊ πος ἰογἢ τῆς Ηδοῦτονν5 
ἢΔ4 τῆ6 οἰ ἴῃ {πεὶγ ροόνγεσ. Απά 
ἤεγα ψν}}} 1 ππᾶκα δη ἐπα. 

48 Απά τ 17 λσυε ἄοπε ν7ε}}, πὰ 88 

ΜΠ ἃ τε ζίουβ σογοιηοηΐδὶ. (8566 Ηοοϊογ, 
« Ἐς οἰεϑιαϑιςδὶ ΡΟ  γ,᾽ νυ. 81, ὃ 6.) 

ἐο εεἰεόγαἱό ἐδε ἐδίγίεεμδ ὅα7 οΥ ἐδε ἐαυε 
»ιομἹ δ. Οὐοιηραῖε τ Μάδςς. Υἱῖ. 49. 

«υδιεῦ ἱπ δὲ ϑγγίαμ ἰοπσμς ἐς εαἰοά Αάαν. 
“«Αὐλγ᾽ (Αἀάδιι) ννᾶ8 ἴπ6 ὩδπὶῈ οὗ ἴπ6 
νει ἢ πποηῖ ἴῃ ἴῃς ΒΑΥ]οπίδη ΟἿΑΙ Γ 
(' Ἀεδοογάς οὗ ἴῃς Ῥαϑῖ, νοΐ. 1. Ρ. 164); δηὰ 
{Π5 Πὰπὶς 566 ΠΊ5 ἴο ἤανο Ὀδεη δάορίεἀ ΟΥ̓ ἴδ 6 
ὑΝ ἀυτίηρ ἴπΠ6 (αρεν ἔγοπι ἴπ6 Βαῦγ- 
Οηΐδῆ5. 5111 ἴξ 15 αι ροβϑίθἷς [δὲ (ῃς 
ϑυτίδη8 κηονν ἴ86 τηοηῖῃ ΟΥ̓ {Π6 ΞΑΙη6 ὨδΔΙηδ. 
ΟΥ τς ντὶζοῦ ΤΑ Ο8}} [ῃ6 Ἰαηριαρσο νν Ὡς 
ἴπε [ἐνν8 ὑσουρῃς Ὀδοκ ἔγοπι Βδογ]οη “ (ἢ 
δγγίδῃ τοηρυο.ἢ 

δε ἀα7ὺ ὀφίογε Μαγδοοῤειυ᾽ ἀᾳγ2 866 
ἘΞΙΠΟΥ ἰχ, 21. 

ὃ 8. ΕΡΙΠΟΟῦ5, ΟΚ ΟΟΝΟΌΙΝο ἘΕΜΑΒΚΒ 
ΟΡ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΒΕ. 

387-39. ΤΟ δυΐπον 5ἰαίθβ ἢ γοδϑοη ἴοσ 
ςοποϊυάϊηρς ἢἷ5 οσκ δἱ [Π]5 ροϊηῖϊ, δηὰ ἰηνίζο8 
[86 Ἰυάφτηοης οὗὨ 5 Γοδάουϑ οἡ [Πδ ΤΊΔΠΠΟΣ 
ἴη ἢ ἢ δὲ [85 δοσοιῃρ  |5ῃ6α ἢἰ9 485. Ηὸ 
Βᾶ5 βουφξῃξϊ ἴο γσῖνε ἴμοπὶ ἃ (επηρογοὰ ἀσαφῆ, 
ὨΟΙΠΟΓ ἴοο δι δῖ! ΠΟΙ ἴοο ἰΔϑβἴοοϑβδ. 
Τῆς ῥτοοῦ (δδί ἢ 825 διιςςεεεα ν1}}} Ὀὲ ἰὴ 
{Ποῖγ βαςϑίβοζοη. 

87. “ονι ἐῤδαξ ἐδρι 7ζογὶδ δὲ Ἡρόγεςυ: δαά 
δε οἱ γ ἐπ ἐδεὶγ βοαυεγ. 8 15 βοᾶγοεὶγ 
ἴσιο, 15 1πε6 ἀπε ΟΥ̓ 15 τηδδηῖϊ : δίηοε ἴδ 6 
Αογὰ ἀπά ἴΠ6 ψνΒοΪ]Ὲ νυοδίογῃ Ἀ}}} σοπιαϊηθα ἰῃ 
[Π6 Ῥοϑϑοϑϑίοῃ οὗ [Πδ ϑυσγίδῃβ υπ|1] ἴἢς της οὗ 
δ᾽ πιοη, ΒΟ. 142-1. (866 τ Μδος. ΧΙϊ!. 49--51 : 
χίὶγ. 16.) [Ι ΠΙΔΥ πᾶν ὕδεη ἴσυς οὗ [ῃς 
δλδίοσῃ ΟἸΥ, ᾿ζ [6 δυῖμον σοῖς Ὀεΐογο [86 
τἰπιθ οὗ [οπη Ἡγγοδηι8, ΠΟ νν88 ἔογοδά ἴο 
δΌΓΣΓΟΠΟΘΥ {ΠῸ Θητγα ΟΥ̓ ἴο Απείοςδι5 δἰἀθίοβ 
ἴῃ Β.Ο. 133. Μοβῖ σΠςΒ, Ποννένεσ, βυρροϑα 
[Πδΐ 6 ντοῖς σοηϑι ΓΟ ἰδῖον τμΔη 818. 

“πᾶ δέγε «υἱἱ!δι7 »ιαάε απ επδ.} ἴῃ ἴδ 
ογχίπαὶ [Π158 οἴδιιϑε βίδηαάβ 'ηὴ [6 οἰοβοδῖ σοῃ- 
ποοῖίίοη ἢ ψνπδὲ ργεοσάθβ. Τυγδηβὶδῖο--- 
“ Μαίζεγβ δανίης (08 σοης ΝΠ ΝΊΟΔΠΟΣ 
δῃά [6 Ηεῦγον5 Βανίηρ ἴτοπὶ (μδι {χης ἰογῇ 



)5 πδιτίηρ τπ6 βίογυ, ἴξ ἰ5 [ας νῃϊςἢ 1] 
ἀεείγεά : δῖ ᾿ξ 5] εη ἀεγὶγ δηἀ πηεδη]γ. 
1 5 τῆλε ννῆϊς ἢ 1 σου ]ά διϊαίη ππῖο. 

29 Εογ 845 ἴξ ἰ5. δυτγίίι! τὸ ἀτίηκ 
Ὁ ΪΩ6 ΟΥ νγαῖθσ. αἷοης; δηά 48 Ψὶη6 

1. ΜΑΟΓΟΑΒΕΕΡ. Χν. [ν. 39. 

ταἰηρ]εὰ ἢ ννδῖογ 15 ρ᾽εβαηῖ, δηΐ 
ἀεἸ Πρ ἴθι τῆς ἴαδῖα : ὄνθη 50 βϑρεεςἢ 
βηεῖὶγ [ταπιεά ἀἊ]ρ τε ἀπε εατθ οὗ 
τΠεπὶ τῆδλι γεδα {ἢ βἴογ᾽Υ. Απά Πεγε 
804]} θὲ δῇ Ἂεπά. 

μαά (Π6 ΟΕ ἴῃ (ΠΕΣ ΡονοΓ, 1 4180 νν}}} ΠΟΓΟ 
Ὀγίηρ ΤΥ τοϊαζίοη ἴο δὴ επά." Τὴ διίποῦ 
τηθδη5 πα ἢ6 οηάβ ῃογο 1π6 ἀδηρεῦ ἴο [Π6 
(εαϑῖθγη) ΟὟ δπὰ Τεαρὶα οσπάδά. 

38. 17, “ἱεπάογν ἀπά »ιεαηίν, 1 ἐς ἐδαΐ «υδιοῤ 
7 εομδή αἰταὶη μρο.1]Ὶ Οὔδεγνε (Πα (Π6 ννυτιἴο τ 
Οἶδῖ πη ΠΟ ἱπδΡΊ ΓΑΙΊΟΙ --- 0 αἰ ν1Πη6 Δϑϑιβίδηςθ αἵ 
Αἷ]ϊ. ὙὝἢο ννοῦκ 15 5. οὐ σοπλροσίοη, δηὰ 
1 ἀοίδςςινο 15 80 Τῆγοιρῇ 5 ἠείξοοῖΒ. Ης 
οΠΪγ οἰαἰπι5 ἴο ἤανο ἄοῃο 85 ννῈ]}] ἃ5 ἢ6 σου]ά, 

39. α΄ τς διγζε 10 ἀγα «οἱηθ ΟΥ «υαἱέγ 
αἰοηο} ΤὍΤο ἀγίηκ ννἱῆθ ιἱπϊοιηρογε ν τῇ 
ναῖον ψοιἹὰ δὲ τοραγάρα ἰῃ 1Π6 Εαβδῖ ἃ5 

παίοΓΑΙΥ Ἰεδάϊΐηρ ἴο ἱπιοχιοδίϊοθ. Τὸ ἀπηκ 
ννδῖθυ Δ]Ίοῃθ ννὰ5 ργοῦδοὶΥ γεσκοποᾶ ὑηνΒο]ο- 
50ΠΊ6. (δες τ ΤΊ τη. ν. 23.) 

σῤεεοῦ βηεὶν ἤγα»ιεά. Ἐδίμον, “ 1Π6 ἀἴταπρα- 
τηοηΐ οὔ [η6 παγγαῖϊνε." Ὅς ρίθδβιεγε, ἐ.., οὗ 
τολάϊηρ ἃ ΠἰβίοτΥ ἀθροπάβ οὐ ἴπ6 δγγδηροπιοπῖ 
οὗ 115 ναγίοιιβ ἔαςῖβ. δηά οἰτοιιπιϑίδποεϑ ΕΥ ἴδε 
δ οσ, Ψὴ0 ταδί τρὶς “νἰη6" ψ 
“ἐγγαῖοῦ ἤ-ποῦ ΒΙρΉΙ γενοῦ ἢ δηὰ Ἔχ πη ρ' 
Ραϑϑασοα ΜΠ ΟἴΠΟΙ5 οὗ 4 πιοτὸ ᾿ἰενοὶ 84π4 
ἴαηογ οδϑί---ἰ 6 ψουϊά ρὶνς ϑαιϑέδοϊϊοη ἴο 
1ῃ6 τοδάθσ. Ηον ἴαγ ἢς μα ἄοης {ἰΔ5, ἰΏς 
Δι ΠΟΥ ἰδάνοβ [6 ΓΟΔΩΘΓ ἴο Θᾶγ- 

ΤῊΕ ἘΝῸ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΒΥΡΙΗΑ. 

ΤΌΟΝΠΟΝ : ΡΚΙΝΤΕΙ μὺ ὙΠΙΙΔΜ ΟΙΟΊΝΕΒ ΑΝῸ 50Ν5, ΤἹΜΙΤΕΏ, 

᾽ΙΑΜΕΟΚῸ ΟἸΈΕΕΕΤ ΑΝῸ ΟΗΛΕΙΝΟ ΟΕΟ55. 
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